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Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja

Kálvária keresztjei az egri vár Szép-bástyáján
Pyrker László egri érsek, ciszterci szerzetes készíttette, felszentelése 1828 márciusában volt. Azóta többször felújították.

A TARTALOMBÓL
100 éve született Kerekes Károly zirci apát 70 éve történt… az egyházi iskolák államosítása
Dr. Péntek Márta: Internátusi élet az angolkisasszonyoknál Pillantás az iskolába…
Sixtus atyára emlékezve Miniatűrök
HALOTTAINK Kettesben a Fehér/Fekete szerkesztőjével-II.
hírek...hírek...hírek...
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ÉRDEMES VOLT…
100 éve született dr. Kerekes Károly zirci apát
Szeretettel emlékezünk Károly apátúrra, a volt egri diákra, a Szent Bernát gimnázium egykori tanárára, Diákszövetségünk újra indulásának segítőjére, a ciszterci iskolák, a mi gimnáziumunk visszavételének mindent megmozgató munkására, a 40 éves szétszórtság után a Rend első apátjára, a biblikus tudósra,
az „imádság költőjére”…
Kerekes János Károly Kistályán született 1918. márc. 17-én. Négy
gyermeket nevelő családban növekedett. Középiskoláját a Szent Bernát gimnáziumban, majd hatodik osztálytól, mint ciszterci rendi oblátus a budai Szent Imre gimnáziumban végezte. Érettségi után 1937 augusztusában lépett a Rendbe, egyéves noviciátus, majd a zirci Ciszterci
Hittudományi Főiskolán végzett két év után a Pázmány Péter Tudományegyetemen, ill. a Ciszterci Tanárképző Főiskolán folytatta tanulmányait és 1945-ben szerzett latin-görögtanári oklevelet. 1944 januárjában tett ünnepélyes fogadalmat és ez év május 16-án Zircen pappá
szentelték. 1947-ben bölcsészdoktori, majd teológiai szakon bakkalaureusi fokozatot nyert. 1945 szeptemberétől tanított a Szent Bernát gimnáziumban, ahol házgondnoki feladatokat is ellátta. Az iskolák államosítása után a Rend budapesti Hittudományi Főiskolájának volt tanára. 1950. szeptember 8-a, a szerzetesrendek szétszóratása után
orosztanári oklevelet szerzett és 1951-től orosz szakos tanár volt
Adonyban, Beloianniszban és Szomolyán. 1957-től könyvelésvezető
Pannonhalmám az öreg szerzetesek szociális otthonában, ahonnan a
kalocsai érsek meghívta egyházmegyéjébe. Baján, Jánoshalmán, Akasztón, Dunapatajon, Bácsalmáson, Bátyán
és Kalocsán volt káplán. 1973–83 között a Szegedi Egyházmegyeközi Hittudományi Akadémia tanára és 1973 –
88 között Hittudományi. Akadémia. levelező tagozatának professzora Szegeden és Budapesten. 1987. március
10-én II. János Pál pápa a zirci kongregáció prézesapátjává nevezte ki, de apáttá avatása csak külföldön, az ausztriai Stams apátságban történhetett meg 1987. július 14-én. 1996. március 15-ig töltötte be ezt a tisztséget, ez idő
alatt fáradhatatlanul dolgozott a Rend és iskoláinak újra indulásán. 2009. június 13-án a hunyt el zirci monostorban. Az apátsági Bazilikában június 20-án ünnepélyes szertartással vettünk búcsút Tőle.
Rá emlékezve szedtük csokorba – a vele készült interjúkból és a róla szóló írásokból szerkesztve – hosszú
életének és szerteágazó munkájának néhány vonását:
– az egri diák
Tizenegy éves korában a hat elemit elvégezve íratták be szülei a Szent Bernát gimnázium első osztályába 71
társával. Osztályfőnöke dr. Sántha Olivér volt.
„Az alsó négy gimnáziumot szépen végig vittem, de ötödikben nehézségeim támadtak. Ekkor már bejáró
diákként, kétlaki életet éltem, és amikor hazamentem, sokat kellett segíteni. Édesanyám hat tehenet gondozott,
és naponta vitt tejet a városba egylovas kocsival. Második osztálytól már így jártam be az iskolába. Csak fokozatosan derült ki, hogy egyre foghíjasabb a tudásom.
Volt egy diák, aki két évvel járt felettem, szintén bejáró volt, és már oblátus a budai gimnáziumban, még a
Zászlónk ifjúsági folyóirat Fakadó rügyek rovatában is írogatott. Az egyik verse fogott meg. »Fehér papok,
fehér hegyek, /fehér ruhák, fehér szívek;/hívtok, megyek.«
Az osztályfőnököm, jóindulatú ember volt, nem értette, hogy miért van baj velem. »Micsinál maga ott
Kerekes?« – egy kicsit selypített. »Nem volt időm otthon eleget tanulni, azt pótolom.« »Kérem szépen Kerekes, ez már a züllésnek plusquam netovábbja.« – És ezután határoztam el, hogy jelentkezem oblátusnak!”
– Szent Bernát gimnáziumunk házgondnoka
„A II. világháború végén, amikor már megszereztem a tanári diplomámat, és a budai gimnáziumunkban gyakoroltam, akkor egy nagyon nagy ívű tudományos munkán dolgoztam. de egyszer jött egy telefon Zircről, Vendel
apát úrtól, hogy induljak Egerbe. A hírek szerint Egerben a rendtársak éheztek, mert mindent elvittek az oroszok.
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Elkezdtem a munkát: szappanfőzés, fakitermelés. Ez is az Úristennek micsoda humora: én és a számtan, meg az
üzleti kalkulációk!?”
– Apáti jelmodata: dispersa colligere
„Vajon melyik volt a nagyobb próbatétel számunkra – 1950-es szétszóratásunk, vagy a mai »összeszóratásunk«? – Lehetséges-e ez egyáltalán? Nyugodtan merem mondani és le is írni Isten előtti fellelőséggel, hogy ez
lehetetlen – emberi erővel. – Valaki azt mondja: »Állítsuk helyre szerzetesi közösségi életünk hagyományos
keretét, de ne vállaljunk vissza saját munkaterületünkön felkínált munkát illetve munkahelyet mindaddig, amíg
nincs a kezünkben minden eszköz a zökkenőmentes életvitelre« – alátámasztva ezt az igényt Jézus evangéliumi
szavaival a tornyot építeni akaró emberről és a hadba vonulni akaró királyról (Lk 24,25–35). Az óvatoskodó
szerzetes itt nem is sejti, hogy ezek a jézusi szavak csak szerves összefüggésükből kimazsolázottan érthetők
félre... Még kevésbé emlékezik az ilyen aggodalmaskodó Jézusnak az ugyancsak a Lukács evangéliumban
(9,1–3) leírt szavaira, hogy amikor szétküldte apostolait az egész világ »meghódítására«, mit kötött lelkükre
és milyen hozománnyal stafírozta ki őket.”
– a biblikus tudós
„… az első könyvélményem a számomra elérhetetlen magasságban, a nagyobbik szobánk mestergerendáján
fekvő nagyobbik könyv, a Biblia volt … Esténként, amikor erre módunk volt, édesapánk, aki felérte a Bibliát a
mestergerendán is, levette a könyvet, kicsit csendben maradtunk, imádkoztunk.
Igazi hobbim a Szentírással kapcsolatos nyelvekkel való foglalkozás volt. Az Ószövetség nyelve és a görög
nyelv. Én a nyelvvel való bánást tartom fontosnak. A nyelv a benső kifejezése. Tanultam héberül, arámul, szírül,
arabul. Nem beszélni, hanem megérteni. Ugyanaz a dolog hogyan jelenik meg a különböző nyelven. Ezt én élveztem, mint amikor egy borban különféle zamatokat ízlelünk. Az orosz nyelv számomra a Szentíráshoz vezető
aranyhíd volt, ez így különleges ajándéka volt Jóistennek.”
– az „imádság költője”
„… Kerekes Károlyt valamiféle belső tűz hajtja. Hatni akar embertársaira. El akarja mondani, hogy az Isten,
aki az ő életét olyan csodálatos »humorral« alakította, minden ember számára fenséges életet ígér. S ezt az
ígéretet meg kell hallani, s ebben az ígéretben bízni kell. Az imádkozó ember, az elmélkedő pap, a prédikáló
lelkész és a ciszterci életet a szétszóratás után újjá szervező apát szólal meg ezekben a költeményekben és a
prózai írásokban is – a biblikus professzor tökéletesen tájékozott ismereteivel, olykor a dogmatika súlyos szavaival, máskor a teológus precízen kidolgozott gondolatmenetével és szakkifejezéseivel akarja bizonyítani az
Isten feltétlen jóságát. Ezért merem állítani, hogy Kerekes Károlynak szinte valamennyi verse a legtisztább
szívben megszületett imádság. Egy papköltő nyilvános imája, rímekkel és költői képekkel megrakott elmélkedése valamennyi költeménye. Ezért hát van értelme verseit közelebb vinni azokhoz, akik őt szeretik, tisztelik,
s akik költeményeit titokban vagy nyíltan imádságként olvassák, akik az Istent az ő versei segítségével keresik.
A vers nemcsak arra való, hogy az ember legbensőbb érzelmeit kifejezze, hanem arra is mindenképpen, hogy
hasson embertársainkra.” (Kilián I.)

Kerekes Károly: ÉRDEMES
Kérdés: Ember vagy, élsz, remélsz, gondolkodol,
szeretsz és sírsz, örülsz és csodálkozol.
Mondd, érdemes? Még mindig érdemes?
Álmodsz hős, tiszta múltat,
múltadnál is boldogabb jövőt,
alkotsz űrhajót és atomjégtörőt.
Mondd, érdemes?
Nevelsz fiakat,
sajátjaidat, vagy nagylelkűbben másokét,
imádkozol, hiszel,
s áldozatul halsz meg gyilkosaidért.
Mondd, érdemes? Még mindig érdemes?

Válasz: Valaki járt előttem – nekem ő az Út – ki mindezt
jól felmérte s végigélte már;
Valaki – számomra nincsen más Igazság – ki engem
hív, mert szeret, és „igen” szavamra vár.
Így – é r d e m e s !
Attól tudom mindezt – számomra ő az örök Élet –
ki értem s nekem adta önmagát halálra:
„A mások ételének-italának lenni,
viszonzást sosem várva, –
é r d e m e s !”
Be szép is így embernek lenni!
Tudomásom ennyi.
Bölcsességem egyetlen kis szóba zárva
– ezt mindig vallani lelkem minden vágya,
ez legyen szívemnek végső dobbanása –
– „Érdemes volt!”
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70 ÉVE TÖRTÉNT…
az egyházi iskolák államosítása
1948 júniusában el kellett hagyniuk tanárainknak iskolájukat, ahol több mint 170 év óta tanítottak.
Erre kényszerítette őket a június 16-án „megalkotott” XXXIII. sz. törvény.
Ebből az időből valók az alábbi – a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárában őrzött
– dokumentumok (konventi ülés jegyzőkönyve, a zirci apátnak rendszeresen küldött perjeli jelentés),
melyből megtudhatjuk, hogy már az államosítási törvény elfogadása előtt „zár alá” vették az iskola vagyonát, szó esik a Zircen kialakított oblátus intézményről, melyben több egri diák is folytatta középiskolai tanulmányait.
***

Jegyzőkönyv
a Ciszterci Rend egri konventjének 1948. június 26-án tartott gyűléséről
1. A perjel testvéri szeretettel köszönti a konvent tagjait és a
gyűlést megnyitja.
2. Bevezető szávaiban kiemeli, hogy amióta Egerben ciszterciek vannak, életük mindig szorosan az Iskolához kapcsolódott. Ez az állandó
és bensőséges kapcsolat szűnt meg most iskoláink államosításával. Ma
úgy érezzük magunkat, mint a viharban összebújt nyáj. De bármennyire
érezzük is a jövő bizonytalanságát s látjuk erőtlenségünket, a Jó Pásztor köré sereglünk s bízunk abban, hogy az isteni Gondviselés mindenkor
meg fogja adni a szükséges kegyelmeket és az erőt a megpróbáltatások
elviselésére.
3. Bejelenti, hogy Apátúr a két legutóbbi konventgyűlés jegyzőkönyvét jóváhagyta.
4. Perjel felolvastatja Apátúr 490/1948. sz. körlevelét a Rendben
felállítandó oblátus-intézményről.
Ehhez kapcsolódva kázuskonferencia-szerűen megbeszéli a konvent,
hogy az Apátúr által közölt elgondolást milyen módszerekkel valósíthatjuk meg. A cél világiaknak, elsősorban volt tanítványainknak a Rendhez való kapcsolása. Ez nemcsak a múltban is megszokott társadalmi
formában, hanem mélyebb, lelki síkon is kívánatos. A kérdéshez Amadé,
Antal, Atanáz, Levente és Jenő szólnak hozzá. A megbeszélés eredményeképpen a konvent Juliánt bízza meg a gyakorlati kivitel előkészítésével.
A templomunkban folyó pasztorációs munka intenzívebbé tételével is
foglalkozik a konvent. A modern városi pasztoráció kiépítésében elsők
lehetnénk Egerben. Ehhez elsősorban az egyházközségi életet kellene
megindítani. Kívánatos volna, hogy templomunk a hívek részére napközben
is nyitva lehessen. Ennek érdekében egy vasrácsot kellene felállítani.
A tervezési és kivitelezési munkákat, ill. költségeket a szülők és a
templom-látogató közönség szívesen vállalják.
A konvent a gyóntatás rendjét is megbeszéli. Vasárnap minden szentmise alatt, hétköznap is mindkét szentmise (negyed hét és negyed nyolc)
alatt lesz gyóntatás.
5. Elnöklő perjel ismerteti Apátúr 377/1948. sz. körlevelét a nyári
zirci lelkigyakorlatos hétről. A konvent részéről Károly fogja kísérni
a lelkigyakorlaton résztvevő fiukat.

2018. HÚSVÉT

Egri FEHÉR/FEKETE

6. A perjel bejelenti, hogy az egri járásbíróság, mint telekkönyvi
hatóság 3791/1948.tk.sz. Végzésében arról értesítette, hogy régebbi
beadványunk alapján egri ingatlanaink tulajdonjogát a Zirci-pilisipásztói és szentgotthárdi apátságok nevéről az Egri Ciszterci Rendház
nevére írta át. A végzőben felsorolt telekkönyvi számok közt a ráchegyi
ingatlan nem szerepel. – A konvent a bejelentést tudomásul veszi.
7. A szerzetesiskolák államosításával kapcsolatban a perjel felolvassa a rendfőnöki értekezlet vonatkozó határozatait, majd ismerteti a
zár alá vétel lefolyását. Ez nálunk június 14-15-én folyt le. A perjel
tiltakozását a leltározó bizottságok jegyzőkönyvbe vették. Mindkét bizottság udvariasan és előzékenyen viselkedett. A diákotthonra vonatkozóan elfogadták a rendfőnöki értekezlet határozatai alapján megszövegezett alábbi megjegyzést: „A hálószobákat a rendtől a rendtagok engedték át az internátus használatára, korábban a rendi tagok lakásául
szolgáltak. A felszabadulás után az egri internátusok kezdetben szüneteltek. Így a diákság elhelyezése tette szükségessé a diákotthon felállítását. A rend új internátust tervezett és ekkor a fent átengedett
hálóhelyiségeket a maga eredeti céljára vissza szándékozott venni. - A
konyhahelyiség, továbbá a konyhához tartozó előkészítő helyiség és
éléstár közösek a renddel és csak ideiglenesen vannak átengedve. – Az
ebédlő a rendi ebédlővel közös tálalószobára nyílik. Az internátusi
ebédlő a rend társalgója volt, melyet ideiglenesen engedett át a tanulók
részére más megoldás hiányában.” A leltározó bizottság a konvent könyvtárára vonatkozóan ellenvetés nélkül elfogadta álláspontunkat.
A rendtagok állami szolgálatba vétele ügyében eddig annyi történt,
hogy a perjel, mint igazgató megbízást kapott a VKMinisztertől az intézetnek állami iskolaként való átvételére. A rendfőnöki értekezlet
határozata alapján közölte a tanker. főigazgatóval, hogy mint szerzetes, csak a Rend főnökétől fogadhat el szolgálati beosztást A gimnázium
igazgatására ez után dr. Habis György világi tanárunk, az általános
iskola vezetésére pedig Ertsey Géza tanítónk kapott megbízást.
Elnöklő perjel bejelenti, hogy Eger m. város polgármestere
9787/1948. sz. alatt közölte a belügyminiszter rendeletét, melyben az
államosítással kapcsolatban netán előforduló rendzavarásokért a papságot teszi felelőssé. (28/1948. sz. a. iktatva).
A konvent a bejelentéseket tudomásul vette.
Más tárgy nem lévén, elnöklő perjel a konventgyűlést bezárta.
K. m. f.

Méltóságos és Főtisztelendő Apát Úr!
Krisztusban Kegyes Atyám!
Röviden jelentést teszek Méltóságodnak a legutóbbi napok eseményeiről.
Az államosítással kapcsolatos leltározás hétfőn és kedden (jún.
14-15.) folyt le nálunk. Tiltakozásomat jegyzőkönyvbe vették, egyébként simán folyt le a dolog, a nálunk leltározó két bizottság igen
udvariasan és előzékenyen viselkedett. A diákotthon leltárába a következő szöveget vettük be:
„A hálószobákat a rendtől a rendtagok engedték át … … melyet
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ideiglenesen engedett át a tanulók részére más megoldás hiányában.”
[a fenti jegyzőkönyvben olvasható szöveg megismételve]

Időközben kaptam kézhez a június 16-i rendfőnöki értekezlet határozatait, melyek 10. pontja foglalkozik a diákotthonokkal, nagyjából
a fenti értelemben. Kérnék tisztelettel utasítást arra, próbáljunke mi innen elindítva valamit tenni ezeknek a diákotthoni helyiségeknek a rendház javára való visszaszerzése érdekében, vagy Apátúr szándékozik-e ez ügyben központilag eljárni.
Az volna kívánatos, hogy az egész Csiky Sándor-utcai frontot mentesítsék. Így volna legegyszerűbben lezárható az iskolai rész, természetesen közlekedési lehetőséggel a templomhoz, oratóriumhoz és a
konvent könyvtárához. Ez utóbbira a bizottság ellenvetés nélkül elfogadta álláspontunkat.
Június 18-án délután kaptam a másolatban mellékelt táviratot s
arra a kapott utasítás értelmében az ugyancsak mellékelt választ
küldtem. A gimnázium ideiglenes vezetésével előterjesztésemre a tankör, főigazgató dr. Habis György világi tanárunkat bízta meg, az
általános iskola vezetését pedig a tanfelügyelő megbízása alapján minthogy Julián nem vállalta - Ertsey Géza tanítónk vette át.
Az érettségi vizsgálatokat holnap kezdjük, ezek vezetésében nincs
semmi változás.
Nem tudom, milyen kilátások várnak arra, hogy a diákotthon helyiségeit a rendház visszakapja. A változott viszonyok miatt most ki
kell építenünk plébániai adminisztrációnkat. A plébániának eddig külön helyiségekre nem volt szüksége, mert irodának az igazgatói irodát, gyűléstermeknek osztályokat, előadótermeket használtunk. Most
szükségünk volna a következő helyiségekre: plébániahivatal, plébániai iroda, nagy gyűlésterem, pléb. kongregációs otthon, munkaterem
az Oltáregylet részére. Ezekre a célokra vennénk igénybe a diákotthon
által eddig használt helyiségeket. Az érsek úr fölvetette azt a gondolatot, hogy egy gimn. tanfolyamot vezethetnénk - államilag érvényes
bizonyítvány nélkül - a kispapok részére. Ehhez szívesen csatolnánk
egy rendi oblátus-csoportot is. Jelenlegi gimnazista tanítványaink
közül (V.–VIII. o.) húszan szándékoznak Rendünkbe lépni. Méltóztassék
a vonatkozó tárgyalások alkalmával ezeket a lehetőségeket is figyelembe venni.
Az érettségi alatt – minthogy kérdező tanár is vagyok – nem mehetek
fel Pestre, bár Kúnótól úgy értesültem, hogy Apátúr jún. 23-tól kezdve
Pesten lesz. 27-én azonban felmehetnék. Méltóztassék erre nézve üzenetet küldeni.
Mély tisztelettel maradok Méltóságos és Főtisztelendő Apát Urnak
Eger, 1948. június 25.
Krisztusban engedelmes fia:
Mély tisztelettel

A két iratban csak a rendi nevükkel szerepelnek:
Dr. Révész Amadé
Kádár Antal,
Vajk Atanáz,
_______________________________________

Maróti Jenő,
Dr. Ágoston Julián,
Dr. Evetovics Kunó

2018. HÚSVÉT

Egri FEHÉR/FEKETE

7

SIXTUS ATYÁRA EMLÉKEZVE
Február 25-én vasárnap, ciszterci Szent Bernát templom hívő közössége
Koós Ede atya templomigazgató szervezésében emlékezett meg a templom
vértanúhalált halt plébánosáról.
A 10 órásai szentmise előtt a Széchenyi utca 58. sz. alatti ház – melynek
közelében Sixtus atyát halálra gázolták – emléktáblájának koszorúzásával
vette kezdetét az emlékezés.
A szentmisén – ez a nap volt az ateista szocializmus áldozatainak emléknapa – Ede atya emlékezett Sixtus atyára.
A szentmisén részt vett a fertálymesterek küldöttsége, továbbá az utóbbi
években újra éledő Szent Rókus ciszterci obláció tagjai, a ciszterci Gárdonyi Géza gimnázium tanárai és diákjai, valamint a Ciszterci Diákszövetség
képviselői is.
A szentmise után a templom előterében elhelyezett emléktáblát koszorúzta meg az iskola küldöttsége.

***

Sixtus atya – ceruzarajz (16x23 cm)
Jakab Viktória (Kilián Istvánné) fiatal
tanítványa készítette a halála utáni napokban

Újságunkban folyamatosan közöljük a Sixtus atya életével, munkásságával, halála körülményeivel kapcsolatos írásokat. Az alábbi újságcikk hitelesen számol be Sixtus atya korábbi munkahelyén, az előszállási ciszterci gazdasághoz tartozott Nagykarácsonyszálláson elszenvedett bántalmazásairól.
Ezek a szervezett atrocitások már előkészítették az elkövetkező években a szerzetesek megsemmisítésére
irányuló lépéseket.

Nagykarácsony szálláson szeptember 7-én, a vasárnapi nagymise után előre megszervezett csapat, Rgárdisták vezetésével – megverte a helybeli plébánost, Debreceni Sixtus cisztercita atyát. A papverés
szűkebb előzménye volt, hogy a székesfehérvári egyházmegyei főhatóság megfosztotta kántori tisztségétől Ballagó László nagykarácsonyi állami tanítót, mivel püspöke rendelkezésének nem tett eleget, tanítói
munkáját a legnagyobb fokú lelkiismeretlenség jellemezte, kántori kötelességeit pedig kimondottan rosszindulattal hanyagolta el. A kántori tisztségétől megfosztott tanító a verést megelőző héten tüntető tömeget szervezett, hogy megakadályozza a helyébe kerülő új kántor hivatalba lépését. A tüntetés nem sikerült, mert a templom kórusát lezárták. A vasárnapi
mise is botrány nélkül zajlott le. Nagymise után

azonban az előre megszervezett csoport elállta a
templom két kijáratát és arra akarta kötelezni a plébánost, hogy vegyen részt gyűlésükön. A plébánost hívei előzőleg már figyelmeztették, hogy a gyűlésen
meg akarják verni, azért megtagadta a követelést. Értésükre adta, hogy egyházi ügyekben a népképviseleti
jog nem a pártpolitikai szerveket illeti meg, hanem az
egyházközségi képviselőtestületet. Az egyházmegyei
főhatóság döntései ellen azonban még ez sem fellebbezési fórum, mint ahogy az állami köztisztviselők
ügyében is a főhatóság az illetékes.
Alig tett ezután néhány lépést, az egyik támadó belerúgott. Erre a többiek is nekiestek. A plébános védekezés nélkül akart tovább sietni a plébánia felé. A
vele lévő nővére szállt szembe a támadókkal. Egyedül
természetesen nem tudott velük boldogulni. A
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támadók rárohantak a szerzetes plébánosra, földre
teperték, szitkozódtak, káromkodtak és ilyen jelszavakat kiáltoztak: „Nekünk a püspök nem parancsol! Itt
demokrácia van! Itt a nép parancsol!”

Mikor viselkedik „példásan” a nép
Eddig az eset, így pusztán leírva azonban nem mutatja hű képét a. Előszállás környéki és nagykarácsonyi helyzetnek. Az eset mai és tanulságos jellegét más
adja meg. A hívek előző este értesítették a plébánost,
hogy UFOSZ [Újbirtokosok és Földhözjuttatotak Országos Szövetsége (UFOSZ) – kommunista vezetésű érdek-védelmi szervezet volt 1946 szeptemberétől 1948
végéig] és kommunista tagok verekedésre készülnek és

hozzájuk csatlakozott jónéhány paraszt párti is. Ezért
vasárnap reggel jó korán beküldött egy gyereket az
előszállási rendőrségre segítségért. A segítség azonban nem jött, mert – mint később ez egyik rendőrnyomozó bevallotta – az előszállási rendőrség felhívta a
cecei kommunista párt titkárát, Piros Istvánt. Piros
leintette a rendőröket, hogy semmi szükség nincs a kivonulásra, ő mindenről tud, mi készül.
Így került sor a karszalagos vezetők által megszervezett papverésre. Igaz, a verésnél már levették a szalagot, de a jelvény mindegyiken rajta volt. A verekedésen más helyekről odahozott idegenek is részt vettek. A helybeli őslakos hívek a pap mellett álltak ki, –
már amennyire mertek.
Másnap, szeptember 8-án a plébános felolvasta az
egyházi törvénykönyv büntető szakaszát: azok, akik
a papot tettleg bántalmazták és felbujtójuk, Ballagó
tanító, püspöknek fenntartott kiközösítés alá esnek.
Az ügy visszhangja azonban kezdett kellemetlen
lenni a verekedőknek. Szeptember 8-án a helybeli
UFOSz gyűlést rendezett a templom mellett és azon
Takács Ferenc megyei kiküldött tüzes szónoklatban
nyugtatta a verekedőket. Ilyeneket mondott: „Ha a
nép jogos követelését a pap elutasítja, példásan viselkedik a nép, amikor a papra emeli a kezét!” „A papok, a reakciósok, az iskolát a szoknyájuk alá akarják
venni, ezért nem akarják az államosítást.” „Meg akarják akadályozni a nép öntudatosítását!” „A népnek jogában áll, ha kell, ököllel lecsapni.”
Azonban a tüzes biztatás után küldöttség ment a
plébániára és jellegzetes módszerrel azt kezdték vitatni, hogy nem is ők kezdték a verekedést, hanem a
plébános nővére. Ezért verték meg a plébánost.
Az ügy eseményi részéhez még csak annyit fűzünk, hogy egyházi és állami részről megindult a
vizsgálat. A jegyzőkönyvek semmiben sem kedvezőek a verekedők és a felbujtók számára.

Terv és végrehajtás
Eddig a história. Így önmagában szomorú és
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elítélendő, ha azonban a távolabbi vonatkozásait és
hátterét nézzük, benne izzik a magyar vidék minden
súlyos kérdése, különösen a telepítésé és az azzal kapcsolatos marxista politikai magatartásé.
A kommunisták azzal hízelegnek maguknak, hogy
az országban csupán nekik van céltudatos és átgondolt politikájuk, politikai stratégiájuk. Úgy tudjuk,
hogy épp ezért mindent, ami csak velük kapcsolatban
történik, „kiértékelnek”. Szeretnénk ebben segíteni és
kiértékeljük mi is a nagykarácsonyi papverést. Úgy
véljük, hasznos lehet több irányban.
Nagykarácsonyszállás négy-öt kilométerre fekszik Előszállástól. Azelőtt tipikus dunántúli tanya
volt a ciszterciek harmincezer holdas birtokán. Néhány évvel ezelőtt a ciszterciek templomot építettek a
tanyára, mely talán a legszebb modern falusi templom
az országban, a földosztásig 1200 lakosa volt, öt tanyatelepülésen szétosztva. Jött telepítés. Kilencszáz
telepest hoztak ide hét hevesmegyei községből. A
templom körüli településen 300 régi lakos és 270 új
telepes lakik. A telepesek számára a régi urasági istállókat alakították át lakásnak. A ciszterek a földosztás után is megtartották plébániájukat és Debreceni
atya igazán ciszter-módra végezte és végzi továbbra
a nép lelkének, szellemének gondozását.
Ez kezdettől fogva nem tetszett a helybeli és környékbeli kommunista és parasztpárti vezetőknek. A
telepesekhez hozzányúlni ugyanolyan támadás minden vérbeli kommunista szemében, mintha ipari munkásokkal merészel valaki foglalkozni nem marxista
alapon. A fehérmegyei nagybirtokok különösen fontosak számukra. Itt akarnak betörni a „reakciós” és
„papi uralom alatt álló” dunántúli parasztságba. Épp
ezért hol csöndesebben, hol nyíltan – ahogy a taktika
követeli – szüntelen folyik a küzdelem a lelkekért.
Alapvető kommunista elgondolásnak látszik, hogy
csak úgy tudják a népet megnyerni, ha a pap tökéletesen és feltétlenül engedelmeskedik az ő szempontjaiknak.
Amennyire taktikus és stratégikus a központ elgondolása, annyira nem tudják végrehajtani a helybeli
megbízottak. Megfelelő ember nélkül a legstratégikusabb terv is a visszájára sül el.
Nem lehet olyan emberekkel sikert elérni, mint a
nagykarácsonyi verekedés felbujtója, Ballagó László.
Ballagó hivatalosan parasztpárti ugyan, (kántori állása miatt), de őt bízták meg a telepesek marxista
szellemű nevelésével.
Egy jegyzőkönyvet idézünk róla:
Jegyzőkönyv. Felvéve 1947. június 10-én a nagykarácsonyi róm. kat. népiskolánál végzett körzeti iskolafelügyelői látogatás alkalmával.
A nagykarácsonyi V., VI., VII. osztályt Ballagó
László állami beosztott tanító vezeti. Beiratkozott 55
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tanuló, jelenvolt 10 tanuló. A hetedik osztály egyáltalán nem jár iskolába.
Haladási napló nincs. Napló nincs. Tanmenet
nincs. Beadó füzeteket a tanító egyáltalán nem vétetett a tanulókkal és nem is íratott. A házi füzetből a
jelenlevő tanulók 5 darab füzetét ide mellékelem,
amely világosan bizonyítja azt a nagy hanyagságot,
felületességet és lelkiismeretlenséget, amellyel a tanító az egész évet eltöltötte. Rajzfüzetből három darab volt és abban is egyetlen rajz volt. A tanító bevallása, szerint 3 darab rajzot készítettek, de azok elvesztek. A házifüzetek világosan igazolják, a rendszertelen, tanmenetnélküli vezetést. A tanító még annyi fáradságot sem vett, hogy azokat legalább átvegye és a
tanulókkal kijavíttassa. A tanulmányi eredmény is a
lehető leggyöngébb. Az 1946. december 13-án felvett
jegyzőkönyv is világosan bizonyítja, hogy akkor sem
volt órarend és tanmenet, amire azt felelte, hogy arra
nincs szükség.
Az iskolafelügyelő figyelmeztette a tanítót, hogy
ilyen hanyag és lelkiismeretlen munkának a kárát a
tanuló, a szülő és a demokratikus Magyarország viseli. Úgy látszik, hogy a tanító nem akar tanítani,
mert a múlt jegyzőkönyvben is megjegyezte: „ennyi
fizetésért nem érdemes többet tanítani”. Az iskolafelügyelő akkor azt mondta a tanítónak, hogy ha kevesli
a fizetést, akkor menjen más pályára és ne tegye
tönkre az ifjú nemzedéket. Péter Imre sk. körzeti iskolafelügyelő. Tudomásul vettem: Ballagó László.
Ezt az embert az Új Magyarország úgy ünnepelte
egy riportban, mint a haladó értelmiséget.
Ugyanezen idő alatt a plébános annyit dolgozott
az iskolákért, hogy az elmúlt két év alatt a tanítók számát 3-ról 8-ra emelte. A katolikus iskola körül elkeseredett küzdelem folyik. Először az adón keresztül
akarták anyagilag tönkretenni. Addig folyt a propaganda az iskolai adó ellen, hogy elmaradt belőle minden bevétel. Az iskola fenntartása teljesen a pap nyakába szakadt. Ez, hogy kikerüljön minden harcot, huszonöt hold földet bérelt a ciszter birtok fel nem osztott részéből. A föld minden jövedelmét az iskolára
költötte.
Erre Ballagóék részéről az volt a felelet, hogy a
nyáron sebesen szétosztották épp azt a huszonöt holdat. Pedig még van felosztatlan föld.

25 százalékból miért csak 10 százalék?
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igen erős nevelő munkára szorulnak iskolában és az
iskolán kívül egyaránt. Ballagóék azonban ahelyett,
hogy munkamegosztással élnének, merő harccá egyszerűsítik a telep kultúréletét. Vajjon használ-e a
kommunista pártnak, hogy ugyanakkor rendezik a kötelező párt-szemináriumot, mikor a faluban téli tanfolyam van? Veres Pétertől kérdezzük, hogy magyar
népdalokkal szemben, amit a különböző katolikus
rendezményekben adnak elő, megfelelő ellenszer-e a
kuplé, amit Ballagóék nyújtanak. A szívós dunántúli
néppel szemben aligha bírják azok a telepesek a versenyt, akik a kisbirtokos gazdálkodásnak azt az alaptörvényét se tudják, hogy kezdő gazdának nem való
lovat tartani, mert néhány év alatt megeszi. Már pedig a nagykarácsonyi telepesek nagy része nem adja
alább két lónál.
A dunántúli telepesek szempontjából döntő jelentőségű, milyenek a vezetők. Nem elegendő őket pártszempontból kioktatni: szellemi, gazdasági – legelsősorban erkölcsi műveltségükön múlik, mi lesz a telepesek sorsa. De a telepesek pártállását is döntő mértékben befolyásolja ez. A telepesek Nagykarácsony
25%-át teszik. A kommunista szavazatok aránya 10%
volt.
A pártstratégák figyelmébe ajánljuk, hogy a taktikán túl döntő jelentősége van az etikának. Az olyan
ember, aki elvállalja a katolikus templom kántorságát, és utána, hogy sok egyebet ne említsünk – a gyereke előtt a Kis Jézus szobrára azt mondja, hogy az
semmi egyéb, mint egy zsidó kölyök, – kommunista
szempontból sem megbízható. A papverés pedig egyáltalán nem eredményes. Nagykarácsonyban jól tudják a régi és új lakók, hogy a plébános mennyire segítette és segíti őket anyagilag is. Aki az első pofont
adta neki, annak a rokonságát három igen súlyos
helyzetből szabadította már ki.
Ha más nem, az előbb említett választási eredmény figyelmeztesse a kommunista párt vezetőit,
hogy a kifinomult, mélységes erkölcsi erőket mozgató katolikus magatartással szemben eredménytelen
hasonló „direkt-akció” és „szabad cselekvés”. Sokan
megkísérelték már kétezer esztendő alatt. Semmire
sem mentek vele.
Néhány hónappal ezelőtt a legmagasabb tárgyilagosság hangján foglalkoztunk a kommunisták templomjavító propagandaakcióival. Ugyanolyan tárgyilagos és békés hangon mondjuk most is: hiába a sekrestyeablakok foltozása, ha a humánum templomát
nem építi minden pártmegbizott módszereiben is.

Nem csoda, hogy a tanító egy kis csoportot kivéve,
nem tud eredményt elérni. A szülők nem engedik iskolába a gyerekeiket azzal az indokolással, hogy úgy
se tanulnak, hanem csak játszanak. Pedig a telepesek
______________________

Irányi Béla
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KETTESBEN A FEHÉR/FEKETE SZERKESZTŐJÉVEL – II.
Lapunk 2017. karácsonyi számában közölt – Szerdahelyi Csongor, a Lánchíd Rádió Kettesben c.
műsorában elhangzott – interjú szerkesztett szövegének folytatása.
Hogy alakult ezután az életed érettségi után?
1944-ben jelentkeztem a Műegyetemre. Akkoriban nem volt felvételi, így a szokás szerint „közbenjáró” után kellett néznünk. Egy osztálytársam édesapja segítségével kerestem fel klotildligeti nyaralójában Misángyi Vilmost, aki az Műegyetem rektora
volt, kinek nagy alázattal előadtam kérésemet. Vegyészmérnök szeretem volna lenni, de végül is nem
vettek fel. A „protektoron” nyilván elfeledkezett erről, majd mikor az egyetemen nagy merészen felkerestem, ajánlotta, hogy iratkozzak be a gépészmérnöki karra, mivel ott még van hely. Így gépészmérnök hallgató lettem, amit később sem bántam meg.
1944 szeptemberében kerültél egyetemre, meddig
tartott ez a „pünkösdi királyság”?
1944 szeptemberétől jártam a Műegyetemre és a
Pesti Szent Imre Kollégiumban laktam, a Ráday utca
43–45. sz alatt. Nagy változás volt részemre az egri internátus után, ahol 60-an aludtunk egy teremben, itt
meg 1–2 ágyas szobák voltak. Első alkalommal, mikor
1944 szeptemberében idekerültem egy Szabadkáról
jött elsőéves mérnökhallgató volt a szobatársam. Akkor Szabadka magyar fennhatóság alatt volt.
Egyetemen az előadások október végéig folytak,
talán 31-én mondta egyik professzor, hogy majd háború után folytatjuk. Legtöbben, mint fiatalok, el sem
tudtuk képzelni, hogyan lesz vége ennek a háborúnak. Egy hónapig még a kollégiumban laktam, hazamenni nem tudtam, mert ott már oroszok voltak.
Munkát keresve a Gamma Optikai és Finommechanikai Művekben helyezkedtem el. Itt november végéig voltam, amikor munkaszolgálatra kellett volna
bevonulni az én korosztályomnak. A kiutat abban láttuk, hogy édesapám segítségével, aki katonaként Budapesten volt átvonulóban, katonának jelentkezem.
Félig ismerős helyre kerültem, a párkánynánai I/1
harckocsizó zászlóaljhoz, mint karpaszományos honvéd. Ennek parancsnoka Bercsényi Miklós ezredes,
akinek szülőfalumban volt birtoka.
Hamarosan, december elején már Németországba
kerültünk kiképzésre. A helyzet egyre rosszabb lett
és 1946. május elsején amerikai fogságba kerültem,
ekkor már az Alpokban, Mittenwaldban – Garmisch
Partenkirchen mellett – voltunk egy kaszárnyában.
Végül i. hetven év multán örülsz annak, hogy amerikai fogságba kerültél.

Visszatekintve jól jártam, hogy ide kerültem, több
osztálytársamnak orosz fogság jutott, ami hosszabb
volt s a körülmények is sokkal rosszabbak. Az amerikai fogolytáborban én is két osztálytársammal
együtt voltam.
Egy pár hónapig azért mi is éheztünk, és még sátor
sem volt a fejünk felett. Száz embert osztottak egy
csoportba, volt hogy százan három egy kilós kenyeret
kaptunk, melyet 33 részre kellett elosztani. Ez csak
kezdetben volt, augusztus végén egy másik lágerbe
kerültünk, németországi Karlsruhe melletti rajnai kikötőben levő vasúti utánpótlási raktárban dolgoztunk. Innen 1946. január végén tíz napos utazás után
február 2-án érkeztünk Hegyeshalomba, az amerikai
hadseregkatonái kisértek és adtak át bennünket Komáromban. Innen hazakerülve március közepétől
már folytatni tudtam az egyetemet.
Érettségi és kis hadifogságos intermezzo után ismét a Szent Imre kollégium következik.
1946 márciusában tértem vissza újból a Szent
Imre kollégiumba. Az atya – minden évfolyamnak
volt egy prefektusa – nagyon kedvesen fogadott. Őt
már meglátogattam, mikor Komáromból hazafelé
utaztam Budapesten keresztül, akkor még katonaruhában. Később is emlegette, jól esett neki, hogy így
emlékeztem a rövid kollégiumi életemre.
Nagy előnye az ilyen típusú kollégiumnak, mint a
Szent Imre kollégiumok – Pesten kívül Budán, Szegeden és Sopronban is –, hogy lakói különféle egyetemre jártak. A pesti Szent Imrében a Műegyetemen
kívül a Pázmány Tudományegyetem bölcsész, jogi és
orvosi, a Közgazdasági, az Állatorvostudományi,
még a Zeneakadémia hallgatói voltak együtt. A közös
étkezéseken és sok más alkalommal, közös szórakozásokon beszélgetve tudtunk egymás dolgairól.
Együtt drukkoltunk, mikor egy orvostanhallgató
ment anatómiából „szigizni”. Jól megismertük egymás problémáit, nem volt annyira „szakbarbár” a környezet – ma külön gépészmérnöki, vagy vegyészmérnökhallgatói kollégiumok vannak. Nem mindenáron
csak a szakma volt előttünk, megismertük más területeket. Pattanttyus Á. Géza neves professzorom írta
a híres G. ZS. (Gépészeti Zsebkönyv) előszavában: a
szaktudás az ember életében 25%-ot jelent, az emberség, a műveltség egyéb ága pedig a többit. Nem szabad a szakma érdekében mindent félretenni, az ember
látóköre, ismeretei sokkal szélesebbek legyenek. Ne
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akarják az embert, már egyetemista kora előtt is egy
szűkített világba kényszeríteni. Ez a kollégiumban
megtapasztalt szemlélet számomra a további életemben is fontos volt.
Fogság után visszatértél ismét a Szent Imre kollégiumba, de ez már egy olyan Magyarország, amely
tele volt reménységgel, másrészt egyre vészjóslóbb
jegyek gyülekeztek az égen, merthát a demokrácia
megcsúfolása fokozatosan egyre láthatóbbá vált.
Ezek a koalíciós évek – bizonyos szempontból a „fényes szelek” időszaka – hogyan nézett ki a szemüvegeden keresztül?
Visszatérve folytatni tudtam az egyetemet. Az
első félévet elismerték, a kötelező kollokviumokat
kellett letennem, ez csak kettő volt, azért is mertem
nekivágni.
A kollégiumi életet nagyon élveztem, egy pár hónapja még sátorban, nagy tömegben éltem, s ebbe a
civilizált környezetben élni nagy élmény volt. Viszszatekintve, elégé sanyarú volt az élet itt, igen gyenge
kosztolás, fűtés egyáltalában nem volt – ugyan már
tavaszodott –, de még a követkető télen is sokat fáztunk. A szobában reggelre többször is befagyott a víz
a mosdóban. – Persze ezeken a nehézségeken a fiatalságunk átsegített.
Minden évfolyamon jó kis közösség szerveződött. Évfolyamtársaimmal minden reggel átgyalogoltunk a Budán levő egyetemre. Kezdetben még
nem állt a volt Ferenc József híd. Két pontonhídon
lehetett átkelni, az egyik egy keskeny gyalogos híd,
emlékezetem szerint a Boráros térhez közel, de ez
veszélyesebb volt, mert itt gyakran szovjet katonák
„ügyködtek”, a másik szélesebb ponton-híd az Erzsébet és a Ferencz József hidak közötti részen volt.
Reggel mindig át lehetett menni rajta.
Említetted azt a prefektust, akit már előzetesen is
meglátogattál, ki volt ő, és találkoztál más egyházi
személyekkel?
Huszár György atya volt a prefektusom. Még jól
emlékszem dr. Mojzes Péter atyára is. Volt egy civil
atya is, mint prefektus a kollégiumban: Kalmár Pál,
a híres énekes.
A Márvány mennyasszonyban még hallottam őt
énekelni. Ő volt a „tangókirály”. Nemrégiben jelent
meg ezen a címen róla Saly Noéminak könyve.
Mint katonatiszt került a háború alatt a kollégiumba, – pontos történetét nem ismerem –, s legalább
két éven keresztül élt itt. Ő is foglalkozott a kollégium egyetemistáival, emlékszem „illemre” is oktatott – akkoriban már a kollégiumban és a Molnár u.
11. sz. alatt voltak „teadélutánok”.
Más világiak is voltak prefektusok?
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Nem, ez csak a háborús idők maradványaként történhetett. Igazgatónk, dr. Koszterszitz József, Koszter atya volt, akit már középiskolás korunkból a
„Zászlónk” c. lapból is jól ismertünk. Fulgur és
más ifjúsági regényeit szívesen olvastuk. Tőle
megkaptuk az egyetemi ifjúság számára írt
könyvét, a Nos Rector-t.
A Szent Imre kollégiumban mi volt a prefektusok
dolga? A nevelőitek is voltak? Mi volt hozzá a viszonyotok és tűrtétek-e? Hisz mondhattátok, felnőtt emberek vagytok, mit szóltok bele az életünkbe,
Számomra az, hogy már nagykorú voltam, felnőtt,
nem jelentett olyan sokat. Ma már – egy kis túlzással
– a 18 éves ifjú nézi az óráját, hogy mikor lesz 18
éves, s attól kezdve azt hiszi, hogy ő már teljesen önálló lény. A prefektusok összetartották a csoportjukat, rendszeresen összejöttünk megbeszélni dolgainkat, külön-külön is figyelemmel kísérték munkánkat,
tanulmányainkat. Elvárták, hogy beszámoljunk eredményeinkről. Így az ember jobban ügyelt is arra,
hogy tisztességesen letegye vizsgáit. Nem régen találtam holmijaim között egy értesítőt, melyet annak
idején a prefektusom küldött szüleimnek, beszámolt
róla egy 22 éves korombéli féléves életemről, 1948
elején. Így eléggé belenyúltak az ember életébe, igyekeztek a neveléssel is foglalkozni. Egy 18–22 éves
fiatalember még rászorul bizonyos irányításra, elfogadva azt az elvet, hogy 24 éves korig az ember életvitele nemcsak önnevelésből áll, hanem kívülről kapott tanácsadásból is.
Ekkoriban már eléggé ment a harc a lelkekért, az
ifjúságot megcélozták a kommunisták, szocialisták.
Az egyházi iskolákat 1948 júniusában államosították,
a kollégiumok is ebben a csoportban voltak?
Azt nem tudom, mikor vette át az állam a kollégium irányítását, és csináltak népi kollégiumot. Én
1948 októberében jöttem el a Szent Imre kollégiumból, akkor már eléggé zavaros, bizonytalan volt a
helyzet. Addig közösségben vettünk részt vallási
megmozdulásokban, Mindszenty bíboros gyűléseire,
a bazilikában tartott miséjére szervezett formában –
szentimrés sapkában – vonultunk ki.
Mi történ utána veled?
Albérletbe mentem, a Bartók Béla út 86-ba egy
kedves idős házaspárhoz. Ekkor már lelkesen udvaroltam a későbbi feleségemnek. Ő bátyjával, aki évfolyamtársam volt, itt lakott Budán. Ötödéves tanítónőképzős volt. Egerben, az angolkisasszonyoknál végezte az első négy évet, de az államosítás után ő is
Pestre jött, együtt lakott szintén albérletben a bátyjával, s pesti angolkisasszonyok államosított képzőjében nyert oklevelet 1949 júniusában.
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A gépészmérnöki oklevelet 1949 novemberében
kaptam meg, s akkor a Gamma Optikai és Finommechanika Vállalatnál helyezkedtem el. 1950 októberében megnősültem. Akkor költöztünk ide, a Bartók
Béla úti lakásba, mint albérlő, kezdtük a közös életet
egy kis szobában. Ez nem nagyon izgatott bennünket,
örültünk, hogy fedél volt a fejünk felett. Itt éltünk 60
éven keresztül, 1956 után társbérletben, majd a lakásleválasztás után 1963-tól már önállóan. Feleségem
mezőkövesdi volt, 2010-ben halt meg. 1987-ben
mentem nyugdíjba, majd még négy éven keresztül
mint nyugdíjas dolgoztam a Gammában. Sajnos az
ipar teljesen megsemmisült, így a szakmámban nem
tudtam kapcsolatot teremteni.
Hogyan emlékszel vissza ezekre az évekre, mikor
különféle dolgok történtek, Mindszenty lecsukása,
szerzetesrendek feloszlatása stb. Egy fiatal, katolikus
neveltetésű végzős mérnök hogyan élte meg mindezeket. Mennyire foglalkozott vele, próbált alakítója
lenni az eseményeknek. Vagy örült, hogy békén hagyják és tette a dolgát, ami állapot béli kötelességéből
következett?
Inkább az utóbbi, nem vettem részt, de nem is
adódtak számomra olyan lehetőségek, hogy bármiben is részt vegyek. Ez talán azzal magyarázható, Budapesten nem voltak ismerőseim, rokonaim. Kapcsolataim, melyek a kollégiumban már jól kiépültek,
megszakadtak. Akik – ezekről ma már többet hallunk
– valamiképpen próbálkoztak más utakat keresni –
sok szállal kötődtek ide, itt jártak középiskolába, szüleik itt laktak. Így ezeknek az eseményeknek csak
szemlélője voltam.
A kommunizmus erőszakos térhódítása elsősorban családomon keresztül érintett. Édesapámat, aki
még 1949-ben is kántortanító volt, igazgatója Erdőtelken a kb. 10–12 fős általános iskolának, felmentették, a kántorságról is le kellett mondania, a szolgálati
lakásukat el kellett hagyniuk. Nagyapámat, kinek 50
kisholdas birtoka volt, benne kb.10 hold szőlő, kuláknak minősítették. 1952-ben kénytelen volt az állandó
zaklatások, fenyegetések miatt 66 éves korában elhagyni lakóhelyét, s Budapesten kellett valamiféle
megélhetést keresnie. A községben tekintélyes ember
volt, sok emberen segített, így a helybeliek nem is támadták. Akkoriban községi vezetőket, rendőröket is
idegen vidékről telepítettek a községbe, akik számára
már nem jelentett kötődést, és végrehajtották az elvárt megtorlásokat.
Akkoriban háromszoba, cselédszobás Bartók Béla
úti lakás egyik kisebb szobájában éltünk, s nagyapámék a házigazának köszönhetően, aki a budai Szent
Imre ciszterci gimnáziumnak volt a tornatanára, Düppong Mihály, a cselédszobába költözhettek és velünk
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együtt lakhattak. Majd egy év után, mikor Nagy Imre
korszaka jött és egy kicsit enyhült a helyzet, haza költözhettek, habár ekkor már teljesen vagyontalanok
voltak, mindenüket „felajánlották” a helyi TSz-nek.
Említetted ezt a házat, ahol élsz, ma már nem albérletben, hanem tulajdonosként, hogy a Ciszterci
Rendé volt ez a bérház, itt Budán a Gárdonyi szobor
közelében, mely már több mint száz éves. A lakásod a
Gellért hegy felé néz.
Mikor albérletbe ideköltöztünk, 1950 őszén, már
államosították a házat. A házigazdánk a Szent Imre
gimnáziumnak volt a tornatanára, Düppong Mihály,
annak idején ő volt a Rend által megbízott gondnok.
A ciszterciek a húszas évek közepén vették meg ezt a
házat azzal a szándékkal, hogy itt lesz a rendházuk, a
ciszterci tanárok ekkor a Bartók Béla út 15 sz. alatt
laktak. Ez nem valósult meg, valószínűleg a lakókat
nem tudták kitenni és csak a harmincas évek közepén,
mikor megvették az Ibrahim utcai szanatóriumot alakították ki a rendházukat.
’56-ról milyen emléked van?
Akkoriban a Műegyetemen gyakorlatvezető tanársegédi megbízásom volt, hetente két alkalommal
mentem a vállalattól az egyetemre. Október 22-én
délután a Műegyetem aulájában volt nagygyűlés, melyen én is részt vettem, este nyolc óráig voltam ott, de
ekkor haza kellett jönnöm. A gyűlésen már igen forró
volt a hangulat. Másnap, 23-án délelőtt is volt órám,
s diákok – negyedévesek – lelkesen beszámoltak a
gyűlésen történtekről. Megkaptam tőlük műszaki
egyetemi diáknagygyűlés határozatának 16 pontot
tartalmazó röplapot, melyet azon az éjszakán készítettek. Ez becses emlék ma is megvan, az unokámnak
adtam, hogy ő őrizze. Délután az üzemből mentünk
el a Bem téri nagygyűlésre. Másnap reggel – a rádióból arra szólítottak, ne menjünk be a munkahelyre –,
én is itthon maradtam. 25-én délelőtt újból dolgozni
kezdtünk, de délelőtt kikapcsolták az áramot, az
üzemi hangszóró sztrájkra szólított fel és hazamentünk. Attól kezdve itthon voltam.
Féltél, reménykedtél, mi ment végbe benned?
Hitted-e, hogy ebből lehet valami, vagy inkább aggódtál?
Inkább aggódtunk, még éltek bennem a háború
emlékei, nem volt ismeretlen a „fegyverropogás” –
de most más volt a szituáció, családom volt, négyéves
gyermekünk. November 4-e után két napot-éjszakát
a pincében töltöttünk. Nem voltam a közeli Körténél,
ahol barikádot állítottak és harcok is voltak. Házunk
előtt is jártak szovjet harckocsik, a szembe levő épület földszintjébe bele is lőttek.
Az ’50-es, ’60-as években hogyan tartottátok egymással a kapcsolatot, tanárok, diákok?
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Az osztálytársaimmal folyamatosan tartottuk a
Kálmán. Ő mennyire volt benne ebben a szervezkekapcsolatot. Budapestre sokan kerültek, akikkel csadésben?
ládilag is kapcsolatban voltunk, többükket, akik más
Kulcsár Kálmán is Erdőtelken született, édesapja
vidéken éltek, felkerestük. Az igazi baráti kapcsolaaz én édesapámmal együtt volt ott tanító. Kálmánt
tok középiskolás korban szövődnek, melyek egy élegyermekkorától ismertem, 1934-től húgommal
ten át tartanak. Sajnos már szinte minden ilyen baráegyütt járt elemibe. Azután, talán 1939-ben, Egerbe
tom elhunyt.
költöztek, mert akkor már két Kulcsár fiú járt itt a
Érettségi találkozókat rendszeresen tartottuk,
gimnáziumba.
mindig Egerben jöttünk össze, ahova egy-két tanáEgy tartózkodó ember volt, de elfogadta a közelerunk is eljött. Az éves során huszonhat alkalommal
dést, nyíltan nem vett részt a szervezkedésben, de
jöttünk itt össze, utoljára már csak hatan voltunk, a
vállalta, hogy 1989 májusában a jubileumi ünnepsé65 éves találkozón 2009-ben.
gen részt vesz. Ő volt az díszközgyűlés ünnepi szóOsztályfőnökünk, Falubíró Győző a húsz éves tanoka.
lálkozónkra tudott eljönni Egerbe. Hazafelé menet
A te iskolád mikor került vissza ciszterci kezepár napot Budapesten töltött, még nálunk is meglésbe, ott is átmenet volt?
szállt. Cserkészparancsnokom- és némettanárommal,
A Zirci Apátság 1993-ban visszakapta az iskola
Vajk Atanázzal szétszóratásuk után is mindig kaptulajdonjogát, de a fenntartási jogot csak 1997-től.
csolatban voltam, felkerestem Diósgyőrben, Jászbe1997 augusztus utolsó napján a Veni Sanctén sok
rényben, ahol káplánként működött, többször felkeöregdiák is megjelent örvendezve és reménykedve
resett ő is a lakásunkon.
hallgatta Kerekes Károly ny. zirci apát szavait az ünAz utolsó témánk, amit megbeszélnénk: te vagy az
nepségen. Újból működhetet ciszterci gimnázium
egri ciszterci gimnázium öregdiákjainak egyik vezeEgerben, az iskola megtartotta az államosításkor feltője, a lapjának szerkesztője, – hogyan kezdődött, mivett Gárdonyi Géza nevet.
kor jött lehetőség, hogy ismét működjék ez a szerveAkkoriban még volt egy-két ciszterci atya Egerzet. Mikor csillant fel a remény, hogy újra indulhat
ben, ma sajnos már nem láthatnak az egri diákok ciszciszterci iskolátok?
terci habitust.
A nyolcvanas évek vége felé, mikor már „a köteléBudán, Pécsen és Székesfehérváron is nap mint
kek lazultak” – jött egy szerencsés dátum, iskolánk innap láthatnak a diákok – mutatóba is – egy-két esetdulásának 300. éves jubileumát akartuk megünnepelni
leg három ciszterci szerzetest az iskolában vagy a
– 1689-ben alapították a jezsuiták, Érdekes, hogy
plébánián. Eger ilyen szempontból mostoha helyzetegyik civil tanárunk, Ócsvár Géza temetése – 1987
ben van. Ennek ellenére a ciszterci örökséget tudják
februárjában – adott arra alkalmat, ahol sok egri öregébren tartani? Te hogy látod?
diák, lehettünk legalább százan, gyűlt össze a FarkasJó kapcsolatban vagyok az iskolánkkal, s úgy láréti temetőben. Ez után kezdődött a szervezkedés. Első
tom,
hogy hangsúlyozottan ápolják az iskola ciszterci
alkalommal a budai Makkhetes vendéglőben vagy
kötődését. Ez olvasható ki az iskola 2000/01 tanév
húsz öregdiák – sajnos én még nem voltam ott – jött
óta megjelenő rendszeresen megjelenő, tartalmas és
össze Tárkányi László, 1939-ben érettségizett öregszép kiállítású Évkönyveiből is.
diák hívására. Itt határozták el a 300 éves évforduló
Sok nehéz időszakot megélt már a magyar ciszmegünneplését. Ekkor vetődött fel a gondolat, hogy
terci
rend. Feladata, hogy ebben a viszonylag konlétre kellene hozni a még 1948-ban betiltott Ciszterci
szolidált
világban magára találjon és legyen annyi
Diákszövetséget, s ez lehetne a jubileum gazdája. Ettől
szerzetesük, hogy jusson Egerbe is. Köszönöm a bekezdve minden hónapban egy alkalommal találkozszélgetést és köszönöm azt az áldozatos munkát,
tunk, fő téma a jubileum szervezése volt. Itt ismerkedmellyel egy gyönyörű örökség apróbb nagyobb emléhetett meg újra sok egri öregdiák. Azonban kiderült,
keit őrződ, ápolod és szerkeszted az egri ciszterci
hogy Ciszterci Diákszövetség címen nem lehetett
öregdiákok lapját.
egyesületet alakítani, s így Egerben megalakult az Egri
Öregdiákok Baráti Köre 1988 októberében azzal a célKöszönöm a lehetőséget, hogy kifejezhettem hálal, hogy az iskolánk 300 éves jubileumát megszerlámat az iskolám és a Rend iránt. Bízom abban, hogy
vezze. Az egyesületbe több mint háromszáz öregdiák
iskolánk tovább őrzi hagyományainkat, megmarad
lépett be, 90 %-ban ciszterci diákok.
ciszteri kötődésében, s reménykedem, hogy lesznek
hívatások, melyek a Ciszterci Rend Zirci KongregáEszembe jutott egy ciszterci öregdiák neve, aki ebcióját tovább éltetik.
ben az időben igazságügyi miniszter volt: Kulcsár
_____________________________
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Dr. Péntek Márta: INTERNÁTUSI ÉLET
AZ ANGOLKISASSZONYOKNÁL
Az 1948. évi államosítás után 1990. szeptemberében örömteljes reményekkel újra indult az angolkisasszonyok „Sancta Maria” Leánygimnáziuma a 2016/17 tanévtől kezdve „beolvadt” az egyházi iskolák sorába. Nem csak az 195 éves intézet
volt növendékei, hanem a „testvérintézet” ciszterci öregdiákjai is szomorúan veszik mindezeket
tudomásul.
Gyűjtsük össze emlékeinket, melyek Alma Materunkhoz füzödnek – kérték többen is az iskola
egykori növendékei.
Újságunkban örömmel adtunk teret dr. Péntek
Márta írásának, aki 1939–1947 között volt az Angolkisasszonyok B.M.V. Egri Érseki Leánygimnáziumának tanulója és internátusának növendéke.
70 év távlatából is imponáló részletességgel írja le
emlékeit, bepillantást engedve a „bennlakók” meglehetősen zárt világába.
Egerben az Angolkisasszonyok internátusában
kb. 120 növendék lakott, akiket „bennlakóknak” neveztek, a városban lakó diákok voltak a „külsősök”.
A bennlakók életkora 10–19 év között volt, minthogy
a zárdában a következő iskolák működtek: gyakorló
elemi 4 osztállyal; polgári; gimnázium; tanítóképző;
líceum és kereskedelmi iskola. Elemista bennlakó
nem volt, viszont a 8 osztályos gimnáziumot és a polgárit is 10 éves korunkban kezdtük.
A tanév szeptember 7-én kezdődött. A karácsonyi
szünet dec. 21. és január 6. között volt, bár a háború
kitörése után szénszünet címén a téli szünidő általában
2 héttel hosszabb lett. Húsvéti szünetet természetesen
a Nagyhéten kaptunk és Húsvét keddjén kellett visszamennünk. A tanév június 25-én ünnepélyes Te Deummal ért véget. A három nagy szünidőn kívül nem mehettünk haza, kivéve, ha a családban valamilyen különleges esemény, pl. temetés nem történt. Hazautazni
mindenkinek csak az érte jött kísérővel lehetett.
Látogató minden hónap 2. és 4. vasárnapján délután 3 és 5 óra között jöhetett hozzánk. A látogató a
portán megmondta, kihez jött, ekkor a portás nővérke
telefonon felszólt a nappaliba és lehívta az illető kislányt. A látogatóval az első emeleti, szép növényekkel
és kényelmes fotelokkal berendezett társalgóban beszélgethettünk. Év elején a szülőket megkérdezték, ki
az a rokon vagy ismerős, aki az ő tudtukkal és beleegyezésükkel havonta egyszer, a második vasárnap 10
és du. 5 óra között kivihet minket a városba és nála is
ebédelhetünk. Ez volt a „kimenő”.
Az internátus a hatalmas épület második emeletén
helyezkedett el. Nappal a kerti szárnyban, az úgynevezett nappalikban tartózkodtunk. Három nappali volt: a
„kis nappaliban” az első-másodikos kicsik, a „középsőben” a harmadik-negyedikesek, a „nagy nappa-

liban” pedig a felső tagozatosok voltak meghatározott
ültetési rend szerint elhelyezve. Mindhárom teremben
az egyik sarokban kis házi oltárka állt, fölötte a Szűzanya szobrával vagy képével.
Minden nappalinak volt egy felügyelő prefektája,
aki állandóan a gyerekekkel volt. Egy dobogóra állított
asztalka melletti széken ülve jól át tudta tekinteni az
egész helyiséget. Felügyelet nélkül soha sehol nem
maradtunk.
A falak mentén kis szekrénykék álltak, 3 sorban
egymás fölé rakva. Mindnyájunknak volt egy külön
szekrénykéje, benne egy polc, tehát 2 fakk – ebben tartottuk a könyveinket, füzeteinket, a festéket, írószereket vagyis az iskolai felszerelést, és néhány apró személyes holminkat, pl. kesztyű, sapka, imakönyv stb. A
szekrénysor legvégén volt a két nagyobb, kulcsra zárt
rész, melynek kulcsa a prefektánál volt. Az egyikben
volt a növendékek cukorkája, csokoládéja; ezt vagy
otthonról hoztuk magunkkal, vagy kérésünkre a zsebpénzünk terhére a prefekta hozatta be a városból.
Édességet magunknál nem tarthattunk. A szekrénykét
az esti rekreáció idején a prefekta nyitotta ki és akkor
vehettünk ki a finom falatokból. Illő és szokásos volt,
hogy akinek volt valamilyen cukorkája, abból a legjobb barátnőit is megkínálja. A másik zárt fakkban füzetek, festékek, vonalzók: iskolai felszerelések voltak.
Ha valakinek ilyesmire volt szüksége, szintén este kérhette a prefektától, aki a vásárlást egy füzetbe beírta,
és ezt szüléink a félévi elszámoláskor fizették ki.
A nappalikban asztalok és székek voltak. Az asztal
fiókjába uzsonna előtt oda kellett készíteni a tanuláshoz szükséges könyveket és füzeteket, este pedig a
másnapra bepakolt táskát.
De hogy a napirendet az elején kezdjem:
Hétköznap reggel 6 órakor volt ébresztő, kivéve a
szerdai napot. Szerda délután jött két atya gyóntatni,
ezért szerda reggel nem mentünk szentmisére, ez volt
a kialvó. Csak későn, felnőtt fejjel tudtam meg, hogy a
kicsiket – az alsó tagozatosokat – gyóntató ferences
atya Páter Szedő Dénes, a jeles író és költő volt, igen
szerény, végtelenül kedves ember.
A reggeli ima közös elmondása után mosdás, öltözködés és az ágy szétrakása következett. A párnát, takarót az ágy vasrúdjaira kellett feltennünk és a 3 darabból álló matracot H alakban felállítani. Amikor elkészültünk, a lépcsőnél párba álltunk, elől a kicsik és sorban a nagyobbak, legvégül álltak a nem áldozók. A
mai eszemmel úgy gondolom, hogy az illetők valószínűleg nem valami nagy vétket követtek el, de mi akkor
még a kis bűnöket, gyarlóságokat is komolyan vettük.
A szentségi böjt is akkor még nagyon szigorú volt,
előző estétől fogva enni, inni nem volt szabad. Persze
vacsora után enni már nem tudtunk volna, de vagy
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nagyon szomjas lett valaki éjszaka, vagy fájt, kapart a
torka, és azért ivott még néhány korty vizet, és akkor
már nem áldozhatott. Szép csendben levonultunk a 7
órakor kezdődő szentmisére. Eleinte még a
Zsasskovszky-féle ima- és énekeskönyvet használtuk,
a negyvenes évek elején vezették be a jelenleg is használatos Szent vagy Uram énekkönyvet.
Szentmise után felmentünk az ebédlőbe reggelizni.
A reggeli egy kifli vagy zsemlye volt, hozzá egy csésze tej vagy tejeskávé vagy tea. Év elején mindenkitől
megkérdezték, melyiket kéri, és az volt a helyünkre
odakészítve.
Reggeli után az ebédlőben olvasta fel Máter Orsovai, a főprefekta, hogy aznap ki moshat fejet, ki fürödhet, vagy ha nagy ritkán moziba mentünk, azt is
ilyenkor tudtuk meg, hogy „jósága” miatt ki nem nézheti meg a filmet. Ugyancsak a reggeli után iratkozott
fel, aki aznap korcsolyázni vagy az uszodába szeretett volna menni.
Ezek után felmentünk a nappaliba, átnéztük az
előző este bepakolt táskánkat, majd lementünk az iskolába: gimnazisták az első emeletre, a polgáristák és
képzősök a földszintre.
Az iskolában a bennlakók külön padsorban ültek és
szünetek alatt is fel kellett menniük az internátusi folyosóra. Ránk szóltak, ha valamelyik külsőssel beszélgettünk. Az első óra után feltrappoltunk a hálóba, mert
akkor kellett az ágyunkat összeraknunk. Ha valamelyik tanárnő a kicsengetés után még egy-két percig beszélt, igencsak rohannunk kellett a folyosón, hogy a
következő órára idejében visszaérjünk. Ha viszont az
ágyunkat nem rendesen csináltuk meg, pl. hepe-hupás
maradt, megesett, hogy estére szétrakva találtuk.
A harmadik óra utáni szünet 15 percig tartott. A
bennlakók ilyenkor mentek az ebédlőbe tízóraizni. A
tízórai egy csupasz zsemlye volt. Akinek a szülei
úgynevezett külön-tízórait is befizettek, az kapott egy
kis darabka vajat, vagy egy szelet felvágottat, 2–3
szelet kolbászt, amennyi egy zsemlyébe elég volt.
Bár a felvételkor kapott prospektus szerint a növendékek csomagot csak születés- vagy névnapjuk alkalmából kaphattak, a háború kitörése után vihettünk
magunkkal a szünidőről visszatérve zsírt, mézet vagy
lekvárt. Az intézeti számunkkal ellátott üvegeket az
ebédlőben nagy polcos szekrényekben tartottuk, a
szekrényt tízórai és uzsonna alkalmával kinyitották,
tehát megkenhettük a zsemlyéinket. Nagyböjt idején
pénteki napon nem nyitották ki a szekrényt, hogy önmegtagadást gyakoroljunk.
Akkor még szombaton is volt tanítás. Hatodik óra
csak a magasabb osztályosoknak volt, az osztályfőnöki órát általában szombaton a hatodik órában tartották. Ugyancsak a hatodik órában volt az iskolai karénekesek próbája is. – Az Önképzőkör és a sportköri
foglalkozások, a külön-torna délután volt megtartva,
heti egy alkalommal.
Tanítás végeztével felmentünk a nappaliba. Akinek
csak 5 órája volt, annak ebédig maradt egy kis szabad
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ideje. Ilyenkor lehetett beszélgetni, kézimunkázni, olvasni és jó időben ilyenkor vittek uszodába.
Két óra előtt egy nagylány csengővel végig szaladt
a folyosón. Erre a jelre párba álltunk és kivonultunk a
hosszú folyosóra. A beépített szekrényekből kivettük
a kabátot, sálat, esernyőt, hócipőt – mikor mire volt
szükség –, mert ebéd után sétálni kellett mennünk, erről csak a betegek hiányozhattak.
A folyosókon – bárhová mentünk — mindig csendben kellett lennünk. Válaszajtóknál, a lépcső kezdeténél és ha azon leértünk, meg kellett állnunk, és a velünk vonuló prefekta szavára indulhattunk tovább.
Az ebédlő az első emeleten volt, nagy, tágas terem.
Kétoldalt hosszú asztalok álltak, egy oldalukon 30
gyerek tudott ülni. Az asztalok végeinél egy-egy Máter állt, tőle jobbra és balra az asztal sarkán nagy torony tányér. A nagy konyha a földszinten volt, onnan
hordták fel az ételt az ebédlővel szemben lévő „kiskonyhába”, ahol a Schwesterke kisebb edényekbe
szedte és az ebédlő ajtaján lévő, lehajtható tálalóállványra rakta.
A nagylányok közül minden héten ki volt jelölve
két „házikisasszony”, akik fehér kötényt kötve maguk
elé, a tálalóról az ételt az asztalok végéhez hordták.
Ugyancsak ők vitték ki az összeszedett elhasznált tányérokat is.
Az ebédlőben beszélgetni csak akkor volt szabad,
amikor arra a főprefekta, aki az ebédlőben felügyelt
ránk, a csengőjével jelet adott. Ez általában akkor történt meg, amikor a levest kezdték osztani. A mosogatás vége felé újabb csengőszó jelezte, hogy most már
el kell hallgatnunk.
Az ebédlőben nem úgy ültünk, ahogyan kedvünk
tartotta. Ha egy társaság már kicsit jobban összemelegedett és többet beszélgetett a kelleténél, keresgélhettük a hosszú asztalon, hogy kinek hova pakolták a poharát és az evőeszközét! A poharunkon is ugyanúgy,
mint az evőeszközünkön és a szalvétánkon, rajta volt
a számunk.
Ebéd végeztével sétálni mentünk. A séta hétköznap
fél, vasárnap egy órát tartott. Vasárnap legtöbbször a
Fő utcán (Széchenyi utca) mentünk szép komótosan a
tűzoltókig és vissza, hétköznap pedig a Nagytemplom
(az egriek úgy hívták a Dómot) mögött, a Dohánygyár
felé kerültünk. Aki korcsolyázni ment, az az ebédlő ajtaja mellett egy nagy kosárból kivehette az odakészített felszerelését és azonnal indulhattak a Máter kíséretében a jégpályára. Akinek fogorvoshoz kellett mennie, azt is ebéd után kísérték a városban nem messze
lakó M. doktor rendelőjébe, aki egy nagydarab és
meglehetősen kíméletlen ember volt.
Uszodába elég sokat jártunk, mivel a tanév június
végéig tartott és gyakran volt jó meleg idő. A versenyuszodában a férfiak és a nők számára külön idő volt
megállapítva, és mivel női óra 1 és 2 között volt, oda
ebéd előtt tudtunk menni. Aki reggel feliratkozott, iskolából hazaérve szintén összekészítve találta a
strandkosárkáját a szükséges holmikkal, és két perc
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alatt az uszodában voltunk. Ott mindenki saját kabint
kapott az öltözködéshez, csak az volt a rossz, hogy egy
órai úszkálás, pocskolás közben arra kellett vigyázni,
hogy a kabin kulcsát el ne veszítsük.
Sétából hazaérve a nappaliban készítettük az írásbeli házi feladatokat. Ebből volt bőven, hiszen 3 idegen nyelvet tanultunk: elsőtől németet, harmadiktól latint és ötödiktől franciát is. Minden leckéből ki kellett
írnunk egy szótárba az új szavakat, és fordítást is kellett készítenünk. Ezen kívül volt a magyar és a matek
írásbeli feladat is! Ebben az időben, tehát 3 és fél 5 között lehetett együtt tanulni, és az asztalra előkészíteni
azokat a könyveket, amelyekből másnapra a szóbeli
leckét kellett megtanulni.
Fél 5 után lementünk uzsonnázni, ilyenkor gyakran
kaptunk gyümölcsöt, mert a Rendnek nagy gyümölcsöse volt a város határában.
Uzsonna után 5 és 7 között volt a szigorú stúdium.
Ekkor már csak könyvből volt szabad tanulni, írásbelit
készíteni már nem lehetett. Ha egy könyv a szekrényben maradt, nem mehettünk oda érte.
Este 7-kor csengettek a folyosón. Felsorakoztunk
és szokás szerint beszélgetés nélkül, csendben mentünk le vacsorázni. A vacsora mindig főtt étel volt.
Utána az ebédlővel szemben lévő kápolna felé fordulva elmondtunk egy esti imát, majd visszamentünk
a nappaliba, kezdődött a rekreáció.
A rekreáció hétköznap fél órát, vasárnap tovább
tartott. Ekkor osztotta ki a prefekta az érkezett leveleket, majd kinyitotta a cukros szekrényt, szükség szerint adott a kért tanszerekből. A játékidő leteltével asztalunk mellé térdelve elmondtunk egy közös esti imát,
utána énekeltünk egy Mária-éneket, majd indultunk a
hálókba.
Az elsősök hálója, a Baba-háló a folyosó végén
volt. Ott a sarokban állt egy elfüggönyözött ágy, ahol
a Schwesterke aludt a kicsikkel. A kicsik ágyai nem
voltak elfüggönyözve egymástól. Szünidőről visszatérve, az első estéken bizony nagy volt a szipogás, az
Anyuka utáni sírdogálás!
A nagyobbak 3 hálóba voltak elosztva: az Őrangyal, a Szent Alajos és a Filoména hálókba. Minden
teremnek volt egy felügyelő Mátere, aki a csendre és a
rendre vigyázott. A hálókban beszélgetni nem volt
szabad. Az ágyaknak volt egy vascsőből készített magas keretük, az egyik oldalon földig érő fehér függönynyel, így mindenki el volt a szomszédjától választva.
A hálóban a felügyelő Máter által kijelölt ágyat kellett
elfoglalnunk. A fekvőhelyet időnként változtatták. Aki
sokat beszélgetett, azt esetleg még egy másik hálóterembe is átköltöztették.
Amikor a tisztálkodással elkészültünk és mindenki az ágyba került, közös esti ima után 9 órakor
villanyoltás, majd a felügyelő Máter kiment a hálóból. Persze ilyenkor kezdődött a szomszéddal való
beszélgetés, a szünidő előtti estén pedig örömünkben
még hangosan viháncoltunk is. A Máter egy zseblámpával időnként benézett a hálóba és ránk szólt, hogy

2018. HÚSVÉT

most már legyünk csendben. Különösen szemmel tartott bennünket Szent András nap éjjelén, amikor a
András-kereket készítettük.
Az éjjeliszekrény alsó részében egy fadobozban a
cipőpucoló kellékeket tartottuk, és reggel oda raktuk
el a papucsunkat is. A fiókban volt a fésülködő felszerelésünk: hajkefe, bontófésű, sűrűfésű. Ugyancsak a
fiókban volt a kis tükör, a hajcsavarók és a hajháló, valamint zsebkendők és egyéb apró holmik. A fiókot
időnként ellenőrizték, és ha rendetlenség volt benne,
este az ágyunk tetejére kiborítva találtuk.
Ruha és fehérnemű csak annyi volt nálunk, amit
használtunk. A harmadik emeleti óriási ruhatárban a
szekrényekben szám szerint elrakva, katonás rendben
sorakoztak ruháink és cipőink. Minden holminkba, így
a harisnyákba, zsebkendőkbe is bele volt varrva a számunk. Boltban lehetett kapni egy keskeny fehér szalagot, amibe pirossal különféle számok voltak szőve. Ezt
vagdostuk, mint a kiskatonák a centit, és varrtuk a számot mindenünkbe. Augusztus vége felé szüleink egy
hatalmas faládába bepakolták ruháinkat, cipőinket, a
könyveket és minden egyéb szükséges holmit, majd
vasúton feladták a zárda címére. Ők gondoskodtak a
láda beszállításáról és a holmi kipakolásáról.
Így év elejére már minden a helyére került. Év végén
szintén a nővérkék pakolták be a ládába összes holminkat és gondoskodtak a hazaszállításról.
Amikor valamilyen ünnepély vagy időjárás-változás miatt másik ruhára, kabátra vagy cipőre volt szükség, azt este már az ágyunk keretére felakasztva, illetve az ágy alatt találtuk. A fehérneműk cseréje szombaton este volt: a hálóban hatalmas ruháskosarakban,
törölközőbe csavarva voltak a következő hétre szükséges fehérneműk, harisnyák; az elhasználtat pedig a
régi törölközőbe csavarva beleraktuk a kosárba. Ez a
csomag volt a „wäschpakli”.
A sötétkék szövetből készült rakott szoknyához télen sötétkék szövetből készült matrózblúzt viseltünk,
ünnepélyes alkalomra erre fehér gallért gomboltunk.
Amikor enyhébbre fordult az idő, sötétkék-fehér csíkos
vászonból készült, sötétkék galléros matrózblúzt viseltünk, nagyon ünnepélyes alkalomra pedig volt fehér
matrózblúzunk sötétkék gallérral. 1940 nyarán az Intézet varratott mindnyájunknak sötétkék alapon apró fehér pettyes flokon ruhát, ez rövid ujjú volt és kis fehér
gallér díszlett rajta. Melegebb időben ezt hordtuk és mivel elég csinos volt, szerettük is. Cipőt csak feketét
hordhattunk, télen „száras” cipőt. A harisnyánk is fekete volt, a kicsiké patentharisnya, a nagylányoknak
már lehetett flór vagy selyemharisnyája is.
A sötétkék svájci sapkát, amelyen elől a Máriás
pajzs volt feltűzve, nem húztuk a fejünkbe, csak úgy tettük fel, mintha egy tányér lett volna a fejünkön. Télen
mindenki olyan meleg sapkát viselhetett, aminőt a szülei vásároltak. A háborús években már a kabát sötét színéhez sem ragaszkodtak. A vasárnapi sétához jó időben
volt szép fehér szalmakalapunk, rajta sötétkék szalag.
Később télire is kitaláltak egy szilvakék posztóból
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készült, áll alatti megkötős kalapot.
Jó időben uzsonna előtt lemehettünk a kertbe, ahol
egy padokkal és asztalokkal berendezett, nyitott oldalú
épületben tanulhattunk vagy írhattunk, aki pedig játszani akart, a kert távolabbi sarkában álló hintákon is
szórakozhatott. Volt a kertben egy teniszpálya is a növendékek részére, valamint nagyon szerettük a kis kerek medencében úszkáló aranyhalakat.
Hangszert sokan tanultunk, a legtöbben zongorázni. Az internátus hosszú folyosóján, a nappalik mögött voltak a zongorás szobák, szám szerint hét. Ezekben egy-egy Máter lakott. Szegény Máter egész délután nem lehetett „otthon”. A városból több zongoratanárnő járt be tanítani és volt egy aranyos öregúr, Kalovits Lojzi bácsi, aki csak magyarnótákat tanított. A
nappali folyosóján ki volt függesztve egy táblázat,
rajta félórás beosztásban szám szerint kiírva, hogy ki
mikor, melyik szobába mehet órára vagy gyakorolni.
Volt három német anyanyelvű apácánk: Máter
Schneider: nagy darab, pirospozsgás arcú, aranyos, jókedvű lélek. Máter Gregorz: idős, alacsony, vicces
magyar akcentussal beszélő osztrák nő, akinél a többi
Máter szerint nagyobb magyar nem volt a zárdában.
Később került hozzánk a fiatal „kis-szoror”, Hinterhölz Matild, aki eleinte egy szót sem tudott magyarul
és később is csak annyit, amennyit mi németül. Ez a
három drága Máter beült közénk ebéd és vacsora idején, az ebédlőasztalon ugyanis háromnyelvű: magyarnémet-francia társalgási könyvek voltak kirakva, ebből próbáltak bennünket okítani és a következő alkalomra mondatokat feladni.
A bennlakóknak külön énekkara volt. A nagyok
nappalijában volt egy zongora, szombat este a rekreáció idején ott próbáltunk. Gyakran énekeltünk a vasárnapi, 8 órai bennlakós misén és a májusi litániákat latinul, több szólamra szintén mi énekeltük. Vezetőnk,
aki a gimnáziumi énekkar vezetője és a templom orgonistája is volt, a gimnáziumi igazgatónő: Máter Lehotzky Ilona volt. Az énekkar a Magyar Cantuale c.
énekeskönyvet használta.
A Rendnek szép nagy szőlője és gyümölcsöse volt
Eger határában, a Szent József Hajlék. Ebben állt egy
emeletes nyaraló és egy tündéri kis kápolna. Szüret végeztével kaptunk egy nap szüreti-szünetet. A külsősök
sem mentek ilyenkor iskolába, de a bennlakók sokkal
jobban örültek annak, hogy ezen a napon reggel kisétáltunk a kertbe és keresgéltünk ottmaradt szőlőfürtöket, élveztük a szabadságot. Volt a területen egy szűk
bejáratú gödör, amit mi titokzatos barlangnak véltünk
annál is inkább, mert aki bele mert mászni, mindig talált valamilyen szobortöredéket. Még nagyobb korunkban is kutattunk benne.
Nagyon kedves esemény volt számunkra a Mikulás-napi ünnepség. Néhány ügyes nagylány vállalkozott rá, hogy a prefekták által minden növendékről leírtakat versbe szedje. A verses papírokat nagy tekercscsé ragasztották össze. Mikulás napján, amíg uzsonnázni voltunk, a nagy nappaliban a lámpákat piros
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papírral vonták be és annyi széket hordtak át a többi
nappaliból, hogy mindenki le tudjon ülni. Egy nagy
kosárban az asztal mellé helyezték a különféle ajándékokat. Uzsonna után mindnyájan a nagy nappaliba
mentünk, helyet foglaltunk és izgalommal vártuk a
Mikulást. Ő meg is érkezett két krampusz kíséretében,
akik még az asztalok tetejére is felugráltak és suhogtatták a virgácsukat. Mikulás helyet foglalt és a tekercséről felolvasta a 120 gyerekről szóló rigmusokat. A
szövegnek megfelelően ki ilyen, ki amolyan ajándékot
kapott. Végül mindenkinek jutott egy édességgel, almával megtöltött zacskó.
Advent kezdetén mindhárom nappaliban kihelyeztek az asztalra egy kis jászolt Jézuskával, és a jászol
mellé egy dobozban csíkokra vágott selyempapírt.
Amikor valami jót cselekedtünk, tehettünk egy papírcsíkot vagyis egy szalmaszálat a jászolba, hogy Jézuskának puhább legyen a fekvés.
Jól rajzoló lányok titokban egy-egy képet festettek
minden nappali számára, amit a téli szünet megkezdése előtt 8 nappal raktak fel a falra vacsora idején,
hogy rekreációra felmenvén megtaláljuk. A képeken
nagyon ügyes helyekre volt a beírandó betűk helye kigondolva, és minden estére egy betűvel többet festettek ki; ó -ió -ció, – ezeket sokszor igen hosszan keresgéltük, mire megtaláltuk őket.
Karácsony előtt a Városi Kaszinó nagytermében a
város előkelő asszonyai karácsonyi vásárt rendeztek,
melynek jövedelméből a szegényeket segítették. Sok
ajándéknak alkalmas kisebb holmit lehetett vásárolni,
ezért egy szombat délután a bennlakókat is kivitték
és akinek volt zsebpénze, vehetett ajándékot a szeretteinek.
Akinek zsebpénze volt, nem tarthatta magánál!
Amikor szünidőről visszamentünk, a pénzt le kellett
adni a prefektának, aki egy füzetben vezette, kinek
mennyi pénze van. Ha valamit szerettünk volna vásárolni, felírtuk egy papírra, hogy ezt vagy azt kérek szépen behozatni, akkor a kért holmit megkaptuk, az árát
a pénzünkből levonták. Leggyakrabban karácsony
előtt vásároltunk. Karácsonyon kívül szokás volt egymás megajándékozása is. Ha valakinek születés- vagy
névnapja közeledett, egyik barátnője megkérdezte a
nappali lakóit, hogy ki akar ajándékot adni az ünnepeltnek? Az ajándék általában szentkép volt, amit szintén a prefektától lehetett kérni.
Meleg időben szombaton és vasárnap uzsonnára lehetett fagylaltot behozatni, természetesen a zsebpénz
terhére. Felírtuk, hogy milyen fagylaltot és hány adagot kérünk. Egy kis gombóc 10 fillér, a nagy gombóc
20 fillér volt. A jelenleg is működő, a zárdával szemközti Sárvári cukrászdából kagyló-ostyában behozott
fagylalt uzsonnára már ott volt az asztalunkon. A születés- vagy névnapját ülő kislány gyakran fagylalttal
vendégelte meg a barátnőit.
A szünidőről magunkkal vitt, vagy postán kapott
élelmiszeres csomagunk tartalmát az ebédlővel szemközti „kiskonyhában” megszámozott polcokra
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pakolták. Az ebédlő közepén állt egy asztal, amelyre a
kiskonyhás Schwesterke kistányérban kikészítette az
otthonit: tízóraira kaptuk meg a kolbász, sonka vagy
egyéb, zsemlyébe való csemege egy-egy adagját. A
süteményből uzsonnára kaptunk, a gyümölcsöt pedig,
ami leggyakrabban alma volt, az (ebédhez és a vacsorához adagolták. A kistányérban egy cédulára írt szám
jelezte, melyik finomság kié, a tányérokat így a házikisasszonyok hamar széthordták. Nagy volt a szomorúság, amikor a cédulán ez állt: elfogyott. Szokás volt,
hogy a sütemény egy részét kis darabkákra vágtuk és
megkínáltuk a velünk szemben ülő három, és a két
mellettünk ülő kislányt még akkor is, ha valamelyikükkel nem voltunk különösen jóban.
A bennlakóknak tánctanfolyamra is lehetett jelentkezni. A tanfolyamot ősszel rendezték. A városból Grőber Lujza néni tánctanárnő járt be és a díszteremben tartotta az oktatást, melynek végén vizsga is
volt.
Mi az iskolában még negyedévi és háromnegyedévi bizonyítványt is kaptunk, ezt az ellenőrzőkbe írták
be. Itt tört jegyet is lehetett adni, például ½, ¾. Nekünk
a legjobb jegy 1, a legrosszabb 4 volt. A külsősök ellenőrzőjét a szülőknek kellett aláírni, a bennlakók pedig osztályokként a zárda Főnöknőjéhez vonultak le,
aki aláírta a bizonyítványt és kellőképpen megdorgálta, akinek rossz jegyei voltak. A félévi jegyeinket
az indexbe írták be, azt postán hazaküldték a szüleinknek aláíratni. Volt azonban a bennlakóknak egy internátusi, belső használatra való kisbizonyítványa is,
amelyben a következő „tárgyakból” osztályoztak bennünket: finomság – jó modor; engedelmesség; csend –
fegyelem; rendszeretet; szorgalom; zongora (vagy hegedű). Volt talán még egyéb is, de biztosan ezekre emlékszem. Akinek mindenből egyese volt, az általános
kitüntetést kapott: ez egy piros selyemmel bevont háromszög volt, amelyről kis Mária-érem lógott alá. Ha
a következő negyedévben is megkapta, akkor a piros
selymen már egy sárga zsinór volt keresztben felvarrva, a következő negyedévben már két sárga sáv. A
kitüntetést a növendék a ruha fölött kötelezően hordott
fekete klott kötényen a szíve fölé tűzve viselte.
Persze néha betegek is voltunk. A növendékek orvosa dr. Ébnerné dr. Garzó Erzsébet volt, igen kedves
asszony, akinek a fiával később egy évfolyamra jártam
az egyetemen. Betegszobánk a második emeleten, a
hálótermekhez közel egy nagy sarokszoba volt, benne
5 vagy 6 ágy és egy sezlon az átmeneti rosszulléttel
betérőknek. A betegszobában állandóan tartózkodott
egy nagyon aranyos Schwesterke, a betegszobából ajtó
vezetett a betegszoba fő felügyelője, Máter Kerekes
szobájába. A doktor néni minden nap bejött, levizitelt
és előírta a szükséges tennivalókat. Akkor még nem
volt Penicillin és semmiféle más antibiotikum, nehezebb volt a gyógyítás! Akinek komoly baja volt, az Irgalmasok kórházába fektették be.
Vasárnap természetesen kialvó volt, a 8 órai
szentmisére mentünk. Vasárnap délelőtt volt a

2018. HÚSVÉT

levélírás. Lehetett valakinek saját levélpapírja, de ezt
le kellett adni a prefektának. Ő adott levélpapírt és
borítékot annak, aki levelet akart írni. A borítékot
nem volt szabad leragasztanunk, nyitva kellett a prefektának átadni, aki a levelet elolvasta és azután adta
postára. Az otthonról kapott leveleket is felbontva,
előzetesen elolvasva kaptuk meg! A nagyobbaknak
évente egyszer, karácsony előtt volt szabad a levelüket leragasztani. Általában ebben írták meg, ki mit
kér karácsonyra.
1941-ben kitört a háború. A Dobó téren ünnepélyesen elbúcsúztattuk a frontra induló egri ezredet. Közülük a doni pusztulás után nagyon sokan nem tértek
haza. A mi kis életünk is megváltozott.
A városi Polgári Iskola épületét hadikórháznak rendezték be. A diákjaik délután a mi iskoláinkba jártak
órára. A mi bennlakóink többször elmentek a hadikórházba műsort adni a sebesülteknek.
A zsebpénzünkön finom gyapjúfonalat vásároltunk, érmelegítőt és fülvédőt kötöttünk a frontkatonáknak. Az érmelegítő egy kb. 20 cm hosszú cső volt, amit
a csuklóra lehetett felhúzni. A fülvédő olyasféle formájú volt, mint a mostanában divatos hajpántok, csak
sokkal szélesebb, és kétoldalt a fül tájékán még szélesebbre kiszaporítottuk. Ezt a sapka alá tették a katonák, a homlokukat és a fülüket melegítette.
Küldhettünk tábori postán levelet, ilyesfajta címzéssel: „Egy ismeretlen honvédnek (vagy hadnagynak,
szakaszvezetőnek stb.), aki régen kapott levelet” és írtunk egy tábori postaszámot. Nagyon örültünk, amikor
a frontról válasz érkezett. Nekem egy Birkás János
nevű szakaszvezető válaszolt és köszönte meg a karácsonyi jókívánságokat.
A nagyobb lányok betegápoló tanfolyamot végeztek. Tanultunk elsősegélyt, vérzéscsillapítást, sebellátást, kötözést.
A várható légitámadások miatt éveken át elsötétítés
volt az egész országban elrendelve. Nálunk is az intézet minden ablaka mellé oda volt állítva egy lécből készült, az ablak méretének pontosan megfelelő keret,
amelyre sötétkék vagy fekete csomagolópapír volt kifeszítve. Mielőtt egy helyiségben villanyt gyújtottunk,
a kereteket fel kellett helyezni az ablakokra. Fény az
épületből nem szűrődhetett ki!
A háborús évek alatt többször kellett légvédelmi
gyakorlatot tartani. A városból megüzenték, melyik éjjel tartják a próba-riadót. Ilyenkor este mindig különös
gonddal tettük ruhánkat és cipőnket az ágy mellett a
kezünk ügyébe, hogy gyorsan fel tudjunk majd öltözködni. Amikor megszólaltak a szirénák, pár perc alatt
készen is voltunk és zseblámpák fényénél, csendben
levonultunk az óvóhelyre. Az óvóhely az almás pincéből volt leválasztva és annyi lóca volt benne, hogy
mindnyájan leülhettünk. Hangosan imádkoztuk a rózsafűzért és egyéb könyörgő imádságokat. Különös
hatással volt mindig ránk a „Most segíts meg Mária”
kezdetű ima. Szerencsére igazi légitámadásban soha
nem volt részünk.
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MINIATŰRÖK
Emlékek, történetek, legendák – tanárainkról, diákokról
Érettségi. Míg az egyik felel, a következő kidolgozza a táblán példáját. De nem dolgozza, csak forgatja a krétát. Végre mégis. De egy egészen más példát. Rássy tanár úr haja az égnek áll. És szól is az
elnök: „Jöhet a következő, Tanár úr? – jó a levezetés
a táblán?” – Rássy: „A levezetés jó…” „Akkor lássuk
a szóbelit.” És a tanár úr nem szól… A jelölt persze
nem kapott jelest. Kapott valami mást. A folyosón
egy hatalmas pofont. A fiú nem sértődött meg. „Köszönöm, Tanár úr!”
***
Juhász László, (Cini) cigarettázik a tízpercben.
Igazgató úr hívatja. Meg fogja érezni a cigaretta füstöt. Juhász felszalad a természetrajzi előadóba, ott
van kézmosó. Szagtalanítja száját a szappannal. Nem
vette észre, hogy Varga tanár úr a szertárból látja őt.
Bennó nem szól se Juhásznak, se az igazgatónak, se
az osztályfőnöknek. Érettségi után találkozik Juhászszal az utcán, akkor odaszól: „Na, te pipás Juhász,
megfaltad a szappanomat?”
Vajk tanár úr emlékezéséiből
***
Nagy divat volt diákéletünkben a VKM-oktatófilmek vetítése. Ehhez tudni kell, hogy Erdélyi tanár
úr nem szerette, ha a gyerekek magyarázata közben
fészkelődtek, mocorogtak. Nos, ilyenkor a következő szöveget adresszálta a vakaródzó delikvens felé
az Ő egyéni, éles és velőkig hatoló hangján: „Mit
fogtál, hol fogtad, ingben, gatyában?”
Az érintett fiú igen kellemetlenül érezte magát.
Mit ad Isten, földrajz óra második felében, felelések
után és magyarázattal összekötve, Erdélyi tanár úr
filmvetítést rendezett az elsötétített osztályteremben.
Sötétben biztonságosabb a diák közérzete, s talán ez
determinálta Sasvári Jancsit is, aki sasszemével a vetítőgép gyér fényénél konstatálta, hogy Erdélyi tanár
úr megvakarta viszkető térfelét. Éles hangja, utánozva a tanár úrét (talán jobban sikerült, mint az eredeti), kegyetlen élességgel hasított bele a sötétségbe:
„Mit fogtál, hol fogtad, ingben, gatyában?”
Még a levegő is megfagyott, amikor a tanár úr a
függönyöket elhúzatta és a „tettes“ kiléte után érdeklődött.
Hogy végülis az eset nem torkollott tragédiába,
azt mi a tanár úr létező humorérzékének tudtuk be.
***
III. osztályosok voltunk, Guidó földrajzot tanított. Hogy nyomatékát is adja a tantárgya

fontosságának, aki elégtelenre felelt, annak mennie
kellett óra után a szobájába, kiválasztania 12 nádpálcája közül a legszimpatikusabbat, amivel Guidó alaposan elfenekelte a delikvenseket.
Kedves barátommal, Németi Vikivel, délutánonként együtt fociztunk a laktanya mögötti lovardában.
Egyik délután kérdem én tőle: – „Kész vagy-e a holnapi leckékkel?” – „Nem mindennel, mondta, a földrajzot nem is tanulom, mert Rássy tanár úr elkér az
óráról, s neki fogok segíteni a fizikaszertárban.”
Mit ad Isten, Rássy tanár úr nem kérte el, lévén
neki is más dolga, s Viki bennmaradt földrajzórán.
Ahogyan ez ilyenkor történni szokott, Guidó elsőnek szólította felelésre, s ő simán be is szekundázott. – „Óra után jön fel a szobámba!” Fel is ment
szegény harmadmagával, s feneküket fogva jöttek
vissza az osztályba.
Két nap múlva délután ismét kérdezem Vikit:
„Megtanultad már holnapra a földrajz-leckét?” –
„Nem is fogom, volt a válasza, már a múltkor feleltetett, újra úgysem szólít.”
A Sors másként döntött, s Viki újfent sajgó fenékkel hagyta el a csatateret. Horribile dictu et visu
– harmadszor is lejátszódott ugyanez.
Viki jobb belátásra térve, a továbbiakban nem
hazardírozott. Az elmaradt leckékkel együtt az újat is
bemagolta, egész vasárnap földrajzot tanult.
Hétfőn elsőként szólította, s Viki remekelt. Az
előző leckékből is kérdezte, de Ő mindent tudott.
„No kérem, ez jeles. Óra után jön velem a szobámba!” – De tanár úr – reklamált Viktor – miért
menjek tanár úrral?” – „Azért kérem, mert aki így tud
tanulni mint maga, s mégsem tanul rendszeresen, azt
föltétlenül el kell fenekelni, hogy ezt egyszer és mindenkorra megjegyezze.”
***
1939 őszén, amikor az óriási légi és műszaki fölényben lévő német csapatok már Varsót ostromolták,
s a másik oldalról az orosz bolsevista horda özönlötte
el Kelet-Lengyelországot, megindult a menekülő civil-, majd katonai áradat Magyarországra. Rengeteg
lengyel érkezett Egerbe is.
Így került osztályunkba 1940 elején, igazgatói
engedéllyel egy hason korú lengyel fiú, bizonyos
Mieczyslaw Czerkaski, aki édesanyjával menekült
hozzánk. Édesapja lengyel százados, akiről semmi
biztosat nem tudtak.
A fiú jól érezte magát az osztályban, a tanárok is
kedvelték. A német, a matematika, a latin órákon részt
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tudott venni a munkában, de a többi órákon sem unatkozott. A magyart szorgalmasan tanulta, és törve már
sokat beszélt. Így történhetett olyan gikszer, ami rém
kínos volt, s csak osztályfőnökünk megértő jóindulatának köszönhetően nem lett belőle nagy botrány.
Latin óra: feleltetés lezajlott, haladunk tovább az
anyaggal, osztályfőnökünk, Falubíró Győző sétál a
padok között, odaér Mieczyslawhoz. „Na, tudsz-e
már magyarul?” – kérdezi. – „Keveset.” – „Na,
mondj valamit.” Mieczyslaw: „Mit kívánsz, kapsz
pofof.”
Halotti csend, Győző mosolyog, nem jön zavarba,
s megkérdi – „Csak ennyit?”
Mieczyslaw: „Ném, ném, tudsz mást is, – és már
mondja is – mit te csinálsz val-vel lány?
Győző nem válaszol Mieczyslaw kérdésére, csak
annyit mond: „Szeretnék a magyar tanáraidnak a szemük közé nézni.” – Visszamegy a katedrához, az óra
folytatódik.
Mieczyslaw a következő tanévet a közben Balatonbogláron beindult lengyel gimnáziumban járta, s
ott tanult a háború végéig.
– A magyar nyelvtanárai inkognitóban maradtak.
***
Az egri versenyuszodában 1942. június 12-én…
Iskolánk növendékeinek részvétele kötelező.
Célja: a diákok úszni tudásának felmérése.
A tanárok: Rédei Rezső és dr. Habis György.
Indítás a sekélyvízi oldalon, táv: 50 m.
A starthely mögötti homokos részen várakozunk,
mikor megérkezik az indítások lebonyolítására beosztott Habis tanár úr. Kicsit ideges (fogalma sem
volt, hogyan kell „ezt a rendkívüli feladatot“ ellátni).
Rédei tanár úr sípol a trambolin alól, s az első nyolc
fiú felsorakozik a medence partján. Mindenki feszülten vár, az indítás késik, Rédei tanár úr újfent sípol
és átkiabál: „Gyuri indíts!”
Mindenki Habis tanár úr intézkedésére vár. Kínos
szünet, majd Habis tanár úr néhány lépést tesz a medence partján, megszokott hanglejtésével, tagoltan
mondja: „Bé-lé ugor-hát-nák!”
A startra várók belepottyannak a vízbe, a parton állók diszkréten fuldokolnak a visszatartott röhögési ingertől. Rédei tanár úr átjön az indítási oldalra, s megbeszéli Habis tanár úrral a pontosított indítás technikáját. Aztán megy minden, mint a karikacsapás.
***
Hatodikosok voltunk. Német óra előtt megszálltuk az első emeleti kápolnát, hogy Szent Antal, a
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Szűzanya és minden szentek segítségét kérjük, a sikeres felelésért. Rengeteg memoriter volt feladva,
köztük versek is.
Pál Dezső barátunk a praktikusabb végéről közelítette meg reménytelen tudatlanságának megoldását,
felajánlva Szent Antal perselyének egy ezüst ötpengőst, ha megússza beszekundázás nélkül.
Letelt a tízperces szünet, bevánszorogtunk a tanterembe, s pillanatokon belül Vajk tanár úr is befutott. Beírta az osztálykönyvet, halotti csend, nem veszi elő noteszát, hanem kinyittatja tankönyvünket, s
tovább megyünk az anyaggal. Hallani a kövek lehullását a szívekről. Hátra tekintve látni Pál Dezső önfeledt vigyorát. Végig vettük az új anyagot, s ezzel
befejeződött az óra. Újabb tíz perc szünet, kíváncsian
várjuk Pál Dezső ígéretének beváltását és sürgetjük
az ezüst öt pengő bedobását a perselybe, hisz’ Szent
Antal megmentette az elégtelentől. Legnagyobb
meglepetésünkre kijelentette, nem a Szent Antal érdeme, nem is volt feleltetés, nem dobja be a pénzt.
Elképedtünk.
Becsengetéskor már az öltözőben voltunk, amikor közölték, menjünk vissza a tanterembe, elmarad
a tornaóra. Nem valami lelkes csapat benyomását
keltettük, midőn elhelyezkedtünk padjainkban, s vártuk ki lesz a helyettesítő tanár. Végig sem gondoltuk
a lehetőségeinket, máris előttünk állt Vajk tanár úr.
Hogy jobb kedvünk legyen, gyorsan közölte, ezen az
órán felelés lesz a feladott anyagból.
Halotti csend, mindenkinek a torkában ver a
szíve. Felüti noteszát, s máris szólítja az első felelőt:
– „Pál Dezső, gyere ide a tábla elé, hogy a súgók ne
zavarhassanak.”
Dezső feláll, s eltorzult arccal, magába roskadva
indul a tábla felé, mint akit akasztani visznek, de
senki sem mert kacagni, annyira kínos a szituáció.
A tanár úr megmondja a témát, Dezső nem nyitja
ki a száját, hallgat miként a sír. Egyetlen szót tud
csak szólni, mikor a tanár úr felteszi a második kérdést: – „Készültél-e?” – „Nem”, hangzik lakonikus
válasza, meg egy ismeretlen hang a hátsó padsorokból: – „Meg nem is fizetett.”
Amit szünetben tőlünk kapott, nem tette zsebre,
de azt egy életre megjegyezte: Az égiekkel nem lehet
kukoricázni!
Resumé: Dezső barátunk évvégén is megbukott
németből.
Wolsky Agenor (éretts. 1944) gyűjteményéből

_________________________
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PILLANTÁS AZ ISKOLÁBA…
a Gárdonyi gimnázium 2016/2017. tanévi Évkönyvét lapozgatva
Ha visszaemlékszem diákkoromra, a Te Deumkor megkapott Értesítőkből legfeljebb a saját osztályunk
adatait tartalmazó oldalakat böngésztük, gyorsan átszaladva a névsoron – ki a vastagbetűs? –, esetleg egy-két
jóbarát jegyeit is átvizsgálva félretettük. Évek múltával egyre becsesebbek lettek ezek a füzetek és lassan minden sorát átolvastam. Gondolom a mai diák is így van ezzel. Számunkra szinte minden lapja mond valamit,
bepillantást nyújt az iskolánk életébe.
A múlt év vége felé az intézet fennállásának 328. tanévéről megjelent
Évkönyv – tekintélyes vastagságú, kerek kétszáz oldalas – részletesen ismerteti az iskola életét, a mai kor igényének megfelelve, nagyrészt képekkel, rövid leírásokkal. Ez a forma és tartalom talán jobban készteti a
mai diákokat is, hogy áttanulmányozzák ezt a nem kis gonddal és munkával elkészített kötet. Külön méltányolnunk kell, hogy már 17. éve folyamatosan készültek iskola Évkönyvei, míg 1950–1990 közötti 40 év
alatt csak 13 Évkönyv jelent meg.
A bevezető lapokon a mai iskola névadójáról, Gárdonyi Gézáról találunk igen érdekes értekezést. Keller Péter, az író dédunokája tartott előadásokat az iskolában, ennek szerkesztett szövegét olvashatjuk.
Az iskola mindennapi életéről szóló „Életképek” elsősorban nevezetesebb iskolai események, ünnepek leírását tartalmazzák. Több alkalommal olvashatunk az iskolának Eger városához kötődő kapcsolatáról: Emlékezés az
egri sortűz áldozataira, Eger neves költőjéről, Kapor (Apor) Elemérről a költészet napján előadás hangzott el. Egy alkalommal találkozhattak a tanulók a
kismarosi Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostorának három
szerzetesével. (Ha már a ciszterci diákok ritkán láthatják a fehér-fekete habitust, jó lenne, ha ilyen jellegű találkozások rendszeresek lehetnének.)
Az iskolai kirándulások mindig emlékezetesek maradnak a diákok számára. Sok új élmény ismeretgyarapodás mellett a közösséghez tartozás élményét is adja. Az Évkönyvben olvashatunk egy-két osztálykirándulásról is, talán a leírtaknál még több is lehetett.
A mai iskola tele van versenyekkel, – legalább is öregdiákszemmel így látható. Hatvan féle verseny eredményeiről olvashatunk: Országos, Megyei-területi, Városi versenyeken értek el eredményeket az iskola diákjai. Beszámolnak a diákok sport eredményeiről, kiemelhető a „Diákolimpián” elért hét első hely. (Ezeket a lapokat a
diákok nyilván jobban keresik.)
A „Tanulói munkák” komoly tanulmányokat igénylő érdekes olvasmányok, és igen szerteágazó érdeklődési kört mutatnak: Csernobil üzenete (Klicsu Levente Bálint), A hazai ásványvagyon-készlet átértékelődése
(Bozsik Vivien), Kertész Imre Sorstalanság c. regényéből szabadon választott párbeszédek nyelvi elemzése
(Székely Krisztina Katalin), és ide sorolható Oláh Zsófia Ünnepi beszéd október 21-én. Ezeket egy öregdiák
azért is olvassa szívesen, mert a hajdani Önképzőkörökben végzett munkát idézik.
Az iskola munkáját jellemző számok: Lényeges adatok: 742 diák − 23 osztályban végezte el tanulmányait
a 2016/2017-es tanévben. Osztályok létszáma 18−38 között volt, Átlagos tanulmányi előmenetel pedig 4,30
(!). Az osztályzatokról annyi árulkodik, hogy a kitűnőek vastagbetűsök, a jelesek pedig dőlt betűvel szerepelnek. Figyelemreméltó a 5.c osztály 4,81 átlaga. A nyolcosztályos évfolyam alsó négy osztályában 142-en végeztek, köztük 65-en kitűnő ill. jeles eredménnyel. Öt osztályban 128 tanuló tett sikeres érettségit, 22-en jeles
és kitűnő eredménnyel, láthatjuk tablóikat is. (Két tablón is olvasható: Találkozunk 2022-ben – reménykeltő
felírat az öregdiákok számára.)
A tanulók 29%-a lakik kollégiumban (az iskola leánykollégiumában 146-an, az Érseki Szent József kollégiumban – régi Foglár – pedig 55-en) helybeli 29%, bejáró 42%(!) Megtalálhatjuk a 23 osztály névsorát és
róluk egy-egy színes csoportképet.
Varga B. János igazgató úr vezette tantestületben 70 tanár nevelte-oktatta a diákokat, a kollégistákat pedig
3 nevelő tanár segítette. Ezenkívül a két intézményben – az iskolában és a kollégiumban – a folyamatos munkát
Vékonyné Hevesi Mária gazdasági vezető és 16 egészségügyi, irodai és technikai dolgozó biztosította.
Köszönet a Kovács Ottó tanár úrnak az Évkönyv tartalmas, gondosan szerkesztett munkájáért.
(O.GY.)
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HALOTTAINK
Ez év februárjában meghalt dr. Molnár Miklós diáktársunk a Ciszterci
Diákszövetség Egri Osztályának üv. elnöke. Március 1-én búcsúztunk tőle az
egri Kisasszony temetőben.
Molnár Miklóst 2007 júliusában választotta meg szövetségünk közgyűlése. Nehéz időben vállalta el az elnöki munkát, hisz a Szent Bernát gimnázium öregdiákjai koruk előre haladtával egyre kevésbé vehettek részt az egyesület életében, s az újra indult ciszterci gimnázium fiatal öregdiákjai körülményeik folytán még nem találják meg az utat felénk.
Habár csak egy évig lehetett ciszterci diák, de egész életében őrizte a ciszterci szellemiséget. Diák éveiről mondotta: „Amikor iskoláimat kezdtem, már
folyt a világháború: bombázások, menekülés, front, utána évekig zűr-zavar.
(1936 – 2018)
Emiatt az általános iskola 8 osztályát 3 helység 7 iskolájában végeztem. Az
1947/48-as tanévben a Ciszterci Rend egri Szent Bernát Gimnáziumba jártam, ahová sikeres versenyvizsga
után vettek fel. Összesen egy évig voltam az iskola tanulója, de ez az időszak mélyebb benyomást tett rám,
mint a többi együttvéve. Nagy műveltségű, kedvesen szigorú, felejthetetlen tanáraim voltak. Osztályfőnököm
Hervay Levente volt. Úgy 50 év múlva valaki megkérdezte, hogy miért emlékszünk az iskolára és tanárainkra
oly szívesen, mi volt a titkuk? Azt válaszoltam: szerettek minket.”
1989-ben – ekkor már 30 éve orvos volt – közéleti feladatként elvállalta a Kereszténydemokrata Néppárt
városi elnökségét és önkormányzati képviselőként nagy szerepe volt abban, hogy a Ciszterci Rend visszakapta
régi iskolánkat.
Dr. Molnár Miklóst 1960-ban avatták orvosdoktorrá, orvosi pályáját a Markhot Ferenc Megyei Kórház
Csecsemő- és Gyermekosztályán kezdte, majd 1965-től a kórház Vértranszfúziós Állomásának vezetője lett,
nyugdíjazásáig itt töltötte elkötelezett szolgálatát.
***
Dr. Csank István Egerben született, középiskoláját a Szent Bernát gimnáziumban végezte 1935–1943 években. Osztályfőnöke dr. Ágoston Julián
volt. Egri Érseki Jogakadémián folytatta tanulmányait diplomáját a Pécsi Tudományegyetemen szerezte meg, 1949. szeptemberében. Közben a háborús
események következtében amerikai, majd francia fogságban is volt.
Édesapja hívatását követve ügyvédként kívánt dolgozni, de ebben a
kommunista rendszer megakadályozta. Az egri járásbíróságon élte meg az
’56-os forradalmat, amelynek leverése után mint „ellenforrdalmárt”
internálták. Hosszú évekig, csak mint segédmunkást dolgozhatott, s a rendszerváltozásig megfigyelés alatt élt. Az ’56-os forradalom idején tanúsított
(1925 – 2018)
bátor helytállásáért a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitűntetést kapott.
Diákszövetségünknek újra indulásától aktív tagja volt. Mint a 213. sz. Koháry István cserkészcsapat tagja,
élete végéig aktívan működött az egri cserkészélet megújulásán.
A felnémeti temetőben nyugszik.
***
Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk:
Dr. Molnár Miklós (érett. 1954) – Eger
Dr. Csank István (érett. 1943) – Eger

Madaras Sándor (érett. 1946) − Eger
Dr. Kiss Ernő (érett. 1954) − Solymár

Requiescant in pace!
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Fehérvári Fekete Fehér 2017. karácsonyi számában olvashattuk Milcsinszky Alajos atya írását, aki 15
évig a Székesfehérvár–Nagyboldogasszony (ma ismét ciszterci) templomban Bernardin atya „kisegítő”-lelkésznek volt a plébánosa.

Huszonöt éve halt meg dr. Palos Bernardin OCist.
Mindig csodáltam a szerzetestanárokat, akik az 1950-es Nagyon keresett stílusa volt, nem hazudtolta meg magyarfeloszlatás után beálltak a lelkipásztori munkába, ún. „világi tanári mivoltát. Panaszolta az utóbbi idő pongyola beszédpapok", más szóval egyházmegyés papok lettek. Ők, akik a modorát, nem tudta elviselni az effajta megfogalmazásokat:
tanári pályára készültek, vagy már azt gyakorolták, máról- „kerül előadásra", „hirdessék ki a hívek felé" stb.
holnapra temettek, kereszteltek, gyóntattak prédikáltak –
Palos Bernardin cserkész volt. Amikor a rendszerváltovidéki körülmények közt, amire egyáltalán nem készültek. zás környékén újjá lehetett szervezni a cserkészcsapatokat,
A pappá szentelés szentségének belső hatását láttam benne. szívvel-lélekkel az ügy mellé állt. A 85-ös Zrínyi CserkészPalos Bernardin nagyon felkészült ciszterci tanár volt, csapat első fogadalomtétele Iszkaszentgyörgyön volt. Ő
magyar-német szakos. Budai tanár volt, majd egri igazgató, mondta a szentmisét, és így kezdte: „Kedves cserkészek,
végül tankerületi főigazgató Pécsett. 1950-ben került Szé- történelmi pillanat ezt...” Meglátogattuk a cserkésztáborokesfehérvárra, a ciszterci templomba, ahol negyven évet kat, amennyit lehetett 1992-ben bekövetkezett haláláig.
töltött. A pedagógiában, pszichológiában teljesen otthon
Az Úr megengedte neki, hogy megérhesse a Szovjetvolt – tudományos szinten. A magyar-német szakterületen unió megszűnését. Élete egy egész történelmet átívelő korkitűnő tárgyi tudással rendelkezett, és minden újjal lépést szak volt. 1904-ben született, 13–14 éves volt, amikor az
tartott. Emberi kapcsolataiban nem az indulatok vezették, egész Európát befolyásoló folyamatok elindultak. Gyerekrendkívül fegyelmezett volt.
ként átélte az I. világháborút, érett felnőttként a másodikat,
Szentbeszédeire komolyan készült. Halála után hagya- és elviselte az utána következő 40 évet, amely alatt börtöntékában találták meg vázlatait, amelyek műhelymunkájának ben is volt.
lenyomatai.
Huszonöt éve elment, és emlékeinkben hagyta gazdag
Prédikációit főleg az értelmiség kedvelte, meg is töltöt- szellemi örökségét.
ték a templomot vasárnaponként délben és este 6-kor. Azt
Milcsinszky Alajos
mondta egy orvos: beszédei valóságos költemények.
***

hírek...hírek...hírek...
• TILLES BÉLA festőművész
diáktársunk „Életmű válogatását” mutatja be Nyíregyházán.
Krómozott mobilszobrok, domborművek, festmények három térben elhelyezve fogadják a Városi Galéria látogatóit.
Köztéri szobra, melyet ’56. október
23-a emlékére emeltek a városban
„egy bimbózó, lombosodó krómacél
forma”, képét a meghívón is láthatjuk.
Diáktársunk túl a 80. évén, ma is a budapesti Bartók Béla úti műtermében dolgozik.
***
• 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.
_________________________________________________________________________________________________________________

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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• ELKÉSZÜLT A „VÁROSFAL” – mely a
gimnáziumot nyugatról határolja – a „Modern Városok” a
„Nemzeti Kastély- és Várprogramok keretében.
Ez a 140 m hosszú építmény két négyoldalú bástyával az
Eger történelmi centrumát hajdan körülvevő városfal még
egyetlen megmaradt hosszabb szakasza.
(A fényképeket Kovács Ottó tanár úr készítette)

