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A nevelés célja 
Az ifjúság szellemének ala-

kítása terén az oktató és nevelő 
tényezők hatása egymástól egé-
szen el nem különíthető, mert az 
ifjút nevelés is oktatja és isme-
retei is nevelik. Ezért általában 
nem lesz helytelen, ha az ifjú-
ságra nézve egységesen nevelés-
ről beszélünk, akár az iskoláról, 
akár a szorosan vett nevelő té-
nyezőről van szó. 

Véleményünk indoklása során 
a nevelés céljából indulok ki. A 
nevelés az ifjú személyiségének 
nem csupán egy részét, hanem 
kétségen kívül személyiségének 
egészét vonja a maga hatásának 
körébe. A nevelés nem csupán arra 
törekszik, hogy az ifjút jó szakem-
berré, a társadalomnak gazdasági-
lag hasznos tagjává, továbbá köte-
lességeit teljesítő állampolgárrá 
nevelje. A nevelés abban látja a 
maga teljes feladatát, hogy az ifjú 
egész személyiségének valamennyi 
fizikai, szellemi és erkölcsi kész-
ségét olyan tulajdonságokká fej-
lődni segítse, amelyekkel az ifjú, 
életének során, egy magas ember-

eszményt közelíthet meg. A neve-
lésnek tehát az is a feladata, hogy 
az ifjúsággal megismertesse és 
megszerettesse az emberi szemé-
lyiség egészét átfogó és kielégítő 
magas embereszményt. A nevelés a 
tágabb értelemben vett emberala-
kítás. Ezért nevezi a nevelést 
Nazianzi Szent Gergely „a művé-
szetek művészetének és a tudomá-
nyok tudományának”. 
Kire tartozik a nevelés? 

A nevelést mindig valamilyen 
közösség végzi. Az ember beleszü-
letik a családba, amely egyúttal az 
első nevelő közösség. Beleszületik a 
társadalomba is amely a második 
nevelő közösség. A keresztény em-
ber a családon és a társadalmon 
kívül még egy harmadik közösségbe 
is beleszületik – a szónak nem ugyan 
természeti és szociológiai, hanem 
lelki értelmében – ez az Egyház, 
amelynek az ember a keresztség által 
válik tagjává. …Mivel a nevelés az 
emberi személyiség egészét fogja át 
és az ember egész természetes és 
szellemi-lelki valóságának formálá-
sára irányul, – ezért a nevelés a 
három közösség közül egyikre sem 

tartozik kizárólagos joggal, hanem 
mindhárom közösségnek, a család-
nak, a társadalomnak és az Egy-
háznak joga és kötelessége. 
Az iskola világnézet nélkül –  

fából vaskarika 
A világnézetileg vegyes tár-

sadalomban, ahol fönnáll az a kí-
sértés, hogy egy világnézetileg 
kisebbségi vagy többségi csoport 
az állam iskolapolitikájának egész 
irányítását magának sajátítsa ki, 
közel fekszik az a veszély is, hogy 
az állami iskola monopólium (…) 
a keresztény világnézetet elüti attól 
a lehetőségtől, hogy szempontjai a 
nevelésben érvényesüljenek. … 
Ilyen társadalomban csak a szem-
pontok kölcsönös és igazságos 
figyelembevételével lehet olyan 
gyakorlati megoldást találni, amely 
a család, az állam és az Egyház 
nevelési és oktatási jogát össz-
hangba hozza. (…) A semleges 
iskola azonban nem helyes megol-
dás, mert világnézeti irányítottság 
nélkül nevelni egyáltalában nem 
lehet, tehát a világnézetileg semle-
ges iskola, illetve nevelés egysze-
rűen fából vaskarika. … 

 

B. I.(1906–1974) iskolánk diákja volt 1917–1925 között, decemberben emlékeztünk születésének 100. évfordulójáról. 
––––––––––––––––––––––– 
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PALOS BERNARDIN: Tordai Ányos
Egy tanulmányút kezdete II. rész
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ENDRÉDY VENDEL ZIRCI APÁTRA EMLÉKEZÜNK 
 
Vendel apátúr 25 éve, 1981. december 29-én halt 

meg Pannonhalmán, ahol száműzetésben 24 évet élt. A 
zirci apátsági templomban temették 1982. január 7-én. 
Szent Bernát oltára alatt nyugszik. A temetésről beszá-
molva Urbán Vilmos Gusztáv volt szerzetes, diáktár-
sunk jegyezte le gondolatait, apátja iránt érzett mélysé-
ges tisztelettel és szeretettel, és szétszórt Rendjének 
akkori nyomorúságos állapotát érzékelve – sok keserű-
séggel.  

Ez az írása 1989-ben jelent meg Gimnáziumunk 
300 éves jubileumára készült kiadványban.  

 
emetik az utolsó zirci apátot. A stallum telve, mint 
régen. Akik megtöltik a stallumot: a magyar műve-
lődés nagy temetettjei, a magyar pedagógia, a szak-

tudományok, az egyházi szónoklat nagy temetettjei, élve 
eltemetettjei. Egy hajdan bekerített hadsereg tagjai, akikről 
másolt minta szerint minden írást/emléket megsemmisítet-
tek. Valójában már várják őket az onkológiák meg a hal-
doklás zűrzavara, várják őket a zsúfolt temetők meg a fej-
vesztett sietség, mellyel sírba kerülnek, a hosszadalmas 
bomlás, a testek korhadása és kiszikkadása. De addig élni 
kell, a holtak nem dicsérik az Urat. Értékes, ám pusztuló 
hősök valamennyien. Sikeresek és sikertelenek, megvalósu-
latlan vágyakkal, kisszerű vagy már megfogalmazhatatlan 
törekvésekkel, de állandóan azzal a nyomasztó tudattal, 
hogy életük megváltoztatására képtelenek immár. Nincs 
ítélet, mert bár jól látható a szereplők esendősége, hogy 
nem alakítják sorsukat, hagyják magukat sodortatni az 
eseményekkel, de az is pontosan érzékelhető: mi nem mú-
lott már rajtuk. – Uram irgalmazz! – Az események már 
átfordultak létformává, méghozzá visszafordíthatatlan lét-
formává, létezésmóddá, amivel nincs mit kezdeni, ha leírni 
természetesen szükséges is. – Elképzelem, lesznek olyanok, 
akik úgy emlékeznek rájuk, hogy ábrándkergetésükben, 
szerepjátékaikban, gesztusaikban és ambícióikban összeke-
veredett a nevetséges, a szánalmas, a bizarr megannyi ele-
me. Én annyit tudok: már nem kell megvakítani őket, a 
magány fekete fénye semmivé tette számukra a „vanvilág” 
káprázatát. 

Az elmúlt évtizedek még az esély árnyékával sem ke-
csegtettek minket, legalább a történelem erkölcsi rendjében 
kellett hinnünk. Megszenvedtük eszme-ellenfeleink szomo-
rító győzelmeit. Őrizzük élményeinket, amelyek a fantáziá-
nál is mélyebb lelki rétegben lappanganak, tudva: egy kö-
zösség múltjának széthullása egyéni talajvesztéshez vezet,. 
Vannak szükséges mérgek és vannak kifinomult mérgek, 
amelyek a lélek alkotóelemeiből párlódnak. És amint fogy-
fogy a jövő, egyre drágább lesz a múlt. Most ismét, mint 
régen, együtt a stallumban. Egy röpke óra, ameddig elfe-
lejthető a szétszóratás doxológiája: Sziriusz van tőlem távo-
labb, vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg? 

Felharsan a gregorián, néhol egész tömötten hangzik. – 
A végét ne üssük fel, figyelmeztetett Emil atya a sekrestyé-
ben, tudjunk lehalkulni a kádenciákban. Még egy mellék 
mondatban egy más stílusú honi gregoriánra is jutott kritikai 
megjegyzés. Így igaz, soha nem érték el a zirci stílus szép-

ségét. A szétszórt zirci gregorián harminc év múlva is ar-
tisztikusabb. Requiem aeternam – Valakinek. Mintha az 
emlékké vált virágok szénaboglyájában néznénk, hogyan 
szárad össze és szotykosodik édesre az élet erdejében talált 
gyümölcs a fényben, a mindent beborító és minden ellenté-
tet tompító ragyogásban addig, ama napig, amikor az an-
gyalok, a mennyek állatai, felütik a világ utolsó lapját… 

Szállt az ének és sírtak az égi hegedűk, mert a fájdalom 
mindannyiunkból hangszert formál, függetlenül éveink 
számától, gondjainktól, a szomorúságtól és az erőfeszítés-
től, mellyel megpróbálunk küzdeni ellene. 

Szertartás. Nemes kelmék, és ódon ezüst kancsók forgo-
lódnak. A Tractus a dolce cantabile hangján lassú elmúlást 
sugallva foszlik szét. 

Akkor az egri érsek felment az oltár lépcsőin. Koppant a 
pásztorbot a fekete szőnyegen, lent a csontok megfordultak. 
Az érsek Azt búcsúztatja, Arról beszél, aki itt mindenkinek 
az arcát ismerte. Akit vár egy új rezerváció, a vágyott, 
hosszú magány. 

A keserűségtől a megformálásig oly végleteket kell fe-
gyelmeznie. Hisz’ ő is fiú és testvér a testvérek között, 
akikben ő nem az utolsó ciszterciek nosztalgiás bénultságá-
ban szenvedő maroknyi csapatát látja, hanem a megújulás-
ra, az újrakezdésre, a törés nélküli folytatásra bármelyik 
percben kész bizodalmas lelkeket.  – Már nyitva a sír nehéz 
márvány ínye. A kevés kimondott az elhallgatott gazdag-
ságra utal. Hol az emlékezet, ahol minden megőrződik, ami 
valaha fontos volt számunkra? A tartalomnak nevezhető 
rész behatárolhatatlanná válik és a kimondás helyét átveszi 
a sejtetés, a látomás, a vízió. Az elharapott szóvégek, félig 
visszafogott lélegzetek poézise a beszéd. Ó, Nova Clara 
Vallis! hol a határa nagyságodnak és szenvedésednek? A 
szókimondás nem feltétlenül őszinteség, az őszinteség még 
nem igazán bátorság, a bátorságra pedig végeredményben 
csak értelmetlenség esetén van szükség. Tudjátok miféle 
fájdalom tapossa itt az örökös sötétet? Az elmúlás szelíd 
egyszerűségének fényében az emlékezetbe és a történelem-
be süllyedő közelmúltunk integet. Mintha jóvátehető volna 
valami, mert minden már semmiképpen. 31 évig nem léphe-
tett be főpapi otthonába, holtában kinyílt előtte a templom 
kapuja. „Még egy hiány a számadáshoz. az voltam, aki 
lehettem.” A létet ebben a világban, csak a hiányok és a 
negatívumok minősítik. Itt látvány tettnek minősül, megta-
nulni a kimondhatatlant kell. 

De nem hangzik el egy mondatban sem, hogy börtönt 
szenvedett és élete fogytáig kényszerlakhely? háziőrizet? 
internálás? volt a sorsa… Az érsek kihátrál saját állásaiból, 
önként vállalja, amit rákényszerítenek, dehogy: csak szíve-
sen elvárnak tőle… A szűkített létezésben törpített önérzet 
bujkál a dikcióban, pedig indulatos gesztus volna inkább 
várható a kisebbségi sors engedélyezetten elmondható 
sablonjai közepette. Az idő beszél, élő ember hangján a 
levés és múlás. Az idő, amely nem rangsorolja az esemé-
nyeket, amely meghatározza kreatúrái sorsát, de nem törő-
dik velük. Sercegve gyúlnak dérvert venyigék, a tört igék. 
Ha életben akarunk maradni, le kell hajtani fejünket és be 
kell húzni nyakunkat. Kigondolt szavak el nem mondott 

T
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csöndje borul ránk. A megalázás és szenvedés a tapintatos-
nak tekinthető elhallgatás következtében lesz belső gyötre-
lem, kölcsönös kínlódás. A múlt hull bennünk, mint a kő az 
űrön át, hangtalan. 

A bíboros fészkelődik a bársony trónuson. És mindjárt 
eszünkbe jut a lebetonozott lábú szék, az egykori fegyőr, 
akinek levett sapkával kellett alázatosan jelenteni, aki szú-
rósan és bizonytalanul nézett, mert beléje sulykolták a mi-
nél műveltebb ember, annál veszedelmesebb ellenfél tételét. 

A beszédnek is, a hallgatásnak is a halál a vége. Az em-
ber sírba viszi magával a világot. De illik olykor eltűnt 
álmainkat is gondolóra vennünk zománcos tiszta érzelem-
mel. A képzeletet teljesen a józanság jármába szorítani nem 
lehet. Akkor inkább a józanságot kell okosan a képzelet 
szolgálatába állítani: a józanság majd szabályozza, és nem 
engedi a valóságból csak a szükséges mértékben kizökken-
ni. Amit érzek, az se nem keserűség, sem megaláztatás: – 
bánat és düh. Nem szívesen érzem a csontvelőmben. 

Nektek csak én hiányoztam, nekem ti valamennyien. – 
Szent Bernát szavai a parte-cédulán. Hiányoztatok… Mi-
lyen szép ez az életen túli üzenet, ez a végképp elvérzett 
tényvilág, amely csak a mi jóvoltunkból eleven. 

Szeressétek egymást, búcsúzott utolsó szavaival az az 
Édesapa, akinek az 1951-es tárgyalás diabolizált portréja 
helyett a múló időre bízott restaurálást engedélyezett csupán 
a rendszer. Nincs halálos szerelem: az a múlandóság 
usztuló, pusztító része. Csak halálos szerete

tuló, pusztító része. Csak halálos szeretet van, halk, megtar-
tó áthallás az örökkévalóságból. Ezt osztjuk szét egymás 
közt. 

p t van, halk, –––––––––––––––––––––––– 

 
Utolsó kezeírásából: 

 

 
 

 

Dr. Palos Bernardin: Rendtörténeti feljegyzések 
 
Folytatjuk Bernardin atya kéziratban fennmaradt 
írásának közlését az egri gimnáziumunkban működött 
tanárainkról. E számunkban Tordai Ányosról olvasha-
tunk. Nevét a ma élő egri ciszterci öregdiákok már csak 
a régi értesítőkből ismerhetik, vagy talán az iskolai 
ünnepeken előadott színdarabjairól, de sok bajai diák-
társunk bizonyára őrzi a személyes találkozás emlékét 
is.  
Tordai Ányos – akkor még Tolvay Gyula – középis-
kolai tanulmányait a Ciszterci Rend Egri Katolikus 
Főgimnáziumában végezte 1889–1898 között, végig 
jeles eredménnyel. A hatodik osztály elvégzése után 
jelentkezett a ciszterci rendbe, s az akkori előírá-
soknak megfelelően, tanulmányait megszakítva 
1895/96 évben Zircen novícius.  

1913–24 években tanította iskolánkban a magyar és 
latin tantárgyakat Tanítványaként Deáki Sándor OCist 
így emlékezik: „Mint kis ciszter Egerben végeztem a VII–
VIII. osztályt. Tordai Ányost becsültem legtöbbre a taná-
raim közül. Mint ember is daliás alak volt. Beszéde 
megcsillantotta a magyar nyelv zengzetes szépségét…” De 
lelkes szavakkal ír róla Brisits Frigyes OCist a budai 
gimnázium igazgatója is, akit 1904–1908 években Pé-
csett tanított: „Magyar óra! Tordai Ányos órája! Oly 
mindegy, hogy ötödikben volt-e avagy nyolcadikban, az 
első óra volt-e avagy az utolsó, középiskolai életünkben. 
Emlékezetünkben úgy él, mint diákéveink boldog, mindig 
tavaszi tündérszigete! Tordai Ányost szinte idealizáltuk. 
Fiatal volt. A köztünk levő évek távolságát még át tudtuk 
kiáltani s ő még meghallotta és megértette ifjúságunkat...”

 
 

* * *  

Tordai Ányos (1879 – 1938) 
 

1879. augusztus 3-án született a borsod megyei 
Hejőcsabán, ősi észak-magyarországi családból (eredeti 
családi neve „Tolvay”). Tizenhat éves korában lép a Rend-
be. Mint „kis-ciccer” Egerben fejezi be a gimnáziumot, s 
innen küldik rendi előjárói a budapesti egyetemre. 1902-
ben szentelik pappá. Magyar-latin szakos tanár. 

Tordai Ányos egyénisége sok szálból fonódik ösz-
sze. Alapja az a meleg, palócosan színezett emberség, 
amit őseitől örökölt. Ez tartotta meg ezt a szikkadt, 
nehéz-életű fajtát minden vészen át. Tordai Ányosban 
ez a derű a felvidéki dzsentri bohémságával, Mikszáth 
életbölcsességével vegyült. 
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 A feltűnően jó megjelenésű fiatal szerzetestanárt ez a 
tulajdonsága tette társaságok kedvelt központjává, és 
szerezte meg számára mindenki rokonszenvét. De ez a 
derű csak a felvidéki környezetben tudott igazán virágoz-
ni. Tordai Ányos volt tanár Székesfehérvárt is, Pécsett is, 
életét a bajai házfőnök-igazgató fejezte be, de szellemi 
otthona mindig Eger maradt, ahol nevelkedett, s ahol 
legtovább és legszívesebben tanárkodott. 

Jó értelemben vett bohémségének más gyökere is 
volt. Tordai Ányosban ugyanis nagyon sok esztéta-
hajlandóság lakott, s életének egy szakaszában úgy vélte, 
arra van hívatva, hogy költő legyen. Versei közül csak 
néhány élte túl, de szívének legszebb álma mindig a poé-
zis maradt. Később már csak költői antológiákat 
szerkesztett, diák-színdarabokat írt, s végül csak 
Gárdonyi Gézához fűződő meleg barátsága maradt az 
egyetlen szál közte s az élő irodalom között. A belső tűz, 
az ihlet perzselő kínja kialudt benne, csak rétori 
lángolása, szónoklatainak forró pátosza őrizte a láva-
nyomokat. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

A fiatal magyartanár az egyetemről olyan ambíciókkal 
jött el, mint Werner Adolf vagy Madarász Flóris. Vitte ma-
gával Gyulai Pál biztatását és Négyesy László barátságát. 
Kezdetben írt is, dolgozott nemcsak íróasztala fiókjának, 
hanem irodalmi folyóiratoknak is, s egyike lett azoknak, 
akik Rendünkben a tudós tanár fajtáját képviselték. Ám a 
kisvárosi környezet még a „magyar Athénben” sem kedve-
zett a tudományos hajlamoknak. Tordai Ányos is egyre 
inkább csak tanárrá vált, mindenesetre rendkívül vonzó, 
nagy képzettségű, széleslátókörű tanárrá, akiben azonban 
elhallgatott a tudós éppúgy, mint a költő. Gyakorlativá és 
köznapivá szürkült írói hajlandósága ezután csak azokban a 
népszerű és jólszerkesztett tankönyvekben élt tovább, me-
lyek országszerte ismerté tették nevét. 

Amint idősebb lett, utolérte az a sors, ami kisvárosok-
ban rendszerint eléri a tehetséges, kimagasló embereket. 
A „közéletnek”, a városi és megyei politikának az áldoza-
ta lett. Már Egerben fontos szerepet játszik a köztisztelet-
nek és nagy tekintélynek örvendő ciszterci: érsek éppúgy, 
mint főispán, polgármester csakúgy, mint iskolaszék – 
nem lehetnek meg tanácsa, segítsége, tekintélye nélkül. 
Mikor pedig Bajára kerül igazgatónak és házfőnöknek, 
egészen elnyeli a várospolitika. Rendi érdek is unszolni 
látszik őt efelé, hiszen ekkor készülnek a tervek a rendház 
és gimnázium újjáépítésére, s így e miatt is egészen bele 
kell vetnie magát a külső élet sodrába.  

Pedig lelke mélyén már magányosságra, elmélyedésre 
vágyik. Beteg is lesz, és sok szótlanul viselt szenvedése 
nagyon befelé fordítja tekintetét. Sok minden már csak 
emlék az életében: a tudományos munkából csak tan-
könyvek maradtak, a poézisből néhány általa szerkesztett 
verses-gyűjtemény. De egy más valósággal csak most 
kezd igazában töltekezni: szeme egyre jobban rányílik az 
örökkévalóra, és Tordai Ányos néhány év alatt nagyon 
elmélyül. Eddig is jó pap, jó szerzetestanár volt a szó 
megszokott értelmében De most egyre szigorúbban kezdi 
számon kérni önmagától a conversio mororum-ot. 

Ettől kezdve kettős terhet visel. Kifelé élnie kell köte-
lességszerű, reprezentációs „közéletét”, – de befelé egyre 
több lesz az imádság, egyre mélyebb az Isten-közelség és 
egyre határozottabb az elszakadás a világtól, a lemondás 
a világról. Szívét, nemes emberszívét, újra felgyulladó 
poéta-szívét csordultig tölti meg az „amor sanctus”, – 
mígnem 1938. január 17-én ez a finom esztéta-szív meg-
törik, vágyódása az Örökkévaló után túlcsordul, és Tordai 
Ányos hazatér Istenéhez. 

Baján van eltemetve. 
 

Tordai Ányos fényképét Benkő Dénesné Lukács Ágnes – ’39-ben végzett diáktársunk húgának szívessége folytán közölhetjük. 
 

 
 

Kérjük a kedves diáktársainkat, hogy a mellékelt csekken a 2007. 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 
 

 
 
Helyreigazítás: A legutóbbi – 2006. Veni Sacte-i – számunkban közölt Csak derűsen! Mitől legyél optimista? c. kis karco-
lat szerzőjéül tévesen Demeter László diáktársunkat tüntettük fel, kinek ezúton elnézését kérjük Az írás ismeretlen szerző műve. 
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EGY TANULMÁNYÚT KEZDETE (1950) – II. rész 
 

Folytatjuk Nagy Menyhért Mójzes atya írását huszonegy 
ciszterci 1950 szeptemberi menekülésének történetéről. 
Első részét 2006. Veni Sancte-i számunkban közöltük.  

*** 

Szomorú szívvel értesültünk, hogy Mójzes atya 2007. 
január 22-én a székesfehérvári Papi Otthonban elhunyt.  

R. I. P. 
 

Veszprémtől Bősárkányig 
ttől a ponttól az ártatlan szerepét kellett játszani. Aki 
azokban az időkben nyugati irányba utazott, az a „határ 

felé” ment. Valószínű tehát, hogy szökik. Hogyan lehet az 
ember hatékony és sikeres, ha rossz színész? De nemcsak 
arról volt szó, hogyan színészkedjen az ember, hanem arról 
is, hogyan kerüljem ki azt a gondolatot, hogy mindenkiben 
az ellenséget, a rendőr besúgót lássak, aki azért létezik, hogy 
fürkéssze tervemet. Mégis számomra az látszott a legtermé-
szetesebbnek, hogy olyan szerepet játsszak, ami takarja a 
valóságot. 

Elhatároztam tehát, hogy a flegmát játszom. De az ide-
gességgel, meg a szerénységgel mit tegyek? Néha úgy érez-
tem, hogy fantáziám gyorsabban működött mint az agyam.? 
Meg voltam győződve, hogy minden ember gondolatolvasó, 
s biztosan tudja, mi járatban vagyok. Ugyanúgy minden 
egyenruhás katonában és rendőrben „ÁVÓS ÖRDÖGÖT” 
véltem látni! A végén mégis sikerült meggyőznöm ezt a 
„Mójzes tisztelendő urat”, hogy az egész út nem is lesz 
olyan veszélyes. Ha valaki éppen tudni akarja, hová megyek, 
Veszprémtől Celldömölkig, azt mondom, hogy megyek 
Celldömölkre kirándulni, aztán pedig egy nagyon fontos 
találkára megyek Hegyeshalomra… Ezek után két lehetőség 
van: vagy elfognak, vagy nem; tertium non datur. 

Itt kell megemlítenem, hogy miután felszálltunk Veszp-
rémben a Celldömölk felé vezető vonatra, észrevettem, hogy 
a Dávidnak volt egy aktatáskája, ami majdnem üresnek 
látszott; nekem viszont volt egy csomagom, de nem volt 
táskám. Azt proponáltam tehát Dávidnak, hogy a kettőből 
csináljunk egyet, s én majd viszem. Kinyitotta tehát táskáját, 
s megmutatta, mivel indult el a hosszú útra: volt benne egy 
kis tekercs WC papír és a Forradalom a fizikában című 
könyv, amely akkor a „bestseller” listát élvezte. Hogy ebből 
milyen sok haszna volt később Dávidnak, nem tudom, de 
ugyanaz a kérdés engem is zavarba hozna, mert az én cso-
magom tartalma sem ért sokkal többet. 

A másik élményem egészen más természetű volt. 
Ugyanazon a vonaton, Veszprémet elhagyva, felismertem 
egy magam korú fiatal legényt, akivel öt évvel azelőtt Né-
metországban  mint leventék együtt szolgáltunk, s együtt 
töltöttünk hat hónapot amerikai fogságban. Ő is felismert. 
Nevére nem emlékeztem. Emlékezett-e ő az enyémre? A 
végén sem ő nem szólított meg engem, sem én őt. Még ma is 
sajnálom, hogy elmulasztottuk az arany alkalmat. Én azért 
nem akartam szóba keveredni, mert attól tartottam, hogy ő is 
azt kérdezné, hová megyek. Nyugatra? – ahonnan néhány 
évvel azelőtt jöttünk haza? 

S közben megérkeztünk Celldömölkre. Itt sikerült meg-
győznöm Dávidot, hogy vacsorázzunk meg. Vacsora volt-e, 
vagy uzsonna? Nem tudnám megmondani, mert azt sem 
jegyeztem fel, hány óra volt, és mennyi időnk volt a két 

vonat között. Dávid nehezen egyezett bele a gondolatba, de 
a végén kellemesen „megvacsoráztunk”, s ezzel elvetettük a 
vacsora gondját, s erőt biztosítottunk az elkövetkező éjszaka 
hosszú gyaloglására. 

Innen utunk Répcelakra vezetett. Ott is át kellett száll-
nunk. Hanem az átszállásra olyan kevés időnk volt, hogy 
még jegyet sem tudtunk váltani. „Üsse kő!” gondoltam 
magamban: egy-két forintos ráfizetés egyikünket sem juttat-
na csődbe. Jött is a kalauz, kéri a jegyeket, s én mint szenior 
jelentettem neki, hogy nagyon sajnáljuk, de nem volt időnk 
jegyet váltani. 

– És hova utaznak? 
– Hegyeshalomra. 
– Hegyeshalomra, ismételte meg a kalauz, akkor maguk 

nem szöknek meg, s ezzel elrohant. Úgy látszik, fontosabb 
dolga is volt, mint a jegyünk. 

– De miért mondta azt, hogy „akkor maguk nem szöknek 
meg?” Igazat mondott? Rájött arra, hogy mi valóban szökni 
akarunk? És ha visszajönne egy-két ávós kíséretében? 

Egy szó, mint száz, azon kijelentése, hogy „akkor maguk 
nem szöknek meg”, engem nagy zavarba hozott. Hajlandó 
lettem volna minden büntetést, pótlékot kifizetni; megvenni 
a jegyet akárhová, csak ne kelljen várni a „rendőrök megér-
kezésére”. Hát persze, hogy nem Hegyeshalomra igyekez-
tünk! Ott szökni öngyilkosság lett volna. 

És hogy szorongásunk, ijedségünk, rettegésünk – Dávid 
is így érzett? – legmélyebb pontját is megtapasztaljuk, a 
kalauz helyett egy civil ruhás, középkorú, jól öltözött úriem-
ber telepedett a társaságunkba. Bicikli fújtató volt a kezében. 
Jól megnézett, s látta, hogy nagyon zavarba hozott mindket-
tőnket. Néhány percig halálos csendben ültünk. Valakinek 
tehát meg kellett törnie a jeget. 

– Óh! Mi Hegyeshalomra kértük a jegyet. A végén meg-
kockáztattam a kérdést: 

– Mond csak, Laci (ez volt Dávidnak keresztneve), téged 
vár a nagynénéd az állomáson? 

– Engem nem vár senki, válaszolta a Laci, s ezt olyan 
idegesen mondta – szinte felugrott meglepetésében –, hogy 
még azt is elárulta, hogy e kérdésnek semmi alapja nem volt. 
Erre útitársunk, észrevévén, hogy mennyire zavarba hozott, 
felkelt, s kezében a bicikli pumpával eltűnt. 

Közben vonatunk megérkezett Csornára. De a kalauz 
soha nem tért vissza: nem akart, vagy valóban nem volt 
ideje? De ha Hegyeshalom előtt valóban visszatért, hogy a 
jegyek árát behajtsa, mi már valóban megszöktünk. Honnan 
tudhatta volna, hogy nekünk eszünk ágban sem volt He-
gyeshalomra utazni; mi Csornára, s onnan Bősárkányba 
mentünk… 

A csornai állomáson már egészen határ menti hangulat 
volt: az egyenruha – ávósok, rendőrök, katonák – dominálta 
a terepet. Ekkor azonban a helyzetet nem véltem veszélyes-
nek: rájöttem, hogy senkit sem érdekel jelenlétünk. Jelenlé-
tünk? – Igen, itt már mind a huszonegy zirci összefutott. 
Lomhán csatangoltunk az utasok között, a peronon. Ha 
valakinek gyanúsak lettünk volna, könnyen fel tudott ismer-
ni, hiszen mind kopaszok voltunk, sápadtak, szegényes 
öltözékben, már hazátlan lelkiállapotban. Az sem volt meg-
lepő, hogy fáradt képet mutattunk, hiszen az utolsó hónapok 

E 
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eseményei mindenkit komoly próbára tettek: mindenki holt 
fáradtan indult a szökésnek. 

Látván ezt a „hivatalos” és egyenruhás rendőrtömeget, 
arra gondoltam, hogy az utolsó hónapokban ők valóban 
„túlteljesítették a normát” – főleg az egyházüldözés terén – 
úgyannyira, hogy most, miután tízezrek sorsát elintézték az 
országban, mit tehetnének ezzel a huszonvalahány fickóval, 
akik ki akarnak lépni a szisztémából? 

Amint felszállok a „hegyeshalmi” – vonatra, meglep, 
hogy nem a legkellemesebb társaságot választottam. Egy 
elegánsan öltözött katonafőhadnaggyal kerültem egy lámpa 
alá. A sűrű cigarettafüstben a lámpa fénye mint egy tölcsér 
világított meg egy kis teret, s úgy tűnt, hogy az ember csak 
azt láthatta, ami a tölcsér szférájába került. 

Mivel innen más helyre nem mehettem, – a kocsi tele 
volt „kopasz koponyás fiatalemberekkel” – igyekeztem 
legalább „egyházi” mivoltomat palástolni. Előhúztam egy 
doboz cigarettát, megkínáltam a főhadnagy urat, aki vissza-
utasított mondván, hogy nem dohányzik, s én rágyújtottam. 
Ezzel megjött a bátorságom, végül körül mertem nézni, s 
nagy meglepetéssel láttam, hogy a kocsinak az a szakasza 
tele volt zirci kispapokkal. Az egyik jobban húzódozott mint 
a másik, pedig a kocsi megvilágítása biztosan nem árulta 
volna el kilétüket. Néhányan, akiknek már nem jutott ülő-
hely, az ajtónyílást annyira eltorlaszolták, hogy a leszállást 
egyenesen lehetetlenné tették. Az egyik szegény nénike, aki 
valamelyik megállónál le akart szállni, méltatlankodva felki-
áltott: „Mit áll ez a sok fiatalember az ajtóban?” El lehet 
képzelni, micsoda félelmet keltett a fiatalemberek lelkében a 
nénike ártalmatlan megjegyzése! Szerencsére a következő 
állomáson nekünk is le kellett szállnunk. Megérkeztünk 
Bősárkányra! 

Megérkezés Bősárkányra 
z állomás álmosan pislákoló kis lámpája talán a szo-
kottnál is halványabban világított, mintha az is igyeke-

zett volna elrejteni az érkezők azonosságát. Hanem, ha a 
többiek nem szálltak volna le a vonatról, nem is tudtam volna, 
hogy megérkeztünk Bősárkányra, mert az állomás épületét 
sem láttam. A leszállás után az utasok egymás után surrantak 
ki a keskeny kijárati kapucskán, a halványan pislákoló lám-
pácska alatt, de én már nem tudtam megállapítani, hogy a 
sorban kivonulók közül kik voltak a mieink, s kik a helybeli-
ek. A megbeszélt útirányt sem én, sem a többiek nem ismer-
ték fel. Senki sem számított erre a vaksötétségre: az állomás 
lámpája után a teljes sötétségbe léptünk. Ahelyett, hogy a 
sorompónál jobbra fordultunk volna, – mivel a sorompót nem 
láttuk – a kavicsos úton maradtunk, s követtük a falu felé 
baktató népet, sejtvén ugyan, hogy az nem lehet a helyes út, 
mert az balra fordult. Hanem azon a sarkon, ahol jobbra kellett 
volna fordulnunk, senki sem állt, de ha volt is ott valaki, a 
sötétben én nem láttam. És hogy feltűnést ne keltsünk, a falu 
felé tartó falusiakat követtük. Én tudtam ugyan, hogy rossz 
irányba megyünk, de a két lehetőség közül ez volt a jobbik 
megoldás. 

Szerencsére alig mentünk száz métert, amikor valaki, aki 
elhúzott mellettem, fülembe súgta, hogy forduljak vissza. De 
hogyan forduljunk meg, anélkül, hogy a falusiak észre ne 
vegyék? Ez az egyszerű kérdés ezerszer átnyargalt az agya-
mon. Megfordulni? Talán annyira a falusiak mégse figyel-
nek, de ha mégis lenne a tömegben egy titkosrendőr, ő 
mindjárt átlátná a helyzetet. De meg kellett fordulni… 

A végén a tömegben valaki mégis feltette a kérdést: 

– Mi az, a vonat még mindig bent áll, hogy ezek az ál-
lomásra igyekeznek? – Igen, gondoltam magamban, a vonat 
még mindig bent áll, de nem Bősárkányban, hanem valahol 
máshol; ki tudja hol? 

S amikor visszafordultunk, jött egy másik „futár”, aki ar-
ra kért, hogy feküdjünk le az út szélén, a szántóföldre, s ott 
várjuk meg a következő parancsot. Lefeküdtem, Dávid is 
mellém, s ott lihegtünk néhány percet. Ez volt az érettségi 
ruhám első próbatétele! Közben egy-két csepp eső is rám 
ijesztett: a borult ég idáig csak a sötétséget növelte, de ha 
esőben kellene majd kigyalogolni a határig?! 

Szerencsére, az a néhány csepp csak fenyegetés maradt. 
Percek múlva jött a halk füttyszó, ami a jó útra hívta a társa-
ságot. A földről feltápászkodtunk, s visszamentünk a sorom-
póig, ahol most balra fordultunk, átléptünk a vasúti síneken, 
s „beleütköztünk” a nagy szalmakazalba. A nagy sötétben a 
szénakazlak mint félelmetes óriások az égig látszanak emel-
kedni. 

A szalmakazlak lábánál 
alóban óriási kazlak voltak. De hogyhogy nem láttuk 
azokat a vonatról leszállván? Most hirtelen egy másik 

látványosság is kelt a szemeim elé: nyugat felé sűrű, fekete 
felhők – amelyekből csak esőt várhattunk – borították a 
látóhatárt, de ugyanakkor bennem azt az érzést keltették, 
hogy kezdtek felszakadozni. És ahogyan látásom tisztult, de 
még mindig félhomályban, közvetlen közelemben láthattam 
a három vezető „szöktetőnek” puskás sziluettjét is. Ez a két 
látvány – a fekete felhők és a puskások – egy kicsikét elret-
tentettek; még egyszer felmerült agyamban a gondolat: az 
egész éjszakát zuhogó esőben kell majd átélnünk és átgyalo-
golnunk? Milyen állapotban fogunk majd Ausztriába ér-
kezni, ha egyáltalán meg tudunk majd érkezni. 

– És azok a puskások kicsodák: rendőrök? katonák? ha-
tárőrök? Miért hordtak puskát? Ha ezek a puskások a mi 
vezetőink (?), és ha a határőrséggel találkoznának, használ-
nák-e fegyverüket? S ha igen, akkor mit csinálnánk? – „Óh, 
irgalom Atyja, ne hagyj el!” Akármi is volt a céljuk, hívatá-
suk, jelenlétük engem nagyon aggasztott. 

Az első félelem, az eső! 
Egy-két órás gyaloglást a legnagyobb sárban is kibírnék, 

vigasztaltam magamat. Hanem – hála legyen Istennek! – a 
másik félelmem is feleslegesnek bizonyult: mindjárt meg-
tudtam, hogy azok a puskások a mi vezetőink voltak, a „ve-
zérek”. Azonnal át is vették a vezetést: nem volt idő teketó-
riázni. 

Míg a helyzetet ezekkel a gondolatokkal felmérhettem, a 
puskások csoportunkat egy fákkal és bokrokkal szegélyezett 
mezei útra, a kazlaktól egy kicsit odább, terelték. Ott „nép-
számlálást” tartottak. Úgy látszott, hogy mindenki megérke-
zett, de biztonság kedvéért még egyszer megszámoltak 
bennünket. Ők már tudták, hogy huszonegyen kellett, hogy 
legyünk. A számlálás befejeztével a vezető megelégedéssel 
jelentette, hogy mind a huszonegyen jelen voltunk. Indulhat-
tunk a határ felé! 

Később tudtam meg, hogy a „fővezérnek” a neve Ernő 
volt. Az ottani körülményekből azt vettem ki, hogy a három 
vezéren (a három puskáson) kívül voltak még egy néhányan, 
akik innen (a kazlaktól) visszamentek. Ezeket én „mellékka-
lauzoknak” neveztem. Közülünk Paszkál ismerhette őket: 
úgy láttam, hogy mielőtt eltűntek a sötétben, mind a puská-
soktól, mind Paszkáltól elbúcsúztak. (Ezek közül dr. Hor-
váth Géza pap lett, és ma Fertőendréden kanonok-plébános.) 

A 

V
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Ebben a csoportosulásban és kavarodásban vettem észre, 
hogy az egyik zirci elöljáró, a Prefektus úgy határozott, hogy 
csoportunkat elkíséri külföldi útjára; tehát ő is szökik. Ha-
nem a hallottakból úgy tűnt – egyesek mindjárt ki is fejezték 
csalódásukat –, sokan szívesebben vették volna, ha Zircen 
marad. 

Vesztegetni való idő nem volt: vezetőink vállukra vették 
a puskájukat, bennünket kettes sorba állítottak, ők mindhár-
man a sor elejére álltak, s elindultunk a hosszú útra. A töb-
biek talán tudták, de én biztosra veszem, hogy nekem nem 
jutott tudomásomra, milyen hosszú út előtt álltunk. Talán a 
vezetők maguk sem tudták! Amikor útnak indultunk este fél 
tíz óra volt. Először egy göröngyös mezei úton, utána pedig 
árkon-bokron, bukdácsolva, állandóan irányt változtatva 
haladtunk valamilyen irányba. 

Megnyugtató volt arra gondolnom, hogy amióta elin-
dultunk a kazlaktól, mintha még az idő is a mi pártunkra állt 
volna: a felhők felszakadoztak, a hold csonka korongja 
lassan előbújt a felhők közül. Először még valami világítóto-
ronynak néztem, mert hát a hold nem „nyugaton” kel fel, 
mint ez a „szerencsétlen korong”, de amikor meggyőződ-
tem, hogy valóban a holdat látom, úgy próbáltam fenomént 
megmagyarázni, hogy lenyugvóban van. De ez sem felelt 
meg a valóságnak elfogadhatóan: ha idáig fenn is volt, akkor 
miért volt olyan sötét? 

Abban, hogy a hold állandóan emelkedett, nem volt sem-
mi furcsaság, de szerintem rossz irányba haladt. Kénytelen 
voltam tehát beismerni, hogy már az első félórában el-
vesztettem az irányt: a nyugatot keletre helyeztem, s így mi 
„kelet felé” haladván igyekszünk megközelíteni a nyugati 
határt. 

Hirtelen a holdnak félelmetes szerepet tulajdonítottam. 
Amíg sötétben baktattunk, nem is gondoltam arra, hogy a 
sötétség leple alatt láthatatlanok voltunk; hanem amikor a 
hold teljesen előbújt, csoportunk láthatóvá lett: a magasba 
kapaszkodó korong vöröses fényében az éjszakai utasokat 
mindig tisztábban láthatta a határőrség. Félő volt számomra, 
hogy a végén a hold lesz a mi árulónk. Oly fenyegető és 
kísérteties volt a fénye, hogy még a saját árnyékomtól is 
irtóztam. Főleg, amikor időnkint egy tisztásra értünk. Az 
éjszaka ártatlan csendje ezt a félelmet még jobban fokozta. 

Amikor az első „járőr-hely” közelébe érkeztünk, min-
denkinek le kellett hasalnia. Tévedésből kerültünk-e erre a 
helyre? A határőrök – ha voltak ott egyáltalán őrök – észre-
vehettek-e bennünket? Mivel én a csoport végét alkottam – 
közben a kettes sorból már régen libasor lett – nem tudtam, 
hogy mi történhetett. Annyit üzentek hátra, hogy járőr-hely 
közelébe kerültünk. Vártam az üzenetet, a vezetők további 
üzenetét, de az nem jött. Egy ideig a szívem dobogását hall-
gattam, amely olyan hangosan dobogott, hogy még az előt-
tem fekvő is hallhatta. 

Szívem dobogása mellett hallottam a nád suhogását is: 
onnan jött felénk a határőr… És ha valóban ránk talál, a mi 
vezetőink hogyan fogadják majd? Lelkiállapotomat lázál-
mok uralták: az egészet el tudtam képzelni addig a pontig, 
amíg az ellenség felénk tart; képzeletem már nem merte 
elfogadni annak a megérkezését. A nádat a legkisebb szél is 
megrezegtetheti, a nyárfát a legkisebb levegőmozgás is 
megzörrenti, de érkezni csak akkor érkezik valaki vagy 
valami, ha ott van. 

Megnéztem a zsebórámat, tizenkettő felé járt az idő; már 
két és fél órát gyalogoltunk. Közben azt az üzenetet küldték 
hátra, hogy az útnak kb. a felét tettük meg. Vigasztaló! Én 

azt hittem, hogy ebben az órában már régen túl leszünk a 
határon. A hangulatom egy kissé lelohadt; fáradtnak is érez-
tem magamat, de tovább kellett menni. Úgy láttam, hogy a 
fáradság mindenkiben lelohasztotta a lelkesedést. 

Az elvetett panaszokból és sóhajokból az is nyilvánva-
lóvá vált, hogy sokan kezdtek éhesek lenni. Nagyon régen 
volt, amikor ebédeltek, ha egyáltalán ebédeltek, s még keve-
sebben voltak, akik vacsorára is gondoltak. 

Közben az út egyre rosszabbodott; a térdig érő harmattól 
nedves füvet néha bizonytalan nádas váltotta fel, ahol az 
ember meg-megsüllyedt, s ugyanakkor egy nádszál csapta 
arcon. Ezt a barátságtalan terepet időnként sűrű erdő követte. 
Én az erdőt mindig nagy megnyugvással vettem: abban én 
védőpajzsot véltem: oda még a hold fénye sem hatolt be… 

Minden nehézség ellenére, az idő nemcsak, hogy múlott, 
hanem szaladt is. Magam is attól tartottam, hogy ránk virrad, 
mielőtt a határhoz érnénk. Éppen egy sötét erdő közepén 
haladtunk, amikor vezetőink a határ közelségét jelentették. 

Egymás kezébe görcsösen fogódzkodtunk, hogy el ne 
veszítsük egymást. A fáradság és a félelem mindent felna-
gyít. Az erdőkön áthaladván, lábunk alatt recsegett a száradt 
gally, s olyan nagy zajt keltettünk, hogy talán még kilométe-
rekre is hallatszott elvonulásunk. 

Mindannyian lihegtünk, amikor kikerültünk ebből a sötét 
erdőből. Pihenésre senki még gondolni sem mert volna. 
Megállni? Leülni? Megbeszélni a dolgokat? – Milyen dol-
gokat? Ahogyan kiléptünk az erdőből, úgy láttam, hogy egy 
ösvényre léptünk, amely embermagasságú csalánon vezetett 
át. Az idő kettő felé járt. S hirtelen megint „feküdj”-öt pa-
rancsoltak. Még mindig az erdő szélén voltunk. Nyomasztó 
volt a csend, amit lépteink zaja megszűnt. Hallani véltem a 
mellettem fekvő lélegzetét. Mi volt az újabb „feküdj”-nek az 
oka? 

Íme az éjszaka tragikomédiája! Én soha nem hallottam 
azelőtt az őzbika bőgését. Vagy a zaj, amit csináltunk, vagy 
a természetes és ellenséges illatunk  egy „vadászó” őzbiká-
nak felébresztette érdeklődését. Amikor először nagyon 
messziről hallottam bőgését, nekem úgy hatott mint egy 
kutyának a távolságtól torzított ugatása. 

Ennek hallatára bennem egy újabb veszély gyanúja éb-
redt fel: ha a határőrséget sikerült is kikerülnünk, gondoltam 
magamban, a rendőrkutyákat nem tudtuk kijátszani, nyo-
munkban járnak. Az ugatás mindig közelebbről és közelebb-
ről hallatszott, ami természetes volt, hiszen a „kutya” gyor-
sabban haladt mint a gazdája, bár időnként meg-megállt, 
hogy a gazdája beérje… Egy bizonyos idő után olyan kö-
zelre képzeltem el, hogy attól tartottam, hogy a lábamra 
tapos. Persze, hogy már nem úgy ugatott mint egy kutya, de 
én honnan tudtam volna, milyen az őzbika bőgése? A sor 
végén egészen kiszolgáltatva éreztem magam. Egy kicsikét 
nehezteltem is a puskásokra; miért kellett mind a háromnak 
a sor elején lennie? A három közül egy nyugodtan marad-
hatott volna a sor végén, nemde? 

Hanem hirtelen eszembe jutott, hogy volt nekem is vé-
dekező fegyverem. Egy évvel a szökés előtt, 1949 őszén, 
valamilyen „kémkedési kiküldetésben” Szentgotthárdon 
jártam. Éppen akkor építették a drótsövényeket Magyaror-
szág és Ausztria között, néha a vasúttöltés mentén. Akkor 
hallottam Szentgotthárdon egy-két szórakoztató történetet a 
„vasfüggönyt” (a drótsövényt) megelőző szökésekről. Az 
egyik anekdota szerint, volt, aki éjszaka szökött. Világító 
lámpával a kezében indult el a határ felé. Amikor a határőr 
„ÁLLJ”-t kiáltott, a szökő megállt, a botot, amit szintén 
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magával vitt, a fölbe szúrta, a lámpát felakasztotta rá, és ő 
továbbment. Mire a határőr megérkezett az égő lámpához, a 
szökő már a határon túl volt. 

Ezt a történetet én nem tudtam volna megismételni, már 
csak azért sem, mert közben fölépült a drótsövény. Na mert 
azért sem, mert mi huszonegyen voltunk. 

Maradt a másik lehetőség, a másik történet szellemes 
megoldása. Miután nagyon sok esetben a szökőket rendőr-
kutyákkal fogták el, a kutyákat kellett valamiképpen ártal-
matlanná tenni. Ezt pedig úgy lehetett megtenni, hogy a 
szökő egy kis fiola jóddal indult neki a határnak. Amikor a 
kutya közeledett, a szökő a jódot kiöntötte, amit a kutya 
megszagolván szaglását teljesen elvesztette, s így ártalmat-

lanná lett. Én is egy ilyen kis fiola jóddal indultam, na meg 
egy bicskával a zsebemben. Ha a jód nem használt volna, a 
bicska minden bizonnyal kinyílt volna a kezemben. 

Éppen a jódra gondoltam, amikor jött az üzenet a sor ele-
jéről, hogy nem kell félni, mert a vadbika irányt változtatott, 
s bőgésével tovább nem kompromittálta sem ott-létünket, 
sem szökésünket. Megnyugodva, s egy kicsikét megpihenve 
útnak indulhattunk, de most már valóban a határ közelében 
jártunk. 

 
 Folytatása következik 

 

–––––––––––––– 
 

G o n d o l a t o k  a  p e d a g ó g i á r ó l  
 

Versényi György 1944-ben érettségizett a Szent 
Bernát Gimnáziumban. Latin-francia szakos tanárként 
végzett a budapesti Tudományegyetemen, és tanári pá-
lyája egészét – egy év kivételével – Balassagyarmaton, a 
Balassi Bálint Gimnáziumban töltötte. Tizennyolc éven 
át volt igazgató. Nyugdíjasként is Balassagyarmaton él. 

Az élet úgy hozta, hogy idén kéthavi rendszerességgel 
pár napra egy budapesti kórházba kellett jönnie kezelésre. 
Látogatásaim során sok mindenről esett szó, hisz már 
több mint hatvan éves a barátságunk, de majd minden 
alkalommal visszakanyarodott a beszélgetés fonala a neve-
lésre. Kérésemre néhány gondolatát egy kis magnón rög-
zíthettem. 

 
Nézeted szerint miben áll a tanítás lényege? 
A legnemesebb hagyománya a pedagógiának, amit a la-

tin ’educatio’ szó sugall. Ennek szótöve az ’educ’ (duco, 
ducere – vezetni; e, ex, – -ból, -ből), jelentése: kivezet, kifej-
leszt, kibontakoztat – magyarul így mondhatnánk inkább: 
hagyni kibontakozni belőle azt, ami bennük megvan. A jó 
iskola tehát nem uniformizálja tanárait és diákjait, hanem 
sok türelemmel kibontakoztatja azt, ami bennük megvan. 
Helytelen tehát az a felfogás, mely szerint a tanítás valami-
nek valamilyen úton való begyömöszkölése, ehelyett inkább 
a kibontakozás feltételeit, lehetőségeit kell megteremtenie.  

Természetesen a tanítás emellett adatok, tények és össze-
függések átadása, és ezeknek fontos a megérlelése is. Ami 
legfontosabb a nevelésben: kedvet teremteni tudásnak a gaz-
dagítására. A diák élvezze azt, hogy valami módon többet tud, 
megtud valamit, amit eddig nem tudott, ami rejtve volt előtte, 
megismerje azt, ami eddig számára titok volt.  

A pedagógia kifejezés inkább „ráhajtást” jelent. Vé-
leményem szerint a kibontakoztatáson lenne a hangsúly, – 
előhívni belőle azt, ami valami úton-módon benne van, és 
mindenképpen a megnyerni-n; – valaminek valakit. Annak, 
hogy ő szeresse a tudást. 

A pedagógiának mindkét részről a személyiség a föl-
tétele. A személyiség az, amelyik adott: egyrészt nevelni tud, 
másrészt nevelődni tud, és – ami nagyon nehéz a pedagógus 
pályán – kicsit mindenkit másképp kell nevelni, mert más-
képpen lehet megnyerni valamire. 

Azt hiszem ez igen nehéz feltétel a pedagógiában. Te ho-
gyan tudtál ennek a pedagógiai követelménynek megfelelni?  

Szerencsém volt, mivel az egyetem után a balassa-
gyarmati gimnáziumba kerültem, melynek kiváló tanári kara 
volt. A kezdő tanár – de azt hiszem ez így van az élet más 
területén is – a „szakmáját” az egyetemről kikerülve kezdi 
igazán megismerni. Lényegében ebben a tanári karban taní-
tottak meg tanítani, nem szavakkal, figyelmeztetésekkel, 
hanem példamutatással, mintaadással.  

A pedagógusképzés nehéz dolog, mert nem mindenki 
alkalmas erre, és jó pedagógussá nem könnyű valakit kiké-
pezni. Bizonyos, hogy a pszichológia és a szociológia újabb 
eredményei elősegítik a képzését, de bizony ez még nem 
elégséges.  

A tanársághoz is, természetesen, kell egy bizonyos 
szakmai tudás, – értve ezen pl. a nyelvet, vagy pl. a fizikát 
stb. –, ezt könnyű átadni. Egyébként az átadni szükséges 
(szak)tudásanyag legnagyobb részét már középiskolás korá-
ban megtanulja az ember. 

A magyar, de más pedagógia is, igen nagy súlyt he-
lyezett arra, hogy a nyelvészetben, a fizikában stb. levő 
szaktudást elsajátítsák a pedagógus-jelöltek. Fióktudósokká 
képezték ki a hallgatókat. Ezzel a képzéssel azonban a tanár-
jelöltekből többnyire nem válik sem komoly szaktudós, sem 
a gyerekekkel megfelelő szinten bánni tudó, a tanulást meg-
szerettetni tudó valaki.  

Figyelemre méltó, hogy a pedagógia nagyobb szerepet 
játszott a középfokú tanítóképzésben. Itt jobban tanították, 
hogy a jelöltek hogyan tanítsanak. Igaz, kisebb gyerekekkel 
talán könnyebb is bánni. A tanárképzésben a hangsúly átte-
vődött a tudományra.  

Nem minden személyiség alkalmas arra, hogy elsajátítsa 
a hatni tudást. Éppen úgy, mint a művészetben: hiába tudja 
valaki jól az ábrázoló-geometriát, abból még nem lesz kép-
zőművész. Ha valaki jól elsajátítja a szakmában megismer-
hető anyagot, abból még nem lesz jó tudós. Neki a személyi-
ségében kell meglenni annak a képességnek, hogy ő a má-
sikra hatni tudjon. 

Lényeges feladat kiválasztani azokat az embereket, 
akiket pedagógussá lehet és érdemes is nevelni. Ez általá-
ban minden pályára ráillik. Az egy eszményi világ lenne, 
ha mindenki azt csinálná, amire érzéke, képessége és 
adottsága és kedve van. De hát ez nem így van, mert a 
pályaválasztás is egyike a vak véletlen által vezérelt dol-
goknak.  
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A pedagógiában lényeg a kapcsolatteremtő készség. Ez 
alapvetően fontos. Van, akivel könnyebb, van kivel nehezebb 
kapcsolatot teremteni. Tehát megnyerni valaminek. Ezt ta-
pasztalhattuk az egri gimnáziumban. Micsoda jó kapcsolatte-
remtő készsége volt a tanárainknak. Különböző mértékű, 
különböző módszerű, és nem egyforma. Igaz, tanáraink hely-
zetüknél fogva – nem volt családi gond mögöttük – „ránk 
voltak utalva”. 

A családi lekötöttség ún. hátrányos volta nem egyértelmű, 
hisz voltak régebben is és ma is vannak családos tanárok, akik 
kitűnően tanítottak-neveltek. A családi lekötöttség talán áthi-
dalható a pedagógiában. 

Bizonyára áthidalható, de az, hogy milyen családból jöt-
tek, már kevésbé. Végül is azonban nincsen áthidalhatatlan. 

Amit igen becsültem a ciszterci tanároknál, és a pályámon 
is fontosnak tartottam: legyen meg az illetőben az a képesség, 
hogy elismeri a másikat, tehát megbecsüli. És ezt óvatosan, de 
kifejezésre tudja juttatni. Tehát nem szembedicséri, hanem 
valami úton-módon érezteti a másikkal: én téged nagyra tarta-
lak.  

Talán ösztönszerűen is megvan ez az emberben, de ér-
dekes, amikor tudományos szinten is megtanulja. Ebből a 
szempontból nekem nagyon sokat jelentettek a franciaországi 
utaim, az ott megismert pszichológiai, szociológiai és egyéb 
ilyen tudományokban folytatott tanulmányaim. Tudniillik a 
pedagógia nem más, mint pszichológia, szociológia, amihez 
adva van az illetőnek a saját személyisége 

–––––––––––––––––––– 
 

A 213. cserkészcsapat Rover őrsének naplója 
 
Örömmel vesszük kézbe diákkorunk egy-egy „relikviáját”, melyek fiatalságunk emlékét elevenítik meg bennünk. Bizo-
nyára sokan őriztek ilyen emléket (írásokat, leveleket, fényképeket). Hogy el ne kallódjanak, elhelyezhetjük ezeket 
iskolánkban, ahol Kovács Ottó tanár úr viseli gondját az emlékeknek. 
A „Rover-őrs” naplóját Szőllőssy László kedves leánya Horváthné Szőllősy Zsuzsa őrzi, és adta át bemutatásra. A 213. 
sz. Koháry cserkészek „maradékánál” bizonyára akad a ládafiában ilyen őrsi napló. 
 

 
A napló első oldalát Morvay Sándor készítette, a napló 
kezdő lapjait pedig Szőllőssy László írta. 
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EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN 
A 2006/07-ES TANÉV ELSŐ FÉLÉVÉBEN… 

 
AUGUSZTUS 31-SZEPTEMBER 8.   Rák Sándor és Reményi Henrietta tanárnők vezetésével iskolánk 16 

tanulója meglátogatta testvériskolánkat, az olpei St. Franziskus Gimnáziumot. 

SZEPTEMBER 1.  Veni Sancte - ünnepi szentmise a Bazilikában. Az első tanítási nap az iskolában. 

SZEPTEMBER 8-22.  Utazás Angliába. Csákváriné Veréb Valéria, Örsiné Mohl Szilvia tanárnők valamint a 10. 
A, a 10. E és 10. K osztályból 63 tanuló az osztályfőnökeikkel az angliai Broadstairs város Kent School isko-
lájában kéthetes angol nyelvi gyakorlaton vett részt. 

SZEPTEMBER 7.  Lelki nap a pedagógusoknak. A Szent Bernát Templomban előadás tartott Rácz István 
Pelbárt atya, iskolánk lelki vezetője. 

SZEPTEMBER 11-15.  Erdei iskola Felsőtárkányban a 7. c osztály tanulóinak. 

SZEPTEMBER 15.  Iskolarádiós megemlékezés Salkaházi Sára boldoggá avatásáról Kelemenné Oravecz Júlia 
tanárnő szerkesztésében. 

SZEPTEMBER 22.  Virtuális Veni Sancte. Az egri főegyházmegye ifjúsági irodájának rendezvénye a díszte-
remben. 

OKTÓBER 7.  Csák György tanár úr szervezésében iskolánkból 45 tanuló vett részt az őszi nagymarosi 
találkozón. 

OKTÓBER 7.  Lénárt János emléktúra a Bükkben. 

Megkezdődtek az 1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezései iskolánkban. 

OKTÓBER 16.  1956–2006.  A Ferences Rendházban a Fertálymesteri Testület rendezvényén iskolánk 
„Szivárvány” színjátszócsoportja emlékműsort mutatott be Dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő rendezé-
sében. 

1956–2006.  Kiállítás a régi épület első emeletén iskolánk diákjainak műveiből. 
1956–2006.  A Varga László Polgári Teátrum rendhagyó történelem órája a 11. évfolyam tanulóinak. 

OKTÓBER 17.  1956–2006.  A végzős évfolyam tanulói az Ifjúsági Ház mozitermében megnézték Szilágyi Andor 
Mansfeld című filmjét. A film után beszélgetés volt a rendezővel és a főszereplővel, Fancsikai Péterrel. 

OKTÓBER 19.  1956–2006.  Iskolai szavalóverseny az ’56-os forradalom és szabadságharc tiszteletére. 
1956–2006.  A kollégium leányai 56 perces testmozgásra vállalkoztak az 1956-os forradalom és a sza-
badságharc tiszteletére. 

OKTÓBER 20.  Az 5. C osztály és a 9. évfolyamos tanulók ünnepélyes fogadalomtétele a Bazilikában. 
1956–2006.  Köves Eszter tanárnő rendezésében iskolarádiós megemlékezés az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére. 

 
1956–2006.  Kopjafaállítás a primus udvarban. 

Iskolánk igazgatónője, dr. Pisákné Balogh Éva megnyitóbeszédében köszöntötte vendégeinket, különö-
sen az adományozókat, Püsök László urat, valamint kedves feleségét és leányát, továbbá Kovács Sándorné 
Ilonka nénit és fiait, Kovács György geofizikust, aki 1974-ben végzett a 4. F osztályban, Kovács Ákos geofi-
zikust, aki 1980-ban végzett a 4. C osztályban és dr. Kovács Emőd főiskolai docenst, aki 1985-ben végzett a 
4. B osztályban. Majd a következőket mondotta: 

„… ez a kopjafa is szimbolizálja az összefogást, a közös múltból táplálkozó gyökereket határon belül és 
határon túli magyarok között. Szimbolizálja az új és az önálló hajtásokat, amelyek mind a csúcs felé mutat-
nak, mintegy jelezve az utat a jövő ifjúságának. Most nehéz időket élünk, de nincs más lehetőségünk, csak a 
közös összefogásunk. Wass Albert szavaival:  

 

„Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk,  
És leszünk Egy Cél és Egy Akarat:  
A víz szalad, de a kő marad,  
A kő marad.” 
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És a kő maradását, az állandóságot és az egyetemes értéket szimbolizálja egyszerűségében és míves-
ségében ez a kopjafa. Lehetne-e méltóbb helye, mint itt, a 300 éves tanító hagyományokkal rendelkező cisz-
terci iskolában. Úgy gondolom, hogy itt a helye. Ez a kopjafa hosszú időn át fogja hirdetni a jövő ifjúságának, 
hogy feladata van, amelyet becsülettel, hittel és emberséggel kell végeznie. Köszönöm az adományozó 
ajándékát és nagylelkűségét, Isten áldását kérem munkájára és családjára. A kopjafát az iskolai szalag elhe-
lyezésével most felavatjuk.” 

A „Kell még egy szó…” című dal hangjaira Denk Zsófia 12. B és Kovács Réka 13. K osztályos tanulók 
felkötötték a nemzeti színű szalagot. Az adományozó, Püsök László úr pedig így szólt az egybegyűltekhez: 

„… Amikor megkerestem dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónőt a fiam beiskolázásának szándékával, nem 
reméltem, hogy ekkora empátiával és ennyi áldozattal viseltetik ez az iskolaközösség irántunk. Örömmel tölt 
el, hogy ennyi jó szándékú, segítőkész emberre találtunk. Megnyugtat, hogy Ziegler tanító úr írói hagyatéká-
hoz ragaszkodva az iskola megteremti azt a lehetőséget, hogy a Nemzetnek a jövőben is legyenek Cecey 
Évái és Bornemissza Gergelyei. Ezt az áldozatos munkát szeretném valamiképpen viszonozni. Így született 
meg a kopjafa ötlete 2004 decemberében.( …) 

Kívánom, hogy e kopjafák emlékeztessenek az összetartozásra is. A nemzet kulturális egységét a törté-
nelem viharos századai nem érintették. A mai körülmények lehetőséget adnak arra, hogy a nemzet boldogu-
lását győzelemre vigyük. Úgy gondolom, hogy ez a határon kívüliek nélkül nem valósítható meg. A kopjafák 
a győzelem jelét, a „”V-t alakítva tisztelegnek 1956 előtt is.  

Szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik segítettek megvalósítani ezen emlékművet: Mátyás 
János szentegyházi faragónak, hogy elképzelésemet fába véste. Köves Eszter tanárnőnek, hogy elvállalta a 
szállítást, az igazgatónőnek és Pelbárt atyának, hogy felkarolták ezt az elképzelést…” 

Ezek után dr. Kovács Emőd úr felolvasta az adományozó levelet, amelyből az alábbi gondolatokat emel-
jük ki:  

„… Számunkra szomorú ez az esemény, mert édesapánk maga szerette volna átadni az adományt, de saj-
nos ezt már nem teheti meg. Biztosan örülne, hiszen a mai napon olyan értékeket ünneplünk, amelyet ő mindig 
fontosnak tartott. Számunkra útmutatásként, mindig azt mondta: „két dolog van az életben fiam, amit nem ve-
hetnek el tőled: a tudás és a hit”. Mi (a három fia) igyekeztünk ennek eleget tenni. Mindhárman itt végeztünk a 
Gárdonyi Géza Gimnáziumban, és mindhárman diplomát szereztünk az élet különböző területein… 
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Az iskola fontos szerepet tölt be ezen 
érték közvetítése terén. Mi, volt gárdonyis 
diákok, életünk talán legszebb négy évét 
töltöttük itt, s olyan útravalót kaptunk, 
amellyel megálltuk helyünket az életben. 
Akkor fel sem fogtuk, hogy mekkora érték 
volt nekünk az osztályközösség, az iskola 
védelme, tanáraink szaktudása, ember-
sége. Az iskola falai között életre szóló 
barátságok köttetek. Olyan emberi kap-
csolatok alakultak ki, melyek bátyámnál, s 
nálam boldog házassághoz is vezettek. 
Büszkék voltunk, s vagyunk arra, hogy 
gárdonyis diákok lehettünk.  

Édesanyám és testvéreim nevében 
mondhatom, hogy meggyőződtünk arról, 
hogy olyan értékek letéteményese ez a 
gimnázium, amelyekkel a családunk azo-
nosulni tud. Örülünk, hogy egy ilyen ne-
ves napon szerény adománnyal hozzájá-

rulhatunk, hogy korábbi iskolánk (aminek nagyon sokat köszönhetünk,) a jövőben is magas színvonalon 
végezze munkáját, és olyan diákok hagyják el e falakat, akik számára a hit, a tudás és – utalva a mai ünnep-
re – az összefogás, meghatározó értékekké válnak egész életükben.  

Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő így köszönte meg az adományt: Ezer diákunk és közel 100 munka-
társunk nevében köszönöm Önöknek, mint szülőknek, hogy ilyen nagyszerű férfiakat neveltek, akik tudásuk-
kal és helytállásukkal a magyar hazát szolgálják, köszönöm Önöknek, hogy nem felejtették el, hogy gyerme-
keik tudását a Gárdonyi Géza Gimnáziumban kapták. És adományuk szívükből jövő köszönet, köszönetük 
legbelsőbb üzenete.  

Biztosíthatom Önöket, hogy tantestületünkkel a jövőben is arra törekszünk, hogy ilyen nagyszerű ifjakat 
neveljünk, akik értik a tudás és a helytállás szavát. Adományukat a tornaterem építésére fordítjuk, és szeret-
ném Önöket jövőre a tornaterem avatásánál is köszönetünk kifejezésére vendégül látni.  

Végezetül pedig hálás szívvel emlékezzünk férjére, akinek végakarata volt az adomány, és tiszteletünk 
jeléül egy perces néma tiszteletadással adózzunk emlékének.  

Szíki Károly művész úr a következő bejelentést tette: 
„.. el szeretném Önöknek mondani, hogy sokkal több történik ebben az iskolában, mint azt az itt lévő di-

ákság sejti. Feltűnt a külhoni magyarság körében is, hogy egy olyan igazgatónő vezeti ezt az intézményt, aki 
kitüntetésre érdemes. Elhoztam az emlékbizottság elnökeinek az aláírásával a kitüntetést, amelyet itt sze-
retnék átadni. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából külhoni és magyarorszá-
gi emlékbizottságok az 1956-os díszérmet adományozzák dr. Pisákné Balogh Éva részére megköszönve 
hazafias áldozatvállalást, s mindazt, amit az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének és szellemi 
örökségének méltó megőrzéséért tett. Bp., 2006. október 23. vitéz Bánkuty E. Géza alapítóelnök, Lányi Zsolt 
magyarországi emlékbizottságok elnöke.  

Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő ekképpen köszönte a kitüntetést: „Legbelsőbb hálám és köszönetem 
ezért a váratlanul jött elismerésért. Én úgy gondolom, hogy ez a díj nem engem illet, én nem tettem az 1956-
os forradalomért semmit. Nem tehettem, mert még kicsi gyermek voltam. Ez a díj a Gárdonyi Géza Ciszterci 
Gimnázium 1000 tanulóját és közel 100 dolgozóját illeti. Azért, mert híven ápolja ’56 örökségét. Kérem Szíki 
urat, hogy tolmácsolja a díj adományozóinak, hogy a díj a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumot illeti. Kö-
szönjük szépen.” 
Az ünnepség a Székely Himnusz eléneklésével ért véget. 

 
OKTÓBER 21. – NOVEMBER 6. Őszi érettségi vizsgák. 

OKTÓBER 23.  1956–2006.  Az iskolavezetés koszorúzott a Hatvani Kapu téren álló 56-os emlékműnél. 

OKTÓBER 24.– NOVEMBER 6. 1956-2006.  A tanítási napokon „Ez történt ötven éve…” címmel Kovács Ottó 
tanár úr összeállításában rövid iskolarádiós megemlékezés. 

OKTÓBER 25.  1956–2006.  A 12. A osztály tanulói megtekintették a vasútállomáson az 1956-os Emlékvonat-
ban látható kiállítást.  



2006. KARÁCSONY HÍREK a GÁRDONYI-ból 13 
 

OKTÓBER 26.  A 9. évfolyam egri és a kollégista tanulói osztályfőnökeikkel megkoszorúzták Gárdonyi Géza 
sírját. 

OKTÓBER 27.  Barnáné Fekete Mónika tanárnő rendezésében iskolarádiós megemlékezés Gárdonyi Géza 
halálának évfordulóján. 

OKTÓBER 30– NOVEMBER 5. Őszi szünet. 
NOVEMBER 6.  1956-2006.  Pintér Tamás: Példamondatok című előadása a díszteremben. 

Este a kollégista és az egri tanulóink gyertyás felvonulása az ’56-os emlékműhöz. 
NOVEMBER 8.  1956-2006.  M. Kiss Sándor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történeti Intézetének 

igazgatója előadása a díszteremben. 
NOVEMBER 9.  Halloween-party az angol két tanítási nyelvű osztályoknál. 
NOVEMBER 16.  Ünnepi megemlékezés Szent Erzsébetről a kollégiumban. 
NOVEMBER 24.  Mándy Zoltán érseki helynök úr előadása a kollégium 11. évfolyamos tanulóinak a házasság 

szentségéről. 
NOVEMBER 27.  Az őszi szóbeli érettségi vizsga. 
NOVEMBER 30.  Az 5. és a 9. osztályosok bemutatkozó műsora és ismerkedési bálja. 
DECEMBER 2.  Az Egri Főegyházmegyei Karitász Központ ünnepi rendezvénye. 
DECEMBER 4.  Adventi gyertyagyújtás a kollégiumban. 
DECEMBER 5.  Nyílt nap a Gárdonyiban az általános iskolások számára. 
DECEMBER 6.  Mikulás-est a kollégiumban. 
DECEMBER 7.  Dr. Szerdahelyi Ferenc pszichológus előadása a kollégiumban a párkapcsolatokról. 
DECEMBER 8.  Petrás Incze János Egyesület rendezésében kiállítás és néptáncbemutató. 
DECEMBER 9.  Emlékműsor és koszorúzás a Barankovics István emléktáblánál. 
DECEMBER 11–14.  Az iskola főfolyosóján karácsonyi vásárt rendezett a Szent Bernát Karitász-csoport. 
DECEMBER 12.  1956–2006.  Filmvetítés az egri sortűz áldozatairól. A pályázatíró verseny eredményhirdetése. 

Iskolánk tanulói közül a 10. évfolyamos egri diákok vettek részt a kollégium előtti téren az 1956. december 
12-i egri sortűz áldozatainak emlékére rendezett ünnepi megemlékezésen és koszorúzáson.  

DECEMBER 18.  Iskolarádiós megemlékezés Barankovics Istvánról, a magyar keresztény-demokrata mozga-
lom egyik kiemelkedő alakjáról, iskolánk volt diákjáról születésének 100. évfordulója alkalmából Karóczkai 
Júlia tanárnő összeállításában. 
Karácsonyi koncert a Szent Bernát templomban. 

DECEMBER 19.  Az iskola kórusa a Bélapátfalvi Szociális Otthonban szerepelt. 
Tanári lelki nap a Szent Bernát templomban. 

DECEMBER 20.  A díszteremben a Mlinkó István Általános Iskola és Óvoda siket diákjainak műsora, majd 
Szabó László atya lelki napi előadása a kisgimnázistáknak, ezután a 10. C osztály színjátszó diákjainak 
fellépése, s végül szentmise a Szent Bernát templomban.  
A Bazilikában Tóth István atya, füzesabonyi plébános lelki napi előadása a nagygimnázistáknak, majd 
szentmise. 
Gombavató a 12. évfolyam osztályai számára. 

DECEMBER 21–JANUÁR 2.  Téli szünet. 
 

a végzős 13. K osztály Karácsonyi koncert 
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Egri ciszterci diákok voltak... 
 

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

 

Kiss  I s tván  
(1906 – 1981) 

 
Száz éve született Kiss István, jeles teológus, szónok, 

szociális reformer, aki közéleti tevékenységét és papi hiva-
tását mának szóló példaként tudta összekötni.  
Kiss István a mi időnkben – a késő ’30 és a kora ’40 évek-
ben – az egri Érseki Papnevelő Intézet tanára volt. Írásai, 
munkássága révén nemcsak Egerben, hanem jóval a megye 
határain túl is ismertté vált.  

1906. augusztus 7-én született Jászapátiban. „Szülei ter-
ménykereskedéssel foglalkozó földművesek voltak. Arcá-
nak paraszti vonásait mély intellektusa ellenére élete végéig 
megőrizte” Az elemi iskola után a gimnázium hat osztályát 
is Jászapátin végezte, a VII–VIII. osztályt – már mint egy-
házmegyei papnövendék – a Szent Bernát gimnáziumban. 
Jeles, vastagbetűs diák volt. Osztálytársai között találjuk 
Barankovics Istvánt, Demokrata Néppárt vezetőjét, Kapor 
Elemért, egri költőt és újságírót, Kádár Antalt, iskolánk 
tanárát. Magyar tanára Werner Adolf, akit ekkor választot-
tak zirci apátnak, majd Kürti Menyhért volt, Rédey Gerő, és 
Rássy Paulin is tanították. 1925-ben érettségizett jeles ered-
ménnyel. 

Egerben, az Érseki Hittudományi Főiskolán folytatta ta-
nulmányait. 1930-ban szentelték pappá, 1932-ben avatták 
teológiai doktorrá a Pázmány Péter Tudományegyetem 
Hittudományi Karán. Néhány évig káplánként szolgált, 
majd 1934. szeptemberétől a mezőkövesdi gimnázium hit-

tanára lett. Itt töltött alig két év alatt a helybeli értelmiséggel karöltve kezdett el foglalkozni a szegényparasztág, a 
summások helyzetével. Felismerve azok helyzetét a változtatás igényével több cikket tett közzé a fiatal magyar katoli-
kusok lapjában, a Korunk Szavában és a Bangha Béla szerkesztette Magyar Kultúrában. 

Tevékenységére főpásztora is felfigyelt, és Egerbe helyezte, ahol teológiai tanár és szemináriumi vicerektor. Szó-
noklástant, szociológiát, majd morálist (erkölcstan) oktatott.  

Az egyháziak és a világiak egyaránt az egri egyházmegye egyik legjobb hitszónokának tartották. Amikor ő beszélt, 
zsúfolásig megtelt a főszékesegyház, vagy bármelyik templom, kápolna. Szónoklatainak híre a rádióhoz is eljutott, és 
1940 augusztusától közvetíttette prédikációit. 

Az 1938–43 években iskolánkba is többször ellátogatott. A „Magyarok Nagyasszonyáról nevezett Kongregáció” 
tagjainak több alkalommal is tartott előadásokat, 1941-ben pedig a felsősöknek vezette a lelkigyakorlatot. 

Az egyház és a társadalom megújítását szolgálta az Actio Catolicában és a Kalotban vállalt tevékenysége. Heves 
megye szociális tanácsadójaként a megye összes községét bejárta. A Magyar Kultúra c. folyóiratban foglalta össze a 
magyar faluval kapcsolatos reformelképzeléseit. 

1942-től átvette az Egri Egyházmegyei Közlöny felelős szerkesztői és kiadói tisztét is. 
A második világháború befejezése után azt remélte, hogy fiatalkori eszménye, a hitre alapozott demokratikus Ma-

gyarország megvalósulhat. Az 1945–47-es parlamentben országgyűlési képviselőként is tevékenykedett. Figyelmet 
váltott ki az emberi jogokról, a kötelező hitoktatásról és a szentszéki diplomáciai kapcsolatokról itt elhangzott beszédei. 
1947 májusában felszólalt az egri katolikus egyetemért is. 

1956-ban tagja lett az Egri Városi Forradalmi Bizottságnak. A forradalom idején segítségét felajánlotta az egyház-
ügyi főelőadónak, aki azután úgy „hálálta meg”, hogy 1960-ban el kellett hagynia a szemináriumot. Kis faluba, Szajlára 
tették plébánosnak, de itt sem maradhatott sokáig, és Székesfehérvárra, a Papi Otthonba kellett mennie. Ott is megtalál-
ta a maga helyét, az idős papoknak lett a lelkipásztora. Később az otthon igazgatója lett. 

1981 júniusában hunyt el Székesfehérvárott. Ott temették el. 
(Szecskó Károly: Kiss István teológiai tanár élete és munkássága c. könyv nyomán) 

–––––––––––––––– 
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A Szent Bernát gimnázium fúvószenekara 1936/37-ben* 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

A fényképet Zárai György diáktársunktól kaptuk 
 

A fenti kép bizonyára sokunkban ébreszt kedves emlékeket. A „díszkivonulásokhoz”, ballagáshoz, tornaünnepély-
hez hozzátartoztak fúvósaink, fényesen csillogó rézszerszámaikkal, fehér nadrágban, sötét zakóban – a hivatalos iskolai 
ízléstől kissé eltérő eleganciával öltözve. És ma is ott látjuk a zenekart vezénylő, vagy a menetelő zenekar mellett balla-
gó Rássy tanár urat  

A fúvózenekarról először az 1924–25. évi Értesítőben olvashatunk: „Januárban 19 tagú fúvószenekar alakult, mely 
e rövid idő alatt is vitte annyira, hogy a tornaversenyre már ez a zenekar kísérte ki az ifjúságot, az úrnapi körmeneten 
pedig egyházi énekeket játszott. Hogy a fúvószenekar megalakulhatott, azoknak az adományoknak köszönhetjük, melyek 
jótevőink áldozatkészségéből jutottak e célra…” (és következik az adományozók sora). Az alapításkor – és majd húsz 
éven át Rássy Paulin tanár úr volt a vezetőjük. 

A zenekarról rendszeresen beszámoló Értesítők tanúsága szerint a következő évben a fúvósok csapata 25 tagúra bő-
vült, az 1934/35-ös tanévben pedig már 30 főt számlált. A fellépések köre is kiszélesedett: az iskolai menet élén halad-
tak a Hősök napi kivonuláskor, az országzászlónál az intézeti díszőrségváltáskor pedig térzenét adtak. 

Rássy tanár úr 1941/42 tanévben vezette utoljára a fúvószenekart, melynek ekkor 26 tagja volt. A következő tanév-
ben Falubíró Győző tanár úr vette át irányításukat. Utoljára az 1943/44-es Évkönyvében olvashatunk a fúvósokról, de a 
rövid tanév alatt szereplésükre már nem került sor. 

Az 1940–41. évi Évkönyvben megtalálhatjuk a zenekar névsorát:: Szabó Zoltán III. o., Mikófalvi Bertalan IV. o., 
Csomós József, Karcos Elemér, Németi Viktor, Mikófalvi Lajos, Szemerédi Dénes V. o., Bándy Endre, Berta Ferenc, 
Erdős László, Komoróczy László, Szentgyörgyi Dénes, Szkladányi József, Vongrey Gusztáv VI. o. Lénárt Mihály VII. o., 
Bajnok László, Bán Ervin, Béládi Pál, Dániel Ernő, Egervári János, Gál Iván, Hegedűs László, Irinyi György, Kulcsár 
Lajos, Morvay Sándor, Péntek László, Simon Pál, SzabóKároly, Szentgyörgyi Tibor, Szőllősy László VIII. o. – összesen 
30 főből állt ekkor a gimnázium fúvószenekara.  

És az utolsó névsor az 1943–44-i Évkönyvben: Czene Barnabás, II. o., Bánházi János, Boros László, Hevesi Imre, 
Krisztik Pál, Tihanyi Károly III. o., Csomós Zoltán, Keskeny Ferenc, Nyircsák Ferenc, Várkonyi Bernát IV. o., 
Pázmándy Lajos, Purszki Géza, Szikora György V. o., Fortunyák József, Hangyási Béla, Lukács Károly, Mogyorosi 
Ottó, Tuhrinszky József VI. o., Bányász Péter, Csomós József, Horváth Lajos, Márkus József, Németi Viktor, Schubert 
Ferenc, Szemerédi Dénes VIII. o. 

 
––––––––––––––––––––– 
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Rássy tanár úr egri diák korában 
 

A világhálón böngészve sok érdekes dologra bukkanhatunk. A Középiskolai Mathematikai Lapok 1901. decemberi 
számában megjelent egyik geometriai feladat megoldását a lap 1903. októberében, majd két év elteltével olvashatjuk. A 
megoldás Rássy Paulin munkája, aki a feladat beküldésekor VII.-es ciszterci növendék Egerben. Ez idő tájt többször is 
fellelhetjük nevét e patinás lapban. 
Szinte mindnyájan tanítványai voltunk, s a példa jól áttekinthető, pedáns megoldását nézve, kiben ne ébrednének fel a 
matematika óráinak emlékei? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hírek...hírek...hírek... 
 
•  BRENNER JÁNOS ANASZTÁZ hitoktatóra emlékeznek a ciszterci család tagjai is a 2007. esztendő-
ben, vértanúságának 50. évében. 1931. december 27-én Szombathelyen született. Hárman voltak testvérek és mindhármuk 
a papi hivatást választotta. 1950-ben bátyja után ő is a Ciszterci Rendbe lépett, mint novícius az Anasztáz nevet kapta. A 
szétszóratás után a novíciusokat Budapestre menekítették, és ismerős családoknál helyezték el. A Hittudományi Akadémia 
világi hallgatója lett két szemeszteren át, miközben 'Sigmond Lóránt atya vezetésével titokban végezte novíciusi évét. 1951. 
augusztus 19-én ’Sigmond Lóránt helynök kezébe tette le első szerzetesi fogadalmát, hiszen Endrédy Vendel apát ekkor már 
börtönben volt. Ezután Szombathelyen folytatta, végül Győrben végezte teológiai tanulmányait. 1955-ben szentelték pappá. 
Hivatásának gyakorlását mint káplán Rábakethelyen kezdte, ahol nagy buzgósággal és eredményesen foglalkozott az ifjúság-
gal. 1957. december 15-ének éjjelén haldoklóhoz hívták – mint kiderült álnok módon – a falujához közeli Zsidára. Útközben 
rátámadtak és 32 késszúrással megölték a mai napig is ismeretlen tettesek. Vértanú haláláról 1989-ig nem volt szabad beszél-
ni. A szaléziak szombathelyi templomának kriptájában nyugszik. A szombathelyi egyházmegye 1999. október 3-án hivatalo-
san is elindította Brenner János boldoggá avatási ügyét. 
 
•  FARKAS ANDRÁS – LUPUSZ – diáktársunkra, az újraindult Diákszövetségünk első elnökére emlé-
kezünk egy korai versét idézve. Tíz éve, 1997. januárjában hagyott itt minket. 
 
 

FURCSÁK A KORATÉLI FÁK… 
 
Furcsák a koratéli fák, 
Mikor december csillogását, 
A fagyos, ezüstös, zúzmarát 
Felöltik, mint bundát a dámák. 
 

Egymást nézik irigy szemekkel, 
Szeretnének fel-felkiáltani: 
„Idenézzetek, milyen vagyok, 
Lehet-e szebb nálam valaki?” 
 

De messze kinn az erdőn állnak 
Mozdulatlan tölgyek, jegenyék, 
S halk mosolygásukkal idézik 
Eltűnt ezredek szent szellemét. 

(1943-ban megjelent ÚTRAKÉSZEN c. kötetéből) 
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•  MOLNÁR JÓZSEF festőművész diáktársunk újabb kiállításaira kap-
tunk meghívókat. Október folyamán Münchenben voltak láthatók képei. Örömmel 
vettük, hogy a művészetéről oly híres bajor fővárosban is adódott alkalom bemutatko-
zására.  

Örömteli kezdeményezés tanúi lehettünk október vége felé nyílott másik kiállítá-
sán, egy Budapest-Gazdagrét-i középiskolában. Az iskola görög színházra emlékez-
tető csarnokában láthattuk festményeit, alkotó életének minden korszakából. Tanárok, 
szülők, és több száz diák hallgatta érezhető figyelemmel a megnyitó szavait képeiről, 
életútjáról. Több héten át az iskolában látható alkotások bizonyára sok diákban hagy-
tak maradandó emléket, s tették fogékonyabbá őket a szépművészet iránt.  

Gratulálunk ehhez a szép szándékú kezdeményezéshez, további tartalmas alkotó 
éveket kívánunk kedves diáktársunknak! 

 
 
•  HARGITTAI EMIL diáktársunk, a Kegyeleti Múzeum vezetője be-

szélt életpályájáról november 2-án este a Kossuth Rádió Aranyemberek c. műsorában. Élvezetes volt hallgatni emlékezését 
„szerelmes” városáról, Egerről, az iskolánkról, a diákéletről, kedves emlékű tanárairól, köztük vitéz Rédey Gerő görög 
tanáráról, Varga Bennó osztályfőnökéről, Palos Bernardin igazgatónkról. Beszéde nyomán, a Foglárban eltöltött diákévek 
színes képei is felvillantak. Tiszteletreméltó, igaz szavakat hallottunk „felnőtt” életéről is.  

 
•  BARANKOVICS ISTVÁN születésének 100. évforduló-

ján emlékező ünnepséget tartottak az iskola I. emeleti folyosóján levő 
emléktáblájánál december 9-én. Barankovics István (1906-1974) keresz-
tény elkötelezettségű újságíró, politikus és gondolkodó volt, aki a keresz-
tény értékek közéleti érvényesítését tartotta feladatának. Középiskoláját 
1917–1925 években. az egri ciszterci gimnáziumban végezte. Az ünnep-
séget Diákszövetségünk, az iskola, a Barankovics Alapítvány, valamint a 
Kereszténydemokrata Néppárt Városi Szervezete rendezte. A köszöntő 
szavak után, melyet dr. Molnár Miklós diáktársunk, a Kereszténydemok-
rata Néppárt városi szervezetének elnöke mondott, Barankovics életútját 
dr. Generál Veronika, az intézetünk volt orvosa ismertette. Halasi Ale-
xandra 9. E osztályos tanuló Ágoston Julián Az egri várban c. versét 
szavalta el. Az ünnepségen a diákságot egy kis kamarakórus képviselte. 
Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő bejelentette, hogy az iskolában is 
megemlékeznek az intézet neves diájáról.  

 
A CISZTERCI TANÁROK KÉPTÁRA sorozatban 7 igazgató 
és huszonegy tanár keretbe foglalt képe készül el, melyeket az iskola föld-
szinti folyosóján, a Szt. Bernát Gimnázium zászlója körül (a „nagyudvar” 
bejáratával szemben, a sekrestye-ajtó mellett) helyeztek el. Azoknak a 
tanároknak képeit – A3-as nagyságban, rövid életrajzzal – láthatjuk, akik a 
20. században hosszabb időn keresztül működtek Egerben. 

Igazgatók: Szvorényi József (1866–92), Kassuba Domokos (1892–
1918), Werner Adolf (1918–24), Kürti Menyhért (1924–37), Palos 
Bernardin (1937–43), Hegyi Kapisztrán (1943–48), és Ágoston Julián, 
aki 1946–48 között volt az általános isk. igazgatója.  

Tanárok: Baghy Osvát, Baksa Kristóf, Erdélyi Guidó, Evetovics 
Kunó, Falubíró Győző, Hervay Levente, Károly (Peszeszér) Asztrik, 
Kerekes Károly, Kovách Demjén, László Vince, Lékai Lajos, Pataki 
Vidor, Rássy Paulin, Richter Mátyás, Szalay Gábor, Tobákos Kilit, 
Unger Barnabás, vitéz Rédey Gerő, Tordai Ányos, Vajk (Wáger) Ata-
náz, Unger Barnabás, Varga Bennó.  

Képtár előállítási költségeihez a diákszövetség 200 000 Ft-tal járult hozzá. Az iskola földszintjén (a primusz bejárati 
oldalon) helyezték el a 1933–1949-es években érettségizettek tablóit is, melyek eredetileg a II. emeleti – rajztermi (ma 
díszterem) – folyosón voltak.  

A képeket a ciszterci alapító atyák– Szent Róbert, Szent Adalbert és Harding Szent István – emléknapján, 2007. ja-
nuár 26-án tartott ünnepi műsor keretében „leplezték le”. (Bővebben a következő számunkban.) 
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MEGJELENT A 2005/06. TANÉVRŐL a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
Évkönyve, – az iskola fennállásának 317. évében. Hagyományosan szép kiállításban igen sok – a címlapon templomunkat 
ábrázoló – képpel illusztrált beszámolót olvashatunk az iskola életéről, éves munkájáról és eredményeiről. 

Néhány fontosabb adat: A nappali tagozaton 794 diák 
25 osztályban végezte tanulmányait, közülük egy-egy a 
nyolc osztályos évfolyam alsó négy osztályában. Arról 
is olvashattunk, hogy a 2006/07. tanévtől már 2 nyolc-
osztályos évfolyam indul. A tanulók 24%-a lakik kollé-
giumban, bejáró 43% (!), helybeli 33%.  
Részletes képet kapunk az érettségi vizsgákról is. Az 
idén sokat hallhattunk az emelt és középszintű érettségi-
ről, iskolánkban tanulók többsége a középszintet válasz-
totta. A nappali tagozaton 4 osztályban 157 tanuló tett 
sikeres érettségit. Érdekes olvasmány az írásbeli érett-
ségik anyaga.  
Természetesen az Évkönyvben megtalálhatjuk az osztá-
lyok névsorát, a vidám osztályképeket. Az elért ered-
ményekről – a mi időnkben „Érdemsorozat” címen 
szerepelt – ma már keveset tudhatunk, csak a kitűnő, ill. 
jeles előmenetelt vastag- és dőlt betűvel jelzik a név-
sorban.  
Az iskolában 62 állandó, 12 óraadó tanár oktatja, a 
kollégiumban 5 nevelő tanár segíti a diákokat. Ezenkí-
vül a két intézményben – az iskolában és a kollégium-
ban – a folyamatos munkát 28 egészségügyi, irodai és 
technikai dolgozó biztosítja. 
A 256 oldalas évkönyvben megtalálhatjuk a tanév jelen-
tősebb eseményeinek leírását. Bennünket talán jobban 
érdekelnek azok az oldalak, ahol az iskola múltjáról 
olvashatunk. Szívesen vettük az „Intézet története” c. – 
a mi időnkben is hasonló mondatokból épülő – írást: 
„Alig szabadult fel Eger városa 1687 végén…” Ez a 
történet már 1922 óta hagyományosan így kezdődik az 
évkönyvekben, de most tovább bővült az 1948–1997 
közti időszak eseményeivel. Ez is a már 317 éves inté-
zet múltjához tartozik, ezért jó, ha tudunk róla. Szívesen 
olvasnánk e majd fél évszázados időszaknak a történeté-
ről egy bővebb, elemző tanulmányt is az eljövendő 
évkönyvek valamelyikében, az 1894–97 években 
Kassuba Domokos, az 1913/14-es értesítőben Nagy 

Béni, vagy az 1941/42-i évkönyvben, kicsit líraibb hangnemű Ágoston Julián tanárok írásainak példájára. 
Végül megtalálhatjuk a Ciszterci Diákszövetség beszámolóját is, benne az osztálytalálkozókon megjelentek névsorával. 
Az Évkönyv szerkesztését Kovács Ottó tanár úr végezte, akinek nagy gonddal és mindenre kiterjedő figyelemmel végzett 
munkájáért mi is köszönetet mondunk .                  (Oláh Gyula) 

 
RENN OSZKÁR: AZ UTOLSÓ CSERKÉSZTÁBOR – (Gyerekek és ifjak a 
múlt század derekán) c. könyvének fülszövegében írja diáktársunk: „A gyermek- és ifjúkori 
élmények nagy része áthullik az emlékezet rostáján. Más része átalakulva, összekeveredve, 
esetenként időben és térben összemosódva, talán évtizedek múltán is emlékezetben marad”. 
Közel harminc történetetfűzért olvashatunk a 20. század közepéről diáktársunk legújabb 
könyvében, és vele együtt emlékezhetünk mi is, ha talán nem voltunk vele együtt a cser-
késztáborban, vagy nem egy időben ültünk az iskolapadokban … 
Azt gondolhatnánk, hogy egy mérnök ember számára csak egy jó kis kaland a tollforgatás, 
de akik régebben is találkozhattak kedves diáktársunk írásaival – már újságunkban is több-
ször olvashattunk tőle – azok tudják, hogy ezek a szépen gördülő stílusban, pattogó párbe-
szédekkel és remek képalkotással tűzdelt hiteles történtek irodalmi élményt jelentenek. 
Várjuk, hogy „rostáján még több élmény is fennakadjon”…           O. Gy. 

 (Gonda Könyvkiadó Eger, 2006., Á. n.) 
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MARCZIS DEMETER OPERAÉNEKES diáktársunkat 75. születésnapja alkalmából a zenevilág sajtója számos 
cikkben méltatta, a rádióban zenés beszélgetéssel, felvételeinek műsorra tűzésével köszöntötték. Sokan idézték könyvéből – 
Életem az éneklés – élete mottójának is tekinthető mondását: „Az éneklés az élet legnagyobb gyönyörűsége. Számomra minden-
képpen, mert szeretek énekelni, és boldoggá tesz, ha ezzel másoknak is örömet szerzek. Az éneklés varázslat. Azon igyekszem, 
hogy közönségemet is bevonjam ennek a varázslatnak a bűvkörébe. Aki szépen énekel, az a hallgatóságnak szeretetet közvetít.”  

Egertől pár kilométerre fekvő Ostoroson született, s 
1943 őszén iratkozott be az egri Szent Bernát Gimnázi-
umba. Énekesi pályájának indításához az első biztatást az 
ekkor már államosított, Gárdonyi Géza nevét viselő gim-
náziumban kapta VI. osztályos korában (1948-ban), 
ugyanis a Zeneakadémiáról érkezett énektanár felfigyelt 
tanítványa szépen zengő basszusára. Érettségi után egye-
nes út vezette a Zeneakadémiára, ahol még Kodály Zoltán 
elismerését is kiérdemelte. (A főiskola ének-tanszakának 
szolfézsversenyét megnyerve fogadta kegyeibe a nagy 
zeneszerző-zenetudós, majd később is figyelemmel kísérte 
pályafutását. Utoljára 1967 februárjában a Zeneakadémi-
án, oratórium hangversenyén, Bach kantáta szólistájaként 
találkozott Kodály tanár úrral – olvassuk könyvében.) 

A kitűnő diploma jutalmaként féléves olaszországi ta-
nulmányutat nyert, ahol Tito Schipa tanította. A diplomá-

zás után Pécsre vitt az útja, ahol a Nemzeti Színház opera-
társulatának alapító tagja, majd négy évig igazgatója lett. 1959 és 1988 között huszonkilenc éven át énekelt ebben a városban. 
Sokszor fellépett a budapesti Operaházban is, és számtalan külföldi meghívásnak tett eleget. 

SarastroMarczis Demeter 

Az operairodalom legszebb – mintegy hatvan – basszus-bariton szerepeit adta elő. Adottsága és szerepformálási képessége 
a Mozart-operákban érvényesült legjobban. Az itthon játszott Mozart-darabok basszus és basszbariton szerepét mind elénekel-
te: Ozmint, Sarastrót, Figarót, Don Giovannit, Leporellót, Don Alfonsót. Kimagasló szerepe volt II. Fülöp Verdi Don 
Carlosában és Falstaff Nicolai: A windsori víg nők című operájában. A fentieken kívül szólni kell a Fidelio Roccojáról, az 
Aida Ramphisáról, A sevillai borbély Basiliójáról, a Cianni Schicchi címszerepéről, Faust Mefistójáról és Tiborc, Kékszakál-
lú, Háry János magyar szerepekről. (Emlékezetes marad diáktársai számára, amikor a váci látogatásunkkor a Karolina kápol-
nában Sarastro áriáját „élőben” is élvezhettük.) Sarastro, Rocco, II. Fülöp, Sparafucile, Kékszakállú és Zsupán szerepeivel 
Ausztria, Németország, Svájc, Jugoszlávia, Ukrajna és Románia színpadain is fellépett. 

Az operairodalom mellett mintegy negyven oratórium szólistájaként is fellépett. Szinte természetes, hogy Mozart művei e 
műfajban is közel álltak szívéhez. Requiem-jének basszus szólóját 1963–1988 között tizenöt ízben is előadta – írja könyvében. 
Igazán imponáló sorozat! Beethoven IX. szimfóniájának, Liszt miséinek, Händel, J. S. Bach, Haydn, Verdi, Rossini, Bartók és 
Kodály oratóriumainak basszus szólóit is énekelte. Külföldi oratórium előadásai Ausztria, Franciaország, Finnország, 
Jugoszlávia hangversenytermeiben voltak. A dalirodalom nagy részét elénekelte: Schubert-, Schumann ciklusokat, számtalan 
Brahms- és Liszt-dalt, még több Musszorgszkijt és Kodályt. 

Televízióban és a rádióban is sokszor láthattuk, hallhattuk, nemcsak klasszikus szerepekben, hanem operett és nótaénekesként 
is, de mindig megfelelő ízléssel és igényességgel. 

Sok elismerésben is volt része, elnyerte 1965-ben a Liszt-, 1973-ban Pécs város nívódíját, 1974-ben Érdemes művész cí-
met, 1979-ben Pro Teatro-, 1981-ben Janus Pannonius-díjat. 1990-ben a Pécsi Nemzeti Színház örökös tagja lett, 1992-ben 
adományozták részére a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje kitűntetést. 2002-ben szülőfaluja „Ostoros község 
Díszpolgára” címet adományozta részére. 2003-ban „Heves megyéért” kitűntető díjban részesült, 2004-ben Budapest, V. 
kerületétől pedig „Belváros-Lipótváros Díszpolgára” címet nyerte el. 
Gyönyörű életpálya, s még hetvenöt évesen sem pihen, „kormos” basszusa ma is sok örömet szerez hallgatóinak. További szép, 
sikeres szerepeket kívánunk kedves diáktársunknak, akit szíve-lelke köt az egri ciszterci diákok közösségéhez. Ad multos annos!  

 

•  CSIKVÁRY ISTVÁN diáktársunknak igen megtisztelő kitüntetést adományozott a köztársaság elnöke. Az 
1956. évi forradalom és szabadságharc idején tanúsított magatartása, továbbá a németországi magyarság érdekében a ma-
gyar-német kapcsolatok fejlesztésében végzett tevékenysége elismeréseként a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAG-
KERESZTJE kitüntetést kapta. Az 1956 után külföldre emigrált magyar diákok megsegítése érdekében a legaktívabb német-
országi diákszövetségi vezetők közé tartozott. A rendszerváltozás után pedig szülőfalujában, Lovasberényben is folytatta a 
közösségért végzett munkáját. Szeretettel gratulálunk kedves diáktársunknak!  

 

•  KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! − Diákszövetségünket az alábbi diáktár-
sunk támogatta adományukkal: Gődl Károly (1949) Höhr-Grenzhausen, Németország – 10 000 Ft, dr. Tóth Sán-
dor (1935) Gödöllő – 20 000 Ft, Kádár István (1948) Terra Linda, Egyesült Államok – 15 000 Ft, Mohi Sándor 
(1946) Schweinfurt, Németország – 50 euró, N.N. Franciaország – 50 euró, Faluhelyi (Fischer) János (1934) 
Wiesbaden, Németország – 100 euró. 
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•  SZÉKELY GYÖRGY Széchenyi-díjas, akadémikus, professor emeritus diáktársunk év végén Tankó 
Béla-díjban részesült. (A debreceni orvosegyetem biokémiai intézetét megalapító tudósról elnevezett kitüntetést 
azok kapják meg, akik kiemelkedő eredményeikkel nemzetközi tekintélyt vívtak ki, és öregbítették a debreceni 
egyetem jó hírét.) Székely György a központi idegrendszer struktúrája és funkciója közötti viszony elemzésekor 
állította fel azt a hipotézist, hogy az agy szerkezete a funkciók változása függvényében folyamatosan módosul. 
Feltevését a ’90-es évek elején néhány agyterületre vonatkozóan bizonyította is. Ezzel jelentősen hozzájárult ah-
hoz, hogy a központi idegrendszer működését egyszerű inger-válasz reakciókon alapuló funkcióként felfogó, több 
mint százéves tudományos tételt megkérdőjelezzék.    (Magyar Nemzet 2006. január 17.) 
Mi is szeretettel gratulálunk a fiatalos munkabírását máig őrző kedves diáktársunknak.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
H  A  L  O  T  T  A  I  N  K  

 

Dr. Nagy Menyhért Mójzes OCist 
(1927–2007) 

 

Elhunyt dr. Nagy Menyhért Mójzes atya, ciszterci szerzetes. Nagy türelemmel viselt hosszú betegsége után a székesfehér-
vári Papi Otthonban nem sokkal 80. születésnapja után, 2006. január 22-én érte a halál. Mójzes atya 1998 szeptemberétől 
2002 júliusig mint a rendházfőnök, a Szent Erzsébet Kollégium igazgatója élt Egerben. Nagy lendülettel és energiával folytat-
ta a Rendház – a Szent Erzsébet Kollégium – felújítását. Láthattuk, hogyan újult meg az elhanyagolt Szent Bernát kert, és a 
Szent Bernát szobor is visszakerült 50 éves száműzetése után a helyére. Támogatva az öregdiákok törekvését, segítségével a 
nyolcosztályos oktatás is újraindult a gimnáziumban. Habár már nem tanított az iskolánkban, de benne tudós tanáraink utódját 
is láttuk. Közvetlen kapcsolatot alakított ki a misére járó hívekkel, látogatta a betegeket, igazi közösséget teremtett. Részesévé 
vált Eger kulturális életének, személyében érezhettük a ciszterciek újbóli jelenlétét, így látták ezt a város lakói is, hiszen a 
fertálymesteri testület tagjai közé választotta. Az öregdiákok nagy szeretettel vették körül, a rendházban mindig élvezhették 
vendégszeretetét. Egykori tanárainkra emlékeztető mosolygós képe marad meg bennünk. Requiescat in pace! 

Mójzes atya 1927. január 5-én a bukovinai Hadikfalván született, ötödikként a tizenhárom gyerekes családban. 
Középiskoláját Erdélyben, Bácskában, majd Baján, a III. Béla gimnáziumban végezte. 1948. augusztus 29-én lépett a 
Ciszterci Rendbe. Szétszóratáskor, 1950 szeptemberében hagyta el Magyarországot. Teológiai tanulmányait Rómában 
folytatta, majd az Egyesült Államok-beli Spring Bank-ben fejezte be. Itt szentelték pappá 1953. augusztus 30-án. 1956-ban a 
Milwaukee Egyetemen francia nyelvből középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1958-ban a kanadai Québec-ben doktorált, 
disszertációját Paul Claudelről, a XX. század egyik legnagyobb francia írójáról készítette. 1958-tól 1996-ig a Dallas-i 
Katolikus Egyetem tanára. 1971-ben egy francia és angol nyelvű nemzetközi folyóiratot (Claudel Studies) alapított, melyből 
több mint, huszonhat kötetet jelentetett meg. Ezt a munkát 1996 utáni hazatelepedése után Magyarországon is folytatta. Itthon 
1996–1998 között Székesfehérváron a visszakapott ciszterci gimnáziumban hittanárként, 1998–2002 között az Egerben 
kollégiumi igazgatóként, 2002 júliusától pedig ismét Székesfehérvárott kisegítő lelkészként tevékenykedett. 2003 
novemberétől 2006 júniusáig ismét Dallasban súlyos betegen, majd újból itthon, Budapesten, Hévizen és a székesfehérvári 
Papi Otthonban kereste a gyógyulást. 2007. január 30-án a zirci temető ciszterci sírkertjében helyezik örök nyugalomra. 

–––––––– 
Elhunyt Horváth István Mihály OCist. ny. plébános életének 85. évében. 
 

Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk: 
 

Dr. Kaposi Pál (1942) – Budapest 
Dr. Borbíró László (1941) – Budapest 

Jeszenszky István (1936) – Füzesabony 
Cserniczky Dénes (1945) – Eger 

 

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 „HÍREK a GÁRDONYI-ból” lapjait Kovács Ottó tanár úr készítette. 
 

 

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. 
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