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EGRI FEHÉR/FEKETE
a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja
a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola hírei

Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak
boldog új esztendőt kívánunk!
PÁSZTOROK AZ ÉJSZAKÁBAN
Magyar Messiás-köszöntés régi századokból
Gyere pajtás, induljunk már,
csillagunk is fenn ragyog,
vén számadó, öreg bojtár,
a kezünkben somfabot,

Abból hoztunk kóstolónak
kicsi Jézus, teneked,
tejecskét a szoptatónak,
ajándékunk meg ne vesd!

s szívünkben egy-életünk
minden búja-bánata,
elmeséljük. mivé lettünk,
mi a pásztor panasza,

Kis barikád hová kössük?
No, hát itt a jászol-láb,
furulyánkkal hadd köszöntsük
ezt a kicsi kápolnát!

Kicsi a nyáj, sok az ember,
szűköcske a fizetés,
a sok kis száj enni szeret,
de a kenyerünk kevés.

Furulyaszó, bamba barmok,
kőbörtön és éjszaka,
mégis századokra hangzott
ez az éj minden szava,

angyalok ajkáról áradt
a világra szerteszét:
„Dicsőség a Magasságnak,
s itt a földön békesség!”
Ágoston Julián
Megjelent a Katolikus Szó 1962. dec. 23-i számában KARÁCSONYRA címmel az utolsó versszak kivételével – Poór
Bernát aláírással. Ugyanez a vers a Hagyaték kötetében olvasható. és ebben található a hetedik versszak.
A vers Ágoston Julián közeljövőben megjelenő verseskötetében is megtalálható
–––––––––––––−

A TARTALOMBÓL
Dr. Palos Bernardin – Rendtörténeti feljegyzések: Werner Adolf
Dr. Bán Ervin – Még egyszer Rássy tanár úrról
Arnótfalvy Barna – Egy „naiv” emlék ’48-ból…
Egri ciszterci diákok voltak... – Mezey László
Rónay László – Ágoston Julián kiadatlan verseiről
Urbán Gusztáv – Epizódok az egri diákéletünkből…
Bogdán Kálmán – Megtörtént…

Képes hírek a Gárdonyi Gimnázium életéből
hírek...hírek...hírek...

Sírok, hol tanáraink nyugszanak – II.
Találkozóink 2003-ban –II.
HALOTTAINK

Kérjük a kedves diáktársainkat, hogy a mellékelt csekken a 2005. évi tagdíjat szíveskedjetek befizetni, hogy a jövőben is mindenkinek küldhessük újságunkat.
A tagdíjat 1991-ben 500 Ft-ban határoztuk meg, ami ma legalább 1000 Ft-nak felel meg
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Dr. Palos Bernardin: Rendtörténeti feljegyzések
Ezek a feljegyzések nem életrajzok. Még csak
nem is életrajzi vázlatok, csupán emlékezések.
Éppen ezért nem tartanak igényt egyébre, mint
ahhoz hasonló szeretetre – Rendünk és őseink
iránt –, amelyből fakadtak.
Biztos, hogy – éppen mert legnagyobbrészt
emlékezések, s élményen alapulók – sok e
feljegyzésekben az egyéni szín, a szubjektív
hang. Bizonyos az is, hogy akad bennük ténybeli
és adatbeli tévedés is. Hiszen – egy-két kivétellel
– nem támaszkodhattak egyébre, mint az
emlékezetre
és
legfeljebb
a
jubileumi

Schematismusra.
A
tévedéseket
majd
helyreigazítják azok, akik hívatottan, a történetíró
felkészültségével fogják megírni azokat az
életrajzokat, amelyek megírására e feljegyzések
is sürgetni akarnak. S akkor majd szó esik
másokról
is,
többekről,
mint
akikről
e
megemlékezések szólnak.
Kelt a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, a Rend
szétszóratásának harmadik esztendejében.
(1952. december 8.)

Palos Bernardin

***
Bernardin atya csak kéziratban fennmaradt írásában 24 ciszterci atyáról emlékezik, köztük az egri gimnáziumunkban is működött tanárainkról (Werner Adolf, Kassuba Domokos, Kürti Menyhért. Küzdi Aurél,
Szalay Gábor, Szvorényi József). Néhányukról még élnek bennünk is emlékek, többjük nevét már csak régi
értesítőkből ismerhetjük. E számunkban Werner Adolf apátúról olvashatunk, aki kilenc évig tanított magyar-latint, majd hét éven át volt igazgató Egerben. Innen választották zirci apátnak.
***

Werner Adolf

A kiegyezés évében 1867. május 14-én született a heves megyei Tiszafüreden. Tizenhat éves, amikor a
Rendbe lép, 1890-ben szentelik pappá. Tanári működésének első öt esztendejét Székesfehérvárott tölti. Innen
1895-ben Egerbe kerül, majd 1904-ben bajai házfőnök
és igazgató lesz. 1917-ben Kassuba Domokost követi
az egri perjeli és igazgatói tisztségben, itt dolgozik
1924-ben bekövetkezett apáttá választásáig. Werner
Adolf csendes, visszahúzódó élete, mosolygósan jóságos, szerény egyénisége egy rendkívül érzékeny és bonyolult emberségnek a felszíne. Magányos élet az övé,
és még legjobb barátai és leghűségesebb hívei – Dombi
Márk, Kiss Albin, Kürti Menyhért – sem tudtak hozzá

olyan közel férkőzni, hogy jóságos melegséggel, humánus engedékenységgel, leplezett fájdalmas egyedüllétét lényegesen könnyíthették vagy megoszthatták
volna vele. Összetett, sokszálú életének némi megértéséhez több gyökeret is fel kell szakítanunk.
Édesanyja somogyi kisnemes családból származott.
Édesatyja még „Bach-huszár”, akit azonban rabulejt a
magyar föld, és végleg Tiszafüreden telepszik meg.
Bátyja, Gyula, már jónevű magyar regényíró, ő maga
valóságos második Ankerschmidt-lovag, kissé jókaias,
kissé tiszavidékien kurucos magyarság-tudattal, melynek lázongó, Bécs-ellenes színezete élete végéig őrzi az
asszimiláltak első nemzedékének magát kompenzáló
hazafiságát. Magyarságában, konzervatív óvatosságában, passzív nyugalmában ritka képviselője a nagyrészt
dunántúliakból összetevődött rendi családban a tiszai
léleknek.
Élete a kiegyezés utáni kor új magyarjának élete. A
magyar élet ezekben az évtizedekben a „nagy behozás,
az utólérés” lázában égett: a lelkek mélyén újra találkozott a Kelet és Nyugat, a Magyar és az Európai. Ma
már tudjuk, hogy ez a találkozás nem volt annyira értékes, mint egykor hittük, de kétségtelen, hogy sokak
egyéniségében fakasztott olyan értékeket, amelyek őket
népünk legjobbjai közé emelték. Ilyen egyéniség volt
Werner Adolf is.
Élete jellegzetesen egri élet. Azzá tették a hatások,
amelyeket a várostól kapott, s azzá személyes élményei.
Aki szokott sétálgatni az egri rendház Orgonáskertjének felső folyosóján, az érthet valamit abból a
miliőből, amit Werner Adolfnak – aki évtizedeken át
minden délután itt sétálgatott s elmélyedve szívta
hosszúszárú pipáját – Eger jelenthetett: Idehajolt a
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ciszterci Pyrker székesegyházának és a „ciccertemplom”-nak az árnyéka, amelynek kriptájában az
utolsó pásztói rendtagok pihennek, köztük két „óriás”:
Juhász Norbert és Szvorényi József. Ide látszott Dobó
vára és Gárdonyi Géza háza is, lezárt zsaluk mögé
rejtve a nagyívű író csalódott embergyűlöletét. Idáig
nőt fel a Fő-utcáról Eszterházy barokk álma, az ünnepies Lyceum, s az egykori jezsuita templomból és
rendházból sugárzott „miles Christi” égő szelleme. Ki
tagadhatná, hogy ez a környezet volt az, amely a
csendes Werner Adolfban, a békés Orgonás szerelmesében felszította az akaratot, hogy egyike legyen
azoknak, akik a Millénium csalóka álmainak omladékaiból és az első világháború romjaiból fel akarták
építeni az új Magyarországot.
De jellegzetesen egrivé formálták Werner Adolfot
személyes élményei is. Itt nevelkedett, innen emelkedett a zirci apáti méltóságba. Ide kötötték szüleinek
sírja és ifjúságának emlékei, fiatalságának tudományos ambíciói, az utolsó években is különös melegséggel pihent itt meg hivatalos körútjain. Itt ihlette
meg lelkét – talán Szvorényi egyéniségének hatása
alatt – hivatásának gondolata, innen indult el tudósnak
– mint ő gondolta, s itt vált belőle atya, nevelő – mint
a Gondviselés akarta.
Werner Adolf abban a szellemi irányban indult,
amerre kora tanár-nemzedéke járt. A századforduló
gimnáziumaiban tudós, nagynevű tanárok oktattak,
akik egyben a magyar tudományos élet jeles fejlesztői
is voltak: folyóiratok szerkesztői, a szakirodalom művelői, tudós társaságok tagjai. Ez volt Werner Adolf
álma is. Az egyetemen Beőjty Zsolt legkedvesebb tanítványa, Gyulai Pál intimusainak egyike. Első éveiben Kármánról, Gvadányiról, Kisfaludy Sándorról és
Vörösmartyról ír kitűnő tanulmányokat, s még élete
végén is szívesen emlékezik meg a hozzá közelebbállók előtt ifjúsága tudományos terveiről.
A tudomány művelésétől egyrészt tanítványai iránt
érzett szeretete, másrészt az egri főgimnáziumban Küzdi Aurél körül kialakult új szellem vonta el. Itt akkor
két irányzat élt a tanári testületben: Nagy Béni és Madarász Flóris képviselték a könyvíró cisztercit, Küzdi
Aurél és Werner Adolf a lélekfaragót. Nem feledhetjük,
hogy korfordulón állunk: az értelem művelésének primátusát kezdi felváltani a nevelés igénye, kissé talán a
korváltás szokásos túlzásával fordulva el a tudós tanár
eszményétől. Werner Adolf azok között van, akik első
feladatnak tartják a diákokkal való „iskolánkívüli” foglalkozást, akik benépesítik a gyóntatószéket, pedagógiai kapcsolatot teremtenek a szülői társadalommal, felismerik az osztályfőnöki tiszt jelentőségét, s atyai barátként vezetgetik növendékeiket a lelkiéletnek a naturális pedagógiát meghaladó ormaira. Kétségtelen, hogy
ez a magatartás olyan szeretetet és hűséget váltott ki
Werner Adolf tanítványaiból, aminőt kivételesen is alig
tapasztalhatni iskolában, de főleg az öreg-diákok részéről.
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Apáti kormányzását három vonás jellemezte: a pedagógiai erósz, a lelkipásztorkodás igényének felismerése és a szerzetesi élet megújítása.
A magyar ifjúság szeretete vezette azokban az országos jelentőségű építkezésekben, amelyek nevéhez
fűződtek: az új Buda, Pécs, Székesfehérvár és a korszerűen átépített Baja pompás épületei hirdethetik
odaadását az ifjúság, rokonszenvét a modern nevelés
igényei iránt. Ezekben az épületekben a felszerelésükben fogható tanújelét adta a tanítórendi hívatás értékelésének. Rendje a barokk kor alkonyán alakult
tanítórendé, s azóta egyre növekvő buzgalommal szolgálta a magyar nevelő-oktatás ügyét. Ezt a tanítórendi
feladatot Adolf apátúr szerette gondviselés-szerűnek
nevezni. Alig volt körlevele vagy apáti allokúciója,
amelyben a tanítórendi hívatás nagyszerűségét ne
hangoztatta volna.
Adolf apátúrhoz fűződik Rendünkben az a felismerés, hogy az iskolai nevelésnek korszerű lelkipásztori
munkával kell alapot adni, s a nevelés eredményeit
ezáltal tartósítani. A rendi lelkipásztorkodást két úton
virágoztatta föl: Egyrészt fokozódó gonddal választotta ki a rendi plébániákra a rendtagokat, és a növendékek nevelésében is erőteljesen szóhoz juttatta a sikeres pasztoráció szempontjait, másrészt egész sorát építette
az
új
templomoknak.
Buda,
Nagykarácsonyszállás, Nagyvenyim, Hercegfalva neki köszönhetik művészi templomaikat. A kulturális és
lelkipásztori célt szolgáló alkotások terén a nagy magyar építő-főpapok, a barokk országépítők egyenes
utódja volt.
De számára jutott az a feladat is, hogy a szerzetesi
elmélyülés feladatát megszilárdítsa és eredményeit
intézményesen biztosítsa. Ő terjesztette Rómába végleges formájában a rendi Konstitúciót. Míg azonban
idáig eljutott, hatalmas belső munkát kellett elvégeznie. Arra a fegyelmezettségre, melyet a Konstitúció
feltételez, Rendjét türelmes kitartással nevelte egy évtizeden át. A nemcsak egyéni buzgóságra támaszkodó, hanem jogi keretet is készséggel vállaló, életrendi
szempontból is szabályozott magatartás és lelkület
kinevelése kormányzásának legnagyobb jelentőségű
cselekedete. Ennek a nagyarányú apáti munkának legszebb virágait még megélhette: láthatta, miként jut
harmóniába Rendünk ősi, hagyományos életeszménye
a tanítórendi hivatással és a korszerű lelkipásztorkodás feladataival.
Külső díszben és méltóságban őt emelte a zirci apátok közül legmagasabbra az Egyház és az állam elismerése. De semmiféle eredmény és elismerés nem
tette könnyebbé érzékeny lelkének sok fájdalmát,
amely csak egyetlen – legkedvesebb gondolatában –
oldódott föl: a szenvedésadta Krisztus közelségében.
Meghalt Zircen 1939. február 5-én. A Szent Kereszt
oltára alatt pihen.

––––––––––––––––––––
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Találkozóink 2003-ban –II.
61 évesek – (1934–1942) – Tobákos Kilit Pál tanár úr osztálya 2004. június 19-én találkozott ismét Kismaroson. Az osztálytársak közül sajnos csak Kerekes Lajos bácsi és Szalóczy Gyuri bácsi jöttek el, továbbá Molnár
Tamásné Márti, kinek férje nem vállalhatta a gyalogtúrát. Rajtuk kívül a már elhunyt osztálytársak özvegyei: dr.
Detky Barnáné Edit, Érsek Dénesné Judit, Szikora Mihályné Otti, Wahlner Aladárné Ivike, Wolszky Lászlóné
Anikó, Berta Ferencné Magdi két kislányával, Marcsival és Katicával. A házigazdáék: dr. Nagy Ivánné és lánya,
e beszámoló írója, Nagy Györgyi voltak. Velünk volt Rédei Rezső tanár úr özvegye, Muci néni is.
Az érkezés után jó hangulatban, beszélgetve vártuk, hogy a szokásos bográcsgulyás elkészüljön
Ebéd után Szalóczy Gyuri bácsi a tablót követve emlékezett meg az osztálytársakról, egy-egy történet felidézésével. Természetesen csak szép emlékeket hallottunk.
Az összejövetel késő délutánig tartott, majd ki vonattal, ki autóval indult haza. Rédei Muci néni tovább víkendezett velünk.
Reméljük 2005-ben is megtarthatjuk a találkozót.
( a krónikás:Nagy Györgyi)
––––––––––––––––

MÉG EGYSZER RÁSSY TANÁR ÚRRÓL

S

okszor írtak már róla ebben a lapban. Azért idézem
ismét az emlékét, mert idén volt halálának ötvenedik évfordulója. Ezúttal nem a tanítvány szól róla.
hanem a pályatárs.
Ő az egyetlen tanárom, aki a teljes nyolc iskolaéven át tanított. Elsőben éneket, aztán matematikát és fizikát az érettségiig.
Hogyan tanított? Rosszul, önkényesen, mondanák róla a
mai közoktatási bölcsek. Sokszor késett az óráról, olykor az
óra félidejében jött be a tanterembe. A tanítás módja nem
nagyon felelt meg a hivatalos „elvárások”-nak akkor sem, a
mai kacifántos metodikának még kevésbé. Annál jobban
megfelelt a diákoknak. Nagyon humán jellegű, latinosgörögös iskolában tanította a legelvontabb nem humán tárgyat. Úgy tanította, ahogy az a legjobb volt a jövendő jogászoknak, papoknak, tisztviselőknek, orvosoknak. Nem akart
műszaki értelmiséget nevelni, ahogy a mai középiskolában
teszik – azokkal a gyerekekkel is, akik könyvelők, színészek, óvónők, nyelvszakos tanárok, újságírók akarnak lenni.
A neves oktatásszakértő, Vekerdy Tamás azt mondta egy
rádióvitában, hogy amit az iskolában meg kell tanítani, annak a hetven százaléka az életben hasznavehetetlen. Rássy
tanár úr sikeresen csökkentette ezt a terméketlenségi mutatót. (Jegyezzük meg, hogy akkor még nem matematizálódott a szellemi tevékenység annyira, mint na; a fizikán
kívül alig alkalmazták a matematikát más tantárgy vagy tevékenység területén.) De jól szoktatott bennünket a
matematikai gondolkodáshoz. Fantáziálásaim közben matematikai feladványokat gondoltam ki. Az ötvenes
években, mikor mellékállásban diákotthoni felügyelő voltam, jöttek hozzám a gyerekek, hogy nem tudják a matematika házi feladatot megoldani – megoldottam példájukat.
Ötvenkilences létszámú osztályunkban senki nem bukott meg az érettségin az ő tantárgyaiból. Pár tanítványa
a Műegyetemre iratkozott be érettségi után, és egy sem hozott rá szégyent.
Egy dologban volt módszeres és követelő: a nyelvhasználatban. Megkövetelte a szakkifejezések pontos használatát, a szöveges mondanivaló magyarosságát. Sokat köszönhetek neki a nyelvi önfegyelem dolgában. Éreztem tanításának jó hatását, amikor a Műegyetemen idegen szakszövegek fordítását oktattam.
Kissé furcsa személyiségként emlékszünk rá, az biztos. Annyi mindenben különbözött kollégáitól. Még azt is
„elkövette”, hogy az anyagcserére vonatkozó szalonképtelen szavakat használt az órán, és még inkább az énekkari
próbákon. Jellemző, hogy senki nem árulta el. Ama halottak közé tartozik, akikkel gondolatban ma is beszélgetek.
A mai „hivatalosság” biztosan rossz véleménnyel lenne róla. Talán nem is engednék tanítani. Miért? Mert az
mostanában a vezérelv, hogy „miért csináljunk valamit egyszerűen, amikor komplikáltan is lehet?”. Ez pedig „az
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öregúr” (így neveztük egymás között) tanítási elveitől, személyiségétől és nevelési gyakorlatától nagyon messze
volt. A legtöbben szerették, tanártársai tisztelték, ez a sikere pedig példa lehetne a mostani pedagógusok számára.
Hat hónappal halála előtt láttam utoljára. Ágyban feküdt, rossz állapotban volt. De a cigarettáról nem mondott le.
Éppen fél évszázada nyugszik a Hatvani temetőben, a ciszterciták sírboltjában.
Dr. Bán Ervin.
––––––––––––––––––

Egy „naiv” emlék ’48-ból…

E

gerben, a háború előtt a Líceumban működött
Tóth József professzor vezetése alatt az Egri
Érseki Jogakadémia, ahol sok végzett, ciszterci
diák folytatta tovább tanulmányait. A második világháború után a kolozsvári egyetem számos professzora
(így Csizmadia Andor, Kovrig Béla, Michelics Vid és
Perbíró József) jött Egerbe, és csatlakozott az Érseki
Jogakadémia professzori karához. Idővel felmerült
annak a gondolata, hogy a jogi kar (ekkor már: Magyar Katolikus Jog- és Államtudományi Kar) és a teológiai fakultás (Érseki Hittudományi Főiskola) mellett
Kovrig Béla vezetésével létesítsenek egy közgazdasági
szakot, mint harmadik fakultást. Az akkori szabályok
szerint ezzel lehetővé válhatott volna egy katolikus
egyetemet alapítani Egerben. Ez a gondolat 1948-ban
érlelődött meg annyira, hogy a professzori kar az egyetem alapítására irányuló szándékát a felettes egyházi,
illetve állami hatóságok tudomására kívánta hozni.
Talán nem is olyan véletlen folytán, a kommunista
rezsim ebben az időben kezdte meg az egyházi iskolák államosítására irányuló akcióját. Egerben ezzel
kapcsolatban mozgalom indult meg, aláírásokat gyűjtöttek azzal a céllal, hogy a város lakossága a kormány tudomására hozza ezen lépése elleni tiltakozását, ugyanakkor Mindszenty hercegprímás úr felé pedig hűségét kívánta ily módon kifejezni.
Ekkor kérte meg a professzori kar bátyámat,
Arnótfalvy Istvánt, hogy az ő költségükre egy hármas
delegációt vezessen Budapestre azzal a céllal, hogy
Ortutay Gyula közoktatásügyi miniszternél és
Mindszenty bíborosnál, mint a magyar egyházi hatóságok fejénél, a Magyar Katolikus Egyetem alapítására irányuló szándékunkat bejelentse. Egyúttal át kellett adni a miniszternek a város lakosságának tiltakozó
nyilatkozatát is, a bíborosnak pedig a lakosság hűségnyilatkozatát. Gondolom a professzorok választása
azért esett Istvánra, mivel ő üdvözölte a katolikus ifjúság nevében a Hercegprímást az egri Mária napokon. A delegáció másik két tagjának a bátyám Intze
Pistát és engem választott.
Ily módon felszerelve indultunk Pestre. Először elmentünk a közoktatási minisztériumba, ahol (természetesen) Ortutay nem fogadott bennünket. A katolikus egyetem alapítására irányuló nyilatkozatunkat egy

tisztviselőnek (talán egy államtitkárnak) adtuk le, valamint a tiltakozó nyilatkozatot is az aláírásokkal.
Utána felmentünk a Várba, az Úri utca 29-be (most
62-es a házszáma), a háborús behatás következtében
romos prímási palotába, ahol már előre bejelentve
vártak bennünket. Felvezettek a legfelsőbb emeletre,
amelyet csak részben hoztak rendbe. Egy padlásszerű
térségben aztán dr. Zakar András fogadott. Majd ő
bevezetett bennünket a padlás egy részében helyreállított szobák egyikébe, ahol Mindszenty hercegprímás
úr fogadott.
István átadta Eger lakosságának a hűségnyilatkozatát a hozzá tartozó aláírásokkal. Ugyanakkor bejelentette szándékunkat, hogy Egerben katolikus egyetemet kívánunk alapítani. A hercegprímás
megköszönte a hűségnyilatkozatot, és tudomásul vette
az egyetem alapítására vonatkozó szándékot. Itt volt
egy említésre méltó epizód: habár a professzorok erre
nem kérték fel, a bátyám a következő kérdést tette fel
a hercegprímásnak: „Tudja Eminenciás uram, hogy a
Magyar Katolikus Egyetem gondolatának legnagyobb
ellenzője az egri érseki székben ül?” Mindszenty prímás úr csak rá nézett, és nem szólt semmit…
Mint most már tudjuk, az egész hiába való volt.
***
Évtizedekkel később találkoztam Kaliforniában egy
trappista kolostorban Hardy Gilbert ciszterci atyával,
aki egy texasi katolikus egyetem filozófiaprofesszora
volt, és a Vina melletti trappisták meghívására a pappá szentelendő szerzetesek részére filozófia tanfolyamot tartott. Hajnalban, a mise előtt, a kolostor földjei
között sétálva elmondtam neki a fent leírt történetet.
Vajon naivitás volt-e, hogy mi 1948-ban azt reméltük,
otthon katolikus egyetemet alapíthatunk? Felidézve az
akkori időket: – miközben a magyar kommunisták
minden igyekezete arra irányult, hogy a hatalmat átvegyék –, az országban erős optimista hangulat uralkodott, remélve, hogy a békeszerződés után a szovjet
csapatok el fogják hagyni hazánkat, és mi végre egy
szabad országban, saját elképzelésünk szerint élhetünk…
Arnótfalvy Barna

–––––––––––––––––––
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Egri ciszterci diákok voltak...
A régi értesítőkben olvashattuk „Intézetünk tanulói voltak a közélet és az íróvilág jelesei közül” fejezetet. – Ennek nyomdokain, de azért egy kicsit tágítva a kört, ismertetjük elhunyt jeles diáktársaink életútját.

Mezey László
(1918 – 1984)
Diákszövetségünk újjáalakulása után összejöveteleinkre a ’36-ban végzettek – akkortájt már a hatvanadik érettségi találkozóra készülve – szép számmal
jöttek el, és ha szóba került, hogy kik azok a diáktársaink, akik életük munkájával elismerést érdemelnek, akikre mi egri ciszterci öregdiákok büszkék lehetünk, akiknek emlékét meg kell őriznünk, szinte
egyhangúan említették az akkor már 10 éve eltávozott osztálytársuk, Mezey László nevét.
Ez évben volt halálának huszadik évfordulója. Ebből az alkalomból egyetemi tanítványai ünnepi ülésen
tisztelegtek emléke előtt. Életére és munkásságára
barátai és tanítványai írásai segítségével szeretnénk
mi is emlékezni.

„Feltartóztathatatlan érdeklődésű tudós volt: a középkor, a keresztény Európa s benne szűkebb pátriája
minden forrására nyitottan. Rengeteget olvasott, oklevéltárakat, egyházatyákat, szakirodalmat egyforma
kedvteléssel. Amit elolvasott, jobbára életre szólóan
meg is jegyezte, s hatalmas alkotó fantáziával rendszerezte. Ennek jegyében állt tanári szobájának falán a
tanítványainak címzett idézet: «Omnia disce! Videbis
postea quod nihil superfluum est.» (Tanulj meg min-

dent! Meglátod később, hogy semmi sem fölösleges.)” – írja egykori tanáráról a tanítvány Madas Edit.
Mezey László Egerben született 1918. december 18án. Az ősi város beszédes kövei, műemlékei, hagyományai kitörölhetetlen jelként vésődtek a történelem, különösen a magyar középkor iránt fogékony gyermek,
majd ifjú lelkébe. Nemzetközi tudós korában is meghatódottan, a reá jellemző szerény mosollyal kalauzolta
Európa minden részéből jövő kutatótársait szülővárosában ahhoz az épülethez, amelynek falán ki lehet betűzni nevének diákkori megörökítését. A középiskolát a
Szent Bernát gimnáziumban végezte 1928–1936 között. 1936-ban érettségizett Palos Bernardin osztályában. Az értesítőből tudhatjuk, hogy nyolcadikos korában ő volt az önképzőkör elnöke. Egy egész életen át
megőrizte az Alma Mater emlékét, hiszen a fiatal diák
itt nyerte el azokat a szilárd alapokat, amelyekre bizton
építhetett a hazai és külföldi egyetemen. Érettségi után
a jászói premontrei rendbe lépett, s Rómában kezdte el
egyetemi tanulmányait. Az örök városban alapozta meg
páratlan egyház- és művelődéstörténeti, teológiai és
filozófiai, irodalmi és jogi, paleográfiai és zenei tudását. 1939-ben a rendjéből kilépve hazatért, és tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetemen, magyartörténelem-olasz szakon folytatta a mindig hálásan emlegetett mestereinek Hajnal Istvánnak, Horváth Jánosnak és Szekfű Gyulának az irányításával. A fővárosra
már hullottak a bombák, amikor 1944-ben történelemből, magyar és olasz irodalomból megszerezte a doktori
címet. A salgótarjáni gimnáziumból 1947-ben került fel
Budapestre. 1954-ig az Egyetemi Könyvtárban dolgozott, az utolsó években a Kézirattár vezetőjeként, 1958
és 1969 között pedig már az Országos Széchényi
Könyvtár főmunkatársa. 1968-ban lett az irodalomtudományok doktora – „Deákság és Európa” c. monográfiájáért –, egy évre rá címzetes egyetemi tanár, majd az
akadémia tudományos tanácsadója.
Élete legkedvesebb vállalkozása a hazai gyűjtemények kódextöredékeinek („Fragmenta codicum”) feltárása volt. Mivel a középkori kódexállomány elenyésző százaléka maradt csak fönn, ezért hazánkban minden egyes kódextöredéknek nagyobb értéke van, mint
másutt, hiszen egy elveszett könyvről tudósít, amelyet
egykor hazánk területén írtak vagy használtak. A
XVI–XVII. században szívesen kötöttek nyomtatott
könyveket használaton kívül került kódexek lapjaiba.
Ezeknek a kódexlapoknak rendszeres felkutatása és
feldolgozása Mezey László és az általa vezetett 1974ben létrejött akadémiai kutatócsoport munkájának
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eredménye. A nyomtatott könyvek bekötésére másodlagosan használt kódexlapok középkori műveltségünkről adatszerűen vallanak, – szinte kimeríthetetlen
mennyiségben. Még megérte a Fragmenta codicum
bemutatkozó kötetének megjelenését, amely elsőnek a
budapesti Egyetemi Könyvtár kincseiből háromszáz
latin pergamentöredék feldolgozását adja. 2004-ben
már az ötödik katalóguskötet megjelenésével emlékezik alapítójára a harminc éve működő kutató-csoport.
Hívatásának, felülről kapott feladatának tartotta a
„magyarság és európaiság” összefüggéseit a magyar
szentek történelmi vizsgálatakor is. Szent Margit alakja bontakozott ki ragyogóbban, emberibben és szentebbül. Patrónusa, Szent László király, az „Athleta
Patriae” sokat foglalkoztatta, tehetségének legjavát
adta a haza atlétájáról szóló filológiai tanulmánya
megírásakor. Hogy Szent István, Szent Gellért, Szent
Imre alakja, személyisége a történelmi igazsághoz hívebben él a mai katolikus köztudatban, az jelentős
részben neki köszönhető.
Sohasem kapott egyetemi katedrát, mégis sokan vallják méltán mesterüknek. Sikerült hivatalosan is megtalálni a módját annak, hogy tanítványokat gyűjtsön maga
köré. Az Eötvös Kollégiumban – az igazgató jóvoltából
– középkori témájú szemináriumokat hirdethetett, valójában egy egyszemélyes tanszéket alapított. Az irodalom
mellett, teológiát, liturgiatörténetet, egyháztörténetet tanított.
A II. vatikáni zsinat liturgikus reformjait élénk figyelemmel kísérte, s liturgiatörténeti tudását kész-
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séggel bocsátotta Egyháza rendelkezésére. A liturgiatörténet egész életén keresztül foglalkoztatta együtt
működve többek között Rajeczky Benjaminnal is.
Több évig dolgozott a megújuló katolikus énekeskönyv szerkesztésén a Népénektár Bizottságban.
Szívesen használta, magáénak érezte a középkor
nyelvét is. Nemzetközi kongresszusokon is gyakran
szólalt fel latinul. Diáktársai emlegették, hogy 1982ben, a zirci apátság alapításának 800 éves jubileumán
tartott ünnepségen, felkérésre latinul köszöntötte a
megjelent – külföldről is érkezett – vendégeket.
Életében, családjában sok tragédia érte. Azok közé
a hívő emberek közé tartozott, akik személyiségükbe
és életükbe be tudták építeni tudták a keresztény hitet
– persze nem minden nehézség nélkül, sőt gyarlóságaik, hibáik és körülményeik ellenére. Sok más talán
régen feladta volna a küzdelmet a „sorssal”, az Istennel, amikor ő még összetörten, de keresztény öntudattal állva maradt és dolgozott a csapások közepette.
Honnét merítette az erőt, az akarást a folytatáshoz,
beteljesedéshez? Főleg két forrásból: klasszikus, latinkeresztény életszemléletéből és a krisztusi hitet megvalló liturgiából.
Élete hirtelen, tragikus körülmények között szakadt
meg: 1984. április 14-én halálos baleset érte.
A Farkasréti temetőben nyugszik.
(Összeállítva: Madas Edit, TörökJózsef, Csanád
Béla, Veszprémi László és Bozsák István írásaiból)

––––––––––––––––

Rónay László Ágoston Julián kiadatlan verseiről
Rónay László közvetlen hangú írásából közlünk részleteket, mely Ágoston Juliánról, és költészetéről az
Új Ember katolikus hetilap karácsonyi kettős számában jelent meg „Karácsonyi Meglepetés” címmel.
„Nem sokkal az ünnep előtt lehetett, hogy hosszas előkészületek után romladozó otthonában felkerestem édesapámék barátját, Ágoston Juliánt, akivel nap nap után együtt vonatoztam Kelenföldről és vissza. Torbágyon tanított, mindig jókedvű volt, pedig az élet alaposan megpróbálta.
Karácsony körül mindig eszembe jut a mosolygós szerzetes, amint izgatottan lobogtatta kezében új versét.
Poór Bernát névvel jegyezte őket, egy tanárnak akkoriban nem feltétlenül vált előnyére, ha az Új Ember vagy a
Vigilia közölte művét.
. Néhány hete, karácsonyi előzetesként, csomagot hozott a postás. A borítékból sokszorosított kötet hullt ki:
Ágoston Julián összegyűjtött kiadatlan versei. O. Gy. évek óta gyűjtötte őket,… s munkája eredménye elképesztő és szívszorító. Mert abból is következtethetünk egy korszak természetére, amit eltemetett, amit nem engedett a
hallgatókhoz, olvasókhoz jutni.
Ágoston Julián, a költő remekül indult. Fekete remeteségem című kötete a harmadik nemzedék egyenrangú
tagjának mutatta, innen kerültek ki barátai is, akik élete nagyon nehéz periódusai idején kisegítették. … 1932ben, még egyetemistaként az aradi Vasárnapban jelent meg modern környezetbe és érzésvilágba transzportált
karácsonyi költeménye Fölötte csend: titok-burok... címmel.
A házban csend: titok-burok...
A gyermek alszik, kék szemén
az Édes csókja illatoz...
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Egyike volt azoknak, akik Kassák útját követve az avantgárddal is kísérleteztek, de hamar megérezte, hogy
mondanivalójához jobban illenek a hagyományos formák. Szívós kitartással tökéletesítette magát, jól tudta, hogy
a következetesen megvalósított keresztény életforma megpróbáltatásokkal jár:
A csúcsok zord, kietlen, vad világa vár...
Hervadjon, ami hervatag!
De hogyha végigszánt csókjával a tavasz,
egy szent rügy: - szíved felfakad!
Korai költészetében gyakran tűntek fel olyan jelzők, kifejezések, amelyek azt mutatták, hogy a misztikusok sem
hagyták érintetlenül. Az élet hétköznapjainak ihletésétől elszakadva, vágyait elfeledve indult egy másik világ felé, amelyben a tetteket és a gondolatokat nem emberi mértékkel mérik:
jövő, jelen, múlt: titkos élet
már minden vágyam semmivé lett,
nincs már más hátra: menjünk szépen,
búcsúzzunk csöndben, békességben...
A ciszterci tanárt sokkal jobban, behatóbban ismerte nálam például Kalász Márton, akit ő indított el a költői pályán. Én egy kopott bőrkabátos, mindig vidám embert figyelhettem napról napra, kinek legfőbb jellemvonása a
sugárzó szeretet volt. Akik együtt utaztunk vele, teljes egyetértésben hívtuk karácsonyi embernek, aki valahányszor csak felbukkant közöttünk, mindig megvilágította álmos társaságunkat. Szeretetért ostromolta az eget, s talán nem is vette észre, hogy közben bőkezűen árasztotta ezt maga körül:
Epedve várjuk lelkedet,
létet indító Szeretet
pünkösdi lángot vess nekünk,
világosságra éhezünk!
A karácsonyi ünnep hangulatát, tartalmát antológiák sora idézi. Ágoston Julián verse, a Pásztorok az éjszakában
egyikben sem olvasható. Hamvas, bűbájos költemény. József Attila hangját idézi, megérdemli, hogy közös ajándékként idézze föl e kivételes ember emlékezetét: (a vers olvasható újságunk címoldalán)

Előkészületben

Ágoston Julián verseskötete
kiadatlan költeményeiből
Színes borítóval, színes fényképmelléklettel, kb. 220 oldalon A5 nagyságban
az egri Gonda Könyvkiadó (Széchenyi u. 42.) gondozásában
Tervezett megjelenés 2005. évi könyvnap.
Az összegyűjtött mintegy 370 kiadatlan versből a válogatás és a bevezető tanulmány
dr. Kilián István ny. irodalomtörténész egyetemi tanár diáktársunk munkája.
Kérjük mindazokat, akik szerették és tisztelték kedves tanárunkat, befizetésükkel segítsék elő a kötet megjelenését.
Befizetés az OLVASÓ NEMZET ALAPÍTVÁNY
11600006-00000000-11218665 sz. bankszámlájára (ERSTE bank)
A befizetésen tüntessük fel „Ágoston verskötet” és adjuk meg az adószámot is
Minden támogató 2 000 Ft-onként 1 kötet tiszteletpéldányra jogosult.
A befizetést írásbeli visszaigazolással nyugtázzák
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Ettől a lapszámtól kezdve minden alkalommal négy oldalban keresztül tájékoztatom az Egri
FEHÉR/FEKETE tisztelt Olvasóit arról, hogy milyen nevezetes események történtek az adott időszakban az
iskolánkban. Úgy gondolom, a klasszikus annalesek szerkesztését kell követnem. A hónapot és napot feltüntetve
hol rövidebb, hol hosszabb szöveggel, esetleg képpel is illusztrálva beszámolok a fontosnak ítélt eseményekről.
Bízom abban, hogy az így kialakított forma és tartalom bepillantást enged iskolánk mindennapjaiba, s a
beszámolók megnyerik majd az Önök tetszését. A jelen beszámoló 2004. október végéig követi az eseményeket.

Kovács Ottó
AUGUSZTUS 25.
Az iskola tanári karának alakuló értekezlete. A tanári karban bekövetkezett változások
eredményeként három új kolleginával és egy új kollégával bővült a tantestület. A legnagyobb izgalom a felújított
tanári szoba birtokba vételét kísérte. Az ünnepélyes szalagátvágás után léphettünk csak a terembe, s örömmel
foglaltuk el régi vagy új helyeinket. A tantestületi évnyitó értekezletet is itt tartottuk már, s néhány nap után –
ennyi kellett a beköltözéshez – már a megszokott képet mutatták az asztalok. A jó hangulatunk, a terem feletti
büszkeségünk azóta sem múlt el.
SZEPTEMBER 1.
Veni Sancte-ünnepi szentmise a Bazilikában, amelyen az iskola 779 diákja, 57 tanára,
szülők és vendégek vettek részt. A Rácz István Pelbárt atya által celebrált szentmisében az Evangéliumot
Szent
Lukács
könyvéből
hallhattuk. (4,16-30). A szent
mise végén Barta Viktória 8. C
osztályos tanuló mondta el
Szent Pál I. korintuszi levéből a
szeretet himnuszát, majd dr.
Pisákné
Balogh
Éva
igazgatónő
megnyitotta
a
2004/05-ös
tanévet.
Az
elmondott beszédből az alábbi
gondolatokat emeljük ki: „…
Ebben a tanévben komoly
kihívást jelent tanár és diák
számára egyaránt az új
kétszintű
érettségire
való
felkészülés.
Legnagyobb
feladat a végzős diákjainkra
hárul, az idő kevés, a tét pedig
igen nagy, hiszen az érettségi
vizsga
eredménye
a
továbbtanulást
is
meghatározza. A hátralevő időt
úgy kell kihasználnunk, hogy
nyugodt lélekkel állhassunk a megmérettetés előtt. Ezért kérem a végzős diákjainkat, a lehetőségek és
adottságaik reális összehangolása alapján, okosan döntsenek, és célirányosan készüljenek. Mivel a kétszintű
érettségi követelményében már nem csupán a megtanult ismeretek számonkérése szerepel, hanem bizonyos
képességek, adottságok is szükségesek a sikeres teljesítéshez, így az alsóbb éveseknek is tudatosabban és
folyamatosan kell készülniük.”
A tanévet megnyitó beszéd után Pintér Imre 11. E és Szecskó Petra 11. K osztályos diákok éneke következett,
amelyet Bisztriczki Zoltán tanár úr gitárral kísért. Az ünnepséget a Himnusz közös eléneklése zárta.
SZEPTEMBER 3–17.
Kelemenné Oravecz Julianna osztályfőnök és Gerjákné Csibrány Éva
tanárnők vezetésével iskolánk 32 tanulója – főleg a 10.K osztályból – az angliai Broadstairs város Kent School
iskolájában kéthetes angol nyelvi gyakorlaton vett részt.
SZEPTEMBER 10–19.
Dr. Szabóné Kállay Ágota és Bozóné Tóth Gabriella tanárnő vezetésével 17
fős tanulóküldöttség vendégeskedett az olpei St. Franziskus Gymnasiumban.
SZEPTEMBER 23–28.
A svédországi Värmland városából egy 18 tagú diákküldöttség
vendégeskedett iskolánkban, őket a 11.K osztály látta vendégül. Lapinskasné Máté Erika osztályfőnök
vezetésével összeállított programban a svéd tanulók meglátogatták a szilvásváradi ménesistállót és a Szalajka-
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völgyet, Eger nevezetességeit, Noszvaj látványosságait, az aggteleki és miskolc-tapolcai barlangokat,
Budapest nevezetességeit és a galgahévízi ökofalut. Részt vettek néptáncbemutatón és táncházon.
A diákokat és osztályfőnököt családoknál szállásolták el és látták vendégül. A svéd fiatalok és Per Erik
Ekeberg tanár úr szívesen vette és igényelte az együttlétet a magyar diákokkal a szervezett programokon és
szabadidejükben egyaránt. Érdeklődéssel és megbecsüléssel fordultak hozzánk, kultúránk és a magyar
emberek felé. A magyar tanulók a program során ismereteket szerezhettek a svéd diákok életéről, és változatos
szituációkban gyakorolhatták az angol nyelvet. A vendégül látott diákok sajátos szemlélete, sajátos képzési
profilja a környezettudatos magatartást közvetítette számunkra. Szemléletformáló volt annak felismerése is,
milyen gazdaggá tesznek bennünket kulturális értékeink. A toleráns légkör, a derűs, közvetlen hangulat és a
tanulók között kialakult baráti viszony emlékezetessé és örömtelivé tette a két csoport találkozását. A 11.K
osztály áprilisban viszonozza a látogatást.
OKTÓBER 20.
Megemlékező ünnepi műsor az október 23-i forradalomról. Iskolai hagyományaink
szerint ekkor tartjuk az 5. és a 9. évfolyamos tanulóink ünnepélyes fogadalomtételét – immáron a felújított –
dísztermünkben.
Telek Tamás 12.B osztályos tanuló szavalt el Ady Endre: A tűz csiholója című versét, és a Himnusz közös
eléneklése után Köves Eszter tanárnő és Bisztriczki Zoltán tanár úr által összeállított és betanított színi előadás
következett.
A
díszleteket
Nicholas Karsai és
Fedics Miklós tanár
urak készítették. A
szereplők
voltak
Denk Zsófia 10.B,
Pintér Imre 11.E,
Némedy Tamás és
Patkó Nikolett 12. K,
Tóth
Éva
12.A;
Ficzere
Zsuzsa,
Dorkó
Balázs,
Tóthpál
Ágnes,
Varró Ádám 10.E,
Medve Attila és
Lakatos Vince 10.K,
Lehoczky
Balázs
11.A, Buri Mária,
Dolhai
Imola,
Labancz
Anita,
Melczer Alexandra,
Pintér Daniella és
Sinkovics
Tünde
11.E, Telek Tamás
1.B.
Az előadást után
dr. Pisákné Balogh Éva, iskolánk igazgatónője megköszönte az előadásban szerepet vállalt tanulók és tanárok
munkáját, majd a következő szavakkal kezdődött iskolánk legújabb polgárainak fogadalomtétele: „… Kedves
Ciszterci Diákok! … Ti egy olyan iskolába jártok, amelynek több mint háromszáz éves tanító hagyománya és
öröksége van. És ez az örökség kötelez benneteket. Kötelez arra, hogy vállaljátok a hagyományt, védjétek és
ápoljátok, és majd innen egyszer kikerülve ti is továbbadjátok. Ezért kell most nektek fogadalmat tennetek. S
azért, mert mi, tanárok komolyan gondoljuk, hogy ciszterci diákokat nevelő iskola tagjai vagyunk. Hogy miben
áll ez az örökség? Azt hagyták ránk örökül az itt tanult diákok és tanáraik, hogy ebben az iskolában
mindenkinek a legfőbb feladata a tudás megszerzése és a jellem erősítése, növelése. De nem elég a tudás
önmagában, párosulnia kell annak az erénnyel, az erkölcsös magatartással, a helytállással, a szeretettel. …….
Ebben a szellemben kérlek benneteket, hogy most álljatok fel, és szívetekre téve kezeteket mondjátok el a
fogadalom szövegét, amelyet Takács Norbert, a diákbizottság titkára fog nektek felolvasni. A fogadalomtétel
után szeretnélek egyenként egy kézfogással ciszterci diákká fogadni, és két ajándékot, két jelképet szeretnék
nektek átadni. Az egyik az iskola jelvénye. Ez a jelvény szimbolizálja, hogy ti ehhez a közösséghez tartoztok.
Viseljétek büszkén, hiszen mától ti is ciszterci diákok vagytok! A másik ajándék, amit szeretnék nektek adni,
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egy életen át útmutatót, egy tükröt ad majd nektek. Ez a Szentírás. Ezt DDr. Zakar Ferenc Polikárp zirci főapát
úr, iskolánk fenntartója ajándékozza nektek. Történjen hát meg a fogadalomtétel!
Én,.. a Gárdonyi Géza Ciszterci
Gimnázium
és
Szakközépiskola
rendjét mindenben megtartom, az
iskola keresztény, katolikus értékrendjét elfogadom, és ennek szellemében élek. Szüleimet, tanáraimat, az
iskola dolgozóit, diáktársaimat tisztelem, rájuk szégyent nem hozok.
Szorgalmasan tanulok, képességeimmel mindenkor a tudás megszerzésére
törekszem. A ciszterci rend és az
egyház
hagyományaihoz,
és
hazánkhoz mindenkor hű leszek.
Isten engem úgy segéljen!
Az ünnepség végén Rácz István
Pelbárt atya, a ciszterci rendház
házfőnöke, iskolánk spirituális vezetője
szólt diákjainkhoz! „…Én 56 nyarán
szabadultam ki a börtönből, és az
Autójavító Vállaltnál dolgoztam, amikor
kitört a forradalom. S úgy történt minden, ahogy az előadásban láthattátok. A szereplő diákjaink úgy játszottak,
mintha ott lettek volna ők is. … Átérezhettétek a lelki egységet is, amelyet ezek a napok megteremtettek.
Ti most ez előadás hatására fogadtátok el a ciszterci diákság feltételeit, előírásait, s ígéretetekkel ezt meg is
erősítettétek. Azt kérem, …szavatok olyan szó legyen, amelyet az életetek követ. Nem lesz könnyű, mert a
világ más példákat nyújt felétek. Ti viszont maradjatok meg ennél a fogadalomnál, és tartsátok meg. ……
Ehhez akaraterő kell, ehhez szorgalom kell, amelyeket az Úristen segítségével kaphattok meg. Akkor lesz
reményünk arra, hogy az élet számotokra is szép lesz. Példává válhattok mások számára, s akkor majd
büszkék lesztek arra, hogy a ti életetek szilárd alapra épült, s ez az alap Jézus Krisztus. Azt kívánom, hogy ez
sikerüljön nektek.”
(Másnap az 1956-os októberi forradalom ünnepe volt iskolánkban. A tanulók évfolyamonként megtekintették
az ünnepi műsort.)
OKTÓBER 22.
A díszterem felavató ünnepsége, amelyen 52 meghívott vendég, az iskolánk
tantestülete, adminisztratív dolgozói
vettek részt.
Elsőként iskolánk kisgimnázistáinak
színjátszóköre
lépett
a
színpadra. Verses összeállításuk
címe: Útkereséseink. A szereplők:
Forrai Melinda, Hornyánszky Kitti,
Karanyicz Alinka, Kása Ádám,
Rakamazi Réka, Tresó Máté, Vincze
Veronika,
7.C;
Barta
Viktória,
Birincsik Petra, Kácsor Fanni,
Reszegi Bernadett, Szarvas Fruzsina
(8.C). A műsort szerkesztette és
betanította: dr. Loboczkyné Hársasi
Ibolya tanárnő.
Dr.
Pisákné
Balogh
Éva
igazgatónő
ünnepi
beszédéből
idézünk: „…A díszterem felújításának
terve hat évvel ezelőtt fogalmazódott
meg gondolatainkban. Hat éven át
gyűjtöttük a forrásokat, gyűjtöttük
erőinket, hogy tervünket valóra
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váltsuk. És ez most sikerült. Engedjék meg, hogy őszintén és hálás szívvel köszönjem meg fenntartónknak,
DDr. Zakar Ferenc Polikárp főapát úrnak, hogy a jó gazda gondosságával segítette és kísérte figyelemmel a
munkánkat. De köszönöm a megye és a város vezetőinek, hogy a saját eszközeikkel, a hivatal lehetőségeivel
segítségünkre voltak. És köszönet illeti azokat a gazdálkodó szervezeteket, bankokat és biztosítókat, akik saját
pénzügyi forrásaikból vagy szakképzési alapjukból támogatták tervünk megvalósítását. És utoljára, de nem
utolsó sorban engedjék meg, hogy megköszönjem Gazda Imrének, iskolánk volt diákjának, aki jelenleg
Amerikában él és testvérének, Gazda Miklósnak, hogy adtak egy jelképes összeget a díszterem felújításához.
És ezzel indult el lényegében a munka. Talán a hosszú idő eltelte után már ők sem bíztak a sikerünkben, de mi
büszkék vagyunk, hogy megvalósíthattuk tervünket, és valóra váltottuk álmunkat.
A díszterem Eger város neves építész-tervezőjének, Thoma Emőkének terve alapján készült el. A
munkálatokat Csuhány Béla mérnök úr koordinálta számos mesterember munkájának felhasználásával.
Köszönöm nekik ezt a gyönyörű alkotást, mert úgy gondolom, hogy ez valóban egy remekmű, egy igazi alkotás.
És mindenkinek köszönöm, akik türelmükkel, bíztatásukkal segítették munkánkat.”
DDr. Zakar Ferenc Polikárp főapát úr többek mellett a következőket mondotta.
„…Köszöntök mindenkit, aki hozzájárult ahhoz, hogy ma ismét ünnepelhetünk. Feladatom az, hogy
megáldjam a felújított dísztermet. …A mai világban, amikor még a szerzetes közösségekben is egyre kevesebb
szerzetes kér áldást az apátjától, akkor talán el kell mondanom, hogy hívő ember számára mit is jelent mindaz,
amit most tenni akarunk. Nem valami hókusz-pókusz, nem egy értelmetlen cselekmény, hanem az Úristennek
hálaadás, s Tőle segítségkérés. …Áldani annyit jelent, mint megvallani Isten nagylelkűségét, hálát adni Neki,
ami a teremtmény első kötelessége. Áldani ugyanakkor annyit jelent, hogy kérünk is Istentől adományt, hogy a
megáldott személy vagy tárgy megfeleljen rendeltetésének. Tehát az áldás kétirányú mozgás: leszálló
kegyelem és felszálló hálaadás, köszönet, kérés. Köszönjük ezt a dísztermet Istennek és mindenkinek, aki
közreműködött, hogy ilyen szép legyen; és kérjük, hogy teljesítse feladatát mindannyiunk örömére.
Tehát az áldás Isten segítségét kérő imádság és Istentől eredeztetett segítség. Mi a kívánságom még? Adja az
Úristen, hogy ez az iskola ilyen szépen tudjon továbbra is fejlődni mindannyiunk javára és épülésére, s hogy
néhány év múlva talán egy újabb, modernebb tornaterem felavatásán is itt lehessünk.
Főapát urunk áldó szavai után a Heves Megye Közgyűlése elnökének, Sós Tamás úrnak; majd Eger város
polgármesterének, dr. Nagy Imre úrnak az üdvözlő szavai következtek.
Az ünnepi műsor folytatásaként Pócs Dávid 12.K osztályos tanuló az erdélyi költő, Dsida Jenő
magyarságvállalását kifejező versének, a Psalmus Hungaricus című versnek részletét szavalta el. Finta
Dorottya 10.K osztályos tanuló fuvolán Beethoven: G-dúr szonatinájának I. tételét adta elő Bisztriczki Zoltán
tanár úr gitárkíséretével.
A szintén erdélyi Kányádi
Sándor: Fától fáig című
versét Tardy Anna 11.K
osztályos diákunk szavalta
el. Az ünnepi műsor záró
részében Az „Örvendj
Magyarország!” című dal
következett.
Szólót
énekeltek: Denk Zsófia
10.B, Pintér Daniella és
Pintér Imre 11.E, Némedy
Tamás 12.K. A dalt
betanította és zongorán
játszott: Bisztriczki Zoltán
tanár úr. Hangszeresen
játszották még Pásztor
Anna 9.C és Juhász
Katalin 11.B hegedűn,
Berecz Kinga 10.K és
Finta
Dorottya
10.K
fuvolán, Budai Katalin
10.A trombitán és Horváth
Sándor
tanár
úr
szintetizátoron.
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Epizódok egri diákéletünkből…
Urbán Gusztáv Vilmos írásaiból
Urbán Gusztáv Vilmos 1925. szeptember 8-án született. 1942-ben érettségizett a Szent Bernát gimnáziumban, majd ez év augusztusában lépett a ciszterci rendbe. 1948-ban pappá szentelték, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar-történelem szakon kezdte meg tanulmányait, alapvizsgát tett de
szakvizsgája letétele előtt, 1951 januárjában kizárták az egyetemről. Tanulmányait az akkor létrehozott Katolikus Tanárképző Főiskolán (Academia Catholica Hungarica Professoribus Erudientis) fejezte be. A Rend
feloszlatása után káplán lett Zircen, de a veszprémi egyházmegye 1952-ben a ciszterci lelkészeit – köztük
Urbán Gusztávot is – elbocsátotta. 1953-ban letartóztatták, 1955-ben szabadult. Különféle fizikai munkákat
végzett. „Az ÁVH már a börtönben megkezdte beszervezését a besúgó hálózatba. … Idegileg teljesen tönkretették. Hogy a megbízói által rákényszerített feladat elől kitérjen, látszatházasságot kötött, s így kikerült a
papi körökből. Lelkileg azonban továbbra is papnak tartotta magát. Rendtársai, elöljárói megbocsátó, megértő lélekkel kilátásba helyezték, hogy visszatérhet a Rendbe papi jogainak teljes gyakorlásával, amikor erre
az alkalmas idő elérkezik. A Gondviselés azonban előbb elszólította. 1992 november 18-án halt meg. Rendtársa és lelkiatyja dr. Naszályi Emil temette.” (Hetényi Varga Károly: Szerzetesek a horogkereszt és a vörös
csillag árnyékában Pro Domo Pécs, 1999. 336–337.o.)
Guszti a Ciszterci Diákszövetség újraindulásának egyik legtevékenyebb szervezője volt. Mint történelemmagyar szakos tanár – hívatását sajnos sohasem gyakorolhatta – lelkesen gyűjtötte ciszterci családunk írásos
dokumentumait. Ezeket Enchiridion Cisterciense címen kötetekbe foglalta, és 1991–92-ben 12 kötetben adta
közre, fénymásolt formában. A gyűjteményben elszórva megtalálhatjuk saját írásait is. Legtöbbje a diákélet
és a ciszterci élet – rendtörténetileg is figyelemreméltó – eseményeiről szól, hozzáfűzött kommentárjaival.

H

ol is kezdhetném azonos látványainkat a múltból?
– Koldus annak az élete, aki nem bámészkodhat
sohasem. Mi megbámultuk az úrnapi körmenethez már
kora reggel felsorakoztatott bakákat, pontosan
kétméterenkint álltak, alig-alig rogyasztott térdű majdnem vigyázzállásban. Parasztöklök fehéredtek a puskaszíj szorításában, a lábszártekercs milliméterre azonosan feltekerve, a vállhajtókában a zöld dugó. Csak tíz
órakor kezdődött a nagymise, azután a körmenet, dél
után sorakozhattak hazafelé ismét menetoszlopba. A
május végi napsütés átforrósította a posztót, csorgott
mindről a verejték: a Donnál vékonynak bizonyult az
öltözet, hányan dőltek a hóba csendes álomra, vagy hányukat állították esetlen és kegyetlen tréfával fejjel a
hóbuckába és meredt, tótágas-vigyázzban! adták halálba tántorgó visszavonulóknak a díszőrséget?
Az érseki palota ajtajában, a Lyceum kapujában a
Frint-kanonoki ház bejáratában és a plébánia sarkon
voltak az oltárok, de mindig a pince fölött lemozdonyozott kiságyúkat figyeltük: a Bornemissza
iparoscserkészek fabrikáltak össze két ágyúfélét, azokat
vontatták nagy komolykodással a gyepes magaslatra és
áldásosztáskor – szabályosan féltérdre ereszkedve –
elsütötték, amolyan erősebb pukkanás volt, de igazándiból gomolygott a füst, azt nagyon komoly dolognak
éreztük, aztán csoszogott tovább a körmenet.
Ma taverna működik a pincében, célszerűen elősegítve az idegenforgalom indexét és a Nagytemplom körüli
kapatos hangoskodást. – A négy kőszent a lépcsősor
szélén kisfiúszemünknek földöntúli nagyságot jelentett.
A komolytalanabb jogászifjúság néha elkövette azt a
csínyt, hogy a patakparti kalaposmester cégérként kiakasztott óriási bádogkalapját elcsente és némi tornamutatvány árán feltették Péter apostol fejére, ami a hajnali járókelők erős megbotránkoztatására szolgált.

***
várba is fölszöktünk olykor, felmásztunk a Kálvária-dombra, elmerészkedtünk Gárdonyi sírjához –
még a régi fagerendás hantra emlékszünk –, de hamarosan iszkolni kellett hazafelé, mert az ilyesféle várbeli
kirándulás nem volt mindig legalizált időtöltés. – A
Lyceumban otthon éreztük magunkat, hiszen az elemi
iskolát ott végeztük. Mentusz József, Szentgyörgyi
Gyula, Petrovics József tanító bácsik, az olajos padló,
a tízpercek a folyosón és az udvaron, a prepák gyakoroltak az orgonán, a kapuban mindig ott állt a csodálatosan kipödrött bajuszú Veréb bácsi. – Felderül a lélek,
ha a régi emberekre és sötétarany tavaszokra gondol.
A Primusz udvar már csendre intett minket. Komolyabb lett a lépés, valami kis szorongás-féle költözött a
lélekbe, a kisdiáknak ugyanakkor vágyódás is: felsős
korában itt sétálgathat majd a tízpercekben! Tisztelegni
kellett a zászlónak, Szvorényi igazgató úr márvány reliefje és a világháborús hősi halott diákok márványtáblája figyelmeztetés volt a múltra, a nagyudvar volt kisdiákkorunk igazi területe, fogócskázni is lehetett. Jól
kifutkostuk magunkat, a fáspincébe félve bekukkantottunk, mélye homályba veszett, pedig irdatlan mennyiségű fa volt benne feltuskózva. – Az Orgonás feljáratát
egyszerű léckapu kerítette, de oda tilos volt felmenni. A
rajzteremből óvakodtunk ki majd évek múlva megcsodálni a virágba borult sétányokat. Bennó mókusa pörgette a kereket, fintorogtunk a szagra, de ennél sokkal
büdösebb volt Peszeszér rókája az Orgonás végében.
***
barokk városok jellemző dísze az épületek közötti
kertek, parkok, ligetek. Eger Fő-utcájnak három
ilyen dísze volt: az Eszterházy-park a Nagytemplom és
a Lyceum között, az érseki palota kovácsoltvas-kapuval
és cifra kerítéssel ellátott udvara és a ciszterci rendház
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intézet legtehetségesebb osztálya érettségizett, Pataki
előkertje. A rendház Alpári Ignác tervei alapján kévolt a történelemtanár. a harmincegynehány fős oszszült, nem tudom, szándékosan képezték-e ki a magas
tályból 17 ! diák vastagbetűs és jelesrendű volt. Ennek
támfal mögött a feltöltött területet? Két díszes vaskapu
megfelelően a magyar feleletek elbűvölték az elnököt,
a kétdíszes feljáróban. Mára az előkertet elbontották,
latinból még a kettes tanuló is szabatos műfordítással
illetve lesüllyesztették az utca szintjére.
1944 őszén a szép dombos hevesi táj is térkép lett,
brillírozott, a történelem feleletre bizony már elbóbiscélpont, katonai objektum. A dicsőséges hadműveletekolt mindenki. Könnyű a feleletet ellenőrizni, ha olyket Rédei Rezső tornatanárunk is hathatósan elősegítetkor-olykor segíteni kell, de hát itt mindenki szónokolt.
te, mert mint később elmesélte – igaz nem teljesen önÉdes Jenő volt az elnök, arra riadt fel, hogy nagy csend
szántából –, a hadműveletek összehangolását jó minővan, a felelő kispap – jelesrendű diák – kimeredt
ségű órája felajánlásával segítette és már majdnem
szemmel bámul maga elé. Az elnök a tanárra pillant,
éhen halt, amikor egy barátságos lityinant bekvártéPataki villámló szemekkel nézi a delikvenst. „Segítsen
lyozta magát szobácskájába, akinek azután hajnalokig
tanár úr”– oldotta meg a kínos helyzetet. Álmából riadkellett a zongorát vernie, de cserébe enni kapott és egy
va fogalma nem lévén, mi a felelet tárgya. Pataki Vidor
roppantelőnyös ajánlatot: akarsz-e egri érsek lenni? Az
rárivalt a maturandusra: „Achmed pedig…” A szerenegyház feletti gyámkodást tehát már abban az időben is
csétlen kispap szeme elkerekedett és mint a vízfolyás
komolyan vették, az aulába valóban bekerült időlegeömlött belőle a szó: „Achmed pedig, miután a janicsásen civil –összekötő”, de tornatanárunk a méltóságot
rok serege megfutamodott… – Magyarázat: a fiú vizuáügyesen elhárította. A dolog pikantériája, hogy
lis típus volt, tudta a könyvet első betűtől az utolsóig.
Kapisztrán igazgató úr korholta a lépéséért, mondván:
de szövegmondás közben „lapoznia” kellett volna, a
– akkor legalább a mi emberünk került volna az érsek
következő oldal így kezdődött: Achmed pedig… Jegyellenőrzésére. (1951-ben aztán hivatalosan is betelepezőkönyvi rosszallás lett az eset következménye, pedig
dett minden aulába a „bajszos püspök”.)
éppen Pataki Vidor volt, aki gyakorlati történelem***
kutatásával (az egri vár!) valóban színessé, érdekessé
rdekes, hogy az egyik legkiválóbb tanárunkról
tudta tenni a történelemórákat, sajnos, a felelet-értékét a
maradt fenn a dehonesztáló történet. 1935-ben az
könyv szó szerinti felmondásával szabta meg.
–––––––––––––––

É

Sírok, hol tanáraink nyugszanak – II.
A 2004. Veni Sancte-i számunkban közöltük az 1934–1948 között végzett, ill. 1948-ban a Szent Bernát gimnáziumba járó osztályok elhunyt ciszterci tanárainak sírhelyét. Több ciszterci tanárunk sírhelyét nem ismertük.
Időközben megtudtuk, hogy Maróti Károly Jenő (1919. 09. 12. –1988) Baján nyugszik
Most közöljük ez időszakban tanított, elhunyt világi tanáraink adatait.
Név
Habis György dr.
Mikó Sándor dr.
Ócsvár Géza
Rédei Rezső
Sziklay Árpád dr.
Oltai Rudolf
Troján Alfonz

Születés és halálozás éve
1918–1996
1921–1998
1908–1987
1913–2004
1903–1976
1912–1997
1894–1932

Sírhely
Eger, Minoriták templomának kriptája
Sopron,
Budapest, Farkasréti temető
Budapest, Farkasréti temető
Eger, Hatvani temető
Eger, Hatvani temető
Eger

A következő, iskolánkban több évig tanító világi tanáraink nyughelyéről nincs még adatunk: v. Szabó Ferenc
testnevelő tanár volt 1919–1941-ig, és dr. Szilágyi József egészségtan tanár 1928–1940-ig.
Óraadó világi tanáraik közül az alábbiak elhunytáról tudunk, de nyughelyüket nem ismerjük:: Herczeg Antal
(1940. német) +1940; Kerekes Sándor (1938/39. és 1941., német-francia) +1980. Vác; v. Somlay Mihály dr.
(1941., német); Takács Tibor dr. (1937/38., német-francia).

Requiescant in pace!
(v. Mátray Dezső diáktársunk fotókat készített az 1948-ban végzettek tanárainak budapesti, egri, székesfehérvári,
zirci nyughelyeiről.)
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Megtörtént…

B

átyám, Bogdán László 1941-ben érettségizett a
Ciszterci Rend egri Szent Bernát Gimnáziumában, Erdélyi Guidó tanár úr volt az osztályfőnöke. Ezt követően az Egri Érseki Jogakadémia
hallgatója lett, de tanulmányait a háborús idők derékba törték.
1943-ban önként vonult be katonának és teljesített
szolgálatot Rozsnyón a 13. gyalogezrednél. A kiképzések után 1944 áprilisában vitték ki az ezredet a frontra
és augusztustól már állandó harcban álltak az Erdélyben levő Vörös Hadsereg egységeivel. Így került sor az
ún. Tordai csatára 1944. szeptember 13. és 22. között.
Ebben az ádáz harcban több mint 2500 magyar katona
esett el, köztük bátyám is szeptember 17-én. Ő
Magyarpeterdnél kapott egy sorozat mell-lövést és halt
bele a sérülésébe. Majd a többi halottal együtt az ottani
lakosok temették el őket Tordatúron.
A háborúnak ebben a szakaszában a magyar katonai
vezetés már szétesett és így hivatalos értesítést a családunk nem is kapott a bátyám haláláról csak a kósza hírekből értesültünk, hogy hősi halált halt.
A háború után édesanyám, mint tanítónő Egerben tanított, és az egyik óráján a háború borzalmairól beszélt
a gyerekeknek (édesapám is katona volt, ő 1944 januárjában halt meg). Ezt követően eltelt egy pár hónap, és –
mit tesz a Jóisten – az egyik kis tanuló jelentkezett,
hogy az ő nagyszülei Erdélyben Tordatúron élnek és az
erdész nagyapja írta: Bogdán László ott van eltemetve
a tordatúri temetőben.
Az akkori politikai helyzet nem tette lehetővé, hogy
elutazzunk bátyám sírjához. Csak az 1950-es évek végén jutottunk el, amikorra valamelyest már enyhült a
merevség a magyarokkal szemben. A faluba érve megkerestük édesanyám tanítványának nagyszüleit elmondva jövetelünk célját. Ők rögtön azzal kezdték
komoly hangsúllyal, hogy ne menjünk ki a temetőbe.
De hát miért? – mi ezért jöttünk. De hát ne és ne! –
Természetesen nem fogadtunk szót, és velük együtt
megkerestük a temetőt. Útközben mondták el, hogy a
háború után, a ’40-es években még iskolás gyerekek
gondozták a magyar katonák sírjait, majd jött egy utasítás a román kormánytól, és ennek végrehajtásaként végül is dózerrel eltörölték az elesettek sírjait. A látványt
és ennek hatását, azt hiszem, nem kell ecsetelni.
Sok év telt el egészen napjainkig, amikor a Duna TVben volt egy röpke riport, hogy Tordán megalakult a
Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság és az ő
munkájuk első eredményeként már fel is állították az
emlékoszlopot a Tordai csatában elesett honvédek tiszteletére.
Elhatároztuk a feleségemmel, hogy elutazunk
Tordára, és megkeressük ezt az emlékhelyet, és mi is
leróhatjuk végső tiszteletünket. Autóval mentünk,
Torda előtt egy kis kitérővel ismét bementünk
Tordatúrra az ottani róm. kat. temetőbe. Látogatásunk
ismét eredménytelen volt. Több magyar családot is föl-

kerestünk, beszéltünk magyarokkal, de ők sem tudtak
semmiféle felvilágosítást adni (beszédükből úgy éreztük, nem is mernek).
Ezek után mentünk Tordára egy számunkra ismeretlen, ma már 60–70 ezer lakosú városba. A TV riporton
kívül semmit sem tudtunk. Jártuk autóval a várost,
mígnem megpillantottunk egy teret közepén emlékoszloppal. Megálltunk, kiszálltam, hogy megnézzem, kinek, minek az emlékműve, – (Szűz Mária obeliszk
volt). Kiszállt a feleségem is és megszólított egy idősebb asszonyt, elmondván, mit keresünk. – (És mit tesz
a Jóisten) – Sehova ne menjenek, mondja, jöjjenek be
ebbe a házba, mert itt mindent tudnak, amit önök tudni
akarnak. – Úgy is volt. A házban (korábban a ferencesek rendháza volt) bevitt egy szobába, ahol egy férfi –
Gergely Márton, az ottani Caritas szervezet vezetője –
dolgozott. Bemutatott bennünket, mi elmondtuk jövetelünk célját. Felvette a telefont, tárcsázott, majd közölte
velünk, hogy ½12-kor a ref. templom előtt fog várni
bennünket egy úr, neve Pataki József, aki a Tordai
Honvéd Hagyományőrző Bizottságnak a vezetője, és ő
minden kérdésünkre választ tud adni. De addig van
még másfél óra, menjünk ki a tordai temetőbe és keressük fel az adományokból felépített honvéd sírkertet. Ki
is mentünk és a domboldalon levő hatalmas nagy temetőben végül is megtaláltuk, amit kerestünk.
Meghatódva álltunk a látvány előtt, mert egy nagyon
szép rendezett sírkertet találtunk. A közepén egy székely kopjafa, négy oldalán, márványtáblákra felírva az
elesett katonák nevei, akiket ők több évtizedes
kutatásaik során – leginkább a települések plébániáin –
fel tudtak deríteni. Az emlékoszlop mellett pedig
hosszú katonás sorban az elesett honvédek sírkeresztjei.
Elhelyeztük piros-fehér-zöld díszítésű koszorúnkat, és
könnyes szemmel vettünk búcsút az emlékhelytől, sietve megbeszélt találkozónkra Pataki Józseffel. Ő jött is
pontosan, bemutatkozásunk után beszélgetésünk olyan
volt, mintha gyermekkorunk óta ismernénk egymást.
Elővette íratait és felolvasta bátyám adatait – név, anyja
neve, születési ideje, helye, szolgálati helye, hol esett el
a harcban, milyen lövéseket kapott, valamint hol temették el a falu lakosai a csata után.
Ez az ott töltött pár óra mély nyomokat hagyott bennünk, valószínű életünk végéig hatással lesz ránk. –
(Azóta fel vettük a kapcsolatot a hazánkban levő szervezet vezetőjével, dr. Cech Vilmossal felajánlva segítségünket.)
Mindent megköszönve elbúcsúztunk, de még ma is
fülünkbe cseng, amit Pataky József Tordán mondott:
addig tegyünk meg mindent, amit csak lehet az emlékek megmaradása érdekében, amíg élünk, mert az idő
elmossa a dolgokat, és utódaink ezek nélkül már nem
fognak emlékezni semmire.
(Bogdán Kálmán)
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hírek...hírek...hírek...
•

AZ ÚJRAÉLEDT ZIRCI APÁTSÁG címen olvashatjuk Hervay Levente atya írását a Keresz-

tény Élet 2004. karácsonyi számában:
„… Az első derengés 1975-ben tűnt fel, az Állami Egyházügyi Hivatal hozzájárulásával Kádár László veszprémi
püspök Liska Szilvesztert, «volt» ciszterci szerzetest, kinevezhette zirci plébánosnak. 1982-ben megengedték,
hogy megünnepeljük a zirci apátság alapításának 800. évfordulóját. 1987-ben engedélyt adtak, hogy Kerekes Károlyt, akit a Szentszék nevezett ki, külföldön apáttá avassák. Így végre ismét volt elöljárónk, akit nem kellett titkolni. 1989 februárjában még csak szóban, engedélyt kaptak a szerzetesrendek, hogy életre keljenek – úgy, ahogy
tudnak, mert nem volt hajlékuk.
A zirci apátság hatalmas épületében a negyven évig tartó államosítás folyamán tucatnyi különféle intézmény kapott helyet. A legnagyobb részt a szakmunkásképző iskola és kollégiuma foglalta el. 1989 őszén visszakaptunk öt
szobát. 1990. február 2-tól négyen ismét együtt mondtuk a zsolozsmát. 1993 őszén sikerült áthozni Zircre a
Nagyvenyimben 1989-ben újra felállított Szent Bernát Teológiai Főiskolát. Az épületért folytatott nagy küzdelem
1993 decemberében jutott fordulóponthoz. Az Apátság törvényes alapon birtokába vehette az egész épületegyüttest, és kilátás nyílt arra, hogy fokozatosan használatba is vehesse. A megyei önkormányzat megkapta a szükséges összeget új iskola, majd 2001-ben új kollégium építésére. A rend hét különböző szakaszban vehette használatba az épület egy-egy kisebb-nagyobb részét, és kezdhette meg azok átalakítását, közművesítését. Jelenleg a
Bakonyi Természettudományi Múzeum az egyetlen intézmény, mely maradt az épületben. Az 1982-ben a pápától
basilica minor rangot kapott apátsági templom felújítása 1995-ben kezdődött. Tízévnyi kiváló restauráló munka
nyomán az ország egyik legszebb barokk templomában folytathatjuk az Isten dicséretét. Néhány hónappal ezelőtt
megkezdődött az főépület mintegy fele részében egy otthon kialakítása idős, magányos világiak részére. Fenntartásáról és irányításáról a rend fog gondoskodni. .A zirci apátság lett ismét a magyarországi ciszterciek központja.
Az apátság négy gimnáziumot és két kollégiumot tart fenn, amelyekben túlnyomórészt világiak dolgoznak.
A legfontosabb feladat a szerzetesi élet megújítása, a közösség létszámban és összetartásban való megerősítése, a fiatalok szerzetesi, papi és tanári hivatásra való gondos felkészítése. Jelenleg hat idős és három fiatalabb
atya, továbbá három teológus és egy novícius alkotja a zirci közösséget. A novíciusképzés Zircen folyik, a teológusok a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola előadásait látogatják. Együtt mondjuk, nagyrészt énekeljük a
napi zsolozsmát, együtt vagyunk a napi szentmisén, kölcsönösen segítjük egymást a munkában és képzésben.
Ellátjuk a zirci egyházközség szolgálatát. Cserkészet és imaközösség keretében foglalkozunk fiatalokkal, felnőttekkel és családokkal. Időnként segítünk az egyházmegye plébániáin” – fejeződik be Levente atya a történészek

pontosságával és világos fogalmazásával írt cikke.

HIBAY GYÖRGY − 1941-ben végzett diáktársunkról, Diákszövetségünk aktív tagjáról Ébner Béla olvasta fel kedves, jó hangulatú írását a fertálymesterek őszi összejövetelén. Alább örömmel közlünk ebből
részleteket, Bartha István diáktársunk jóvoltából:
„Eger belvárosában járva az ember itt is ott is találkozik a Hibay névvel. Ha a Dobó téren nézelődik, s a városháza sarkán álló patinás gyógyszertárra esik tekintete, tudja, hogy ez a keresztségben Kígyó patika nevet
kapott gyöngyszem nem más, mint amit az egriek Hibay-patika-ként emlegetnek. Ha pedig kicsit tovább
sétál, s befordul a vár alatt elfutó kis utcácskába, nem kell ahhoz feltekintenie a sarkon álló házra, hogy
tudja, éppen a Hibay-ház előtt visz az útja, s az utca, melyet hajdan volt öregek még Újvilág utcaként emlegettek, jó néhány évtizede dr. Hibay Károly, a „szegények orvosa” nevét viseli.
A Hibayakról már 1711-ből olvashatók anyakönyvi bejegyzések Egerben, és a család azóta is jelen van,
méghozzá markánsan képviselteti magát a városban.
…Az Almagyar-utcai kis lakásban beszél Gyuri bácsi az ősökről, akik iparos, szűrszabó mesterek voltak a
házuk pedig a vár tövében, a Dobó utcában állt. Az 1905-ben eltávozott dédapa aztán már tanítatta a fiát,
így ő a ciszterci gimnáziumba járt, éspedig egy osztályba az anyai nagypapával. Sőt névsorban is egymás
mellett szerepeltek: Hartl és Hibay. Mindketten a patikusi pálya felé vonzódtak, és Hartl nagypapa kémikus
lett, míg Hibay György gyógyszerésznek tanult. Hartl nagypapa Győrött, Hibay nagypapa Szegeden nyitott
patikát, majd innen került vissza Egerbe, ahol megnyitotta a legendás Hibay patikát, mely rövid idő alatt a
megye legjobb gyógyszertára lett. S bár Hibay nagypapa korán meghalt, a gyógyszertár a család birtokában
maradt egészen a második világháború utáni államosításig.
Édesapja, a legendás orvos 1890-ben születet, s tanulmányait a cisztercieknél folytatta. Majd az egyetemi évek
következtek Budapesten. Közbe jött az első világháború, melyet még szigorló orvosként végigverekedett a Monarchia hadseregében az olaszfronton a Kaiser-Jägereknél. A háború után Budapesten kezdte meg hívatását,
majd 1922-ben került Egerbe, a Szent Vince kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályára.. Megalapította a „Stefánia” ingyenes gyermekrendelést. 1924-ben egy kiütéses tífuszban szenvedő beteget vizsgálva a betegséget
maga is megkapta, s tíz nap után – harmincnégy évesen – meghalt.
Ilyen háttérrel felmerül a kérdés, Gyuri bácsi miért nem lett orvos? – olvassuk . Nem lehet csodálni édesanyját,
hogy egy ilyen tragédia után nem engedte fiát az orvosi pálya közelébe. Így Gyuri bácsi a családban szinte kötelező ciszterci gimnázium után, hogy segítse édesanyját, munkát vállalt, és közben a jogi, majd később közgazda•
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sági képesítést szerzett. 1946-ban házasodtak össze a szintén ős-egri családból származó Nemes Alizzal. Két lányuk született.
A Budapesten töltött munkás évek után immár közel tíz esztendeje élnek ismét Egerben. Négy unokájuk és négy
dédunokájuk gyakorta vendégeskedik az Almagyar utcában. Amióta ismét itthon vannak, aktív részesei Eger
kulturális és társadalmi-társasági életének. Tagjai az Eger Vár Baráti körének, az Egri Városszépítő Egyesületnek és természetesen a Ciszterci Diákszövetségnek. Az Egri fertálymesteri testület 1996-os újjáalakulása után a
város negyedik negyedében megválasztották az újkori fertálymesterség első képviselőjének. Egrinek lenni annyit
tesz, mint ismerni például a ciszterek mögött az orgonást, ahol Varga Bennó kisrókája elszökött, meg ismerni a
házakat, ahol ez meg ez lakott. És emlékezni az iskolákra, ahol embert próbáltak faragni belőlünk” – fejeződik
be Ébner Béla írása Hibay Gyurka szavaival.

•

A TERMÉSZET TUDÓS MISZTIKUSA címmel
Szabó László Vilmos (1916–1998) ciszterci atyáról jelent meg egy kis
füzet Mozsgai József Tádé atya munkája nyomán. Vilmos atya élete
példája a XX. század ciszterci szerzetesi életnek: a szerzetestanári pályára való többéves, lelkiismeretes felkészülése után a szétszóratás közösségből kizárt, nehéz esztendői következtek. Élete végén megadatott
részére, hogy a zirci monostorban újra együtt legyen rendtársaival.
Tádé atya végig kíséri hívatását a kitaszítottságban is magára találó, a
misztikus lélekkel megáldott ciszterci szerzetes életútját, akitt egri kisdiákkorától kezdve élete végéig a Természet alázatos szolgálata jellemzett. Az életrajzíró Vilmos atya sokszor nehezen követhető naplója mellett kortársak visszaemlékezéseit, leveleit is használta forrásul, és egy
tucatnyi képpel is illusztrálta írását. A sorokból érződik az a szeretet,
mely a szerzőt egykori tanárához, rendtársához kötötte.
Köszönjük, hogy Tádé atya megőrizte számunkra egy ciszterci szerzetes emlékét.
A könyv a szerző saját kiadásában jelent meg.

•
MOLNÁR JÓZSEF – festőművész diáktársunk cikkét olvashatjuk a Művészet és Barátai c. lap
2004. novemberi-decemberi számában Kápolna épül Ópusztaszeren címmel. Tárkányi László diáktársunk hazafiúi lelkesedés és erkölcsi tisztulás vágyától indítatva alapítványt létesített: «A Kárpát-medence békéjéért» – olvashatjuk –, és ennek keretében az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban Szent László tiszteletére kápolna építését kezdeményezte. A kápolnát díszítő mozaik-emlékképek készítésére Molnár Józsefet kérte fel. Így
készült el 2003-ban Szent László leányának Piroskának, a bizánci császárnénak (Eirene), majd Szent Lászlónak
a mozaikképe, 2004-ben pedig a kápolna oltárához mozaikból a feszület is. „Nem a szenvedő Krisztust ábrázoltam, – írja Molnár József –, nem is a halottat, hanem a szeretetet, az ölelést sugalló örök szimbólumot.” Tekintve, hogy a kápolna még nem készült el, a mozaiktáblákat ideiglenesen a Szegedi Piarista Gimnázium kápolnájának falán helyezték el.
„A szegedi piaristák és a hívek óhaja, hogy a mozaikok minél tovább náluk maradjanak. Mi azért drukkolunk,
hogy a kápolna mihamarabb megépüljön. Nem csak a könyveknek van sorsa (Habent sua fata libelli), hanem a
képeknek is„ – fejeződik be a cikk.
Mi pedig hozzátesszük, hogy a kápolna építéséhez hozzájárulhatunk téglajegyek vásárlásával az OTP-nél
vezetett „A Kárpát-medence békéjéért – Viribus Unitis Alapítvány” 11742001-20012041 sz. számlára való
befizetésünkkel. A „közlemény” rovatba írjuk be az adakozó nevét és adószámát is, mivel a „kiemelten
közhasznú szervezet” a befizetéseket visszaigazolja, ami az APEH-nél 35 %-os adócsökkentő tényezőként
érvényesíthető. A téglajegyek 3000 - Ft-tól 50 000 Ft-ig kerülnek kibocsátásra.
•
EGERBŐL INDULTAK – címmel már több éve vezet interjú-estéket dr. Renn Oszkár diáktársunk Egerben, az Egri Lokálpatrióta Egylet rendezésében. 2004. december 9-én” dr. Kilián István ny. egyetemi
tanár diáktársunk, a neves irodalomtörténész volt a beszélgető társa. Megismerhettük háború utáni diákéletének
viszontagságos éveit, de lebilincselő volt megismerni a több mint negyedszázada – XVII.–XVIII. századi iskoladrámákról – folytatott kutatásainak eredményét is. Most is szép számú közönség hallgatta élvezettel az előadást,
különös tekintettel a közös múlt egy-egy szépen visszaidézett részletére.
Dr. Renn Oszkár a már évek óta megrendezett estéken több neves diáktársunkat „faggatott” jó érzékkel, elmés és
tartalmas kérdésekkel, de szerényen a háttérben maradva. Ezeken az estéken többek között megismerhettük
Bánfy (Hunyadi-Buzás) György Kossuth-díja színművész, Marcis Demeter operaénekes, dr. Besznyák István orvos-professzor diáktársaink életútját is.
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Dicséretes kezdeményezés, nemes hagyományteremtés, s az elfeledtetett múlt szép megidézése. Köszönet a „Jó
munká”-ért.

ÓKORI LOVASNÉPEK MŰVÉSZETE − címmel látható állandó kiállítás a Kádár István
diáktársunk gyűjteményéből a budai várban álló Hadtörténeti Múzeumban (Bp., Kapisztrán tér 2–4.). Az amerikai egyesült államokbeli kaliforniai San Rafaelben élő diáktársunk a magyar nemzetnek ajándékozta értékes
gyűjteményét. A tárlatot ráadásul további tárgyakkal kívánja gyarapítani a jövőben. Szeretettel invitálja minden
diáktársát a kiállítás megtekintésére.

•

•
DR. CSIKVÁRY ISTVÁN − 1951-ben érettségizett diáktársunkat kettős megtiszteltetés is érte.
Egyrészt szülőfaluja, Lovasberény díszpolgárává választotta, másfelől a Város- és Faluvédők Szövetsége
Podmaniczky-díjjal jutalmazta, elismerve ezáltal többéves munkáját, melyet épített és természeti környezetünk,
kulturális örökségünk védelmében tett. Ezt a díjat már másodszor érdemelte ki diáktársunk, aki ’56-ban Németországban találta meg szép hivatását, de a rendszerváltozás után újból otthonának érezheti és segíti szeretett szülőföldjét. Szeretettel gratulálunk a szép kitüntetésekhez!
•
HERENDI JÁNOS – 1943-ban érettségizett diáktársunk szerkesztésében megjelent Emlékkönyv
került kezembe, egy budai ciszterci öregdiáktársunk jóvoltából. Az emlékkönyvet illően tetszetős külsővel, számos képpel illusztrálva adta ki a Dél-Ausztriai Magyar Egyesületek Szövetsége és az Ausztráliai és Új-Zélandi
Magyar Szövetség; a 12. Ausztráliai Magyar Találkozó alkalmából. Herendi János az ausztráliai magyarság
egyik legaktívabb tagja, szervezője a sokszínű – a magyarságot összetartó – egyesületi életnek. Egyik ismerőse
különösen a cserkészet terén végzett munkásságát emelte ki. „… Alkonyodik. Emigrációnk napja, akár beismerjük, akár nem – már közeledik a látóhatárhoz, … de mindaddig, míg le nem bukik, maradjunk aktívan és büszkén magyarok”. Hisszük, hogy egész életében munkálkodott benne az iskolánkból, különösen a cserkészéletünkből magával vitt „Kötelességet keresek” szellemisége, és ez lelkesítette a messzi óceánon-túli világban is. Szeretettel gratulálunk, és további jó munkát kívánunk, kedves Jancsi!
•
LÉKAI JUSZTIN atyáról ír a Keresztény Élet c. hitbuzgalmi hetilap 2004. nov. 14-i számában.
Jusztin atya 1991 és 1994 között hittanár volt az akkor még állami egri Gárdonyi gimnáziumban. Ezért is olvastuk nagyobb figyelemmel az őt bemutató írást. Lékai Jusztin ma a zirci apátság gondnoka és gazdasági vezetője.
Élete fordulatokban gazdag, magán viseli a múlt század nyomát. Mint gépészmérnök 1958-ban csatlakozott a
Rendhez, a ’Sigmond Lóránt vezetette illegális ciszterci növendékek csoportjához, miközben a Ganz Villamossági gyárban dolgozott. 1965-ben az Egri Főegyházmegyébe jelentkezett, 1969-ben szentelte pappá Brezanóczy
Pál apostoli kormányzó. Közben, hogy mint ciszterci szerzetest szenteljék fel, 1967 nyarán Pannonhalmán Vendel apátúr kényszertartózkodási helyén, az ő szobájában tette le az örök fogadalmat.
Felszentelése után Bátorban káplán, majd az egri szemináriumban prefektus, később érseki jegyző, a szeminárium gondnoka lett, és irányította az Egri Szent János Továbbképző Központ építkezését. 1994-ben Egerben Pro
Urbe kitűntetést is kap. Zircre kerülve a bazilika műemléki restaurálását vezette, mely 2004 karácsonyára készült
el (a padok felújítása még hátra van). „A kolostori munkálatok utolsó szakasza most kezdődik, – olvashatjuk
Jusztin atya szavait – ebben e gy 55 személyes idősek otthonát is kialakítunk. A továbbiakban rám váró feladat a
budapesti rendház és egyetemi kollégium átépítése, az egri és a székesfehérvári templomunk belső restaurálásának szervezése és irányítása…” Örömmel olvastunk további terveiről, melyekhez kérjük Isten segítségét!
•
KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! − Diákszövetségünket adományukkal támogatták: Ficzere József (1952) Lodi, Amerikai Egyesült Államok – 100 dollár; Mohi Sándor
(1946) Schweinfurt, Németország – 50 Euró.
Elnézésüket kérjük azoktól, kiknek adományáról a 2004. Veni Sancte-i számunkban szóló hírünk igen hiányosan jelent meg. Ezennel közreadjuk a helyesbített közleményt: Győry Iván (1947) Ansonia, Amerikai
Egyesült Államok – 150 dollár; Fluk Ottó (1947) McLean, Amerikai Egyesült Államok – 175 dollár.
•

CISZTERCI ALAPÍTVÁNY – Kérünk, most is ajánld fel a SZJA 1%-át, feltüntetve:
Ciszterci Alapítvány Eger 19134934 – 1 – 10
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Dr. Ritter Mártontól búcsúzunk
1942-ben, hetedik osztályban kispapként jött közénk Budapestről Egerbe. A
csöndes „vékonydongájú” fiút hamar megtanultuk tisztelni pontosságáért, megszerettük figyelmes szerénységét. – Emlékszem, Vajk tanár úr németóráján figyeltünk fel rá először – ott ült a 4negyedik-ötödik padban, a terem jobbszélén.
Atanáz kérdéseire mesélte el, hogyan hangzik náluk Budaörsön a Mutter:
„mujdénak”, és a Leiter (létra): „tujdénak”. Ám franciában, számtanban, tornában és a többi tárgyban is megbízhatóan helytállt. Hitének buzgóságát, melyet
mélyen vallásos „hazájából” hozott, kispaptársai ismerték jobban.
Pappá 1949. január 30-án szentelte dr. Czapik Gyula érsek Egerben. A budapesti Központi Szemináriumban tovább tanulva 1954-ben doktorált: témája Temesvári Pelbárt működése volt. Addigi egyházmegyéjének több plébániáján is
teljesített káplánként szolgálatot. Egyre több zaklatás érte a hatóságok részéről.
Az egri szeminárium spirituálisaként egy imaszövege esett érthetetlen módon
rendőrségi kifogás alá. 1960-tól nem taníthatott a Teológiai Főiskolán sem, s
1965-ben jobbnak látta Németországba kimenekülni. Ettől kezdve haláláig a Német Katolikus Egyház szolgálatában állt a Würzburg közeli Lauda városában, mely itteni életének központja lett.
Ugyancsak Magyarországról odatelepült rokonai közelében válhatott itt helye otthonossá. Dolgozott még a
würzburgi egyetem filozófiai tanszékén, hittanárként a schwetzingeni gimnáziumban, Tanár. majd igazgató volt
a kastli magyar gimnáziumban, s haláláig plébánosa a gerlachsheimi egyházközségnek.
Itt látogattam meg 1996-ban,s megcsodálhattam szervezőképességét, rendkívüli munkabírását, plébániája népének színvonalas, odaadó szolgálatát. (Erről beszámoltam az Egri Fehér/Fekete 1997 Veni Sancte-i számában.)
2004. augusztus 3-án halála váratlanul érte.
Most, hogy szobámban könnyezve búcsúzom tőle, egy „apróság” jut eszembe. Ottlétemkor egy kis óvodást
kérdezett az édesanyja, ki volt az a bácsi, aki oly kedvesen beszélgetett vele az utcán. „Er war der liebe Gott” –
válaszolta a gyerek. Marci – amikor elmesélte – mosolyogva csak annyit tett hozzá: azért ennyire még nem vittem. Valóban ez a kisgyermek nem hibázott. Marcink hűséges szolgálatával, mindenkihez odaforduló szeretetével Jézus személyét mutatta fel, amíg közöttünk járt, közöttünk élt. Szeretetét, megbecsülését magyar hazája
iránt végig megőrizte. Érettségi találkozóinkra hazalátogatva ő volt a „központ”. A Budaörsön bemutatott
aranymiséjén életét hármas kötődésűnek – Budaörs, Eger, Lauda – vallotta
Legyen örök jutalma az igazi Hazában!
Mohi György
***

Kádár Emilre és iskolánkra emlékezem
Egerben, 1928-ban, tizenegy gyermekes család második tagjaként született, édesanyja Mártonffy Klára, édesapja vármegyei tisztviselő volt. Bátyja ciszterci lett, később egri érsek. Családi indíttatásból katonaiskolába jelentkezett – olvashatjuk a Köszegi cőger voltam című könyvecskében, saját megfogalmazásában.
Így töltöttünk négy esztendőt együtt a kőszegi „Hunyadi Mátyás” katonai nevelőintézetben, egy évfolyamban,
de külön osztályban: ő az 1. század, én a 2. század növendéke voltam. Minden szabadságra együtt utaztunk haza
Egerbe. Édesapja, Laci bácsi, kettőnket várt a Déli pályaudvaron, majd kísért vissza ugyanoda a szabadság leteltével. 1939-től 1943-ig rendes gimnáziumi tananyag mellett katonai nevelést kaptunk, melynek akkori főbb alapelvei legjobban a Magyar Hiszekegyben fogalmazódtak meg. Ezek mellett a Rend és fegyelem betartása, valamint a test és lélek erejének fejlesztése volt a kitűzött cél.
Bizony nem volt könnyű ilyen zsenge korban jól helytállni, de a nagy többségnek, így Emilnek is szépen sikerült. Jó iskola volt az azt követő évek viszontagságainak átvészeléséhez, bár nem volt jó ajánlólevél ebben a későbbi időszakban.
A katonai pályára való készülést a nagyváradi tüzér hadapródiskolában folytatta 1943 őszétől a légvédelmi
ütegben. (Én is ide kerültem, de megint más ütegbe, így alig találkozhattunk.) Itt a katonai tárgyak már egyenlő
súllyal szerepeltek a reáliskolai szintű civil tárgyakkal, de emellett erős gyakorlati kiképzést is kaptunk. Ezt bizonyítja az 1944 nyarán történt eseménysorozat: a nyugat-magyarországi Petőházára kihelyezett 4. üteg hadapródjai az éles lőgyakorlat során észlelt berepülő amerikai bombázok és kísérő vadászok közül hét gépet lelőttek,
és ezért teljes létszámban az I. osztályú Tűzkereszt kitűntetésben részesültek.
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A front közeledése miatt Emil már nem tudott csatlakozni az áttelepülésre került iskolához, így ezzel a szép kitüntetéssel be is fejeződött katonai pályafutása. A VII. és VIII. osztályt már az egri cisztercieknél, Vajk Atanáz
osztályában végezte, együtt érettségiztünk 1947-ben.
A Szent Bernát gimnázium szellemisége és tanulmányi nívója közel állt a katonaiskolákéhoz, így az „átállás”
semmi nehézséget nem jelentett. Örömmel vettük viszont azt a többletet, hogy paptanáraink valóban lelkiatyáink
is voltak. A szünetekben emlékezetes táborozásokat szerveztek a fiúk számára. (Például a bánkúti sítábor, mely
Emil számára kis balesettel végződött, vagy a balatonvilágosi nyári tábor, ahol bármilyen úszásnemben alaposan
lepipált bennünket.) A parancsnok mindkét helyen Vajk Atanáz osztályfőnökünk volt.
Szép sikereket hoztak az Angolkisasszonyok intézetével közösen szervezett színielőadások: A híd, Bánk bán,
Ellák. (Felidézésük a teljes felejtés elkerülése végett történt.) Iskoláink családi kooperációja is említésre méltó:
Emil későbbi feleségét, Jólsvay Ilonát onnan választotta, 52 esztendei boldog házasság lett az eredménye. Két
osztálytársunk, Albach Oszkár és Elek Emil meg Ilike osztálytársnőit: Gyulay Jutkát és Horváth Zsuzsát vette
feleségül. Házasságaik életük végéig tartottak, már csak Ilike és Zsuzsa van életben.
A Műegyetemen négy évig együtt tanultunk, de megint más karon (ő kultúrmérnökként, én építészmérnökként), így csak a ritka közös óráinkon találkozhattunk. Szabad idejét ekkor már szépen ívelő úszó-karrierje kötötte le. 1945 óta sportolt aktívan, tagja volt az 1948-as olimpiai úszókeretnek, de sajnálatos kartöréses balesete miatt nem tudott azon részt venni. Az úszás egész életét végig kísérte, senior úszóként 1985–1993 között, kilenc
éven át többször nyert Gyulán országos bajnokságot.
Út- vasútépítő mérnökként a MÁV pályafenntartáshoz került, ahol 37 éven át dolgozott felelős beosztásokban,
és mint műszaki főtanácsos osztálymérnök ment nyugdíjba 1988-ban. Az elnyert sok elismerés ellenére „magasabb beosztásba kerülésének akadályai voltak: mindenkori pártonkívülisége és a családi származás miatti
megkülönböztetés” – saját fogalmazása szerint.
A rendszerváltozás után ő is részesült a katonapályát elhagyni kényszerültek méltányos rehabilitációjában:
nyugállományú zászlósi rendfokozatot kapott nagyváradi évfolyamtársaival együtt 1993-ban. Az ezt követő évben pedig várományosi alapon a Vitézi Rend is tagjai közé avatta. Mindkét elismerést nagy örömmel fogadta és
lelkesen vett részt az ezzel kapcsolatos megmozdulásokban és közéleti munkában.
Boldog családi életet szakított meg váratlan halála. Vigasztalhatatlan feleséget, két fiú gyermeket és öt unokát
hagyott hátra. A temetésen megjelentek tömege és az elhangzott búcsúztatók tanúsították, hogy Emil barátunkat
általános elismerés és szeretet vette körül. Távozásával igen nagy űr maradt utána. Példáját kövesse a késő utóBőjthe Tamás
kor, mi kartársai pedig bízunk egy végső találkozásban!
***

Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk:
Kádár Emil (1947) – Budapest
Dr. Bereczkei Ottó (1946) – Eger
Balog Simon (1934) – Nyíregyháza-Mezőkövesd
Dr. Ladányi Jenő (1949) – Budapest

Bódi Géza (1941) – Sao Paulo, Brazilia
Dr. Ritter Márton (1944) – Lauda (Németország)
Sárdy Andor (1941) – Budapest

Elhunyt dr. Száva Józsefné dr. Benőcs Ilona Klára, volt üv. elnökük felesége. Egerben, a Hatvani temetőben
nyugszik.

Requiescant in pace!

________________________________________________________________
Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál Tóth Kamill, 3300 Eger, Vallon u. 33.
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