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Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak  
boldog új esztendőt kívánunk! 

 

 

 
 

Karácsonyi Evangélium a Jordánszky-kódex-ből 
 
 

én kedég azon időkben, Augusztus csá-
szárnak parancsolatja támada, hogy mind 
ez teljes világ megírattatnék. Ez élyen 

számlálásnak írását elészer kezde el Cirinus 
szíriabéli fejedelem. És mindnyájan ménnek 
vala, hogy vallást ténnének, ki mind az ű város-
ában. Felméne ezért József es Galileából Názá-
retnek városából Júdeában, Dávidnak város-
ában, ki neveztetik Bethlehemnek, miért-hogy ű 
es Dávidnak házából és nemzetségéből vóna, 
hogy vallást ténne ű jegyesével Máriával, terhes 
feleségével. Lén azért, hogy mikoron ott 
vónának, bel-telének az idők, hogy szilne. És ott 
szilé ű első egyetlenegyét, és posztókban takará 
űtet, és helyhezteté űtet a jászolba, mert nem 
vala egyéb helye űneki a szénben. És valának 

pásztorok azon tartománban, vigyázván és őriz-
vén az éjnek ideit ű barmoknak feletté. És íme, 
Úristennek angyala megállapodék űmellettök, és 
Istennek fénessége körülvevé űket, és nagy féle-
lemben esének. És ottan monda űnekik az an-
gyal: Ne akarjatok félni, mert íme hirdetek ti-
nektek nagy eremet, ki lészen minden népnek, 
mert idvözöjtő szileték tinéktek ez mai nap – ki 
mondatik Úr Krisztusnak –, Dávid városában. 
És ez tinéktek jele: Találtok egy gyermecskét, 
posztókban bel-takartat, és jászolban 
helyheztettet. És ezek megmondván, azon 
hertelen lén nagy sokaságú sereg az angyallal, 
dicsérvén Úristent, és mondván: Dicsőség ma-
gasságban Úristennek, és felden békesség jóaka-
ró embereknek! 

 
___________________ 
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Dr. Palos Bernardin – Rendtörténeti feljegyzések:  
Szalay Gábor 

Egy huszadik századi magyar papi életút: 
Zsurkai János 1997-ben hazatelepült plébános  

Az elfelejtett mártír: Asztalos János pócspetri plébános 
Egy dokumentum a múltból… 

(Endrédy Vendel apátúr)  
Csiky utcán végestelen végig… 

 

Képes hírek a Gárdonyi Gimnázium életéből 
Dráma Dobó Istvánról és az egri vár védelméről 

(Kilián István) 
Előadások ciszterci rendtörténeti konferencián:
Az egri ciszterci gimnázium szerepe Kárpátalja 
szellemi életében a XVIII. században 

hírek...hírek...hírek... 
H A L O T T A I N K 

 
 

 

Kérjük a kedves diáktársainkat, hogy a mellékelt csekken a 2006. 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 
 
Folytatjuk Bernardin atya kéziratban fennmaradt írásának közlését az egri gimnáziumunkban működött taná-
rainkról. E számunkban Szalay Gáborról olvashatunk, aki 1892–1931 években tanította a görög-latin nyelv- és 
irodalom tantárgyakat, majd nyugdíjas éveit is az egri konventben töltötte. 
 

* * *  

Szalay Gábor (1866 – 1945) 
 

 

 
gerben 1866. szept. 26-án született. 1882-ben 
lépett a Rendbe, 1889-ben szentelték pappá. Klasz-
szikafilológus volt, s tanári működését Pécsett 

kezdte, de már három év múlva szülővárosában találjuk, 
– valójában élete végéig. 

Gyökeres egri ember, aki olyan érdekes és bonyolult 
miliőből érthető csak meg, amilyen a századvégi Eger 
volt. Szülővárosa ebben az időben jellegzetesen felvidéki 
kultúrváros, a „magyar Athén”. Középpontja Eszterházy 
barokk álma: a katolikus universitas torzóját – a jogaka-
démiát – magában rejtő Lyceum, hatalmas méreteivel, 
csillagvizsgáló-tornyával, gazdag képtárával és könyvtá-
rával. A diadalmas katolicizmus hangulatát árasztják a 
város jezsuita emlékei, míg Pyrker székesegyháza, Pásztó 
közelsége és az onnan áttelepült konvent élete valamiféle 
ciszterci jelleget adott a városnak. De a humanista 
Samassa bíboros székvárosa a nagystílű katolicizmus 
mellett a nemzeti lélek vonásait is magán viselte. Az egri 
vár heroikus látványa, Dobó, Rákóczi és Görgey dicső 
emléke harmonikusan simult bele Tárkányi Béla költői 
tablójába: Magyarországról, romlott hazánkról, ne feled-
kezzél meg… 

Ez volt a város igazi énje, amely Szalay Gábor hivatá-
sát, vallásosságának mélységeit és hazaszeretetének izzá-
sát bizonyos értelemben előre meghatározta. Ez volt az ő 
városa, amellyel együtt szívébe zárta annak népét is: a 
„cikrákat”, akik félig török, félig palóc őseik buzgóságá-
val zsúfolásig töltötték meg minden alkalommal a 
„ciccer”-papok templomát, és a kispolgárokat – német, 
olasz és francia zsoldosok kései ivadékait – akik makacs 
ragaszkodással őrizgették a negyedmesteri intézményben 
a hanyatló középkor és a törökvilág társadalmi hagyomá-
nyait, és lelkesen felkarolták Kolping legényegyletének 
hozzánk szivárgó mozgalmát. 

Szalay Gábor lelkében –buzgó édesanyjának finom 
szíve mellett – ezek a gyökeres egri vonások színezték 
ébredező hívatását. De volt városának másik arca is: A 
karimához nesztelen fogatokon felvonuló kanonokok, a 
szabadgondolkodó jogtanárok, a háziezrednek még min-
dig Waterloo fényében tetszelgő osztrák-cseh tisztikara, a 
vatermörderes, ferencjózsef-kabátos liberális bírák és a 
vármegyének Mikszáth tollára kívánkozó urai. Ezt az 
arcot képviselte a főutcáról hűvös előkelőséggel vissza-
húzódó Szalay-kúriában a századvég hivatalnoktípusához 
tartozó édesapa, – s ez az arc, az apával együtt, mindig 
távol állt Szalay Gábor lelkületétől. 

Ennek a lelkületnek a lényegét hazaszeretete és gyer-
mekded bája adják. 

Aki látta őt a Felvidék visszacsatolásának éjjelén ülni 
a rádió mellett, férfias szégyellőséggel rejtegetve könny-
be áztatott arcát, amint ajkai öntudatlan mámorossággal 
ismételgették a miniszterelnök szavait: „Egymillió ma-
gyar hazatért”…, az megsejtett valamit a „romlott haza” 
és a lesüllyedt magyar nép iránt érzett izzó rajongásából, 
amelyben eggyé forrt a „Vén cigány” pátosza, a „gyéké-
nyes, abroncsos alföldi szekér” nosztalgiája és az Új 
Simeon beteljesedett boldogsága. 

Szalay Gábor élete végéig gyermek maradt. Lelkülete 
gyermekded volt, nem a pszihológusok infantilizmusának 
értelmében, hanem az Evangélium szavai szerint: … 
hacsak nem lesztek olyanok, mint a gyermekek…” Lel-
kének, szellemi világának gyermekded jellege érteti meg 
azt a csodálatos beleérzést, amellyel Homérosz világát 
megélni és megeleveníteni tudta. Latint nem szeretett 
tanítani, de annál inkább görögöt. Igénytelen, suta kis 
alakja lángolt mindannyiszor, valahányszor Homérosz 
derűs, kék ege alatt érezte magát. 

Gyermekded volt derűs kacagása, huncut humora és 
mindenkit magához ölelő szeretete, éppúgy, mint felol-
dódása a zene ritmusában, hangulatában. Zenekedvelése 
is szülővárosának ajándéka volt bölcsője mellett: Eger 
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ebben az időben rendkívül fejlett ének- és zenekultúrával 
rendelkezett, s a művelt Szalay-ház még jobban erősítette 
a külső zenei élmények hatását már a fiatal Szalay Gábor 
lelkében. 

Az örök gyermek kirándulás-vágya, kissé kalandvá-
gya is jelentkezett utazókedvében. Amíg fiatal volt, egy-
két rendtársa társaságában utazgatott minden vakációban, 
öregkorában már csak Budapestre járt, ahol néhány hétre 
meghúzódott a Bernardinumban. Innen járogatott kirán-
dulni a budai hegyekbe, és sétálni a legforgalmasabb 
időkben a körutakra, mert – mint mondogatta – szeretett 
belevegyülni az emberek tömegébe, ahol magányossága 
feloldódott, visszahúzódó természete az ismeretlen embe-
rekben testvérre talált, mélyen érző, finom szíve belekuta-
tott emberszívekbe, belesegetett ember-sorsokba, hogy 
velük örüljön, velük szenvedjen és értük imádkozzék. 

De egyéniségének meleg, bájos gyermeksége legin-
kább édesanyja iránti szeretetében mutatkozott meg. 
Megható látvány volt az öreg, törődött Szalay Gábor, aki 
mindennap, fagyban, esőben, viharban csakúgy, mint 
jóidőben, kilátogatott a temetőbe édesanyja sírjához. És 
aki közelebb férkőzött bizalmához, az megindult tisztelet-
tel csodálhatta a férfi rajongását a rég elköltözött édes-
anya, a pap-fiú gondoskodását az anya lelke, lelkiüdve 
iránt. Ebben a szeretetben nyílt meg a kívülálló előtt az 
egyetlen rés, amely Szalay Gábor igazi belső életéhez 
némi bepillantást engedett.  

Ezt a belső életet, egy szentéletű szerzetes lelkiéletét 
is, a gyermekség vonásai jellemezték. Csak már maga-
sabb, természetfölötti síkon. 

Ha nem túlságos merészség sematizálni egy olyan 
dús, Istenbe-gyökerezett életet, mint az övé volt, akkor 
azt mondhatjuk, hogy lelkének sarkalatos tulajdonságai a 
Szent Szűz iránti tisztelete, az Eucharisztia szeretete és 
Isten házának magát felemésztő kultusza voltak. 

Mindene a Boldogságos Szűz volt, akiben elsősorban 
a kegyelmek Anyját és mindnyájunk Édesanyját tisztelte. 
A gyóntatáskor adott intelmeiből valósággal lángolt az 
odaadás és szeretet a Szent Szűz iránt. A rózsafüzér való-
sággal ránőtt a kezére, mert minden szabad percében 
annak szemeit morzsolgatta. 

Az Oltáriszentség előtt töltötte – ezt minden nagyítás 
nélkül állíthatjuk – életének nagyobb részét. Állandó 
adorátor volt. És az Eucharisztikus Jézus is – alapvonzó-
dásának megfelelően – számára elsősorban a gyermek 
Jézus volt. Karácsony volt számára a katexochén ünnep, s 
minden szentmise a Kisjézus születése, és minden imádá-
si óra hódolat, térdhajtás a Gyermek előtt. Jézus az ő 
számára a „Puer natus est nobis” a „Filius datus nobis!” 

Ezt a Jézust kereste, szolgálta állandóan a templom-
ban. Mint Simeon és Anna. A „zelus Domus tuae” emész-
tette: majdnem egy életen át volt a gyönyörű egri rendi 
templom gondozója, s ez volt legkedvesebb tisztsége, 
szolgálata. Hajlott, kis alakja serényen sürgött-forgott 
templomban, sekrestyében: „Nem tudjátok-e, hogy abban 
kell lennem, ami atyámé?” 

A második világháború utolsó szakaszának vihara ezt 
az egészen egri talajba gyökerezett életet is kicsavarta 
tövéből. A harcvonal közeledtekor a súlyosan beteg, öreg 
Szalay Gábor az anyamonostorban húzódott meg, el-
hagyván szülővárosát. De nem félelemből, hanem azzal a 
reménységgel szívében, hogy – mint annyiszor mondo-
gatta – Szent Mihály arkangyal „a sátánt és a többi go-
nosz szellemet, akik a lelkek veszedelmére törnek a vi-
lágban, Isten erejével” a kárhozatra fogja taszítani. De ezt 
már nem láthatta meg. 

1945. május 2-án, átélve még az anyamonostor nehéz 
napjait, Zircen elhunyt. Ott is van eltemetve. 

 
* * *  

EGY HUSZADIK SZÁZADI MAGYAR PAPI ÉLETÚT 
 

Képek Zsurkai János 1997-ben hazatelepült nyugdíjas plébános életéből 
 

A gimnázium hatodik és hetedik osztályát végezte a 
Szent Bernát gimnáziumban, majd 1949-ben a már 
államosított utódiskolában, a Gárdonyi Géza Gimnázi-
umban érettségizett. „Kispap”-nak jött iskolánkba, de 
az államosítás után már nem volt ez az út olyan egysze-
rű. 
 

lég hosszú az életutam 70 év alatt. Mikor elindultam 
egy kis faluból, a Nyírségből, Nyírtassról, akkor nem 
gondoltam, hogy aztán világcsavargóvá válok, illetve, 

hogy a szél mindenfelé elvisz.” 
Kisvárdán végezte a gimnázium első hat osztályát, majd 

1947-ben jött Egerbe, a ciszterci gimnáziumba. 
„…1949-ben érettségi előtt az új iskolaigazgató minket, 

kispapokat behívatott, mindent ajánlott, ahova csak akarunk, 
oda jelentkezhetünk. Próbáltak mindent felhasználni, hogy 
eltávolítsanak a hívatásunktól…” 

A gimnázium után elvégezte a teológiát, és 1955-ben 
szentelték pappá. Első és utolsó magyarországi lelkipásztori 
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kinevezése Tiszaörsre szólította. Plébánosa a forradalom 
előtt nem sokkal meghalt. A falu iskolájának igazgatója, 
Turán „elvtárs” korábban nyilas volt, akkor pedig éppen 
rettegett kommunista, aki az előző káplánt el is űzte a falu-
ból, és Zsurkait sem kímélte. "Elintéztetem magát az ÁVÓ-
val. Nem védi meg magát senki, az érsek sem" – fenyegető-
zött igen gyakran.  

Amint kitört a forradalom, egyszer csak zörgetett a plé-
bánia ajtaján az igazgató felesége, hogy jöjjön azonnal, mert 
a férjét most akasztják a kulákok, csak a pap mentheti meg. 
Már lógott a kötél az eperfáról. Vagy harmincan vették 
körül: "Hagyja, tisztelendő úr, tudja ön is, mit csinált ez az 
ember!" – mondták. A káplánnak azonban sikerült lebe-
szélnie őket azzal, hogy a bíróság majd ítél felőle. Végül 
elengedték, megmenekült a népharagtól.  

S akkor a káplán átvette az iskola irányítását. Első dolga 
volt, hogy a kereszteket, amiket addig a sekrestyében őriz-
tek, ünnepélyes körmenetben visszahelyezték a tantermek 
falára. Még az eredeti szögek is megvoltak, csak az "új 
szenteket" (Sztálin, Rákosi és a többiek) képét kellett le-
akasztani róluk. 

„Mikor november negyedikén leverték a forradalmat, utá-
na két hétre hozták a hírt, hogy az igazgató, Turán elvtárs, 
vissza akar térni, és le akar velem számolni, azzal az ürügy-
gyel, hogy elűztem őt az iskolából. Mindenki tudja, hogy 
történt – gondoltam. De amikor többen is jöttek ezzel a 
hírrel, és megjött az új főnököm, felmentem Pestre. Véletle-
nek sorozata volt: találkoztam barátokkal, ők – akik már 
menni akartak – mondták, jobb ha kimegyek velük, mert ha 
hazamegyek biztos, hogy elvitet. Nehezen határoztam, s az 
ismerősökkel öten indultunk el. Éjnek idején sikerült Sop-
ronnál a vasút mentén átjutnunk, úgy hogy nem fogtak el 
bennünket. 

…Ott a tömeggel azután összegyűjtöttek bennünket és 
vittek a menekült táborba. Jelentkeztem, hogy pap vagyok. 
Mindjárt beállítottak munkába. Eisenstadtba kerültem, aztán 
átvittek bennünket Traiskirchenbe, Bécs alá. Itt ötezer sze-
mélyes menekült tábor volt, – egy bencés atya, Galambos 
Irén, meg egy fiatal kolléga volt ott – beállítottak engem is 
menekült lelkésznek. Ott kezdtem mindjárt a munkát. Auszt-
riában négy évig voltam, és mivel én voltam az egyik legfia-
talabb, így ha új tábor nyílott meg, mindig tovább kellett 
állnom. Négy év alatt tíz tábort jártam végig. ” – emlékszik 
vissza megpróbáltatásaira. 

„1959 nyarán Rómába mentem vakációra, és ott az egri 
egyházmegyés Mester István. volt a magyar intézetnek az 
igazgatóhelyettese, vicerektora. Ő mondta, nem volna-e 
kedvem tovább tanulni. Felajánlotta, hogy szerez nekem 
ösztöndíjat. 1960-ban mentem Rómába, és ott elvégeztem 
a három éves egyházjogot.  

1963-ban Los Angelesbe kellett gyorsan egy magyar lel-
kész, és Zágon József prelátus engem küldött a Szent Ist-
ván nevét viselő ún. magyar plébániára. (Az minden volt 
csak nem magyar.) Négy évig voltam Amerikában. (Ez egy 
külön fejezet lehetne: az amerikai magyar élet Los Angeles-
ben.) Sajnos az egyházi vezetőséggel, az érsekséggel 
voltak problémáim. Egy évig gyári munkás is voltam, és egy 
televíziógyárban dolgoztam futószalag mellett. Végül tisztá-
zódott a helyzet. Kiharcoltuk, hogy újra magyar plébánia 
legyen. Egy premontrei atya lett a magyar plébános. Én 
pedig visszamentem Rómába.”  

Rómában a kalocsai nővérek akkoriban egy öregotthont 
vezettek, Zsurkai János annak volt a lelkésze és közben 
egyházjogászként tevékenykedett a Vatikánban. 

1969-ben került a németországi Regensburgi Egyház-
megyébe, ahol 29 évet töltött el. „Érdekes volt a munka. 
Mikor fölvettek, kérdezték, mi a szándékom. Jogot tanultam, 
szeretnék a szakmámban dolgozni – mondtam –, de nem 
akarok egy irodában csak aktákat gyártani, hanem az em-
berekkel és az élettel is kapcsolatban szeretnék maradni. 
Így lettem egy kis, 850 lelkes falunak a plébánosa Dél-
Bajorországban, és kötelékvédő az egyházmegyei bírósá-
gon. A házasság kötelékét kellett megvédenem a bírósági 
tárgyalásokon.”  

A nyolcvanas években már gyakran látogatták főleg 
paptársai. „Az ő szíve, és a plébániájának ajtaja mindig 
nyitva volt. Ha nem volt otthon, akkor a kulcsát átadta a 
postamesternek, hogy be tudjunk menni az ő plébániájára” 
– mondta Farkas Mátyás jászberényi apátplébános, évfo-
lyamtársa. 

 
Rómába azonban mindig visszavágyott. Közel harminc 

zarándoklatot vezetett Németországból az Örök Városba. 
„Magyarországra ’79-ben jöttem haza huszonhárom év 

után. Mint német állampolgár, akkor már kaptam német 
útlevelet, és kaptam vízumot.  

Mikor először próbáltam hazajönni – az időben édes-
anyám jött ki hozzám –, Bécsben bementem a követségre 
információért. A konzul úr – többek között – kérdezte: Lází-
tott-e –, és a maga lázítására másokat meggyilkoltak? Sze-
get ütött a felembe az a mondat: Lázított-e? Mert a tiszaörsi 
igazgató mentve a bőrét, biztos ezt mondhatta be: én lázítot-
tam fel az embereket, hogy őt akasszák fel. – Ez volt az első 
próbálkozásom, tovább nem folytattam, amíg nem lettem 
német állampolgár.” 

Nyugdíjas plébánosként, 1997-ben települt haza Bajor-
országból. Azóta rokonainál, a Szentendréhez tartozó 
Izbégen él. Arra a kérdésre, „… ha végig gondolja az életét, 
jól tette, hogy elment Magyarországról 1956 után?” – így 
válaszolt: 

„Én nem is álmodtam erről, hogy valamikor elhagyom az 
országot és ilyen sorsom lesz. Annyira le volt zárva az or-
szág, az ’56-os felkelésig, hogy erre senki sem gondolt. Ha 
azt mondták volna nekem, mikor érettségi után a teológiára 
mentem, hogy Rákosi utóda leszek, vagy én Rómában 
fogok tanulni, inkább elhihettem volna, hogy Rákosi utóda 
leszek. Mert arról álmodni, hogy Rómába menjek – az lehe-
tetlen volt. Ezt a véletlent, én pedig azt mondom, a Gondvi-
selés hozta így, hogy kikerültem a világba. Mert elég színes 
volt az életem ez alatt a 44 év alatt. Itthon egy kis faluban 
lettem volna eldugva, vagy pedig bekövetkezhetett volna 
börtön vagy Szibéria.  

Egy további kérdés: Amikor ön hazajött Magyarország-
ra, és találkozik azokkal az emberekkel – ha találkozik –, 
akik miatt annak idején el kellett hagynia az országot, akkor 
mit gondol, mit érez velük kapcsolatban?  

„Ha cinikus lennék, akkor azt mondanám: hálát ér-
zek, hogy az ő kegyükből ilyen élet jutott nekem...” 

 
 (Összeállítva a Kossuth Rádió 2000. nov. 11-i Névjegy 

c. műsorának anyagából és az Új Ember 2001. márc. 25-i 
„Isten malmai lassan, de biztosan őrölnek” c. cikkéből.) 
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AZ ELFELEJTETT MÁRTÍR 
 
 

 
Asztalos Jánosnak, iskolánk 1923–29 közötti diák-

jának, a mártírsorsú pócspetri plébánosnak emlékét 
1996. október 22-e óta a Gárdonyi Gimnázium folyo-
sóján márványtábla hirdeti. Idén volt halálának tize-
dik évfordulója.  

Zsurkai János diáktársunk már kis gimnazistaként 
ismerte, s az emigrációban, 1957-től állandó kapcso-
latban volt Asztalos Jánossal. Megkértük, hogy mond-
ja el emlékeit – ahogy ő emlegeti – János bácsiról. 

 
eldebrőn született gazdálkodó családban. Tízen 
voltak testvérek, ő a „vége-felé” született. Negye-
dikes gimnazista volt mikor édesapja meghalt. A 

rokonság édesanyjának azt ajánlotta, hogy vegye ki az 
iskolából, mert nem fogja bírni taníttatását. Édesanyám 
igen bölcsen úgy vélekedett – mondotta János bácsi –, ha 
most kiveszem, ebből nem lesz se úr se paraszt. Sorkosz-
tos volt, meg ministrálni járt a ciszterci templomba, ezért 
itt reggelit kapott. Mesélte, hogy mikor a 1925-ös nagy 
földrengés volt, ő ministrált Szalay Gábor tanár úrnak. 
Mise végén, mikor eljöttek az oltártól, akkor esett le a 
nagy feszület. 

Ciszterci papnak készült. Erről beszélt egyik tanárá-
val, aki ismerte családjának helyzetét és azt tanácsolta, 
legyen inkább világi pap, mert akkor majd támogatni 
tudja özvegy édesanyját. 

1935-ben felszentelése után Polgáron lett káplán, 
majd a harmincas évek végén Nyíregyházán hitoktató. 
Innen Hajdúhadházára helyezték szervező lelkésznek. A 
katolikus egyháznak itt semmiféle bázisa nem volt, ezért 
egy nagyobb házat vettek meg, két szobáját egybe nyitva 
lett egy kis kápolna, és itt volt az ő szoba-konyhás lakása 
is. 1945-ben Pócspetriben plébános. 160 hold javadalmi 
földje volt a plébániának, igaz, hogy jó részét homok és 
erdőség tette ki. Ide vehette édesanyját és húga családját. 
Sógora vállalta a gazdálkodást, húga a háztartást látta el 
az édesanyjával. 

1947-ben volt az utolsó szabad választás. Barankovics 
Demokrata Néppártja a 6-os számot viselte a szavazó 
listán. A prédikációjában ő is belevette: Isten 6 nap alatt 
teremtette a világot, az Úrjézus a kánai menyegzőn 6 
kőedényben a vizet átváltoztatta borrá, és sorban a Szent-
írásból kiszedte a 6-os számot. Így mindenki tudta, hogy 
a 6-os listára kell szavazni. Persze a kommunisták nagyon 

dühösek voltak, mert Pócspetriben csak négy szavazatot 
kaptak.  

1948 júniusában az iskolák államosítása volt napiren-
den. Pócspetriben is összehívták – június 3-ára, csütör-
tökre – a képviselőtestületet, hogy szavazzanak az álla-
mosításról. Egyesek féltek az állásfoglalástól, nekik azt 
ajánlotta János bácsi, ne menjenek el a szavazásra, ma-
radjanak otthon. Ezen este litánia után sokan mentek a 
templom melletti községháza elé és követelték, hogy a 
képviselőtestület ne szavazza meg az iskolák államosítá-
sát. A községháza egy kis kúriában, az azelőtti Irinyi 
„kastélyban” volt. A községi jegyző, aki János bácsi 
elmondása szerint egy félénk ember volt, betelefonált 
Nyírbátorba a rendőrségre: zavargástól tart, küldjenek 
segítséget. Két fiatal rendőr biciklivel ment ki 
Pócspetribe, és a községháza előtti kis teraszra álltak, 
ahová – ma is így áll a ház – lépcső vezetett fel. Az em-
berek lenn álltak a lépcső aljában. A két rendőr durva 
káromkodással küldte el onnan az embereket. Az egyik 
rendőr egy riasztó lövést adott le, mondván majd meg-
ijednek, és szétfutnak. Az emberek azonban csak tovább 
mentek fölfelé. A rendőr dühiben fogta a puskacsövét és 
a puska tusával emberek közé vágott. Azok félre ugrot-
tak, ott volt két kő-oroszlánfej, és ehhez vágódott a pus-
katusa. A csőre töltött fegyver az ütődéstől elsült. A go-
lyó a rendőr hasán, szívén keresztül menve hátul a nyak-
csigolya alatt jött ki és az ajtófélfában állt meg. Azonnal 
meghalt. Nagy riadalom támadt. Segítségért telefonáltak.  

Jött a rendőrség. (Ausztriában, a menekült táborban 
volt egy hívem, aki 1948-ban Debrecenben volt rendőris-
kolán. Ő mesélte, hogy ott volt Pócspetriben, mivel az 
egész rendőriskolát kivezényelték.) A falut teljesen kör-
bezárták, se ki, se be. Az embereket összefogdosták. 
Bűnbakot kerestek. Királyfalvi (Kremper) Miklós, a köz-
ségházán dolgozó fiatal sváb származású írnok, aki hábo-
rúban zászlós volt – „Horthy-zászlós”, sváb – előélettel 
erre a célra nagyon megfelelt. Ott sem volt a szerencsét-
len, de úgy megdolgozták, hogy a tárgyaláson mindent 
magára vállalt: őt a plébános bujtotta fel, elvette a rendőr-
től a puskát, és lelőtte a rendőrt. A tárgyaláson ott volt az 
ajtófélfa, melyben a golyó megállott, be kellett mutatnia, 
hogy a puskával hogyan lőtte le a rendőrt: térdeplőállás-
ban célozva, hogy a golyó-pálya az ajtófélfában levő 
becsapódásnak megfeleljen (!?). (Teljesen képtelenség, 
de beleillik egy kirakatper koreográfiájába, hogy ilyen 
körülmények között egy zászlós térdelve lőjön le valakit.)  

János bácsi a litánia után a templomban maradt gyón-
tatni. Templomból haza felé menet az emberektől tudta 
meg, mi történt. Azt tanácsolták, ne menjen haza a plébá-
niára, mert itt baj lesz. Egy gazdálkodó (akkoriban kulák-
nak minősített) családhoz ment. Az újságok azután úgy 
írták, hogy egy kulák családnál a szalmába bújva fogták 
el. Ami persze hazugság volt. Idős édesanyját is fényké-
pezték, majd az újságban azt írták a fénykép alá, hogy fia 
az anyját a tyúkólban tartotta. (Pócspetriben ma is látható 

F 
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egy kis kiállítás ebből az időből, ahol megtalálhatjuk a 
korabeli újságokat is.)  

A június 11-én zajló statáriális eljárás két halálos 
ítélettel végződött. Királyfalvit kivégezték. Asztalos 
János sógorát is – aki a javadalmi földet kezelte – 
börtönbüntetésre ítélték. Az egyik tanító, aki javasolta: 
vágják el a telefonvezetéket, hogy ne tudják a rendőrséget 
értesíteni, ezért életfogytiglant kapott, a legények, akik 
benne voltak, fejenként 10–15 évet. A húgát, Erzsikét is 
elítélték később. (Egy provokátor kérésére elmesélte a 
történteket, ahogy ő ismerte. Feljelentették és lázítás 
miatt elítélték. Már visszaköltöztek Feldebrőre, és 1953-
ban Egerben ülte le a büntetését, miután az ötödik 
gyermekét megszülte.)  

Statáriális bíróság esetén két órán belül a kivégzésnek 
meg kellett történnie. János bácsi cellájában az ajtó nyit-
va, négy fegyveres őr vigyázza, nehogy megszökhessen 
vagy öngyilkosságot kíséreljen meg. Jön az őrség: „Asz-
talos jöjjön, visszük akasztani, hozza a „cókmókját”! 
Csodálkozott, miért kell az akasztáshoz a cókmókot vin-
ni? (A breviáriumát meghagyták nála.) Hosszú folyosón 
vezették, keresztfolyosó végén kétszárnyú ajtó nyitva és 
látszott a két akasztófa az udvaron, melyet már a tárgya-
lás előtt (!) felállítottak. A másik keresztfolyosón hozták 
az írnokot. Nem szólhatott hozzá. Felvezették a börtön-
igazgató irodájába. Ott Olty Vilmos, a statáriális bíróság 
elnöke felnyitott egy borítékot, benne távirat: Az államel-
nök a halálos ítéletet életfogytiglanra változtatja.  

(Az államelnök Tildy Zoltán volt, János bácsinak egy 
„kollegája”, Tildy ugyanis református pap volt; Olty 
bírónak a lányával Ausztriában egy menekült táboromban 
találkoztam. Megszökött, otthagyva kommunista apját.) 

A bíró kérdezte: tudomásul vette? Ő csak bólintott. 
Ezután visszavezették a zárkába. Ott tartották két hétig, s 
onnan a gyűjtőfogházba vitték. Negyvenhat hónapot ült 
magáncellában, lent a pincében, állandó éhségben, ahol 
az ablakszem betörve, a havat behordta a szél. Takaróul 
egy szál daróc pokróc szolgált. Legrosszabb volt – mond-
ta később – a fázás meg az éhezés. Sokan már hat hónap 
után nem bírták a magányt, és szellemileg összeroppan-
tak. Hetente egyszer vitték egy félórára-órára sétálni az 
udvarra éjjel, hogy senkivel se találkozzék. Havonta 
egyszer vitték fürdeni. Egyik alkalommal a fegyőr való-
színűleg eltévesztette a rendet, mert a tusolásnál összeta-
lálkozott Hómann Bálinttal. Ez már a váci börtönben volt.  

Kidolgozott magának egy szisztémát, hogyan élje túl 
ezeket az időket. Beosztotta napirendjét. Reggel hat óra-
kor kellett kelni. Kapott egy vödör vizet, melyben meg-
mosdott, utána felmosta a cella kövét – téglapadlózat volt 
–, aztán reggeli tornát végzett. (Egy alkalommal, mikor 
az őr bekukucskált, s látja a fejen álló rabot, rémülten 
rákiáltott: Asztalos álljon fel! Mit csinál! Öngyilkos akar 
lenni?) Ezután elvégezte a reggeli imát, majd gondolat-
ban misézett, „száraz misét” mondott, mert kenyér és bor 
nem volt. Két miseszöveget tudott kívülről. Délelőtt kép-
zeletben végig látogatta a családokat, elbeszélgetett a 
családtagokkal, még vicceket is mesélt, és nevetett magá-
ban. Egy ilyen alkalommal a börtönőr benézett hozzá, és 
már azt hitte „Asztalos is bedilizett”. Délután három 
rózsafüzért imádkozott a maga készítette olvasóval. A 

szalmazsákjából kihúzott egy szálat, kenyérbélből készí-
tette a szemeket, és így lett rózsafüzére. (Ezt még én is 
láttam. Mikor már Olaszországban élt, egy alkalommal a 
szicíliai Palermóban az Ostpriesterhilfe számára gyűjtött, 
a híveknek is megmutatta a börtön-rózsafüzérét. Minden-
ki zokogott.)  

Így kihúzta a negyvenhat hónapot magánzárkában – 
ez két hónap híján négy év! – úgy, hogy közben szellemi-
leg és fizikailag is ép tudott maradni. 

Íme néhány epizód, ami ennek az időszaknak a nyo-
morát enyhítette:  

Egyszer az egyik őr benézett a kisablakon: Asztalos, – 
szólt – éhes? – Hogy kérdezhet ilyet, hiszen tudja. – Fél 
cipót és egy darab szalonnát adott be. – Gyorsan vágja 
össze, mondta. – Nincs mivel. Kapott egy bicskát, mely-
lyel felszeletelhette az élelmet. 

Egy másik alkalommal, karácsony előtt, az egyik 
fegyőr kinyitja a kisablakot: – Ezt a feleségem küldi, s 
átadott egy kis fehér kenyeret és egy kis üveg bort. Így 
karácsonykor tudott misét mondani.  

Egyik napon, amint a folyosón egy őr kísérte, látott a 
padlón egy ceruzabelet, melyet, bakancsát igazítva, gyor-
san felvett. Ekkor már vécépapírt is kaptak, és így volt 
papír-ceruza, – már tudott írni. Mindennap sorra vett az 
ábécéből egy betűt, és így egy franciaszótárt készített. Ezt 
azonban el kellett dugni, ha valamit találtak a raboknál, 
vasba verték. (Kezét, lábát bilincsbe kötözve felhúzták). 
Minden héten váratlanul teljes kutatást tartottak a cellájá-
ban, még a szalmazsákból is kiszórták a szalmát. Ezért 
elrejtette az „iratait”. A törött ablakon keresztül kinyúlt, s 
kanala nyelével apránként a téglák közötti vakolatot ki-
vakarta. Mindennap egy keveset, hogy a szél elfújja a 
kihullt port, és ne maradjon semmi nyom. Az így kialakí-
tott vájatba helyezte el az írását. 

Majd a fegyintézet közös részébe került és akkor már 
dolgozhatott is. Az egyetlen volt, aki saját nevét viselte a 
börtönben. Az asztalos műhelyben dolgozott, s ruhájára 
fel volt írva: Asztalos. A műhely egyik részlegében mar-
hacsontból gombokat esztergáltak. Ő mint köszörűs élez-
te az elkopott esztergakéseket. Tudták, hogy pap, s mikor 
köszörülni vitték a késeket, többen gyóntak is nála.  

Minden cellában volt egy besúgó. Egyszer csak hívat-
ja a börtönigazgató: mondja el, miket gyóntak. ─ Ez 
gyónási titok, ő nem mondja el. ─ Ne legyen ilyen naiv, 
voltak itt már mások is – jezsuita páterek –, azok is el-
mondták. ─ Ha elmondták, az az ő dolguk, ő lelkiisme-
retük. Én nem mondom el. Az igazgató elővette az arany 
töltőtollát, – ez rab kezébe még nem volt –, akkor ne 
mondja el, írja le. ─ De arra sem vagyok hajlandó. ─ Van 
magának itt aláírása, majd írunk egy listát, és aláhamisít-
juk a nevét, kitesszük a táblára: így higgyetek a papok-
nak. ─ Megteheti, mert maga parancsol, de akkor sem 
teszem meg. Az igazgató dühösen behívott négy smasz-
szert, le kellett feküdnie a padlóra, kezét-lábát kinyújtani. 
A négy smasszer ráállott a két kezére, két lábára és akkor 
a börtönigazgató gumibottal félholtra verte, s üvöltve 
mondta: na, most a magyar dolgozók minden szenvedését 
leverem magán!… Bedobták a cellájába. A társaknak 
még meg tudta mondani: ha az éjjel meghalok, akkor 
tudjátok, miért.  
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Jött ’56. október 23-a, és ők is megtudták a börtönben, 
mi történik kinn. A börtönigazgató lelépett, és egy börtön-
orvos vette át a vezetést. Mikor a felkelők jöttek, nekik azt 
hazudta, már a politikaiak kiszabadultak, itt csak köztörvé-
nyesek vannak. Így aztán magukat szabadították ki. 

A váci börtönből a Szentendrei-szigetre jutott, ahol 
egy gazdától civil ruhát kapott, és náluk is aludt. Másnap 
Pestre ment, a Várba, az akkor már ott tartózkodó 
Mindszenty prímáshoz jelentkezni. Ő tudott róla, és azt 
mondta neki: „Azt beszélik, hogy én lázítottam fel magát. 
Menjen vissza a plébániájára Pócspetribe.” 

Hazament Feldebrőre, és onnan be Egerbe, az érseki 
hivatalba. Ekkor, Czapik érsek halála után Brezanóczy 
Pál volt a káptalani helynök. Neki elmondta, hogy volt a 
prímásnál, aki a plébániájára küldte. ─ Nem mehet vissza 
a plébániájára, még a nevét sem tudom „forgalomba 
hozni”. Az éjjel visszajöttek az oroszok – mondta a hely-
nök. – Önt újra a börtönbe fogják vinni. Hál’ Istennek jó 
bírta egészséggel a nyolc évet, de hogy ezt még egyszer 
kibírja, nem hiszem. Én nem tudok magáért semmit sem 
tenni. Azt ajánlom, menjen Nyugatra. ─ Kérek egy hét 
gondolkodási időt – válaszolta.. Egy hét múlva vissza-
ment: ─ Úgy döntöttem, hogy nem megyek. Eddig min-
denki azt hitte, én ártatlan vagyok, ha most elmegyek, 
mindenki azt kérdi, akkor miért szökött meg. Így maradt 
idehaza Magyarországon, Feldebrőn. Kisegíteni járt a 
plébániákra. Mindig reverendában volt.  

’57 tavaszán – közeledett március 15. – a falakra írták 
MUK (márciusban újra kezdjük). A még szabadon levő 
politikai foglyokat összeszedték. Őt is keresték otthon, de 
akkor éppen Egerben volt. Mivel húsvét hetében Kápol-
nán lelkigyakorlatot vállalt, és látva, hogy Kápolnára 
közvetlen busz megy, nem haza, hanem Kápolnára uta-
zott Egerből. Feldebrőn a busznál hiába várta a két ávós. 
A húga, Erzsike, még este átbiciklizett Kápolnára, vitte 
férje civil ruháját, hogy abban meneküljön. Civil ruhába 
átöltözve ment a Kál-Kápolna-i állomásra, hogy Pestre 
utazzon. Az állomáson ott volt a két ávós, de ők egy 
reverendás papot kerestek. Így megmenekült. Fel tudott 
jutni Pestre, egy baráti családhoz. A családnak egyetemis-
ta fia vitte le egy 100-as Csepelen Szegedre. Ide, a határ-
zónába engedély nélkül bejutni, veszélyes vállalkozás 
volt. Szeged határában az igazoltató helyen, a vasúti-
közúti hídnál várakozva az egyetemista fiú jól elbeszélge-
tett a katonaőrrel, s amikor az út szabaddá vált, igazolta-
tás nélkül továbbengedte őket.  

Szegeden egy papkollégáját kereste fel, és segítségé-
vel jutott át Jugoszláviába. Kollégájának volt egy gazdál-
kodó híve, akinek a határsávban is volt földje. Ő vitte ki a 
határba, trágyásszekerére ültetve. Egy kis kunyhóban 
várta meg az éjjelt s ment át a határon. Horgoson a rend-
őrségre a helyi tanító kalauzolta el, és tolmácsolt is. Mi-
kor a nevét megmondta, ismerősnek tekintették. Le kellett 
írnia – ez három napon át tartott – az élettörténetét. Majd 
többfelé, Rómába és Bécsbe és egy kanadai kollégájához 
írt segítségkérő levelet. Ausztriából kapott meghívóleve-
let, László István püspöktől, akit a pápa a menekültek 
gondozására apostoli vizitátornak nevezett ki, és így 
került Bécsbe.  

Akkoriban Bécs egyik városrészében, Kagranban, egy 
öreg kaszárnyában levő menekülttáborban voltam lelkész. 
Itt találkoztunk össze. János bácsi a Bécsben élő magya-
rok lelkésze lett.  

Bécs belvárosában, az elegáns Grabenen egy kávézó-
ban volt a magyar ávósoknak találkahelye. Egyszer ide 
akarták csalni, hogy visszavigyék Magyarországra, de a 
kísérlet meghiúsult.  

1959-ben Rómába ment. Akkoriban Zágon József pre-
látus volt a külföldi magyar pasztoráció vezetője. (Zágon 
prelátus volt, aki Mindszenty hercegprímást 1971-ben 
„kihozta” Nyugatra a budapesti amerikai követségről.) Ő 
azt tanácsolta, hogy tanuljon olaszul, és így került Rómá-
tól kb. 60 km-re délre fekvő S. Felice Circeo-ba, a bencés 
apácákhoz házi lelkésznek és olasz nyelvet tanulni. A 
környékbeli plébániákon is kisegített. Mikor 1960-ban 
Rómába kerültem, gyakran látogattam meg. 1966-ban 
Prokopp Péter festőművész jóbarátján keresztül Zágon 
József prelátus Rómába hívta menekült lelkésznek. Ekkor 
épült a Szent István zarándok-ház. Itt kapott lakást és 
teljes ellátást. Volt egy kis motorja, és ezzel járta a mene-
kült táborokat. Latinában, Rómától kb. 60 km-re volt a 
főtábor, ahol a hatvanas években, főleg Jugoszlávián 
keresztül kimenekült magyarokat „táboroztatták”, és 
innen vándoroltatták ki különböző országokba, elsősor-
ban Kanadába, Svédországba, ahol aztán munkához jutot-
tak.  

Én 1967-ben jöttem vissza Amerikából Rómába és a 
Szent István házba kerültem. Így együtt voltunk 1969 
márciusáig, amikor Bajorországba mentem. Innen több-
ször is meglátogattam.  

Időközben Kada Lajos érsek lett a Szent István ház 
vezetője, aki „rendezte” a házban lakók helyzetét: meg-
szűnt az eddigi ingyenes „koszt és kvártély”. Akkoriban 
az olasz papoknak nem volt nyugellátásuk. Egy nyugdíjas 
papnak a megélhetését az aktív korában gyűjtött vagyona 
biztosította. János bácsi a nyugdíjas idejéhez közeledve 
ígéretet kapott hogy beléphet az akkoriban tervezett papi 
nyugdíjalapba, de végül is ez nem sikerült. Tanácsomra 
Bajorországba, Ganghofenbe jött lelkésznek, hozzám 20 
km-re, a szomszéd esperesi kerületbe. Ott a plébánia 
mellett egy kis villában lakott. Belejött a német nyelv 
használatába is. Egyszer a plébános húga, aki házvezető 
volt a plébánián, kérdezte tőle: ─ Hogyan tud majd gyón-
tatni? ─ Megtanulom a bűnöket – mondta németül a 
házvezetőnőnek, nagy derültségére, aki ezt a „tanulást” 
másképpen értelmezte. 

Akkoriban hetente kellett mennem Regensburgba, 
ahova János bácsit mindig magammal vittem, és ekkor 
gyakran látogattunk el Kastl-ba, a magyar gimnáziumba, 
ahol akkortájt több magyar pap is tanított.  

1985-ben volt az aranymiséje. Ekkoriban már jelent-
keztek betegségének tünetei.  

Az alábbi történet – a 70-es évek végén, vagy a 80-as 
évek elején történt –, jól érzékelteti, hogy a kommuniz-
mus média-világa a „pócspetri-ügyről” is mennyire „át-
dolgozta” a közgondolkozást. 

Az esperesi kerületemben, Dingolfingben volt a 
BMW autógyárnak egy nagy üzeme. A gyár minden 
évben más-más európai ország kultúráját bemutató napot 
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rendezett. Így került sor a magyar kultúra napjára is. Az 
ünnepség Landauban magyar misével kezdődött, melyet 
meghívottként a magyar egyház akkori vezetője celebrált. 
Az ünnepségre én is hivatalos voltam, és elhívtam János 
bácsit is. Mise utáni fogadáson is részt vettünk. A főpap-
nak mindketten bemutatkoztunk. János bácsi elmondta, 
hogy ő volt a pócspetri plébános. Volna egy kérése: Sze-
retném, ha meghalni hazamehetnék – mondta. Válasz: 
„Annak semmi akadálya, hogy meghalni hazajöjjön, csak 
ne zászlókkal vonuljon be és mutogassa a szalmakazlat, 
amiben elbújt.” – Sajnos akkoriban ez volt a pócspetri 
ügy megítélése még az egyházi „felsőbb”-körökben is.  

1989-ben, az „utolsó nagy nemzeti ünnepen”, nov. 7-
én hoztam haza, immár véglegesen. Ekkoriban nagy 
népvándorlás volt az utakon, a magyarok jöttek Ausztriá-
ba „Gorenjét” vásárolni, így az út Feldebrőre, a húgához, 
igen hosszúra kerekedett. Itthon a betegsége egyre inkább 
erőt vett rajta. Később húgának egyik fiánál Kerecsenden 
lakott, akinek felesége ápolta. Ha hazalátogattam, mindig 
felkerestem, de engem mindig megismert. Na ki van itt? – 
kérdezte tőle az ápolója. A szakállas – válaszolta. 

1995. október 17-én 85 éves korában helyezték örök 
nyugalomra szülőfalujában, Feldebrőn.  

 
──────────────── 

 

Egy dokumentum a múltból… 
 

edves levelet hozott a posta id. Endrédy Istvántól, Vendel apátúr unokaöccsétől. Megköszönte az Egri Fe-
hér/Fekete Veni Sancte-i számát, melyben Károly apátúr Az „emberség”, a „több emberség” – és ami mögötte van 

címen Endrédy Vendel (1895–1981) zirci apátra emlékezett. (Az újságunkat Hölvényi György, iskolánk egykori tanárá-
nak javaslatára küldtük el számára.) 
Endrédy István ma is sok szeretettel őrzi 
nagybátyja, Vendel apátúr emlékét, és 
vele kapcsolatos több érdekes mellékle-
tet is csatolt leveléhez, melyek közül ezt 
a harminc éve kelt, a „kádári-idők” igazi 
arcát mutató „dokumentum”-ot mi is 
bemutatjuk. (Szövegét olvashattuk Őrfi 
Mária Lángolj és világíts – Fejezetek 
E.V. zirci apát életéből c. könyvében, de 
így fakszimilében látva-olvasva még 
inkább megdöbbentő.) 

K

Vendel apátúr 1974. augusztus 20-
án, Pannonhalmán kelt, az igazság-
ügyi(?) miniszterhez írt levelében kérte 
ügyének igazságos rendezését, de vá-
laszt erre sohasem kapott. Levele véle-
ményezésre az Egyházügyi Hivatalhoz 
került, ahonnan „Szigorúan titkos” ’bel-
ső’ levelezés útján Miklós Imre az egy-
házügyi hivatal vezetője a kérelem el-
utasítását javasolta Korom Mihály igaz-
ságügyi miniszternek. Olvashatjuk, hogy 
„sem szóban sem írásban – ’egyenlőre’ 
– nem adunk választ” 

Az igazságügyi minisztériumban 
Ságvári Magda, a kegyelmi osztály 
vezetője „intézte az ügyet”. Ságvári 
Magda – Ságvári Endre felesége – 
1949–1976 között különböző vezető 
beosztásban dolgozott a minisztérium-
ban. Többek között ő készítette a halál-
raítéltek kérvényeinek elutasító javasla-
tait is  
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EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN… 
SZEPTEMBER 28.  Iskolánk dísztermében adták át a város „Jó sportoló, jó tanuló” díjait. Iskolánk kitüntetett 

diákjai: Hegedüs Ágnes 9. A, Hócza Gréta 12. K, Mutina Ágnes 12. B, Rácz Ákos 11. B. osztályos tanulók.  

OKTÓBER 3.  Kollégiumi közgyűlés. A gólyák bemutatkozása a kollégiumban. 
OKTÓBER 14–15.  A ciszterci iskolák találkozója Pécsett, amelyen dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő 

vezetésével és 4 tanár kíséretével iskolánk 41 tanulója vett részt.  
Az ünnepi műsor köszöntőjében a pécsi gimnázium vezetője, Páva Péter igazgató úr kiemelte: „Egyetlen 

szándék az oka, hogy most mi együtt vagyunk: az öröm és az együttlét szándéka. Ez nem verseny, ez egy 
közös örömünnep. Azt ünnepeljük, és annak örülünk, hogy együtt lehet négy olyan iskola, amely hosszú 
ideig nem működhetett. Mára azonban már tíz év van mögöttünk, s elmondhatjuk, hogy iskoláinkban a taní-
táson kívül olyan munka, nevelés és emberformálás zajlik, amelynek eredményességéből a mai műsor és a 
holnapi kosárlabda mérkőzések ízelítőt adnak.” És bejelentette, hogy a találkozó emlékére iskolánként 500-
500 divatos karperecet „kapnak” az iskolák, amelynek fekete színén fehér betűkkel ez olvasható: „ARDERE 
ET LUCERE”.  

A ciszterci iskolák találkozóját levélben köszöntötte az iskolánk fenntartója. DDr. Zakar Ferenc Polikárp 
zirci főapát úr, amelyben hangsúlyozta: „Amikor most a Pécsett találkozó tanárainkra, diákjainkra emléke-
zem, eszembe jut a 133. zsoltár, a zsoltár első verse: „Oh, milyen édes és örömteli a testvéreknek együtt 
élni”. A testvér kétségtelenül első sorban azokat az embereket jelenti, akik azonos szülőktől származnak. 
Az emberi testvériség azonban mégsem korlátozódik a puszta vérrokonságra. A Szentírás ismer egy olyan 
testvériséget is, amelynek kapcsolata nem ilyen jellegű, amelynek alapja többek között az azonos hit és a 
hasonló feladat….” 

Az iskolák közül elsőként mi egriek mutattuk be a műsorunkat, amely a következő részekből állt: József 
Attila: Áldalak búval, vigalommal – Pintér Imre (ének); Babits Mihály: Mi atyánk – Sziklay Éva (vers), 
Genrosso: Cerco la tua voce – énekkar; Ágoston Julián: Istenhez utam – Pócs Dávid (vers); Vízy Márton: 
Örvendj, Magyarország – énekkar. Az egyes műsorszámok között méltán és hangosan szólt a taps. De 
ugyanígy történt ez a székesfehérvári, a budai és pécsi iskola műsorai közben és után is. Emlékezetes 
élményt adtak a szavalatok, az énekek és a hangszeres muzsika is. Értő tolmácsolásban hallhattuk Koszto-
lányi, Babits, Ady, Sík Sándor és Reményik Sándor egy-egy versét éppen úgy, mint a klasszikus és egyházi 
zene egy-egy ismert vagy kevésbé ismert dallamát, vagy a pécsi diákok által bemutatott népzenét is. Az 
estét jó hangulatú táncház zárta.  

Szombaton reggel a belvárosi templomban, azaz a dzsámiban volt a közös szent mise, amelyet 
Szkaliczki Örs atya, a pécsi rendház egyik tagja celebrált. Utána több lehetőség közül lehetett választani, 
hiszen a közös városnézés éppúgy a program része volt, mint az újságírók és évkönyvszerkesztők találko-
zója a Páholyban, vagy a kosárlabda-mérkőzések. Ez utóbbi program izgalmas és – főleg a fiúknál olykor – 
kemény mérkőzéseket is jelentett. Iskolánk lányai jobban szerepeltek, mint a fiúk. De az ebédnél már csak 
az emlékezetes pillanatokról folyt a beszélgetés.  

Aztán eljött a búcsú pillanata. Szép órákat és emlékezetes pillanatokat éltünk át ezen a találkozón. Kö-
szönjük a pécsi gimnáziumnak az együttlét lehetőségét. Reméljük, a megtett első lépést a következő évek-
ben újak fogják követni, és rendszeresekké válnak ezek a találkozások. 

OKTÓBER 21.  Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. 
A Varga László Polgári Teátrum filmvetítéssel összekötött megemlékező műsorán a 12. évfolyam tanulói 

vettek részt. Az 5. C osztály és a 9. évfolyamos tanulók a színjátszó csoport előadását tekintették meg. 
Ezen a napon tettek ünnepélyes fogadalmat iskolánk legifjabb polgárai.  
Dr. Pisákné Balogh Éva, iskolánk igazgatónője többek között a következő gondolatokkal szólt a diákok-

hoz: „… A mai nap kettős ünnep, mert emlékezünk az októberi forradalmi napokra és a szabadságharcra. 
Emlékezünk azokra, akik életüket áldozták a szabadságért, egy szebb és egy jobb jövőért. S ezen a napon 
hagyományunknak megfelelően fogadalmat tesznek elsős diákjaink. A fogadalommal tisztelgünk a régi 
ciszterci diákok előtt, mert méltó utódai szeretnénk lenni. ... Két hónapja jártok ebbe az iskolába, ez alatt a 
két hónap alatt megismertétek az iskola követelményrendszerét. Tudjátok, hogy mit várnak el tőletek taná-
raitok. Tehát méltók vagytok arra, hogy a mai nappal ciszterci diákká fogadjunk benneteket. A fogadalomté-
telt azonban a mindennapokban valóra kell váltani. És ez a valóra váltás azt jelenti, hogy ti a képességei-
teknek megfelelően mindent megtesztek a legjobb eredmény eléréséért. Azért, hogy az itt ülő öregdiákok-
hoz méltóan iskolánk hírnevét öregbítsétek. Ehhez kívánok nektek nagyon sok kitartást, hitet és erőt. Mi 
segítőkezet nyújtunk nektek. Az első segítőkezet én nyújtom nektek azzal, hogy ciszterci diákká fogadlak 
benneteket...” 
Az eskü szövegét a diákbizottság titkára, Szabó Eszter 11. K osztályos tanuló után ismételték a tanulók: 
Én, … a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola rendjét mindenben megtartom, az 
iskola keresztény, katolikus értékrendjét elfogadom, és ennek szellemében élek. Szüleimet, tanára-
imat, az iskola dolgozóit, diáktársaimat tisztelem, rájuk szégyent nem hozok. Szorgalmasan tanulok, 
képességeimmel mindenkor a tudás megszerzésére törekszem. A ciszterci rend és az egyház ha-
gyományaihoz és hazánkhoz mindenkor hű leszek. Isten engem úgy segéljen! 
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Képek a fogadalomtételről 
 

A kéznyújtással két ajándékot szeretnék nektek átadni. Ez a két ajándék két szimbólum. Az egyik a Ho-
zsanna. Az az énekes könyv, amely a legsötétebb úton is fényt mutat neked. Az első lapra DDr. Zakar Fe-
renc Polikárp zirci főapát úr, iskolánk fenntartója ajánlást írt nektek. A másik az iskola jelvénye, amely egy 
nyolcszáz fős diákközösséghez való tartozást, és egy 300 éves tanítóközösséghez való kötődést jelent 
számotokra. Viseljétek büszkén e jelvényt. … 

A fogadalmat megpecsételő kézfogás után az öregdiákok fordultak a legfiatalabbakhoz. Dr. Kerekes La-
jos úr hangsúlyozta: „… Ebben az iskolában én azt tanultam, hogy ha meg akarom állni az életben a he-
lyemet, akkor meg kell ismernem a múltat, szeretve kell szolgálnom a jelent, és szorgalmasan kell építeni a 
jövőt. Kívánom, hogy ti is így tanuljátok, és akkor egy életen keresztül boldog emberek tudtok lenni, és jó 
polgáraivá váltok a hazának….” Dr. Kelemen Ferenc úr pedig kijelentette: „... én is azt tudom megerősíteni, 
hogy olyan szellemiség fogadott, és kísért végig bennünket az öt esztendőn át, ami a nem könnyű 40 év 
munkája alatt nekem is erőt, hitet, bátorítást adott. …”   

OKTÓBER 23.  A Gárdonyi Géza Színházban a városi megemlékezés részeként iskolánk színjátszó köre 
„Nagyapám naplójából” címmel zenés műsort mutatott be. A nézők felállva ünnepelték a produkciót.  
Az iskolavezetés koszorúzott a Hatvani Kapu téren lévő 56-os emlékműnél. 

OKTÓBER 28.  Iskolarádiós megemlékezés Gárdonyi Géza halálának évfordulóján. 
OKTÓBER 31 – NOVEMBER 5.  Őszi szünet. 
NOVEMBER 17.  Iskolarádiós megemlékezés Gárdonyi Géza halálának évfordulóján. 
NOVEMBER 22.  Dr. Ivan Pajtaš úr, a szlovákiai Humenné (Homonna) város Ludvika Svobodu Gimnázium 

igazgatója látogatást tett iskolánkban. 
NOVEMBER 24.  Mándy Zoltán érseki helynök úr előadása a kollégium 11. évfolyamos tanulóinak a házasság 

szentségéről. 
NOVEMBER 25.  Az 5. és a 9. osztályosok bemutatkozó műsora és ismerkedési bálja. 

Pillanatok az 5. C és a 9. A osztály…  
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a 9. B, a 9.  osztály…  
 

ECEMBER 2.  A Városháza dísztermében 

DE ium-

DE  15.  Tanári lelki nap a Szent 

DE  iskola kórusa a 

DE ER 20.  Karácsonyi koncert a 

DE án helynök úr lelki 

 

  Gombavató a 12. évfolyam számára. 

d 13 szól az ünneplőkhöz: „Évfolyamtársaim! Szeretett 
ta

vetkeztek 

E

 
D

és a 9. K. osztály műsorából 

az Oktatási Közalapítvány kitűntetésében 
részesült Pintér Imre 12. E osztályos tanu-
ló és Bisztriczki Zoltán tanár úr. 

CEMBER 12.  Mikulás-est a kollég
ban. A 11. E osztály tanulói a szalaparti 
speciális gyermekotthon lakóinak Mikulás 
napi műsort adtak. Az iskola főfolyosóján 
vásárt rendezett a Szent Bernát Karitász 
csoport.  

CEMBER
Bernát templomban  

CEMBER 19.  Az
Bélapátfalvi Szociális Otthonban szere-
pelt.  

CEMB
Szent Bernát templomban. 

CEMBER 21.  Mándy Zolt
napot tartott iskolánk tanulóinak.  

 

Pócs Dávi . K osztályos tanuló köszöntőjében így 
náraink! A mai estén osztozzunk ezen a kincsen, örüljünk az együttlétnek, osztozzunk egymás örömében! 

Zárjuk kincses ládánkba egymás emlékét, gyűjtsünk erőt az elkövetkezendő hónapokra, vértezzük fel ma-
gunkat tanáraink szerető törődéséből, türelméből és támogatásából! Merítsünk erőt arra, hogy hamarosan 
ki kell lépnünk az iskola védett világából! S akkor, ha idegennek érezzük majd magunkat a ránk váró világ-
ban, vagy ha csak a kezünkbe akad egy fénykép, jóízűt kortyolunk majd a boldogság forrásából, az együtt 
töltött kedves emlékekből. És visszagondolunk erre a mai estére is, megtennénk mindent, hogy újra itt le-
hessünk, együtt a többiekkel. 

Aztán az osztályok műsorai kö
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Képek a 12. A és a 12. B osztály… 

 

és a 12. E és a 13. K osztályműsorából 

DE

 

 

Az osztályok közös műsorként „Bűneid bocsánatot nyernek” címmel egy zenés darabot adtak elő, 
majd az elmaradhatatlan gombfeltűzés és ünnepi vacsora után palotással és keringővel kezdődött a 
bál, amelyet éjfélkor a 12. A és a 12. E osztály tanulói tanárparódiákkal szakítottak meg, s emlékeze-
tes perceket szereztek a nézőknek. Aztán folytatódott a tánc egészen hajnalig. 
CEMBER 22.  2006. JANUÁR 3.  Téli szünet. 
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Csiky utcán végestelen végig… 
 
Az iskolához elválaszthatatlanul hozzátartozott, sokunkban kedves emléket őriz ez az utca, mely névváltozta-

tás nélkül megmaradt Csiky-nek. Itt laktak Dobrányiék is. A családból a három fiú – Géza, László, Zoltán –
1931–1947 között járt a Szent Bernát gimnáziumba. Patinás házukat sajnos ma már nem láthatjuk, egy tégla 
sincs meg belőle. A legkisebb Dobrányit, – Zolit – sikerült rábírni, írja meg emlékeit e vidékről, hogy mi is emlé-
kezhessünk… 

 
zért esett a választás a Csiky utcára, mert két jeles gimnázium között 
húzódik, s fent a megyei kaszárnyával végződik. Amint a továbbiak-
ban kiderül, számos ismerős tanár, diák, sportoló neve kíván említést e 

rövid ismertető kapcsán. Csak néhány lépést kell tennünk, hogy lássuk a reál-
gimnázium homlokzatán a díszes felírást, mely tanúsítja, hogy az intézet egy-
kor a jezsuiták vezetése alatt állt. 

A
Ha elindultunk az utcán fölfelé, okvetlenül szemünkbe tűnt a ciszterciek 

kőkerítésén díszelgő hatalmas hirdetőtábla. A plakáton két népszerű futball-
csapat neve volt látható: PBÜSE – MESE azaz (Zagyva)pálfalvi Bányász és 
Üveggyári Sport Egylet. E csapatnak zöld színe és bravúrosan védő nyúlánk 
kapusa ma is áttöri a feledés homályát. Hazai csapatunk neve a képzeletbeli, 
szinte csodás teljesítményt sugallja, mások szerint egy hullámzó teljesítményű 
gazdáját, melynek „megfejtése”: Magyar Országos Véderő Egyesület Egri Sport 
Egylete. Tagjairól, ha a közvélemény is úgy akarja, lehet még szó, de most a 
meseszép Érsekkert fái közül szálljunk vissza a Csiky utcába, s folytassuk a 
domb megmászását. Ha elhagyjuk a Dobó Gimnázium tornatermét, furcsa, 
nem a legkellemesebb hangok ütötték meg fülünket. Az azóta már kitudja, hol 
porladó pávák hangja volt ez, melyek megszállva tartották a ciszterci rendház 
kerítésének fenti peremét. A baloldali omlékony, akkor még rendezetlen dom-
bocska szembenézett egy-két pince bejáratával és a Kalovicsék lakásával. A 
pincéket riolit-tufába vágták, így egyik-másik hossza elérte az ötven métert, a 
mellékágakról nem is beszélve. 

Máris sorolhatjuk az egykor itt lakó családok nevét: Oláh terménykereske-
dő, Nahóczky, Hevesi, Simon, Lovniczky, Meleghegyi, mely névsor egyelőre 
a jól vívó László fivérekkel végződik. Szemben velük a másik oldalon: Mihá-
lyi kádármester, Lázár cipészmester, az Udvardi fivérek, Lipovnitzkyék és 
Bocskor Miklós fodrászmester.  

A Miklós bácsi üzletében jutottam hozzá a Tolnai Világlapja olvasásáshoz. 
A sok cikk közül leginkább megmaradt emlékezetemben az olasz-abesszin 
háború leírása, melyben a dárdás bennszülöttek a tankokkal és repülőgépekkel 
felvonuló hódítók ellen vívták kétségbeesett harcukat. Etiópia császára, a 
„Négus”, Hailé Szelasszié próbálta megállítani harcosaival a gőzhengert. 

Régi képeslapokon még látható az az otromba hirdetőoszlop, mely, ahogy 
tudta, a Dobó Gimnázium sarkán akadályozta a Széchenyi – magunk között Fő 
– utcára való kilépést. Ez a kilépés néha belépésnek bizonyult, mikor egy-egy 
felhőszakadás után sártengerbe vagy tíz-húsz centiméter mély patakba merül-
tünk. 

Az utca közepe táján, Bocskor Miklósék házától nem messze találkozhat-
tunk dr. Habis György tanár úrral, ki egy kis földszintes házban felesége 
nagymamáját látogatta meg. Átvágva a másik oldalra felfedezhettük Seres László szobafestő névtábláját. Itt gyakran 
megfordult Varga Bennó tanár úr, hogy kellemes kvaterkázás után induljon a kaszárnyához közeli gazdasági udvarba. 
Ez alkalmat adott a ciszterciek ősi kultúrájának, a földművelésnek gyakorlására. Néhány órát itt el lehetett tölteni azzal 
a jelszóval, hogy a kerti munkát abbahagyni lehet, de befejezni nem. 

GYMNASIUM SOCIETATIS JESU 
AUSPICE DEO OPT. MAX. 

 FORMANDE BONIS MORIBUS 
LITTERIS JUVENTUTI 

POSITUM 1754

A Csiky utca felső szakaszában lakott a Szalai család. A tőlük származó jutalomkönyv becses ajándék volt akárki 
számára. Ma is őrzöm a bélyegzővel ellátott Nagycsütörtök c. kötetet. Mauriac a nagy, ünnepélyes asszisztenciával 
folyó szertartást lassú, emlékezetes tánchoz hasonlítja. 

A Vörösmarty utca sarkához érve találtuk akkoriban Stokker Béla élelmiszerüzletét, melybe havonként vittem da-
rálnivaló mákot. Az áru neve és a pengő-fillér összeg akkori szokás szerint egy kis könyvbe került, rendszerint havon-
kénti elszámolásra. Valamelyik polcomon ma is őrzöm a fekete táblás könyveket, az egyes tételek árain jól lehet cse-
megézni. Nálunk ugyanebbe került a kéményseprő látogatása, ruha- és cipővásárlás, stb. A boltból elküldtek tizenöt-



14 Egri FEHÉR/FEKETE 2005. KARÁCSONY 
 

húsz doboz cipőt, melyeket otthon kényelmesen fel lehetett próbálni, s a maradékot visszavitték. De ugyanide került az 
a kirándulás is, melynek folyamán felkerestük Géza bátyámat a gödöllői dzsemborin.  

A Stokkerék üzletével szemben állt a Hangya Szövetkezet boltja, melyben ritkábban fordultam meg. Mikor lagzi 
volt a közelben, hallani lehetett az ominózus biztatást: „Szúrmebberci!” (Szúrd meg Berci!) Mire a válasz: „Nem me-
rem, mert levornyik (értsd: revolver) van nála.” 

Dobrányi Zoltán 
Folyt. köv. 

 
___________________________ 

 

Dráma Dobó Istvánról és az egri vár védelméről – Eger 1700. 
Második rész 

 
Dr. Kilián István ny. egyetemi tanár, irodalomtörté-
nész diáktársunknak az előző számunkban közölt 
írásának második részét olvashatjuk. 1700-ban, gim-
náziumunk jezsuita korszakában előadott színmű 
tartalmi ismertetése mellett a szereplőkről, vagyis az 
iskola diákjairól is jellegzetes képet kaphatunk. 
 
 

PROLÓGUS 
A magyarországi keresztények siratják hazájuk pusztulá-
sát. Az ottomán Zsarnokság pedig boldogan triumphust 
rendez az elfoglalt városokban. De a segítségre siető 
kilenc István géniuszai valamint a lateráni sas harca 
miatt menekülésre kényszerül a Zsarnokság, s a fájdal-
mat örömre változtatják. 
 

ELSŐ FELVONÁS, 
Első jelenet 
Aly Eunuchot a portya szerencsés kimenetele felfuval-
kodottá teszi, míg a magyarországi keresztények csapa-
tait ágyúkkal támadja, s értesül arról, hogy Achmetes 
megközelítette a Tiszát, ezért úgy határoz, hogy seregé-
vel eléje megy. 
Második jelenet 
Cytharaedus citerájával semmit érő, világi dalokat ját-
szik, Dobó István próbálja őt meggyőzni arról, hogy 
most az Isten és a haza dolgaira kell figyelnie, s amikor 
eltávozik Cytharaedus, Dobó elhatározza, hogy a legvég-
sőkig fogja hazáját szolgálni.  
Harmadik jelenet 
A Tisza közelében lakó magyar parasztok az ellenség 
érkezésétől rettegnek, s menedékhelyet keresnek maguk-
nak és övéiknek. A tatárok előőrsei azonban néhány 
férfit fogságba ejtenek. 
Negyedik jelenet 
Achmetes átkelve a Dunán Aly Eunuchtól értesül arról, 
hogy Szolnok már a törököké. Erre Achmetes megparan-
csolja Aly Eunuchnak, hogy csapatait Eger felé vigye. 
Eközben katonái nyugovóra térnek. 
Ötödik jelenet 
Dobó vezérei szerencsésen átkelnek a Tiszán, s  megtud-
ják, hogy Achmetes Eger felé közeledik, s amikor talál-
koznak Dobóval, arról tanácskoznak, hogy Egert megvé-
dik, s Cytharaedust, aki sohasem engedelmeskedik, ott-
hagyják. 

Hatodik jelenet 
Cytharaedust kemény szavakkal támadja Dobó, a sértett 
megtámadott azonban bosszúra készül, majd tárgyal több 
elégedetlen magyar katonával, hogy a várat adják át az 
ellenségnek. Az árulásról hírt Nicromatia szerzett. 
 

ELSŐ CHORUS 
A Pygmaeusokat cselből Vulcanushoz küldik, hogy az 
általa készített fegyvereket elrabolják, a fegyvertáncot 
járó kyklopsok elfogják és megbüntetik a Pygmeusokat. 
 

 
MÁSODIK FELVONÁS 

Első jelenet 
Achmetes mielőtt Eger felé venné útját, népének szokása 
szerint vadászni kezd, s a faunusok szentélyében a csata 
kimenetelének rossz előjeleiről értesül. 
Második jelenet 
Dobó István a segélycsapatokat is Egerbe irányítja, majd 
szétosztja a parancsnoki feladatokat. Megesketi katonáit 
arra, hogy a vár védelmében is tartsanak ki, majd a pa-
rancsnokokkal tárgyalva az ostrommal kapcsolatos ten-
nivalókat előírja. 
Harmadik jelenet 
Cytharaedus a gondjaira bízott katonákat hízelgéseivel, 
dicséreteivel megnyeri a maga szándékának kivitelére, 
majd a még ki nem fizetett zsold miatt Dobó ellen lázítja 
őket. 
Negyedik jelenet 
Achmetest a vadászat balsikere megzavarja, s elhatároz-
za, hogy Eger várát nem fegyverrel, hanem előbb átadás-
sal próbálja bevenni, ezért Dobóhoz követet küld.  
Ötödik jelenet 
Az egri ifjúság katonai gyakorlatokat végez, amikor 
harci kürtöt hall, (amely Aly Eunuch érkezését jelzi), ezt 
Dobó és a vezérek jó előjelnek vélik. 
Hatodik jelenet 
Amig Stephanus Zoltetius és katonái a törökökre várván 
az erdőben lesben állanak, megérkezik Achmetes 
Legatusa, aki a város átadását követeli. Dobó azonban a 
védelem szabályaihoz tartván magát, a Legatust bilincs-
be vereti, nehogy feleletet vigyen Achmetesnek. 
Hetedik jelenet 
Stephanus Zoltetius megtámadja a török előcsapatokat, 
közülük sok katonát fogságba vet, s (bármennyire is 
nyomukban van Aly Eunuch) gazdag zsákmánnyal tér-
nek vissza Egerbe. Ezen fellelkesülve Centurio értesíti 
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Dobót az összeesküvésről, majd a lázadó Cytharaedust 
Dobónak átadja. 
 

MÁSODIK CHORUS 
A Cselvetés (Dolus) már már  győzelmét ünnepli az 
Ártatlanság felett, amikor az ideérkező Fidelitas a haza 
Babérkoszorúját fekete Ciprussá változtatja. 
 

HARMADIK FELVONÁS 
Első jelenet 
Amikor Zoltetius beszámol Dobónak az érkező ellenség-
ről, ugyanakkor Achmetes feldühödvén  a Legatus 
fogvatartása miatt, s úgy rendelkezik, hogy, az egri várat 
el kell foglalni és le kell rombolni. Cytharaedust, aki a 
törökökkel szövetkezett, elfogják, s mint árulót halállal 
fenyegetik meg, társait pedig, akik a lázadásban 
résztvettek az Eger patakba fojtják. 
Második jelenet 
Achmetes csapataival felkészül a támadásra, az egrieket 
felszólítja a vár átadására, de ellenállásba ütközik. Övéi-
nek lelkét a támadásra felkészíti, de durván visszautasít-
ják. 
Harmadik jelenet 
Az egrieket új baj bántja, amely miatt reménykednek a 
törökök, de Dobó őrsége elhárítja a veszélyt. 
Negyedik jelenet 
Az egriek egy része a falak rendbehozatalán fáradozik, a 
másik része pedig szerencsés sikerrel az alvó törökökre 
támad. 
Ötödik jelenet 
Achmetes számos tervének meghiúsulása után 
valamennyi harcossal megtámadja a várat minden 
oldalról. Mindenütt visszaverik őket, s ezután feladva a 
reményt, hogy Egert be tudja venni, eltávozik. A 
győzelmi ünnepet az egriekre hagyja. 
 

EPILÓGUS 
Az ottomán hódítástól megszabadulva a Mecénás Jóin-
dulata is részt vesz a győzelmi ünnepen és jutalmat hoz 
magával. A Mecénás Jóindulatát az egri gimnázium 
géniuszai ünnepi harsonákkal és tapssal fogadják, majd 
az arra érdemes tanulóknak a Liberalitas oszt jutalmat. 

*** 
A darab mint láthatjuk három felvonásból áll. Az első 

felvonásban hat jelenet, a másodikban hét, a harmadik-
ban öt jelenetet találunk. A felvonásközökben egy-egy 
chorusjelenet örvendeztette meg a vendégeket, a nézőket 
és a diákokat. A chorusnak a korabeli drámában külön-
leges funkciója volt: a cselekménybonyolításban nem 
volt funkciója, hanem a darabot a költészet magas szint-
jére emelte. Minden jellegzetes barokk drámában megje-
lentek a chorusjelenetek is. A darab prológussal kezdő-
dött és epilógussal végződött. Az epilógusban szokás 
szerint a helyi ordinárius, azaz a püspök a színdarab 
előadásáért kiosztotta az arra érdemes diákszereplőknek 

járó jutalmat. Ennek a játéknak a szövege sajnos nem 
maradt ránk.  

A színlapból kiderül, hogy a Gárdonyi óta jól ismert 
egri várvédelemről szóló történetnek, az Egri csillagok-
nak semmi köze nincs az 1700-ban előadott drámához. 
Gárdonyi Géza ezt a színlapot egészen bizonyos nem 
ismerte.  

Ez a dráma a leglátványosabb, Egerben előadott szín-
játékokhoz tartozik. Összesen 162 név szerint is megje-
lölt egri diák vett részt az előadásban. Nem lehet tudni, 
hogy 1700-ban hány tanulója volt az egri gimnáziumnak, 
de minthogy alig egy évtizede – 1689-től – működött, 
sejthető, hogy a színdarabban a tanulók többsége szere-
pelt. A diákok összesen száz magyarországi helységből 
jöttek tanulni Egerbe. A legmagasabb osztály, a rétorok 
tanulói látták el a főszerepeket. Közöttük nyilván sokan 
voltak olyanok, akik néma szereplők voltak, csak statisz-
táltak a színpadon, mások viszont a főszerepeket játszot-
ták. A színlapon szereplő valamennyi tanulóról megis-
merhetjük a társadalmi státusát, hogy nemes vagy pol-
gár, s azt is hogy melyik városból vagy községből érke-
zetett Egerbe tanulni, s az iskola hat osztálya közül ab-
ban az esztendőben melyik osztályba járt. 

Achmetes vezér szerepét Pusztai Gergely magyar 
nemes Szendrőből játszotta. Budai Ali basát a Jászóról 
érkezett, nemesi származású Gyöngyösi János alakította. 
Török basák szerepét az alábbiak játszották: Berza Má-
tyás detki magyar nemes, Szabó György szihalmi ma-
gyar nemes, Cselko Ferenc nem nemes dunántúli, vala-
mint Juhász András Egercsehibe való magyar polgár. 
Dobó István szerepét Szemerei András, szemerei magyar 
nemes adta elő. Dobó vezéreinek szerepében az alábbiak 
tűntek fel: Bliscik János predmeni szlovák fiú, Somlyai 
János somlyai magyar polgár, Pongrácz Ferenc 
jakabfalvi magyar nemes, Magasi Ferenc dunántúli, 
szentgyörgyi nemes, Antalfi István erdélyi nemes, 
székelyudvarhelyi polgár, Lehoczki László magyar ne-
mes Királylehotáról, és Csásár János, berényi magyar 
nemes.  

A prológusban megjelentek a kilenc István géniuszai, 
égi másai. Az bizonyos, hogy az első István, első szent 
királyunk, az utolsó Telekesi István egri püspök lehetett. 
A többiek ismeretlenek. A Lateráni Sas valószínűleg a 
pápát szimbolizálhatta.  

A jezsuita iskolákban, mint az ismeretes nagyon sok 
történeti tárgyú drámát játszottak. A magyar történelem a 
XVIII. század legelején vagy a XVII. század legvégén 
még teljesen ismeretlen volt a paptanárok, a nézők és a 
színdarabban játszó diákok előtt. (Nem volt magyar 
történelem c. tantárgyuk.) Szerencsés ötlet volt, hogy a 
magyar történelem jeles eseményeit színpadra vitték a 
jezsuiták, s így legalább a legfontosabb magyar és világ-
történeti eseményekről játékosan tájékoztatták növendé-
keiket. 

Dr. Kilián István 
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A ciszterci rendtörténeti konferencia előadásaiból 
 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történettudományi Intézete szervezésében 
Piliscsabán 2005. november 7–8-án, került sor a hagyományos rendtörténeti konferenciák sorában a ciszterciekre. A 
konferencián neves szakemberek, egyetemi oktatók, rendtagok és doktorandusz hallgatók a történettudomány, a régé-
szet, az irodalom, a művészettörténet, a zene és más tudományok szemszögéből mutatták be a rendtörténetét középkor-
tól napjainkig.  

Diákszövetségünk tagjai közül jó néhányan vettek részt a rendezvényen, hiszen több diáktársunk nevét is ott talál-
hattuk az előadók sorában. Nagy örömünkre ott láthattuk a fehér-fekete habitusban megjelent előadók között a zirciek 
mellett a ciszterci nővéreket is kismarosi és az érdi apátságból  

Szeretnénk az elhangzott több mint 40 előadásból egy párat újságunk következő számaiban ismertetni. Egyébként az 
elhangzott előadásokat a szervezőknek szándékában áll egy kötetben is megjelentetni.  

E számunkban Földvári Sándor kutatónak a gimnáziumunk múltjának egy kis szeletével foglalkozó előadását is-
mertetjük rövidített formában. Ezúton is köszönjük, hogy a szöveget készségesen rendelkezésünkre bocsátotta. 

* * * 

Az egri ciszterci gimnázium szerepe Kárpátalja szellemi életében 
a XVIII. században1

 
Földvári Sándor tudományos kutató előadása az MTA Bolyai Kutatói Magyar Tudományos Akadémia Bolyai 
János Kutatói ösztöndíjával készült "Az európai kultúra recepciója a kárpátaljai ruszin, görögkatolikus értelmi-
ségnél a felvilágosodás korában" – c. monográfiájának egy részlete, mely bővítve "Eger, a Felvidék és Kárpátal-
ja Párizsa" címen külön könyvben is megjelenik. 

 
agyarországon a ciszterciek tanítórendként való működése különböző okokból Egerben indult meg. Kutatásaink 
ennél szűkebb témára s időszakra korlátozódnak: Eger kultúraközvetítő szerepét vizsgáljuk a felvilágosodás 
korában a kelet-felvidéki és a kárpátaljai régiók felé, ezen belül is az ott élő görög katolikus, túlnyomórészt (de 

nem kizárólagosan!) ruszin lakosság egyházi értelmisége tekintetében.2 Először tehát vázoljuk Eger és a görög katolikusok 
viszonyát oly mértékben, amennyiben ez a jelen tanulmány szempontjából elengedhetetlenül szükséges; majd áttekintjük 
azt a tizennyolcadik században kiteljesedő egri szellemiséget, amelynek szerves része volt a jezsuita, majd a ciszterci gim-
názium; végül választ keresünk arra, hogyan járulhatott hozzá ez az intézmény a többi hasonlóval együtt Egernek az emlí-
tett kultúraközvetítő szerepéhez.  

M 
Emlékeztetőül foglaljuk össze nagyon vázlatosan a ciszterciek tanítórenddé válásának folyamatát. Az Egerben 1687-től 

működő jezsuita rendet XIV. Kelemen pápa 1773. július 21-én feloszlatta. Minthogy a jezsuita tanárok ilyen körülmények 
közt nem voltak hajlandók Egerben maradni, Eszterházy Károly püspök a saját papjaival töltötte be a tanári helyeket. Az 
1773/74. tanévtől tehát hat világi pap oktatott. Hosszadalmas huzavona után, amelyet a velehrádi apát aggályoskodó maga-
tartása okozott, a ciszterciek 1776-ban vették át a gimnáziumot, mivel azonban a rend még nem volt felkészülve az okta-
tásra, Eszterházy püspök továbbra is alkalmazta saját papjait. A következő tanévtől egy évtizeden át tartott az első ciszterci 
korszak, majd az 1787/88. tanévtől ismét világi papok működtek, mivel II. József ismert szekularizáló intézkedéseinek 
egyikével az apátságot lefoglalta, és kaszárnyát létesített az épületben. Eszterházy püspök messzemenő gondoskodása foly-
tán azonban az ex-ciszterciták Egerben működhettek tovább. II. József halála után a Helytartótanács eltörölte a tananyagba 
s az oktatás egyéb részleteibe vágó megszorító intézkedéseit, majd 1802-ben I. Ferenc újraalapította a pilis-pásztói apátsá-
got. Egerbe az a Schumann Theofil került vissza igazgatónak, aki már az első ciszterci korszak alatt is vezette a gimnáziu-
mot.  

A téma szakirodalmában a juriszdikciós (joghatósági) problémák mellett elhalványult az a tény, hogy a tizennyolcadik 
század folyamán Eger az Európára néző ablakot jelentette Kelet-Felvidék, és főként Kárpátalja számára. A kultúrcentrum-
szerep elsősorban Eger barokk felvirágzásához kapcsolódik. Ez a folyamat Barkóczy Ferenc püspöksége alatt éri el tető-
pontját, amikor az egri püspöki udvar országosan is ható irodalmi központtá válik. Utóda, Eszterházy Károly létrehozza 
monumentális könyvtárát, amely nemcsak a teológiában, hanem a csillagászatban és az orvostudományban is reprezentálja 
korának európai tudományát.3 A munkácsi görög katolikusokat így európai szintű egyetemi könyvtár, Róma és Bécs ba-
                                                           
1 A szerző köszönetét fejezi ki a Pro Renovanda Cultura Hungariae Unger Mátyás Emlékére Szakapítványának, valamint a Debre-
ceni Pro Regione – Magyar Vidékért Alapítványnak, amelyek az Eger, mint Északkelet-Magyarország Párizsa c. készülő kismonog-
ráfiájához szükséges kutatásait támogatták.  
2 A készülő kismonográfián túl a tágabb összefüggésekre: Földvári Sándor, Ex Occidente Lux? – Az európai kultúra recepciója a 
görög katolikus, ruszin értelmiségnél a felvilágosodás korában. (Az MTA Bolyai János Posztdoktiri Kutatási Ösztöndíjával készült 
monográfia.) Kézirat,  2001. Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Kézirattár. (Kiadás alatt.)  
3 Bitskey István: Barkóczy Ferenc, az irodalmi mecénás. In: Szauder József — Tarnai Andor (szerk.), Irodalom és felvilágosodás. Bp. 
1974.1974. 333-365. Bitskey István: Püspökök, írók, könyvtárak: egri főpapok irodalmi mecenatúrája a barokk korban. Eger, 1997. 
Lőkös, István: Eger és a felvilágosodás. Irodalomtörténet, 18. 1986. 2. 409-423.  
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rokk műveltsége fogadja – amelyekről Munkácson a tizennyolcadik században még messze nem beszélhetünk. Az Egerben 
végzett papok legtöbbje magasabb egyházi tisztségekbe emelkedett..4  

Az egri múlt szellemi örökségét ma is erős és mélyen gyökerező hagyományok őrzik.5 Az Árpád-kori püspöki 
székhelyen a tizennyolcadik században iskolaváros, szellemi központ született. Eger városában a szellemi élet soha-
sem szűkölködött az inspirációkban. Ezt Egernek a festészettel és a zenével való kapcsolatai mellett elsősorban az 
irodalomban játszott szerepe bizonyítja.6 – Számunkra az a tizennyolcadik századi környezet, egri szellemiség fon-
tos, amikor országosan ható, a fővárossal szinte egyenrangú kulturális központtá emelkedett Eger.7  

A török kiűzése utáni rohamos fejlődést jellemzi, hogy a XVIII. század folyamán több mint hétszeresére emelke-
dett a város lélekszáma. Ehhez mérhető barokk pompával és püspöki mecenaturával is büszkélkedik, például Veszp-
rém.  

Eger, mint kulturális központ nemcsak fekvése, de szellemi fejlődése folytán is Kárpátalja, illetve a Kelet-
Felvidék „Párizsána”k tekinthető. Innen terjedtek „a fény századának” eszméi az ország északkeleti régiói felé, 
ahogyan Bécsből, a testőrírók közvetítésével az újabb kori magyar kultúra éppen meginduló vérkeringése magába 
szívta a kor Európájának szellemét. Egerben hasonló szerepet elsősorban az itt tanuló görög katolikus papnövendé-
kek töltöttek be, de – s ezt kívánjuk most hangsúlyozni – nemcsak ők. Ez a szerep természetesen különbözött a bécsi 
magyar értelmiség szerepétől annyiban, amennyiben ezt az egyházi környezet és a katolikus szellemiség meghatároz-
ta. Ám emiatt Eger egyáltalán nem tekinthető csupán a konzervatív katolicizmus bástyájának, sőt. A nemzeti érzület 
ápolásával, mindenekelőtt az anyanyelvi kultúra fejlesztésével a tizennyolcadik századi irodalmi életünk meghatáro-
zó tényezője. A korabeli európai szellemiséget reprezentáló művek, így különösen az olasz reformkatolicizmus gon-
dolkodóinak munkái, az Eszterházy Károly püspök által alapított bibliotékában, valamint a kanonokok magángyűj-
teményeiben jelentős számú könyvvel voltak képviselve.  

Térjünk rá ezek után a gimnázium helyzetére, bár megjegyezzük: a Jogakadémia felállítása, vagy Barkóczy püs-
pök 1754-es iskolareformja, sőt az a hatalmas könyvgyűjtés, amelyet Eszterházy püspök már Egerbe kerülésének 
legelső évétől folytat, szorosan kapcsolódik témánkhoz. Ma tudjuk, hogy a püspöki könyvgyűjtemény már a legko-
rábbi időktől kölcsönkönyvtárként működött; az egri oktatási intézmények saját könyvállományát viszont egyik eset-
ben sem olvasztották be teljes egészében az Eszterházy-féle könyvgyűjtésbe; a jezsuita gimnázium felszámolásakor, 
illetve a ciszterci gimnázium világiként működő korszakában is maradtak Egerben.  

A könyvtárak összetett kérdésköréből emeljük ki a jezsuitákét, minthogy feloszlatásuk után az ő örökségükbe lép-
tek a ciszterciek. Figyelmet érdemelnek a jezsuita könyvgyűjtemények mind Eger művelődéstörténete, mind a té-
mánk szempontjából. Sugár István foglalkozott ezek egységes leltárával.8  

A leltározás 1774-ben, a jezsuita rend feloszlatásakor készült. A későbbiekben ismételt határozatok születtek az 
anyag elszállítására, ám semminemű nyomát nem találjuk olyan intézkedésnek, amely a tényleges elszállítást jelen-
tené. Sugár ezért nem zárja ki, hogy az anyag vagy legalábbis egy része Egerben maradt volna. Mi pedig feltételez-
zük, hogy nemcsak Egerben maradt, hanem valamelyes részben a ciszterci gimnáziumba is került, vagy el sem vitték 
onnan, természetesen Eszterházy püspök fellépésének köszönhetően.  

Fontosabbnak tartjuk, hogy a leltár tanúsága szerint a jezsuiták nyitottak voltak a különböző nyelvek és kultúrák, 
adott esetben a ruszin etnikum felé is. – Nem győzzük tehát hangsúlyozni, hogy Egerben egyáltalán nem hiányoztak 
azok a feltételek, amelyek lehetővé tehették a ruszinok számára, hogy saját nyelvük, kultúrájuk és liturgiájuk terén is 
művelődjenek. A bennünket itt és most foglalkoztató intézmény pedig a jezsuiták gimnáziumaként figyelemre méltó 
könyvállománnyal rendelkezett, amely egészében ugyan nem, de jelentős részben a ciszterci rend kezelésébe került, 
amikor az vette át a gimnáziumot.  

Az egri Gárdonyi Géza Gimnázium elődje, a Ciszterci Rend Egri Katholikus Főgimnáziuma tehát mind könyv-
gyűjteménye, mind kulturális élete révén játszik szerepet a kor szellemi életében. Az intézmény 1695-től működik, 
ciszterci tulajdonban 1776-tól.– Fontos szerepet játszott Eger életében a jezsuita iskolai színjátszás.9 Telekesy püspök 
az egri gimnázium növendékeinek pályatételt tűzött ki olyan dráma írására, amely Eger várának 1552. évi ostromát 
örökíti meg.10  

 
 

                                                           
4, Eger szerepe a kárpátaljai ruszin, görög katolikus kultúrában. In: Beke Margit — Bárdos István [Szerk], Magyarok Kelet és Nyugat 
metszésvonalán. A nemzetközi történészkonferencia előadásai. Esztergom, 1994. 297–308. Földvári Sándor, Eger szerepe a ruszin 
papképzésben. Studia Ucrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 5. 1996. 203-212.  
5 Antalóczi Lajos, Identitás és európaiság emlékei Egerben. Hevesi Napló, 6. 1996. 3. 9-12. 
6 Maczki Valér, Eger városa és a magyar irodalom. Eger, 1894. 45–72., Egerben működött szerzőkről: 68–71. Breznay Imre, Eger 
szerepe a magyar közművelődésben. Egri Egyházmegyei Közlöny, 70. 1938. 2. 17–20.  
7 Sommás összefoglalás, ám – Breznay Imrével ellentétben – a levéltári adatok feltüntetésében korrekt: Soós Imre: Eger története II–V. 
In: Dercsényi Dezső — Voit Pál (szerk.), Heves megye műemlékei II. Bp. 1972.1972. 17–33., a korszakról: 28–33. 
8 Sugár István, Az egri jezsuita könyvtár. MKSZ, 97. 1981. 3. 328-334.  
9 Löffler Erzsébet (szerk.),  Egyház és a barokk kor.  Eger, 1993. 59-72.)  
10 Csanády László, Telekesy István. Eger, 1912.. Pontosabb levéltári adatolással: Kilián István, Színház és közönség Egerben a 
XVIII. században. In: Löffler (szerk.), 1993. 59-72. 68. 
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Barkóczy Ferenc püspök (1710–1765., egri püspök 1744–1761.) pedig saját palotájában játszatta el Faludi Fe-
renc drámáját, a  Constantinus Porphyrogenetust.11  

Tanultak-e kárpátaljai, illetőleg kelet-felvidéki görög katolikus diákok a jezsuita, majd ciszterci gimnáziumban? 
Igen. Találunk számos olyan görög katolikus növendéket, akik vagy az alsóbb fokú gimnáziumi osztályokat, vagy a 
filozófiai tanulmányokat itt végezték el, majd máshol – főként Nagyváradon – folytatták a teológiai tanulmányaikat. 
Akik nem kezdetektől a gimnázium növendékei voltak, azok a görög katolikusok annak a kétéves bölcseleti kurzus-
nak voltak a diákjai, amelyet Barkóczy Ferenc 1754-ben alapított, széleskörű oktatási reformjának keretében. A 
bölcseleti kurzus a Joglíceum épületében nyert elhelyezést, ám a gimnázium felsőbb fokozatát alkotta. Véleményünk 
szerint ők is, legalábbis nagyobb részben, már a gimnázium összes osztályát Egerben végezték, csupán a munkácsi 
levéltári anyagokból átmentett adatok erre nem terjednek ki.  

Ami a ciszterci gimnázium görög katolikus diákjait illeti, a pontos névsor nem rekonstruálható. Az Egri Főegy-
házmegyei Levéltárban azonban találhatók az 1790-es évekből származó kimutatások, amelyekben szereplő nevek-
ből többet ide sorolhatunk, azaz a szláv ajkú, feltehetően görög szertartású diákok közé. A Bendász-archivum az 
Egerben világi tanulmányokat folytató, majd később a papi pályára lépő személyek közt több, mint húsz egri diákot 
említ.  

A gimnáziumban folyó magas színvonalú oktatás tehát, amelyet a nehézségek idején is biztosított Eszterházy 
püspök atyai gondoskodása, valamint a színjátszás, melyeket Erdődy és Barkóczy püspökök nemcsak adományokkal 
támogattak, hanem személyes és aktív jelenlétükkel is emelték színvonalukat, valamint az Egerben meglévő, és a 
tizennyolcadik században különösen bővülő könyvgyűjtemények – számos olyan adottság, amely a fejletlenebb régi-
ókból ide érkező diákok számára nem csupán oktatást biztosított – bár ez sem kevés –, hanem a korabeli Magyaror-
szágon is egyedülálló, Bécshez és Rómához hasonló kultúraközvetítő szerepet, európai szellemiséget. Minthogy az 
egri gimnázium idestova két és fél évszázada megszakítás nélkül folytatja ezt a színvonalas és áldásos munkát, feltét-
lenül megérdemli a további kutatásokat, az itt vázolt problémákon túlmenő kérdésekben is. 
________________ 
11 Kilián, ibidem.  
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•  KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! − Diákszövetségünket az alábbi diáktár-
saink támogatták adományukkal: N. N. (Franciaország) – 50 euró, Faluhelyi (Fischer) János [1934]; (Wiesbaden, 
Németország) – 75 euró, Mohi Sándor [1946] (Schweinfurt, Németország) – 50 euró, Nagy Dénes [1951] 
(Gäufelden, Németország) – 100 euró, dr.Tóth Sándor [1935] (Gödöllő) – 15 000 Ft, Kádár István [1934] (Terra 
Linda CA. USA) – 15 000 Ft, Herendi János  [1943] (NETLEY Australia) – 100 ausztrál dollár. 
 
•  DIÁKSZÖVETSÉGÜNK TAGJAINAK SZÁMA az évvégi „népszámláláskor” 206 volt, tagdíjat 
(adományt) 121-en fizettek. (Elszámoláskor adománynak tekintjük az 5 000 Ft feletti befizetéseket.)  
 

•  SZENT BERNÁT IDŐSEK OTTHONA nyílt meg az Apátságban. A Zirci Apátság 1993/94 fordu-
lóján kapta vissza épületének tulajdonjogát. Ugyanabban az évben megtörtént a telekkönyvi bejegyzés is, azonban a 
használati jogot még nem lehetett gyakorolni. Az épület legnagyobb részét elfoglaló szakképző középiskola 1995-ben, 
annak kollégiuma csak 2002 januárja végén költözött ki, miután az egyházi intézmények kárpótlási keretéből kiutalt 
összegből felépült egy új iskola, majd egy új kollégium. Az apátságnak úgynevezett "nagy kvadrumát" övező épületrész 
kétemeletes keleti, földszintes déli, továbbá az ugyancsak kétemeletes északi szárny egy részében 2004/05-ben az apát-
ság 281 millió forint állami támogatással idősek otthonát alakították ki. 2005. december 16-án került sor Zakar Polikárp 
főapát, Gulyás Kálmán egyházügyi államtitkár és a területi elöljárók jelenlétében az új otthon ünnepélyes átadására és 
megáldására.  

Az otthon jelenleg 50 férőhelyes, és máris betelt. Házaspárok is jelentkezhettek, mert van néhány nagyobb szoba és 
kétszobás lakrész is. A személyzet száma a szigorú előírásoknak megfelelően 19. Mind az ötven lakrészhez előtér, mel-
lékhelyiséget, mosdót, zuhanyzót magában foglaló vizesblokk tartozik, továbbá létezik a telefon és TV bekötési lehető-
ség. Nagy konyha, élelmiszertárolók, ebédlő, mosoda, orvosi- és betegszoba, társalgók, kápolna és könyvtár, vendég-
szobák és személyzeti szobák, központi földgáz-fűtés, állandó melegvíz biztosítják a teljes ellátást. 

A ciszterci szerzetesek lelki tekintetben is igyekszenek tartalmassá tenni az idősek életét, és szívesen fogadják az 
adományokat a "ZIRCI APÁTSÁG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY" 11748117-20007425 bankszámlájára, vagy az évi 
jövedelemadó  felajánlható egy százalékát ugyancsak a "Zirci Apátság Jövőjéért Alapítvány" javára. A kedvezménye-
zett adószáma: "18917712-1-19".                 (Levente atya) 
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ISKOLÁNK FENNÁLLÁSÁNAK 316. ÉVÉRŐL megkaptuk a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium Évkönyvét. – Ismét szép kiállítású, igen sok képpel illusztrált beszámoló érkezettaz iskola életé-
ről, éves munkájáról és eredményeiről. 
Következzék néhány fontosabb adat. Az év végi összeírás szerint összesen 792 diák 25 osztályban végezte tanulmányait az 

intézményben. A tanulók 28%-a lakik kollégiumban, 
bejáró 39%, helybeli 33%. 5 osztályban 157 tanuló tett 
sikeres érettségit. Megtekinthetjük a tablóikat is. 
Az évkönyvben természetesen megtaláljuk az osztályok 
névsorát, és kedves, vidám csoportképeket. Az elért 
eredményekről csak igen diszkrét tájékoztatást kapunk: a 
kitűnő, ill. jeles előmenetelt vastag- és dőlt betűvel jelzik 
a névsorban.  
Az iskolában 57 állandó, 18 óraadó tanár oktatja, a kollé-
giumban 5 nevelő tanár segíti a diákokat, ezenkívül a két 
intézményben – az iskolában és a kollégiumban – a fo-
lyamatos munkát 28 egészségügyi, irodai és technikai 
dolgozó segíti. 
Nyomon követhetjük a mai középiskolákban kialakult 
újabb és már az öregdiákok által is ismert iskolai esemé-
nyeket, köztük néhányat említve: 
Szép hagyománnyá alakult az új tanulók, – az 5. és 9. 
osztályosok – fogadalomtétele, amikor ünnepélyes kö-
rülmények között ciszterci diákokká avatják őket. Az 
iskola már régebb óta megrendezési nívós műsorral a 
karácsonyi koncertet a Szent Bernát templomban, ezen a 
szülők és a város közönsége is részt vesznek. Minden 
maturandusz várja a gombavató ünnepet, ahol a végzős 
osztályok külön-külön mutatják be „felkészültségüket”, 
elsősorban táncbeli tudásukat. „Iskolánk pedagógiai prog-
ramjában szerepel, hogy a tanulóinknak részt kell venni 
szociális otthonok munkájában.” – áll a kiadványban, az e 
területen végzett munkáról is olvashatunk több beszámo-

lót. Hagyománnyá vált a tavaszi diáknapok rendezése is. A ballagás ma is nagy eseménye az iskolának. Mindezekről szá-
mos képpel illusztrált beszámolót és még sok érdekes írást olvashatunk 253 oldalon az Évkönyvben. Egy szívünknek ked-
ves írásról: a Szent Bernát Gimnázium zászlójáról Csák György tanár úr cikkét olvashatjuk. A sok vihart megélt – 1927. 
május 15-én volt az ünnepélyes szentelése – de hál’ Istennek megmaradt zászlónk ma az iskola földszinti folyosóján látha-
tó. Következő számunkban közölni szeretnénk Csák tanár úr írását. 
Köszönjük a gondos munkát a szerkesztőnek, Kovács Ottó tanár úrnak. 
 
•  BUDÁN AZ IBRAHIM-UTCAI (MAI NEVÉN, AGA UTCAI) RENDHÁZAT 2005. 
október 26.-án kapta vissza a Ciszterci rend Zirci Apátsága. (Ez volt otthona a budai Szent Imre Gimnázium ciszterci taná-
rainak.) A volt „Ringer Szanatórium” az 1930-as években került a Zirci Apátság tulajdonába, majd a szerzetesrendek fel-
oszlatásakor, az atyákat kitelepítették az épületből. Ezután lett iskola és 
gyermekotthon. A rendszerváltás után visszaigényeltük jogos tulajdonun-
kat. Hosszas tárgyalások után jött el 2005. október 26-a, amikor újra 
birtokba vehettük a régi ingatlanunkat. Az épület elég lelakott állapotban 
volt (van), ezért hozzákezdtünk a legfontosabb felújításokhoz: a földszin-
ten – a volt irodákból –, kialakítottunk a szerzetesek számára szobákat, 
két vendégszobát, kápolnát, étkezőt, tárgyalót. Még hátra van a gondnoki 
lakás kialakítása. Most még csak egy szerzetes költözött át, „őrizni a 
Házat”. A gondnoki lakás elkészülte után fognak a szerzetesek átköltözni 
a Budapesti Szent Imre ciszterci Himfy utcai Plébániáról. Ekkor áll majd 
vissza a feloszlatás előtti állapot, hogy a gimnáziumban tanító és hozzá 
kötődő szerzetesek laknak és élnek az Aga-utcai Rendházban, a plébánián 
pedig csak azok, akik a Plébánia életét irányítják. Távolabbi terveinkben 
szeretnénk egy kollégiumot kialakítani egyetemisták részére és egy kis katolikus értelmiségi szigetet létrehozni. 

 (Róbert atya) 
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Isten veled SUCU! 
 

Szerdahelyi Ferenc október 30-án, „79 évnyi tartalmas élet után eltávozott e földi lét-
ből” – szól a gyászjelentés. – Közel hetvenéves, egyre erősödő és mélyülő barátság kötött 
össze minket. A 2005. július 2-án, a 61. érettségi találkozó után is, mint már annyiszor, 
összejöttünk a Deák Ferenc úti kedves házban egy kis beszélgetésre Mikor elbúcsúztunk, 
nem gondoltunk, hogy utoljára tesszük ezt. Láttuk, hogy Feri újból erőre kapott, és biza-
kodtunk mi is. 

A Hatvani temetőben szeretetről és háláról tanúskodott az a több száz főnyi gyászoló 
sereg, akik eljöttek végső búcsút venni Tőle. A gyászszertartáson utóda dr. Kissík Imre 
főorvos méltatatta munkásságát és köszönt el Szerdahelyi Ferenctől: „Régi munkatársaid 
tervezgették, hogy közelgő 80. születésnapodat tágabb körben ünnepeljük s emlékezzünk a 
szép napokra. A Sors sajnos korábbi időpontot választott az emlékezésre.  

8 éves voltál mikor Egerbe költöztetek. A ciszterci gimnáziumban maturáltál, aztán a 
budapesti Eötvös Lóránd Egyetemen szereztél orvosi diplomát. A debreceni Gyermekkli-
nikán töltött évek a nagy mesterek mellett alapos iskolát nyújtottak. Számos barátságot is 
kötöttél, amik a fertőző betegségek iránti érdeklődéshez és tiszteletéhez vezettek. Gyer-

mekgyógyász radiológus és fertőző szakvizsgákkal felszerelve kaptad a felkérést és megbízást az egri önálló fertőző 
osztály megszervezésére és működtetésére. Nehéz volt a családtól távol dolgozni. A következetes rend, fegyelem, a bete-
gek szeretete mindenki által megbecsült osztály működését eredményezte. Bizony sok-sok régi gyermek állhat itt, akit 
szakmai hozzáértésed emberi magatartásod gyógyított meg. Emlékezetes szakmai sikerek egyike volt az a tífuszjárvány, 
amikor nem csak az összes beteg gyógyulását sikerült elérni, de új, országos hírű terápiás eljárást is bevezettetek. 
Szakmai útmutatásod mellett számos szakorvos nevelkedett. A gyógyítás művészete mellett jelentős energiát fordítottál 
az oktatásra, iskolát teremtettél. Nem lenne teljes a sor, ha nem említeném 20 éves igazgató-helyettesi munkádat az 
oktatás és a tudományos élet terén, majd a Nosocominális Szolgálat megszervezését, amivel újra országos hírnévre 
tettél szert. Munkád értékét kitüntetésekkel is elismerték. A „Debreceni Orvostudományi Egyetem Kiváló oktatója” cím 
mellé címzetes egyetemi docens titulus is társult. Miniszteri dicséretek, a megye és a város kitüntetései mellett a 
Markhot Ferenc Emlékérem is a megbecsülésedet, munkád elismerését jelzik. Értelmes, eredményekben gazdag életet 
éltél.” A Magyar Infektológiai Társaság nevében dr. Rókusz László méltatta Szerdahelyi Ferenc érdemeit, kiemelve a 
járványok felszámolásában végzett munkáját. 

 

Elbúcsúznak Tőled osztálytársaid is. „Készülnünk kell valamire, indulnunk kell valahová. Te előrementél.” Isten veled! 
O. Gy. 

* * * 
Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk: 

 

Dr. Szerdahelyi (Schubert) Ferenc  (1943) – Eger 
Somorjai István  (1939) – Miskolc 
 

Simon István  (1947) – Budapest 
Ágoston László  (1938) – Budapest 

 

Requiescant in pace! 
____________________________________________________________________ 
 

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál Homonnay József, 3300 Eger, Tittel Pál u. 6. fsz. 2. 
tel.:(36) 413 482 ill. Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók Béla út 25. III. 5/A tel.:(1) 386 2295  vagy  

E-mail: olah@hcbc.hu– címére. 
 

A Gárdonyi gimnázium híreit Kovács Ottó szerkesztette 
 

Az Egri Fehér/Fekete – jelenleg a négy utolsó szám – az interneten is olvasható  
a http://egri-fefe.atw.hu honlapon.  

A honlap készítője és gondozója a szerkesztő unokája Oláh Tamás.  
 

 

Az Egri FEHÉR/FEKETE alapítója és kiadója a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya 3300 Eger, Széchenyi utca 17. 
Megjelenik ez évben Húsvét, Veni Sancte és Karácsony idején 

Felelős szerkesztő: Oláh Gyula 
Nyilvántartásba véve 2.9.1/571/2004. szám alatt. 

 

 

http://egri-fefe.atw.hu/
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