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ÉLETUTAK…II. 
 

Veres Árpád érseki tanácsos, c. kanonok, pápai 
prelátus diáktársunk 1937–44 között végezte a gimnázi-
um hét osztályát iskolánkban. A háborús események 
megakadályozták tanulmányai folytatását s csak 1949-
ben, a már államosított gimnáziumban érettségizett, 
majd a papi hívatást választotta. Életútjáról az egri 
Szent István rádióban egy három részes interjú készült. 
Ennek szerkesztett változatát Simon György főszerkesztő 
úr közreműködésével közöljük. Az interjú első részét, 
mely a háború végi fogságba esésig szólt, a múlt szá-
munkban olvashattuk. 

 
Hogyan képzelhető el az utazás ezekben a vagonok-

ban? Hányan voltak egy vagonban? 
Egy ún. magyar marhavagonban 35-en voltunk, a nagy 

Pullman kocsikban, (ezt csak később kaptuk) pedig 90-en. 
Nagyon össze kellett szorulni, és ez is fokozta még az inge-
rültséget. Nem volt elegendő vizünk, nem csak mosakodni 
nem tudtunk, hanem ivóvíz sem volt. Előfordult, hogy olyan 
kosztot adtak konzervből, ami sós húst tartalmazott. Mikor 
megkóstoltuk, azt mondtuk, hogy ebből mi nem eszünk, 
mert vízhez nem tudunk jutni, és nem bírjuk ki. Inkább 
lemondtunk róla, ami nagyon nehéz volt. 

Voltak családosok? 
Általában mindenki családos volt. Ez a korosztály, 

akik velem jöttek, 25-től 50 éves korig derék magyar 
családos férfiak voltak. Folyton azon gondolkodtak, mi 
lehet otthon, mi van a feleségemmel, gyermekeimmel, 
lehet, hogy ők is bajban vannak. Szerettek volna az 
otthoniaknak segíteni. A nagy tehetetlenség vett erőt 
rajtuk. 

Utólagosan sikerült rekonstruálni, merre jártak, mi-
lyen városokban? 

Igen, utólag sikerült kikutatni a térképekről, emléke-
zetből, innen-onnan érkező hírekből. Tehát, amint emlí-
tettem Budapestet megkerülve Vácon keresztül ment a 
vonat Szolnokra. Ott várakozni kellett, valószínűleg új 
irányítást kapott a vonat, majd tovább Erdélyen, Brassón 
keresztül, a Kárpátokon át egészen Foksány városáig. 
Ebben a városban – ahol, mint megtudtam, az első világ-
háborúban sok magyar hadifogoly élt – több tízezres 
létszámú nagy láger volt. Alig vártuk, hogy onnan kike-
rüljünk. Nyáron voltunk ott, nem tudtunk aludni, sok volt 
a poloska. Ha kiengedtek bennünket az udvarra, a szél 
sodorta a homokot, tele lettünk homokkal, piszokkal. 
Napokon keresztül szó sem volt pihenésről. 

És azután megint az ismeretlenségbe. 
A teljes ismeretlenségbe. Arra nagyon vigyáztak, hogy 

még csak véletlenül sem tudjuk meg, hol járunk. Általában 
éjszaka ment a vonat. Aki már tudott olvasni cirill betűket, 
hogy az állomás nevét kiolvassa, az se látott semmit. Embe-
rekkel sem találkoztunk. Fogalmunk sem volt, hol vagyunk. 
Ez az út kb. nyolc napig tartott. Elég sokat megállt napköz-
ben a vonat, és ott vesztegeltünk különböző állomásokon. 
De olyan helyen állt meg, hogy nem tudtuk az állomás nevét 
kiolvasni. 

Egyfajta várakozás töltötte be valamennyiüknek szí-
vét. Jó lenne már valahol letáborozni. Mindegy, hogy hol, 
csak már ne utazzunk. 

Amíg kinn voltunk, fogolyvonaton utazásra többször 
is sor került, utoljára, amikor hazautaztunk. Nagyon ne-
héz volt ezt elviselni, aki nem próbálta, nem is sejti. Alig 
vártuk, hogy kirakjanak bennünket. 

Szót ejtettünk arról, hogy az összezártság, a nagy me-
leg, a vízhiány ingerülté tett a fogságban. Sikerült vala-
milyen mértékben összekovácsolódni a társaságnak, vagy 
széthullott a nehézségek miatt? 

Nagyon összekovácsolódtunk. Különböző korúak vol-
tunk együtt. Nem mindenki volt olyan fiatal mint társaim, 
voltak idősebbek 50 évig felfelé. Ezek nehezen tudtak 
összemelegedni, de két-három nap után eltűnt minden 
különbség. Mindenki bajtárs volt, mindenki segíteni akart 
a másiknak, és elviseltük egymást. 

Nyolc nap után, mikor megérkeztek az első állomásra, 
milyen volt az? 

Nem tudtuk, hol vagyunk. Azt láttuk, hogy ez orosz 
terület, egészen szegényes vidék. Falusi házak voltak 
ezek, még talán annak sem lehetett minősíteni. Kiszáll-
tunk a vonatból. Ilyenkor, akár a kiszállásnál, akár a be-
szállásnál is az őrök roppant idegesek voltak. Ordítoztak, 
kiabáltak, néha még a levegőbe is lőttek, ütöttek, püföl-
tek. Gondolták, így féken tudják tartani az embereket, a 
tömeget. Ők sem szóltak semmit, hogy hol vagyunk. 
Kiszálltunk egy faluban, és egy kis vonatba ültettek fel 
bennünket, helyes kis vonat volt. Végül egy tőzegtelepen 
álltunk meg, itt volt a munkánk, az otthonunk egészen a 
nyár végéig. 

Milyen volt a napirend? 
Elég korán kellett kelni. Két hatalmas síndarab volt 

felfüggesztve, melyet kalapáccsal ütögették reggel, mikor 
ébresztő volt. Ezt az acélhangot meg lehetett hallani az 
egész lágerben. Hosszú idő telt el, amíg az ember, illetve 
az egész láger rendbe tette magát, s indulunk a reggeli 
zupáért, mert nem tejeskávét kaptunk, hanem vagy feke-
tekávét vagy az ún. zupát. Ez egy vékony, híg, kömény-
magos leves. Elkészültünk a reggelizéssel, utána minden-
ki tudta, hogy hová fog menni aznap dolgozni. Az egyes 
brigádok felálltak, s mikor rendben volt a létszám, indu-
lás, kifelé a munkahelyre. 

Ezek a brigádok azon a terepen azonosak voltak, vagy 
közben változtak? 

Változott a helyzet, voltak akik kidőltek a munkából, 
voltak akiket szándékosan odahoztak közénk. Nem volt 
stabil a brigád helyzete. Említettem, hogy a németekkel 
együtt voltunk: orosz fogságban vagyunk, német rabság-
ban – mondtuk. Mit jelentett ez? A brigadérosok, tehát a 
brigádok fogoly-parancsnokai általában németek voltak, 
és ők természetesen a németeknek kedveztek. A magyar 
mindenhol a végére maradt, a munkánál a nehezét, éle-
lemosztásnál a gyengébbet kapta. Szóval éreztették ve-
lünk a különbséget. 

Volt-e a tábornak ellenőrzése? 
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Igen, évenként volt néhány ellenőrzés. Főleg egész-
ségügyi ellenőrzés. Úgy hívták ezt: „komisszió”. Általá-
ban Moszkvából jött a komisszió, a gulag központból. 
Szétnéztek, szemtől-szembe figyelték a foglyokat. Néz-
ték, milyen erőben vannak, milyen a felszerelésük. Erről 
akartak tájékozódni. Jó volt, hogy volt ez a komisszió, 
meglátszott a láger vezetőségén – ez azt jelentette, hogy 
izgulnak. Holnap jön a komisszió, mondták, vigyázzunk! 
Így a láger vezetőségének is volt valami függősége, nem-
csak nekünk.  

Mi az, ami motiválta a foglyokat, hogy az előírt fel-
adatot becsülettel elvégezzék? Volt-e valami jutalmazás 
vagy büntetés, ha a feladatot nem végezték el? 

Ez a kérdés valóban fennállott: hogyan dolgozzunk mi 
ott, ahol semmi joguk sincs bennünket dolgoztatni. De 
mindig volt egy legfőbb elv: mindenki haza akart kerülni. 
Nem tudni mikor, milyen állapotban, honnan, de egyszer 
mégis haza akarunk kerülni. Megmondták nekünk, ha 
nem fogunk dolgozni, nem fognak minket hazaszállítani. 
Ez volt a legkomolyabb ijesztgetés. Nekünk most nem 
volt más megoldás, amíg haza nem kerülünk, ezt átvé-
szeljük valahogy – gondoltuk. Ami a munkát illeti, a 
magyar embernek az a tulajdonsága: ha már dolgozni 
kell, akkor becsületesen dolgozom. Ez előbb-utóbb ott is 
igaznak bizonyult. Annyira, hogy azok a bizonyos nor-
mák úgy felszaladtak, hogy ezt az orosz munkások na-
gyon helytelenítették. Azt mondták, ti csak most vagytok 
itt néhány hónapig, de nekünk itt kell maradni és igen 
nagy követelményt támasztanak majd velünk szemben is. 

Megszabott volt, hogy egy nap hány órát szabad dolgoz-
tatni? 

Az embereket osztályozták fizikai kondíció szempont-
jából: ki, milyen fizikummal rendelkezik. Ezt is a ko-
misszió, az orvosi bizottság végezte el. Az 1-es számú 
csoport a legerősebb munkát végezhette. A nyolc órát 
mindenképpen végig kellett dolgozniok, de sokszor tíz 
óra lett belőle. A 2-es gyöngébb fizikumúak más brigádba 
kerültek, könnyebb munkát végezhettek. Nem is beszélve 
a 3-asokról, ők legtöbbször a lágeren belül otthon dolgoz-
tak, takarítottak stb. 

Ezenkívül volt még két osztályzat: az ún. o.k. és a 
legutolsó a disztrófia. Az o.k. azt jelentette, hogy nem 
szabad őket munkára fogni, mert gyenge fizikumúak 
voltak, vagy valami szerzett betegségük volt. Őket tulaj-
donképpen lágeren belüli munkán dolgoztatták: cipész-
műhely, szabóműhely, borbélyműhely stb. A lágervezető 
megtalálta a módját, hogy mindenki munkát kapjon. A 
disztrófiások nemcsak végelgyengülésben voltak, hanem 
szervi betegséget is hordoztak: szív, tüdő stb. Őket még 
táplálni is jobban kellett, és dolgoztatni nem volt szabad. 

Árpád atya milyen besorolást kapott? 
Én sokáig a 2-esben voltam, részben mert fiatal lévén 

nem akartak a nehéz munkások közé vinni, és az egész-
ségem rendben volt. Az utolsó évben jelentkeztek bizo-
nyos egészségügyi problémák, és leminősítettek, – ennek 
hosszú története van –, o.k.-ás lettem. Papírt is adtak róla 
– „ist o.k. geschrieben” – , és akkor már csak lágeren 
belül használtak. 

Az első állomás volt a tőzegtelep, mivel több lágerben 
is kellett dolgozni. Milyen munkát kellett itt végezni? 

A tőzeg kitermelés először könnyű munkának látszik, de 
valójában azért nehéz. Ásóval, kapával kellett végezni. A 
talajt vízzel árasztották el, majd téglaformájú darabokat 
kellett kiásni és prizmákba rakni. Ezt állandóan csinálni nem 
volt könnyű. A másik munkatípus: hétrét görnyedve forgatni 
ezeket a téglákat, hogy száradjanak. Egész nap forgatni 
kellett a tőzeget. A harmadik a vagonírozás. Mikor már 
eléggé ki volt száradva, vagonba kellett rakni. Kosarakkal 
kellett rohangálni, cipelni a tőzeget. Ez is fárasztó volt.  

A következő lágerban mi volt a feladatuk? 
Az erdőirtás, ez másfél évig tartott. Földbe bemélyí-

tett bunkerekben laktunk, melynek csak a felső egyhar-
mada emelkedett ki a talajból. Ez részben jó volt, mert 
könnyebb volt a fűtés, de a talajvíz sokszor feltört, és 
majdnem hogy vízben kellett feküdnünk. A talajvizet 
nem tudták eltávolítani. Az elhelyezés nagyon nehéz volt 
és gyötrelmes.  

A fakitermelés sokkal nehezebb munka volt, mint a 
tőzegtelepen. Általában fenyőfákat kellett kivágni, vagy 
nyírfákat: vágni a fát, legallyazni, a gallyakat ismét fel-
vágni megfelelő hosszra, ezeket összerakni és szállítani, 
vagyis a kitermelt fát kocsira, autóra kellett rakni. Ha 
érkezett tehervonat, azt meg kellett raknunk tűzifával. 
Mindezt a napi munkán kívül, kifáradtan. Ettől szinte 
reszkettünk, mert órákig eltartott. Ez nehezebb volt, mint 
az egész napi munka.  

Mit tettek a fogva tartók, hogy megfelelő kondíciójuk le-
gyen a foglyoknak, tehát tudják ezt a nehéz fizikai munkát 
végezni? 

Megfelelő kalóriát kellett volna kapnunk ételben, ital-
ban. De ők ezt nem tették. Talán nem is tudták volna 
megvalósítani, hisz az a bizonyos káposztaleves, amit 
mindennap kaptunk, nem sok kalóriát jelentett. Ami egy-
általán kalóriát jelentett: a napi kenyéradag, és a cukor. A 
napi kenyéradag hivatalosan 470 gramm, legtöbbször 
még rátettek 20 dkg-ot az ún. nehéz munka miatt, így 67 
dkg kenyeret kaptunk egy napra. De orosz kenyeret. Ha 
én most lemegyek az üzletbe és veszek 67 dkg „veknis” 
kenyeret és megpróbálom, meg tudnám-e enni, – hát nem 
tudnám. Az orosz kenyér sokkal súlyosabb. Tégla alakú, 
és olyan tésztából készítve, mely nehéz, ragacsos. Azon-
ban megjegyzem, ennél finomabbat sohasem ettem, mint 
este, munka után, a napi kenyéradagot szépen feldolgoz-
va. Olyan jó volt, olyan nagyszerű! Tehát ez adta a leg-
komolyabb kalóriát. Minden nap kaptunk egy csapott 
kanállal kristálycukrot is. Nevetséges, de nekünk nagyon 
sokat jelentett.  

Ez volt a száraz koszt, amit kaptunk. Néha egy-két 
konzerv is besikerült, de nagyon ritkán. A három étkezés: 
reggel legtöbbször zupa – köménymagos leves –, délben 
a káposztaleves, este pedig volt teaféle, a csája, s ehhez 
jött a kenyér és a cukor. 

Volt-e esetleg olyan törekvés, hogy a hosszú hónapok 
munkája során elfáradt foglyok kondícióját növeljék? 
Esetleg szüneteltették munkájukat? 

Igen, a „fogolytartó társaság” – akik a fogolytáboro-
kat irányították, ez a Gulag – előtt két megoldás állt, vagy 
hazaszállítják a legyengült embert, vagy pedig megpró-
bálják felhizlalni. Ott döbbentünk rá, hogy vannak olyan 
lágerek is, melyek nem mások, mint hizlalólágerek. Kivá-
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logatták, kiket irányítanak oda, és ott már nem kellett 
dolgozni, legfeljebb a lágerben kellett rendben tartani az 
épületeket. Sokkal erősebb kosztot adtak, közben heten-
ként volt orvosi vizsgálat. Így sok ember nyerte vissza a 
régi kondícióját, s aztán visszakerült a régi lágerbe. 

Soha nem lehetett tudni, hogy mikor érkezik el az a 
pillanat, amikor haza lehet jutni. Mit mondtak, mikor 
kérdezősködtek: „mikor megyünk haza”? 

Az oroszok rájöttek arra, hogy a fogoly legfőbb vá-
gya, hogy hazakerüljön, és ezt felhasználták pszichológiai 
módszerként. Négy évet töltöttem kinn, de már a harma-
dik évben bevetették a jelszót: „szkorá domój” – nemso-
kára haza. Hát csak néztük, mit akarnak ezzel? Ők meg is 
mondták, csak dolgozzatok, dolgozzatok, úgyis eljön az 
ideje nemsokára, hogy hazakerültök. El lehet képzelni, 
mennyire hittünk ennek, vagy mennyire nem, – hát nem 
hittünk. Olyan sokszor becsaptak! Annyit hazudtak! Az 
egyik orosz parancsnokot elneveztük cigánynak, „a ci-
gány” – folyton hazudott. De ezt el kellett viselni. Már 
nem volt hitelük nekik, a lágerparancsnoknak sem. 

Rájöttek arra, hogy ezeket a foglyokat csak egy dolog-
gal lehet „édesgetni”, – azzal, hogy „szkorá domój”. Még 
olyasmit is tettek az egyik lágerben, hogy a láger bejáratá-
nál összerakták a vonat konyháját, tehát az üstöt, mindent, 
ami egy fogolyszállító vonatban szükséges. Mi ott men-
tünk el mindennap ki-be, nekünk mindennap látnunk kel-
lett. Néztük és még jobban fájt a szívünk: jaj de jó lenne, 
ha már ebben főznék nekünk az akármilyen zupát. 

Természetesen a legtöbb helyen a lágerparancsnok 
sem tudta, hogy a rábízott foglyok mikor kerülnek el 
onnan. Mikor lesz a váltás. Ez központosítva volt. Na-
gyon jól meg volt szervezve. A Gulagról sok mindent 
írnak, de tagadhatatlan, hogy óriási szervezet volt, na-
gyon jól szervezett valami. Ha a megfelelő parancsnok-
ságon elhatározták, hogy ezek az emberek már nagyon le 
vannak gyöngülve, akkor vagy egy hizlaló láger, vagy 
hazavinni őket.  

Majd kezdték könnyebbé tenni az egész légkört. El-
kezdtek fizetést adni. Persze ez csak arra volt elég, hogy 
néhány kiló kenyeret vegyünk. Rubelben fizettek. Bevezet-
ték a szabadságolást, a fogoly egy évben egy hetet szabad-
ságon tölthetett. Az csinált, amit akart, persze csak a láge-
ren belül. Levelezésre volt lehetőség: írhattunk haza, 
mondjuk három hónaponként egyszer, néhány sort, mert 
úgyis ellenőrizték. És jöhetett otthonról levél. El lehetett 
képzelni, mit jelentett ez a foglyoknak. Így fokozatosan 
enyhült a helyzet, és a szigorúság sem volt már akkora. 
Éreztük, hogy itt történni fog valami.  

Mikor érkezett el az a pillanat, mikor bejelentették, 
hogy hazamehetnek? 

Többször mondogatták, hogy nemsokára jön a haza-
menetel ideje. 1948 októberében már éreztették velünk, 
hogy közeledik ez a nap. Pontosan december 6-án történt, 
hogy a napiparancsban – mert katonás szervezet voltunk, 
napiparancsot kaptunk – a lágerparancsnok felolvasta: 
„Foglyok, német katonák, magyar katonák, közeledik az 
idő, hogy ti hazakerültök.” Volt még egy szép kis szöveg 
is: „Más Magyarországot fogtok találni, mint amit el-
hagytatok: ez már a nép Magyarországa. Ne felejtsétek el, 
hogy amikor már ti szabadok lesztek és utána eljöttök ide 

vissza szétnézni, akkor egészen másképpen fogadunk 
titeket.” Ezután felolvasták a névsort, mert volt ám név-
sor, komolyan vezették a személyi adatokat, és azt mond-
ták, hogy a következő napon, december 7-én, kiosztják a 
ruhákat – új ruhákat kaptunk –, és vonattal Moszkva 
mellé Mozsajszkba szállítanak. Ez meg is történt. 

A hazaút is olyan hosszúnak tűnt, mint amikor a lá-
gerbe utaztak. 

Azért volt csak olyan hosszú, mert alig vártuk, hogy 
hazaérjünk. Mozsajszk azért volt érdekes láger, mert azt a 
németek építették a 2. világháború végén, ahol orosz fog-
lyokat tartottak. Orosz foglyok építették a lágert német 
parancsnokság alatt. Nagyon jó elrendezésű láger volt, itt 
már nem kellett dolgozni, és nagyon – hogy úgy mondjam 
– „kedvesek”, emberségesek voltak hozzánk. Egyszer csak 
hallottuk, hogy holnap már itt lesz a vonat, csak föl kell 
szerelni: konyha kell, az ablakokat rendbe kell tenni – 
december volt, tél –, és akkor indulhatunk is hazafelé. Az 
út már nem olyan volt mint kifelé, nem vigyáztak arra, 
megtudjuk-e, merre járunk. Már nézegethettük az egész 
útvonalon, olvashattuk a városneveket az állomáson, akkor 
már nagyjából a cirill betűket is ismertük. Tudtuk merre 
járunk: Szmolenszken át a Kárpátok felé. Ha megállt a 
vonat az állomáson, szabad volt kikiabálni: messze van-e 
még a Kárpátok? és így tovább. Egyre közelebb, közelebb 
haladtunk. Sokkal könnyebb volt hazafelé jönni, mint 
kifelé. Az ellátás is jobb volt. 

Eddig nem említettem a lelki vonatkozásait a fogság-
nak. Nagyon nehéz volt elviselni, hogy négy év alatt 
egyetlen egy szentmise, szentgyónás, szentáldozás sem 
volt. Nem tudtunk összejönni olyan helyen, ahol imád-
kozhattunk volna, hiszen ateista világban éltünk. Kará-
csony felé közeledtünk és elhatároztuk, hogy mi pedig a 
vagonokban énekelni fogunk karácsonyi éneket. Hozzá is 
fogtunk. Állj! Megállt a vonat, jöttek az őrök és meg-
mondták, hogy énekelni egyáltalán nem szabad, nem csak 
karácsonyi énekeket. Nem szabad tudni kik vannak a 
vagonokban. Ez fájdalmas volt, még karácsonyi énekeket 
sem lehet énekelni. Máramarosszigeten kivagoníroztak 
bennünket.  

Közben volt még egy eset, mikor a határra érkeztünk, a 
Hármas-Tisza partján megállt a vonat, mindenkinek ki 
kellett szállni a vagonokból csomaggal együtt. Névsort 
olvastak, s így mehettünk sorban vissza, ki-ki a helyére. 
Volt ott talán három ember, akinek nevét kifelejtették a 
névsorból, és nem jöhetett velünk, visszavitték. Pedig csak 
tévedés volt az egész. 

Megérkezve Máramarosszigetre egy nagyon bájos 
eset történt. Egy régi, még monarchiabeli laktanyába 
mentünk, a temetőn keresztül ment a gyalog út a vasútál-
lomásról. Mikor a vonatunk megállt a vasútállomáson, 
egy néni kiabált: Józsikám, Józsikám! Itt vagy-e? – Volt 
köztünk egy Jóska, úgy hívták Solymos József, igazgató-
tanító volt a foglalkozása. Az ő nagymamája volt ez néni. 
Odament hozzá, – hát itt van, nagymama? – Józsikám, 
megjöttél, éreztem, hogy te most jönni fogsz. – Egyéb-
ként minden vonathoz kiment. Sírtak szegények, sokáig 
nem beszélhettek egymással, mert még nem voltunk 
szabadok. – Egy filmre való eset. 

Bekísértek a laktanyába. 24-én a karácsonyi estét 
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a sötétben azzal töltöttük, hogy egymást kérdezgettük: Mi 
lesz, ha haza megyünk? Mit fogsz kezdeni odahaza? Ér-
dekes téma volt. Mondta ki-ki a magáét: Én a régi mes-
terségemet folytatom, én nem bánom akármi lesz, csak 
otthon legyek.  

Még Mármarosszigetről valamit: ott volt egy kormány-
biztos, aki felolvasott egy újabb napi parancsot. Ebben az 
volt, hogy az új, demokratikus Magyarországra érkeztünk 
haza, és tudnunk kell, milyen véleményt mondunk mi arról, 
hogyan bántak velünk a Szovjetunióban a „munkánk” alatt. 
Figyelmeztetés volt: Nem szabad elmondani. Annyira rava-
szul csinálták, hogy amikor kiszálltunk az orosz fogolyszál-
lítóból, mindenkinek alá kellett írni egy ívet: „Nagyon hálá-
sak vagyunk az ott töltött időért. Megkaptunk mindent, 
amire szükségünk volt. Jól bántak velünk.” – Persze, ha nem 
írjuk alá, akkor ezt helyettünk megcsinálták volna.  

Itt nem voltunk sokáig, talán három napig. Mindenki 
kapott egy levelezőlapot, és megírhatta haza szüleinek, 

hogy útban van hazafelé, hogy ne érje őket váratlanul az 
érkezésünk. Ez volt az első konkrét értesítés, bár két 
héttel azután érkezett meg, mint én magam. 

Máramarosszigetről már magyar tehervonaton szállí-
tottak Debrecenbe, a debreceni Pavilon-laktanyába. Ez 
óriási területen fekszik, nagyon sok ember elfér benne. 
Csak foglyok voltak itt, katonaság nem volt. „Írásbeli 
feladatokat” kaptunk, mindenkiről tudni akartak két dol-
got: milyen volt az életük a kiszállítás előtt, mi volt a 
mestersége, volt-e birtoka, földjének nagysága, volt-e 
háza, mik voltak a családi körülményei. Ezeket mind 
felírták, s utána meg kellet mondani, mivel akar az ember 
otthon foglalkozni. Ezt már a magyar rendőrség csinálta, 
nem az oroszok. 

Két rendőr kikísért Debrecenben a pályaudvarra és fel-
raktak a vonatra. Búcsút mondtunk egymásnak. Vége volt. 

 
Folytatjuk. 

 

––––––––––––––––––––––––––– 
Demeter László (1951) 

Síkfőkúti öreg tölgyfa... 
 

 
Síkfőkúti öreg tölgyfa... 
Sokat ültem én alatta,  
Énekelve, tábortűznél,  
Boldogabban mindenkinél.  
Lobbant a láng minden este,  
Cserkészfiúk ülték körbe.  
Zengett a dal, szólt a nóta...  
De sok év telt el azóta!  
Elszálltak a gyermekévek,  
Felnőttek új nemzedékek,  
Változott a világ, élet, 
Talán jobb is, rosszabb is lett... 
 

Ma is él az öreg tölgyfa,  
Csobog forrás is alatta, 
S mellette a domboldalon  
Nóta hangzik minden nyáron.  
Fiatalok és öregek  
Itt szívesen énekelnek;  
Összejönnek hívó szóra  
Énekes találkozóra,  
És hirdetik diadallal:  
Szebb az élet vidám dallal! 
 

Ha bánat ül a lelkemen 
Csak ide kell menekednem,  
Jólesik itt panaszkodni,  
Vagy megértőn mosolyogni,  
Hitvitákon, politikán,  
A világnak ezer baján...  
S a vénséges öreg tölgyfa 
Mint egy kedves, szép matróna  
Nem tolakszik, nem zavar,  
Árnyékával betakar,  
Fölém hajol, dúdolgat, 
Becézget és elringat... 
 

 
 

Tarts ki még te öreg tölgyfa!  
Szükség van még árnyékodra.  
Csodálattal tekintünk rád.  
S élvezzük dús lombkoronád.  
Ne keseregj hát sorsodon,  
Az elmúlt véres évszázadon,  
És hogy el kell még viselned  
Elszennyezett környezeted.  
Az esztelen életirtást,  
Elvetemült harácsolást,  
Az emberi kapzsiságot,  
Az önpusztító rossz világot... 

 

Abba kéne ezt már hagyni,  
Tisztább légkört teremteni  
Cseperedő unokáknak 
És halódó vén tölgyfáknak,  
Mert bizony a teremtésben  
Testvérek vagyunk a létben:  
Valahogyan egy a sorsunk,  
Együtt élünk s együtt halunk.  
De öregen is megrokkanva,  
Ám a léthez ragaszkodva  
Küzdenünk kell végóránkig,  
Gyökér s körömszakadtáig... 

 

Ne add fel hát, öreg tölgyfa!  
Bízzuk sorsunk utódokra;  
Magjainkból lesz új élet.  
Örök forgás a természet.  
Búcsúzzunk hát e világtól  
És készüljünk igazából  
Egy egészen más életre,  
S talán fordított szerepre;  
Te lehetnél ember fia, 
Én meg lennék sudár tölgyfa,  
S nem hullunk le, mint a levél,  
Mert szellemünk örökké él!  
Él bennünk a lélekerő...  
Így rendelte a Teremtő.      Szomolya, 2006. január 
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A magyarországi ciszterciek üldözése 
a kommunista diktatúra idején 

 
Részlet dr. Czike János OCist a Budai Ciszterci 

Szent Imre Gimnázium 2008–2009 évkönyvében (54–55 
o.) megjelent írásából.  

 
Mint ismeretes, Magyarországon 1948 júniusa és 

1989. október 23-a között kommunista diktatúra volt a 
megszálló csapatok támogatásával. A kommunisták 
már az 1945-ös választások után is próbálkoztak 
támadásokat indítani a szerzetesrendek ellen. A 
diktatúra 1948 júniusa után bontakozott ki a maga 
teljességében, az MKP (Magyar Kommunista Párt) és 
a Szociáldemokrata Párt „egyesülése”-kor. Az ekkor 
több szakaszban megindult és folyamatosan tartó 
egyházüldözés már kezdetben különös éllel irányult a 
szerzetesrendek ellen, ezek között a Ciszterci Rend 
Zirci Apátsága ellen, hiszen akkor köztudott volt, 
hogy a kommunista állam és az egyház közötti 
tárgyalásokon tanúsított bátor magatartása miatt 
Rákosi Mátyás pártfőtitkár különös ellenszenvvel 
viseltetett Endrédy Kálmán Vendel apát urunk iránt.  

A diktatúra jogállam mezében tetszelgett, bár 
kezdettől fogva nélkülözött minden legitimitást. 
(1956. november 4-től dátumszerűen meghatá-
rozhatóan is!) Az csupán a rossz lelkiismeret jele volt, 
hogy a diktatúra mániákusan igyekezett bizonygatni 
legitimitását, sőt azt kényszer alkalmazásával is 
elismertetni. Kádár János pártfőtitkárnak 1977. június 
9-én VI. Pál pápánál történt látogatása is ezt a célt 
szolgálta. 

Volt tehát „országgyűlés”, sőt „választások” is 
voltak (egy párt között lehetett „választani”). Volt 
„alkotmány” – az 1949. évi XX. törvény, ami a 
dicstelen „sztálini alkotmány” szolgai utánzataként 
jelent meg, voltak „törvények” és „állami szervek”, 
még „igazságszolgáltatás” is, tehát minden úgy nézett 
ki, mint egy jogállamban. 

Az más kérdés, hogy minden államgépezet – még a 
legitimitással nem rendelkező is – ellát olyan állami 
feladatokat, amelyeknél az állampolgárok konszen-
zusát lehet védelmezni a közérdek javára mindaddig, 
amíg az nem diktatúrát gyakorló illegitim hatalom 
érdekét szolgálja igazságtalanul! Így pl. a bíróságok 
működése is legitimitást nyer, kivéve, ha az az önkény 
érdekét szolgálja. 

Mi, akik tanultunk marxizmus-leninizmust, 
ismertük V. I. Lenin bírálatát a polgári demokratikus 
államról, ahol „mindent a színfalak mögött döntenek 
el”. Ez viszont valóság volt a diktatúra hatalom-
gyakorlását illetően, hiszen itt a mindenható PÁRT 
akaratát hajtották végre az állami szervek (csak persze 
ezt a pártot nem választotta meg senki sem a 
demokratikus választásokon...). 

 

Azt is tudnunk kell, hogy a marxista-leninista 
ideológia eltorzította a jog fogalmát is. Szerintük a 
tárgyi jog nem más, mint az osztályuralom 
fenntartásának eszköze. Így a büntetőjogot is csak 
eszköznek tekintették, hogy megvalósíthassák 
uralmukat és félreállíthassák azokat, akiket 
ellenségeknek tekintettek. Az már további kérdés, 
hogy a saját maguk által alkotott vagy az átvett „jog”-
ot sem tartották tiszteletben, és saját „törvény”-eiket is 
gátlás nélkül sértették meg. 

A szerzetesrendeket kevés kivétellel feloszlatták. A 
ködösítést szolgálta az 1950. évi 34. sz. törvényerejű 
rendelet, amely az „Egyes szerzetesrendek működési 
engedélyéről” szól, nem említve az engedélyezettek 
között a legtöbb szerzetesrendet, így a Ciszterci Rend 
Zirci Apátságát sem. Csak a „szigorúan titkos” büntető 
ítéletekben írtak arról (nem is álmodva, hogy egyszer 
fény derül gaztetteikre), hogy pl. a Zirci Apátságot is 
feloszlatták. (Lásd: Budapesti Fővárosi Bíróság T. B. 
XVI. 9264/1961 sz., „SZIGORÚAN TITKOS” jelzésű 
ítélet indoklását: 

„Az 1950–51. években kormányzatunk egyes 
vallási jellegű szervezetek FELOSZLATÁSÁT 
határozta el, melynek indoka az volt, hogy e 
szervezetek a vallás gyakorlása és hitbuzgalmi 
tevékenység ürügye alatt valójában a népi 
demokratikus államrend ellen folytatták felforgató 
tevékenységüket. Így került feloszlatásra a cisztercita 
(sic!) szerzetesrend, mely a Horthy fasizmus alatt igen 
komoly társadalmi és gazdasági befolyással bírt.” 

Az így feloszlatott szerzetesrendek további 
működése, létezése – (nyilvánvaló, hogy a diktatúra 
nem oszlathatott fel jogszerűen egyetlen szerze-
tesrendet sem, mint ahogy nem is létesíthetett) – 
nemcsak irritálta a diktatúrát, hanem büntetőjogi és 
azon kívüli eszközökkel is üldözte azokat, így a Zirci 
Apátságot is. Elsősorban az elöljárókkal számolt le! Ha 
megtartották volna saját törvényeiket, akkor legfeljebb 
az egyesületi joggal való visszaélés miatt lehetett volna 
eljárniuk azokkal a szerzetesekkel szemben, akik nem 
vették figyelembe a diktatúrának az emberi alapjogokat 
sértő intézkedéseit, a „feloszlatást”. Csakhogy ilyen 
módon legfeljebb pár hónap börtönbüntetést lehetett 
volna kiszabni a legsúlyosabb esetekben is. Ez pedig 
nem volt elég a diktatúra számára! Ezért kellett – amint 
1989 után divat-szóvá lett – ún. „koncepció pereket” 
konstruálni és így üldözni „törvényesen” a 
szerzeteseket. 

Rácz István Perbárt rendtársunk egyéni gyűjtése 
alapján (1983. november 17.) rendtársainkat a 
diktatúra idején a következő üldözések érték (a 
rendtársak kora szerinti felsorolásban): 
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Endrédy Vendel apátúr 
 
Baranyai Jusztin 
Hagyó-Kovács Gyula 
 
Mészáros Gellért 
Barta Lénárd 
Papp Kelemen 
Palos Bernardin dr. 
 
Ágoston Julián dr.  
Kukoda Miklós  
Molnár Nivárd 
Halász Piusz dr. 
 
'Sigmond Lóránt 
Golenszky Kandid dr. 
Fehér Tamás 
Losonczy Timót 
Merényi Engelbert 
Vastagh Teobald 
Éber Alán dr. 
Hervay Levente 
Ács Kajetán 
Lékai Ányos 
Barlay Szabolcs dr. 
 
Takács László 
Rónay Detre 
Kassa László 
Hölvényi Olaf dr. 
 
Rácz Pelbárt 
Horpácsi Illés 
 
Urbán Gusztáv 
Kelety Géza 
 
Forgó Mike 
Wöllner Ferenc 
 
Trimmer Iván 
 
Kis Horváth Paszkál 
Katona Farkas 
Bácskai Ottmár 
Petkó Tarján 
Alszászy Botond 
 
Biczó Emmerám 
Hegedűs Albin 
Aszalós Kont 
 
Bán Elizeus 
Haraszti Xavér  
Rosdy Ágoston 

börtönbüntetés 
 
börtönbüntetés 
börtönbüntetés 
 
internálás 
börtönbüntetés 
börtönbüntetés 
internálás 
börtönbüntetés 
internálás 
internálás  
börtönbüntetés 
börtönbüntetés 
 
börtönbüntetés 
letartóztatás 
internálás 
börtönbüntetés 
börtönbüntetés 
letartóztatás 
internálás 
börtönbüntetés 
internálás 
börtönbüntetés 
internálás 
börtönbüntetés 
internálás 
börtönbüntetés 
börtönbüntetés 
internálás  
börtönbüntetés 
börtönbüntetés 
börtönbüntetés 
 
börtönbüntetés 
börtönbüntetés 
 
internálás 
internálás 
 
internálás 
 
börtönbüntetés 
börtönbüntetés 
börtönbüntetés 
börtönbüntetés 
börtönbüntetés 
 
börtönbüntetés 
börtönbüntetés 
börtönbüntetés 
 
börtönbüntetés 
börtönbüntetés 
börtönbüntetés 

1950. okt. 29-től – 1956. nov. 1-jéig és 
1957. márc. 2-tól. – szept. 14-ig. 
1948. dec.-től – 1956. febr.-ig. 
1950. nov. 9-től – 1956. nov. 1-jéig és 
1957. máj. 13-tól – aug. 23-ig. 
1945-ben. 
1953. jan. 4-től – 1956. okt. 27-ig. 
1953-ban. 
1945-ben, 
1961. febr. 6-tól – 1963. márc. 22-ig. 
1951. május 21. (23?)-tól –1952. dec. 24-ig.∗

1953. márc. 27-től – 1954. jan. 15-ig. 
1950. nov.-től – 1953. szept.-ig. 
1961. febr. 6-tól – 1963. márc. 22-ig és  
1965. jan.-tól – 1968. márc. 8-ig. 
1961. máj.-tól – 1963. ápr.-ig. 
1961-ben. 
1947-ben. 
1950. okt. 29-től – 1954. szept.-ig. 
1961. máj.-tól – 1963. márc. 22-ig. 
1961. febr. 6-tól – 1962. febr. 7-ig. 
1958-tól – 1959-ig.  
1961. febr. 6-tól – 1963. márc. 22-ig. 
1954. ápr. 5-től – aug. 5-ig. 
1950. szept.-től – 1956. okt. 27-ig. 
1958-ban. 
1961. febr. 6-tól – 1963. márc. 22-ig. 
1950-től – 1951-ig. 
1961. febr. 6-tól – 1963. márc. 22-ig. 
1952. aug.-tól – 1956. okt. 27-ig. 
1950-tól – 1951-ig és 
1952. aug.17-től – 1956. aug.-ig. 
1953. márc. 27-től – 1956. júl. 3-ig. 
1955. jún. 30-tól – 1956. nov.1-jéig és  
1962-től – 1964. máj.-ig. 
1953. aug.-tól – 1955. febr.-ig. 
1955. febr.-tól – 1956. okt. 27-ig és  
1957. jún. 20-tól – 1958. jan. 2-ig. 
1950. júl.-tól – 1953 okt.-ig.  
1955. dec.-től – 1956. aug.-ig és 
1957. aug.-ban. 
1954. ápr. 5-tól – 1955. máj.-ig és  
1958. szept.-ben. 
1950. szept.-től – 1954. szept.-ig. 
1950. szept.-től – 1954. júl.-ig. 
1952. szept.-től – 1955. nov.-ig.  
1950. szept.-től – 1954. júl.-ig. 
1957. dec. 11-től – 1958. okt. 4-ig és  
1961. ápr. 29-tól – 1963. szept. 27-ig. 
1950. okt.-től – 1954. júl.-ig. 
1950. okt.-től – 1954. júl.-ig.  
1957. szept.-től – 1958. febr.-ig és 
1961. jún. 7-től – 1964. szept.-ig. 
1950. szept.-től – 1954. júl.-ig. 
1950. szept.-től – 1954. nov.-ig. 
1960. febr. 8-tól – 1961. ápr.1-jéig. 

 

                                                           
∗ Módosítva Á. J. önéletrajza alapján – a szerk. 
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EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN A 2009/10-ES TANÉVBEN 
VENI SANCTE-TŐL KARÁCSONYIG … 

SZEPTEMBER 
1.  Veni Sancte – ünnepi szentmise a bazilikában, amelyet Soós Tamás atya mutatott be. A záró áldás 

után Gyetvai Bianka 10.K osztályos tanuló Babits Mihály Ha nem vagy ellenállás című versét mondta 
el. Majd dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő tanévnyitó beszéde következett. 
Felemelő és megható volt, hogy Kaslik Józsefné, nyugdíjas pedagógus leánya, Kaslik Gabi nevét vise-
lő alapítványt tett. (Edit nevű leánya az iskolánkban érettségizett 1987-ben, s tragikus hirtelenséggel 
hunyt el 2004 februárjában apjával és testvérével autóbalesetben.) A jutalmazott tanuló felsőfokú ta-
nulmánya idején havonta 10 000 forintnyi ösztöndíjat kap. Az első ösztöndíjas a tavasszal végzett 
Barta Viktória lett, aki ettől a tanévtől joghallgató az ELTÉ-n. 

4–18. Utazás Angliába. Örsiné Mohl Szilvia tanárnő vezetésével három szaktanár kíséretében a 10.A, 10.C 
és 10.K osztályból 58 tanuló az osztályfőnökeikkel az angliai Broadstairs város Kent School iskolájá-
ban kéthetes angol nyelvi gyakorlaton vett részt. 

8. „Virágos Egerért, szép környezetért 2009” Eger város által kiírt versenyben intézményünk kertje 
„Arany”-minősítést kapott, mivel már ötödször nyerte el a „Minta intézmény kert” kitüntető címet. 

21. A „Lengyel szeptember” program keretében e napon városunkban a lengyel napot tartottunk. Emlék-
táblát avattunk az Érsek utcában a volt lengyel iskola falán, koszorúztunk a Kisasszony temetőben, és 
megnyitottuk a Katyn kiállítást. E program részeként iskolánkba villámlátogatást tett a budapesti len-
gyel nagykövetség és Przemyśl város önkormányzatának küldöttsége. 

 

OKTÓBER 
3.  Katolikus Ifjúsági Találkozó. A nagymarosi ifjúsági találkozón iskolánk kb. 23 tanulója vett részt Köböl 

Zsolt nevelési igazgatóhelyettes úr vezetésével és két tanárnő kíséretében. 
5.  Karitász gyűlés. Iskolánkban már 6 éve működik a Szent Bernát Karitász Csoport. A csoport elsődleges 

célja, hogy segítse iskolánk hátrányosabb helyzetű diákjait. A karitász gyűlés végén még egy élménybe-
számolót is meghallgathattunk 2 diáktársunktól, akik szüleikkel együtt nyár elején Erdélyben jártak, aho-
vá az iskola által gyűjtött ruhákat és játékokat vitték ki a Böjte Csaba atya által vezetett gyermekmentő 
hálózat egyik intézményébe 

11 Lénárt János-emléktúra a Bükkben. Ebben a tanévben diákjaink és tanárjaink közül összesen 76-an 
vettek részt az évtizedes múltra visszatekintő versenyen, melyet a Megyei Természetbarát Szövetség 
szervezett. A 3–5 fős csapatoknak 13 km-es 400 m-es szintemelkedéssel nehezített pályán kellett vé-
gig menniük, és az 5 állomáson a természetvédelemről, a Bükk flórájáról és faunájáról készített kérdé-
sekre kellett válaszolniuk. A magas részvétel ellenére szerényebb helyezések születtek: 

18. Gárdonyis diák első helyezése országos versenyen. 2009. október 16–18-án Sátoraljaújhelyen 
rendezték meg a 37. „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny országos döntőjét. Az idei rendez-
vényt különlegessé tette az, hogy 2009-ben ünnepeljük Kazinczy Ferenc születésének 250. évforduló-
ját. Heves megyét gimnáziumi kategóriában iskolánk 13.K osztályos tanulója, Taray Bianka képviselte. 
Felkészítő tanára Ballagóné Csernyák Éva tanárnő volt. A versenyen a megyei válogatók 1. és 2. he-
lyezettjei vehettek részt. Taray Bianka a nemes vetélkedésen kimagasló teljesítményt mutatott, így el-
nyerte a fődíjat: Sátoraljaújhely város plakettjét. A díj ünnepélyes átadására Széphalmon a Kazinczy-
mauzóleum előtt került sor. 

21.  Fogadalomtétel. 5. és 9. évfolyamos diákok ünnepélyes fogadalomtétele volt a bazilikában. Polikárp 
zirci főapát úr köszöntötte iskolánk új ciszterci diákjait. A szentmise után dr. Molnár Miklós a Diákszö-
vetség ü.v. elnöke jutalmat adott át Jakab Nikoletta 12.A osztályos tanulónak azért a munkájáért, 
amelyben feldolgozta iskolánk államosításának történetét.  
Ezen a napon volt az új tornacsarnok felavatása is. 

 
NOVEMBER 
11.  Népművészeti vetélkedő. Immár harmadik alkalommal tartottunk népművészeti vetélkedőt a város kol-

légiumai között, az idén a palóc népviselet, rítus és folklór témakörben. 
13. Gárdonyi-nap. Gárdonyi Géza halálának 87. évfordulóján az iskolarádiós megemlékezést Tóthné Török 

Anna tanárnő készítette. Az iskolánk magyar munkaközössége által szervezett Gárdonyi-vetélkedőre 18 
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csapat jelentkezett Eger és környéke általános iskoláiból. A zsűri tagjai között köszönhettük Jókai Anna 
írónőt és Valaczka András tankönyvírót. 

27. Bemutatkozó műsora volt az 5. és a 9. osztályosoknak a díszteremben, és ismerkedési bált rendeztek 
a kollégium ebédlőjében. 

 
DECEMBER 
3. Mikulás Ezen a napon délután a 11.E osztály tanulói egy kis színdarabbal kedveskedtek az iskolai 

dolgozók gyermekeinek. 
7.  Internetes konferenciát tartottunk a lengyel program részeként a przemyśli testvériskolánkkal. E 

programban résztvevő diákok bemutatkoztak egymásnak, és a karácsonyi népszokásokról tartottak 
néhány mondatos előadásokat. 
A székesfehérvári Szent István Ciszterci Gimnázium vendégjátéka iskolánkban. A Sem kő, sem ha-
barcs című két felvonásos színművet Ferenczy Noémi tanárnő írta és rendezte Szent Ferenc életéről. 

11.  Koszorúzás az iskolánk előtti téren az 1956. december 12-i egri sortűz áldozatainak emlékére rende-
zett ünnepségen. 

17.  Lelki nap a 12. évfolyam osztályai számára, amelyen megtekintették a kollégista tanulók táncjátékát 
Szent Erzsébetről. A művet Kelemenné Oravecz Julianna és Salamné Szilágyi Júlia nevelőnők ren-
dezték. A diákok meghallgatták dr. Rass Csaba atya előadásait. 

 

 

17-én karácsonyi koncert a Szent Bernát templomban 
18.  Lelki nap a Gárdonyiban Az idei lelki napon már az új tornateremben is voltak programok: a felső 

szinten a 12. A, B, és E osztály kapott helyet. Itt hallgatták meg Szabó József atyának, az Egri Érseki 
Hittudományi Főiskola spirituálisának előadását. A tornaterem alsó szintjén Soós Tamás atya, iskolánk 
lelki vezetője beszélt a 11. évfolyam diákjainak. A 10. évfolyamosok a díszteremben kaptak helyet, ők 
Hugyecz János atyával töltötték a lelki napot. 
Már hagyomány, hogy az 5., 6. és 7. évfolyamos kisgimnazisták a Segítő Szűz Mária Főiskolai Leány-
kollégium szerzeteseivel és néhány diákkal együtt készülhettek a karácsonyra a fizikai előadóban. A 
kollégium diákjai gitáros énekekkel teremtették meg a nap ünnepi hangulatát. 
A 8. és 9. évfolyamos tanulók a Bartakovits Béla Művelődési Házban Demkó Balázs görög katolikus 
lelkész előadásán vehettek részt. 

18.  Gombavató. 
19.  Koncert a Dobó téren. Iskolánk kamarakórusa advent 4. vasárnapján – a nagy hidegben –, mikor dr. 

Ternyák Csaba érsek atya meggyújtotta az adventi koszorún az utolsó gyertyát, Bisztriczki Zoltán ta-
nár úr vezetésével karácsonyi dalokból összeállított rövid koncertet adott elő. 

 
 

„EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN” oldalait az iskolában havonta megjelenő (MAG – Mindennapok A Gárdonyiban) 
internetes diákújságból állítottuk össze Kovács Ottó tanár úr szíves közreműködésével. 

Az iskola életéről részletesebb beszámoló az iskola honlapján 
– http://www.gardonyi-eger.sulinet.hu - AKTUALITÁSOK, INFORMÁCIÓK, linken – olvasható.  
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A mi művészeink… 
 
Tilless Béla 1943-ban iratkozott be a Szent Bernát gimnáziumba, ahol államosí-
tásig öt esztendőt töltött. A háború utáni évek a család számára egyre súlyosabb 
megpróbáltatásokat jelentettek, végül mint magántanuló érettségizett.  

Életéről és munkásságáról a 2008-ban megjelent, alkotásait bemutató reprezen-
tatív kiállítású kötetben olvashatunk „Vonzódások és történések” címmel: 

Szüleimen kívül 
két ember volt 
mellettem azok-
ban a fontos 

pillanatokban 
amikor formát 
kezdtem ölteni. 
Az első Ágoston 
Julián, osztály-
főnököm, aki a szellemi nyitottságra, a tisztességre és a 
valódi értékek megkülönböztetésére adott példát. 
A második 

Tscheligi 
Lajos fes-
tőművész, 

Kozmosz – sorozat: In memoriam Tscheligi Lajos 
(1994–2007); olaj, vászon 90x160 cm 

 

aki a művé-
szet szabadságában, a minden materializmus fölötti értékekben való hitet, 
és a szakmai felkészültség alapjait adta át nekem. 
18 éves koromban tudtam, hogy mi akarok lenni… 
1950-ben apámat két év börtönre ítélték – valós oka az volt, hogy a 
Barankovics párt választási megbízottjaként leleplezte a „kék cédulás” 
csalásokat. Csak magántanulóként érettségizhettem 1951-ben. Család-
fenntartásra kényszeríttet a helyzet, az építőiparban dolgoztam Bervában 
és Sirokon. Aztán 2 évre katona lettem, „dombelhárító” (munkaszolgála-
tos), majd Nagy Imre idején utásznak helyeztek át bennünket. Leszerelés 
után Budapesten (fizikai munka mellett) Szetiványi Lajos szakkörében 
tanultam. 

Egerbe visszatérve a kollektív műteremben kaptam lehetőséget rajzo-
lásra, festésre. 1959-ben Pécsett volt az első országos kiállítás, melyen részt 
vettem. – 1962-től 20 évig Debrecenben éltem. 1969–80. években az. Egyetem 
Galéria művészeti vezetője voltam.  

 
 
 
 

Kettős-spirál-mobil 
alumínium+elktromotor, 100 cm 

 
 
 

Kozmosz – sorozat: Csillagvirágok 
(1994–2007); olaj, vászon 100x100 cm

Böszörményi – makett 
fa, 75 cm 
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1965-ben volt az első egyéni kiállításom Budapesten a Mednyánszky teremben, Máig 45 egyéni kiállításom volt, az 
utolsó a Karinthy Szalonban  

1975-ben felállítottam az ország első köztéri mobilját Debrecenben. Ezen felül 14 egyéb köztéri munkát készítettem 
(Budapest. Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló, Szolnok, stb.) 

1982 és ’89 között Nyíregyházán éltem, 1989-től Budapesten.  
Munkáságomban csaknem 20 éven át a szobrászat dominált, amíg közel 15 éve rám tört a színéhség és az új dimen-

ziók iránti vonzódás. Azóta ismét rendszeresen festek. Mindeközben cikkeket írtam/írok a kollégák munkáiról. 
A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségében megalakítottuk az Interdiszciplináris Szakosztályt, mely-

nek vezetője lettem: az épített környezet köztéri vizuális arculatának problémáiról 8 éve rendezünk konferenciákat. 
2008-ban két társammal elkészítettük Pécs vizuális arculatának koncepciótervét. 
Feleségem, aki előadóművész és magyartanár, valamint hat gyermekem meglepő türelemmel viseli azt a periférikus 

létezést, amely ma a nem-kommersz művésznek kijut. 
Egyébként Szihalmon születtem 1932. december 19-én. Magyarországon. 

 
_________________________________ 

 
 

AZ IGAZI OSZTÁLYHARC 
 
 

nnak idején a negyvenes években mi még ún. 
nyolcosztályos gimnáziumba jártunk. – Har-
madikosok voltunk, 52-en egy osztályban és 

dr. Ágoston Julián volt az osztályfőnökünk.  
 
Őszi esős idő volt és így a szünetben nem mehet-

tünk ki a nagyudvarra (a primusz volt a felsősöké, a 
nagyudvar az alsósoké), emiatt minden alsós osztály a 
folyosón sürgött-forgott. 

Hogy hogyan történt, azt már itt a földön nem fog-
juk megtudni, de az biztos, hogy a másik osztályból az 
egyik negyedikes visszaütött. – No erre aztán elindult 
a haddelhadd. Pillanatok alatt egymásnak veselked-
tünk, csattantak a pofonok, a gyomorszájasok, rúgtuk, 
vágtuk, ütöttük egymást, ahogy csak bírtuk.  

Voltak erős fiúk az osztályunkban: Tóth Andor 
(alias Pocsék, a későbbi testnevelő tanár), Marczis 
Demeter (alias Döme, a későbbi operaénekes), Jéger 
Karcsi (akiből később a Jóisten  papot faragott) és – 
nem utolsó sorban – Szabó Aladár (a későbbi országos 
vízipólós válogatott). – Mindezek ellenére a másik 
osztályból Besznyák Pista (alias Szibe, a későbbi or-
vosprofesszor) vezette csapat a tornász Hajnády test-
vérekkel, Schultheisz Zolival (a későbbi egyetemi 
professzorral) szép lassan felülkerekedtek, és mire 
jöttek az ügyeletes felsősök, addigra már beszorítottak 
bennünket az osztályterembe. Ránk csukták az ajtót, 
mi pedig odabent dúltunk-fúltunk mérgünkben, de a 
játszmánknak így keserű szájízzel vége szakadt… – 
gondoltuk. 

Aznap az osztályfőnök úr nem volt otthon, így mi 
befejezettnek hittük az esetet. De jött a másnap reggel, 
  

amikor Ő rendkívüli osztályfőnöki órát hirdetett meg. 
Nyílt az ajtó, berepült a fekete kalap, majd sietve 

jött Ő, és felült a katedrára. 
– Hallottam mit csináltatok, tudok mindent! – 

kezdte az osztályfőnöki órát nagyon kemény hangon.  
– Álljanak ide, akik tegnap hiányoztak! – Ketten 

oldalra álltak.  
– Álljanak ide azok, akik az osztályteremben ma-

radtak! Ketten-hárman oda álltak.  
– Álljanak ide azok, akik a folyosón csak nézték, 

de nem verekedtek! Ez már nehezebben ment, de azért 
egy-kettő oda állt.  

– Nos akkor most pedig akik részt vettek a vereke-
désben, azok mind ideálljanak! Odaálltunk, mondván, 
lesz ami lesz. 

És ekkor Osztályfőnök úr az ő bőséges szókincsé-
vel elkezdte a dorgálást: Hogy mit képzeltek, kik 
vagytok ti, hogy a mi iskolánkban ilyet mertek tenni! – 
Mi lenne, ha a nagyok is ezt csinálnák! Így rombolni 
az iskola hírnevét a városban! stb. stb. 

Nem tartott sokáig, de ez a fejmosás rosszabb volt, 
mint a tegnapi két pofon. 

Majd felállt, a szúrós fekete szemével végigmért 
bennünket, és befejezésül azt mondta:  

Különben pedig szégyelljétek magatokat, hogy ki-
kaptatok, legyőztek benneteket!!!  

– Ezzel kiment az osztályból. 
 
 

Emlékezésül szeretett Osztályfőnök Úrra 
Bogdán Kálmán 

Dr. Ágoston Julián osztályából 
 

A 

 
_________________________________ 
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ELKÉSZÜLT! 
 

Két évvel ezelőtt indult a gimnázium új 
kétszintes tornacsarnokának építése. A kiegészítő 
helyiségekkel is ellátott épület ünnepélyes átadása 
2009. október 21-én volt.  

Az ünnepség a második emeleti díszteremben 
kezdődött, ahol megjelent dr. Ternyák Csaba egri 
érsek, dr. Mauro Esteva Alsina generális apát, dr. 
Zakar Ferenc Polikárp zirci főapát, Habis László, Eger 
város polgármestere, a megyei és városi közoktatási 
iroda vezetői és munkatársai, a testvér ciszterci iskolák 
és az egri iskolák igazgatói, a tornaterem építésében 
közreműködő tervezők és építtetők, az iskola tanárai, 
volt és jelenlegi ciszterci diákok. 

Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő köszöntő 
szavai után a „kicsik” kórusát majd a kamara-
zenekart hallhattuk. Deák Máté 11.K-s diák Kerekes 
Károly atya: Jó életritmus és Varga Júlia 8. D 
osztályos tanuló Kosztolányi versét szavalta el. Kiss 
Alma a 13.A-ból Caccini: Ave Maria-ját énekelte el, 
zongorán kísérte Hajdú Dávid 10.C. A vegyes kar 
éneke után népi táncosok szatmári táncokat adtak 
elő. A műsor után az igazgatónő szólt a tornaterem 
építéséről: 

„… A tornaterem építésének szükségessége már 
több mint harminc évvel ezelőtt megfogalmazódott. 
Az előző tornatermet több mint 100 évvel ezelőtt 
építették a ciszterci atyák. S most az iskola 
újraindítása után 12 évvel ismét a ciszterci atyák 
építettek egy tornatermet. Ha azt kérdezik hogyan 
lehetséges ez a mai válságos pénzszűkében lévő 
világban. Azt mondhatom Önöknek, hogy keresztény 
ember számára a válasz egyszerű és világos. 
Hozzáértéssel, kitartó munkával és hittel, erős hittel. 
Az építés folyamán meg kellett küzdeni az építészeti 
hatóságokkal, a műemlékvédelmi hatóságokkal, de 
meg kell küzdeni a vízzel, a sziklával és a hely 
szűkösségével.… Magunkénak valljuk Szent-Györgyi 
Albert Nobel-díjas tudósunk 1930-ban, Szegeden, az 
Országos Testnevelési Kongresszuson elmondott 
szavait: „A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy 
sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a 
mérkőzés az életért való nemes küzdelem 
szimbóluma. Itt a játék alatt tanítja meg a sport az 
embert rövid idő alatt a legfontosabb 
önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes 
alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a 
gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az 
abszolút tisztességre és mindenekelőtt a “fair play”, 
a nemes küzdelem szabályaira Vendégek közül 

először dr. Ternyák Csaba egri érsek szólt a jelenlévőkhöz: „Büszke vagyok ebben a pillanatban, hogy egri érsek lehetek, 
mert olyan dokumentummal gazdagodott a katolikus egyház, amely méltó a büszkeségre.… Azért tanulunk, dolgozunk, 
hogy folytassuk az Ő teremtő művét. És ez az alkotás, ami most létre jött, valóban hozzásegít mindannyiunkat … hogy 
társai lehetünk a teremtés művében. S ennek az alkotásnak a létrehozói, a ciszterci atyák, az igazgatónő, s mindenki, aki 
bármit is tett ebben a munkában az Isten munkatársaivá váltak. S ez az ember legnagyobb kitűntetése. … Nagyon hálásan 
köszönöm elsősorban igazgatónőnek, mert ő az, aki mindennek a motorja volt. Az Isten éltesse sokáig!”  

Az új tornacsarnok a díszburkolattal ellátott nagyudvar felől 

Ünnepség a díszteremben (a volt rajzterem)

A felsőszint  (Kép:T. Pesty Ágnes tanárnő)

Szeleczki János, Eger alpolgármestere azt emelte ki beszédében, hogy „… A Gárdonyi Géza Gimnázium Eger város 
oktatásügyének mindig is erős bástyája volt, és ma is az. Nagyon sok szép sport eredménye van, amelyre nemcsak az 
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 iskola, hanem Eger városa is nagyon büszke lehet. 
Nagyon rossz körülmények között folyt itt a munka. 
… Az egyház most is és újból is bebizonyította, hogy 
mennyire fontosak számára a fiatalok, hiszen nagyon 
nagy áldozatot hoztak azért, hogy ez a két tornaterem 
elkészülhessen. … 

Az iskola valamennyi tanára, dolgozója és tanulói 
nevében Tóth Eszter 13.A-s tanuló köszönte meg 
igazgatónő kitartó és fáradságos munkáját az építés 
szervezésében. Az ünnepség itt a „Boldogasszony 
Anyánk” eléneklésével zárult. 

Az ünneplők ezután átvonultak a tornacsarnok 
épületébe, ahol az emeleti tornateremben dr. Zakar 
Ferenc Polikárp zirci főapát úr a nemzeti színű szalag 
átvágásával adta át az új létesítményt. Avató 
beszédében többek között ezeket mondotta: „… mint 
öreg történész kicsit pontosítani szeretném az igazgató 
asszony szavait, mikor azt mondta, hogy ezt a 
tornatermet a ciszterci atyák építették. Az igaz, hogy 
én írtam alá a szerződéseket, ahol az szerepel, hogy az 
építtető a zirci apátság. S az is igaz, hogy az első 100 
milliót a zirci apátság adta, de történetesen én nem 
vettem részt az építésben. Legfeljebb annyiban, hogy 
próbáltam a lelket tartani mindenkiben, amikor 
tényleg baj volt. S szabadjon még egy nevet is 
megemlíteni, akinek érdemei vannak, noha már nincs 
itt közöttünk: Lékai Jusztin atya, aki április 30-án 
váratlanul örökre elaludt. Életének utolsó idejében 
nagyon-nagyon sok időt töltött Egerben, és nagyon 
határozottan belenyúlt az ügyekbe. 

A zirci apátságnak 1948-ig öt gimnáziuma volt 
Baján, Budán, Egerben, Pécsett és Székesfehérváron. 
Az I. világháborút követő nehéz időkben Werner Adolf 
volt a zirci apát, előzőleg egri igazgató és házfőnök, és 
ő nagyon sokat tett a gimnáziumok fejlődéséért. 
Megújította a bajai és pécsi iskolát, felépítette a 
székesfehérvári és budai gimnáziumokat, sőt Budán 

még a plébániát és a rendházat is. Sajnos, Egerben nem épített, pedig egri igazgatóként lett zirci apát. Igaz, Pécsen se volt 
tornaterem, s ez már a második tornaterem, amit szolgálatom ideje alatt felépült. Pécsnél kénytelen voltam a kiegészítő 
támogatás 30%-át – nem hosszú ideig – elvenni a többi iskolától. Itt Egerben erre nem került sor, de egy kicsit többel 
járultunk hozzá, mint Pécsett.  

Polikárp főapátúr átvágja a szalagot…

Az iskola a hozzáépült új tornacsarnokkal, felülnézetben

Azt kell tehát mondanom, hogy az egész igazából az igazgatónő kitartása, hozzáértése, munkája és hite. 
Valahányszor az építésre és Egerre gondoltam, mindig eszembe jutott az Úr Jézus szava, amit egészen más 
kontextusban mondott: „Asszony, nagy a te hited, s a hiteddel győzni fogsz!”. S mikor egy pillanatban minden 
megtorpant, akkor is minden egykettőre helyre jött, s íme, itt is van egy gyönyörű tornaterem. Persze van még mit tenni 
ebben az iskolában is, mert ez az iskola elhanyagolt volt már 48-ban, de 97-ben is, amikor én a városvezetéstől 
megkaptam. Bevallom, hogy a többi iskolánál nem ijedtem meg, de Egernél megijedtem. De szépen mennek a dolgok. 
Mindig azt mondom, hogy nekem nem sokat kell jönnöm Egerbe, mert itt minden rendben van. 

Ma többször hallottuk a kifejezést: ép testben ép lélek. Ez igaz, de amikor két botomat megfogom, felteszem a 
kérdést, hogyan is van ez. Én nem tehetek arról, hogy nem ép a test, mert – ha jól emlékszem – 24-szer voltam altatásos 
operáció alatt, az idén két gerincműtétem volt. A szöveg eredetéről annyit kell tudni, hogy Juvenalis, ókori római 
költőtől származnak ezek a szavak, de ő másképpen fogalmazott: „Imádkozzunk azért, hogy ép lélek legyen ép testben”. 
Sok ember nem tehet arról, hogy nem ép a teste, s bár már az orvostudomány előrehaladásával sokat segíthetnek az 
emberen, de mindent meg kell tenni, hogy egészséges lélek lakozzon az egészséges testben. S ehhez ne feledkezzünk el 
imádkozni sem. A tornaterem megáldása alatt gondoljunk arra, hogy a test és a lélek egyensúlyát próbáljuk 
megteremteni, mert sérült ember testi és lelki vonalon bőven van.” 

A szalagátvágást a tornaterem megáldása követte, majd a 8.C, a 8.D és a 13.A osztály leánytanulói zenés, táncos 
műsort adtak elő: először egy igazi amerikai folkot, aztán egy művészi torna, majd pedig RSG-bemutatót, melyet balett 
követett. Ezeket Kiss Csilla, Bakos Ildikó edzők és Némedy László tanár úr tanította be. 

(Az iskola újságban –Mindennapok A Gárdonyiban, 2009. október – közölt cikk alapján. Képek uo.) 
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Csak terv készült…  
 

A két világháború között a Rend felújította a bajai és pécsi iskoláit, felépítette a székesfehérvári és budai gimnáziu-
mokat, … Egerre azonban már nem került sor – mondotta Polikárp főapátúr az új tornacsarnok felavatásán. 

Ettől függetlenül terv azért még született… 
Kismarty-Lechner Kamill építészmérnök, aki 1931-ben a budai Szent Imre gimnáziumban érettségizett, s akivel a 

Ciszterci Diákszövetség újjáalakulása után kapcsolatba kerültünk, számolt be erről a tervről.  
A ’90-es évek elején kerestük fel otthonában. Elmondotta, hogy 1939-ben megbízást kapott Vendel apátúrtól (egy-

kori az osztályfőnökétől) Egerben egy új gimnázium és internátus épületének tervezésére. Megmutatta az ötven éve 
készült tervrajzokat is. 

A tervezés idején került kapcsolatba Palos Bernardinnal, iskolánk akkori igazgatójával. Mint elmondotta, Palos 
előzőleg Amerikában járt, és szóba jöttek ottani tapasztalatai az iskolaépületek funkcionális megoldását illetően. 
„Rossz tapasztalatait összegezve úgyszólván rákényszerített engem – az építészt – arra, hogy a tervezett épületre, 
mint nevelési eszközre nézzek, azaz: lehetőség szerint érvényesítsem a pedagógiai szempontokat a tervek készítése-
kor.” – emlékezett diáktársunk. Az elképzelés szerint Egerben német nyelvű gimnázium létesült volna. Ekkortájt már 
volt angol nyelvű gimnázium Sárospatakon, francia nyelvű Gödöllőn, olasz Pannonhalmán. 

Végül is az egri gimnázium építése akkor azért nem valósult meg, mert Vendel apát úr leállította, nehogy a német 
nyelvű gimnázium kezdeményezése hitleri szimpátiának tűnjön, s kitört a 2. világháború… 

A rajzokról annak idején Urbán Gusztáv diáktársunk, akivel együtt kerestük fel a tervezőt, fénymásolatot készí-
tett. Az új iskola és a kollégium kétszintes épülete a ciszterciek Hajdú-hegyen levő kertjében, a domborzati viszo-
nyokat figyelembe véve eltolt szintekkel épült volna meg.  

Az itt látható az épület egyik szintjének erősen lekicsinyített rajzán az eredeti feliratok nem olvashatók, ezért egy-
két lényegesebb épületrész megnevezését feltüntettük. 

Kismarty-Lechner Kamill (Kamzsi), (1914–2002) Ybl-díjas építészmérnök, ciszterci öregdiáktársunk, számos is-
kolaépület tervezője, a fentiekről a Köznevelés 1994. évi 24. számában megjelent „Hogyan építsünk iskolát?” c. 
interjújában is megemlékezett.  
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KÖZÖS EMLÉKEZÉS ÁGOSTON JULIÁNRA 
 

 műsor bevezetőjeként és zárásaként az iskola kama-
rak

án ny. egyetemi tanár 
diák

ulián! – Így szokás ez, a halottakkal már csak 
tege

2009. szeptember 30-án, születésének 100. évfordulóján 
emlékünnepélyt tartott a Gárdonyi Gimnázium és a Diák-
szövetség az iskola dísztermében. Az első széksorokban az 
öregdiákok foglaltak helyet, mintegy 30–35-en, nagy szám-
ban az utolsó, 1943-ban induló osztályából. Megjelent az 
1935–43-as évfolyam több öregdiákja is. Velük kezdte 
Julián tanári pályáját Egerben, 1936 szeptemberében. Az 
iskola mai diákjait a 9. évfolyamosok képviselték.  

A műsort Kovács Ottóné tanárnő rendezte és állította ösz-
sze, remek válogatást adva Ágoston tanár úr verseiből és a 
róla szóló emlékezésekből. 

Az Igazgatónő köszöntője után az Irodalmi színpad elő-
adásában hangzott el Ágoston Julián több verse: Vagyunk 
még, testvér – Somody Zoltán 10.C; Út vagyok, sikoltás – 
Varga Júlia 8.D; Mindig útra készen – Mlinkó Péter 8.C; 
Valse triste – Tóth Eszter 13.A és Prológ – Csizmadia 
Benedek 6.A osztályos tanulók nívós előadásában. A ver-
sek között Kilián István és Molnár József egykori tanítvá-
nyok és Ágoston Zsolt, Julián unokaöccsének visszaemlé-
kező írásaiból idézték fel a tanulók Ágoston Julián alakját. 

A

Molnár József diáktársunk festménye a színpadon 

órusát hallgattuk meg  
A diákok műsora után Kilián Istv
társunk, az egykori tanítvány emlékezett osztályfőnö-

kére. 
Drága J
ző viszonyban vagyunk. – Itt vagyunk néhányan az 

osztályodból, az utolsó egri osztályodból. Nagyon sokan 
nagyon nagy szeretettel emlékezünk Rád. Ez az emléke-
zés néha fájó, néha örömteli… Ha jól emlékszem utoljára 
’48-ban, vagy ’49-ben láttuk egymást. Akkor téged ebből 
a gimnáziumból elhelyezett az apátúr Pécsre. Attól kezd-
ve nem láttunk. Egyetlen egyszer azért mégis. Már nős 
ember voltam, a ’60-as évek közepe tájékán lehetet, 
amikor hazafelé, Miskolcra tartva álltam a Bartakovics 
és a Vörösmarty utca sarkán a buszmegállóban. Akkor 
Te ott voltál, nyilván hazalátogattál. Nagyon-nagyon 
viselt, nagyon-nagyon öreg, egy kicsit koszos ballonka-
bátban. Megöleltél, kezet fogtál velem, s akkor bevallot-
tam neked, hogy ugyanazt a pályát választottam magam-
nak, mint amit Te választottál: magyar-latintanár lettem. 
Áldjon a Jóisten érte! 

Ágo

Az öregdiákok 

ston Julián tényleg rendkívüli egyéniség volt. Azt 
sugdostam osztálytársaimnak, mikor visszaemlékezéseim 
egy részét valamelyik diákgyerek felolvasta, – „lelőttek” 
engem. De nem, hiszen Ágoston Juliánról mindig van 
bőséges mondanivaló. Néhány esztendővel ezelőtt a 
piliscsabai Katolikus Egyetemen rendeztünk egy történe-
ti konferenciát a ciszterci rendről. Ezen Ágoston Julián 
munkásságáról beszéltem. Akkor valamire rádöbbentem, 
amire diákkoromban nem is gondoltam: Ágoston Julián 
fantasztikusan sokat dolgozott. Ezt csak sejtettük. Vala-
hányszor benyitottunk a szobájába, ő mindig az óriási 

írógépe előtt ült, és verte a gépet. Szerintem gyorsabban tudott gépelni, mint bármelyik gépírónő. Könyvek halmaza 
vette körül. Nemcsak költeménye, számtalan tanulmánya, cikke, jelent meg. (Egyszer jó lenne ezek csokorba gyűjteni, 
és kiadni Ágoston Julián bibliográfiáját. Én már nem vállalkozhatom erre.) Az ország legkülönbözőbb pontjain tar-
tott költői esteket, irodalomtörténeti előadásokat. Nem tudom, az akkori körülmények között hogy’ tudott annyit 

Kilián István emlékezik osztályfőnökére 
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utazni. Ma persze könnyű, autóval minden helyet gyorsan el lehet érni. Akkor vonattal Egerből Budapestre hat óra volt 
a menetidő. Juliánnak nagyon ki kellett az idejét számítania. 

Soha nem hiányzott órákról. Óráit mindig tisztességesen megtartotta. Nem szeretett késni órájáról. Óra közben 
„zo

yikünk is tiltakozott volna azért, hogy nem 
iga

at nem fizettem. Állandó „minister” voltam, reggel 6–8 között a sekrestyében. Ha éppen nem kellett minist-
rál

SÉGEM-et, 
am

va igazgatónő megköszönte a szervezők sikeres munkáját, az előadók ní-
vós

 
* * * 

 üldözték a hovatartozása miatt. 

Ágoston Julián és Radnóti Miklós is 1909-ben születtek. Amíg Julián a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem 
ma

kötete jelent meg, Ágoston Juliánnak első kötetére még várni kellett – a Fekete Remete-
ség

r (1872–1950) irodalomtörténész, a Nyugat neves kritikusa ír könyveik-
ről

 

ngorázott” – ő nevezte így ezt a módszert: Fantasztikusan gyorsan kérdezett, és gyorsan kellet reagálni, nyújtot-
tuk a kezünket, ránk mutatott – csodadolgokat tudott belőlünk kiszedni.  

Sohasem vezetett osztálynaplót. Nem emlékszem arra, hogy bármel
zságosan adta a félévi vagy év végi osztályzatot. Pontosan tudta, hogy mit tudunk. Magyar óráink mindig izgal-

masabbak voltak. Felolvasott egy verset vagy egy prózai szöveget, magyarázott, jegyzetelt a táblára – és mi egyre 
jobban kezdtük megérteni az irodalmat. – Természetesen Toldiból minden órára egy versszakot is meg kellett tanul-
nunk. … 

Tandíj
ni, akkor rendetlenkedtünk. Ez a világ legtermészetesebb dolga volt. Julián sem csinált ebből problémát. Nagyon 

szerettem neki ministrálni, kb. 15 perc alatt fejezte be a misét – ezt be kell vallani, mea maxima culpa –, míg mások 
30–35 percig. Arra emlékszem, hogy annál az oltárnál misézett, melyet mostanában sikerült felújítani. … 

Az egyik évben az iskolai karácsonyi vásáron megpillanthattuk verses kötetét, a FEKETE REMETE
ely 1938-ban Egerben jelent meg. A címlapon izmos félmeztelen férfialak korbáccsal veri magát. Tervezője a 

gimnázium egykori híres rajztanára, Ócsvár Géza volt. Ha azt kérdeznék ma tőlem, ilyen fekete remete volt Ágoston 
Julián? Ő egy e világon élő, a világot tökéletesen ismerő, az embereket nagyon-nagyon szerető ember volt, ember 
maradt is és biztosra veszem, hogy ma is az… 

Az ünnepség zárásaként dr. Pisákné Balogh É
 szereplését, s kifejezte reményét, hogy a mai iskola diákjai is olyan hálás szeretettel emlékeznek majd a tanáraikra, 

mint ahogy azt itt tapasztalhatták.                 (A képeket Kovács Ottó tanár úr készítette.) 
 

 

Mindketten 100 éve születtek 
„Párhuzamos életrajzok” –  mindkettejüket
 

gyar-latin szakán, Radnóti a szegedi Ferenc József Tudományegyetem francia-magyar szakán szerzett diplomát. 
1934-ben doktori értekezésüket mindketten Kaffka Margitról írták: (Radnóczi [Radnóti] Miklós: K. M. művészi fejlődé-
se. Doktori értekezés. Szeged 1934, M. Irodalomtörténeti Int. 104 p. – Ágoston Julián: K. M. Budapest 1934. »Kiadá-
sért felel a szerző« 163 p.)  

Radnótinak ekkor már több 
em csak 1938-ban látott napvilágot.  
Figyelemre méltó, ahogyan Schöplin Aladá

, és igencsak biztatóan. 

 

 

SCHÖPFLIN ALADÁR: KAFFKA MARGITRÓL (Részlet) 
Nyugat 1935. 1. sz. 

 
Csaknem egyidejűleg két kis könyv jelent meg Kaffk  Margitról Mind a kettő fiatal, a huszadik éven nemrég a

átlépett ember munkája, doktori disszertáció. Az egyiket Radnóti Miklós írta, aki mint lírikus már bizonyos figye-
lemben részesült, a másiknak szerzője, Ágoston Julián ezzel az írásával lép először a nyilvánosság elé. Egyeteme-
ink a háborút közvetlenül megelőző másfél évtized irodalmát úgylátszik már irodalomtörténeti tárgyalásra alkal-
mas anyagnak tekintik; ismételten akad a kezünkbe egy-egy részletét tárgyaló doktori értekezés. 

A kettő közül Radnóti fölényesebben, hűvösebben nyúl Kaffka Margit élete munkájához és tárgyilagosabban, 
nyilvánvalóbb tudományos módszerrel bírálja, míg Ágoston nem titkolja, hogy szeretet és elragadtatás vezette a 
témához, fiatalosabban és melegebben tárgyalja, kis naivságaiban is kedvesen áradó svádával. Érdekes, hogy aki 
mint költő is bevált már, szárazabban szól. A Kaffkáról szóló elég sovány irodalmat mind feldolgozza bőséges 
idézeteiben, úgy hogy szövegének jó harmadrésze idézet. Ágoston is bizonyára ismeri ezt az irodalmat, de nem 
idézget; a saját ötleteit mondja, tekintet nélkül arra, hogy neki jutottak-e először eszébe. Tárgyalása részletezőbb, 
nem csak elemzi Kaffka Margit művészetét, hanem ismerteti is, szempontjait a művekből veszi, nem mint Rad-
nóti, egy adott esztétikai álláspontból; monografiát akar adni, nem kritikai essayt. A két könyv két különböző 
módszert jelent – a maga nemében mind a kettő érdemes kis munka, biztató kezdése fiatal embereknek. 
 

 
* * * 
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 „Egy életmű első és utolsó sorai”  
 

Ágoston Julián első verse nyomtatásban az aradi Vasárnap 1930. júl. 20-i számában Zalay Zoltán aláírás-

 
SÍRNAK A ÉLYEK 

 
Tudjátok-e mi az, ha sírnak a mélyek; 

l: 
l 

udjátok-e mi az, ha sírnak a mélyek; 
g, 

udjátok-e mi az, ha sírnak a mélyek; 

éjnek?… 

 
Utolsó versei Budapesten, a XIX. kerületi Álmos utcában születtek, ahol életének utolsó hónapjaiban, 

n található. (A kézirat néha nehezen olvasható.) 

 

EKINTETED OLYAN FÖLFÉNYLŐ…]  

yi ékkő 

omjasan mind magamba innám 

m 

e vonszoltan hull életünkre 

ap tiszta tükre 

             1969. febr. 19. 
 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––– 

sal jelent meg.  

 M

mikor minden zokog, minden sírásra ál
szád, szemed és szíved s békét sosem talá
benned az a gyötrött, agyongyötört lélek? 
 
T
mikor a férfi sír, bár könnye nem csoro
mikor elszáll a dal, lányok, tüzes borok 
s keserű akkorddal hörög fel az ének? 
 
T
mikor belül minden verőfény elrepül, 
csak a bánat sötét madara hegedül 
csontodon s remegve nekivágsz az 
 

1968. dec. 7-től 1969. márc. 16-ig élt betegen. Ápolója, feltehetően 1992 után adta át hagyatékát dr. Ke-
rekes Károlynak, az akkori zirci apátnak.  
Az alábbi versének kézirata is e hagyatékba

 

 
 
 
[T

 
kinteted olyan fölfénylő te

mint a hegyi patak 
karcsú kezeid ezern
csilló parányi nap 
 
sz
szíved, szavad s szemed 
mint vörösen hasadó villá
forrnék eggyé veled 
 
d
az éjjel ébene 
s megvakul a n
mint haldokló zene 
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Orandum est ut sit mens sana in corpore sano 
A TESTNEVELÉSRŐL…  I. rész 

 
„Arra kell törekedni, hogy ép testben ép lélek legyen.” – parafrazálta Juvenalist Polikárp főapátúr az új tor-

nacsarnok felavatásakor. „A testi nevelés jelentősége alapvető a teljes értékű ember kialakulásában, de nem 
tekinthető öncélú tevékenységnek a nevelésben” – olvashatjuk a ’40-es években megjelent Évkönyvünkben. A 
ciszterci iskolákban mindig is törekedtek a lélek és test nevelésének összhangjára. Az avatásakor elhangzott 
igazgatói beszéd is hasonló elvekről szólt. 

A tornacsarnok felavatásának ünnepe irányította figyelmünket az iskolánkban folyó testnevelés történeté-
nek felkutatására. A régi Évkönyveket lapozgatva íródott ez a két részből álló összeállítás, mely a XIX. század 
közepétől az első világháború végéig, majd pedig a ’20-as évektől iskolánk államosításáig eltelt időkről szól. 

 
A „tanuló ifjúság egészségi állapotának gondozását” Mária Terézia 1777-ben kiadott tanügyi rendelete, a Ratio 

Educationis is fontosnak tartotta, azonban a testgyakorlás vagy ahogy a Ratio mondja „a játék” még a rendkívüli tár-
gyak között sem található.  

A „testgyakorlatnak” Egerben két módja dívott: a labdajáték és az úszás – írja Nagy Béni Az Egri főgimnázium tör-
ténete című értekezésében. – Játékhelyül a rend majorkertje szolgált, ahol a tanulókra valamelyik tanár felügyelt. A 
fürdés az érseki fürdőben csoportosan történt; itt a pedellus őrködött.  

Az 1850-ben a gimnáziumi oktatást szabályozó Organisationsentwurf a testgyakorlást „gymnastika” néven már a 
tantárgyak, az ún. rendkívüli tárgyak közé sorolja. Az egri gimnázium az országban az elsők között teremtette meg 
testnevelésnek, mint nem kötelező tantárgy oktatásának lehetőségét. Erről számol be Bély Miklós A gimnáziumi testne-
velés múltja c. (Bp. 1940) könyvében.  

1854-ben Juhász Norbert igazgató Villax Ferdinánd zirci apát hozzájárulásával tervbe vette, hogy ha alkalmas 
tanítóra talál, a rendkívüli tárgyak közé felveszi a tornát is – írja Kassuba Domokos igazgató Az egri gimnázium c. 
értekezésében, az 1894–95. évi Értesítőben. – Két esztendeig hiába járt „tornatanító” után; egészen idegent nem 
akart felfogadni, magyar ember pedig akkori időben nem adta még rá a fejét a tornamesterségre. 1856 tavaszán 
jelentkezett végre egy Gyöngyösről Egerbe letelepedett táncmester, Buraky Ferenc, aki kész volt a tornaiskola 
felállítására. „Kétséges volt, hogy a tornázást, mint egészen új »tantárgyat«, minő szemmel nézi majd a közönség, 
meglehet, hogy a szülők legnagyobb része csak hiába való ruha-rontó játéknak nézi.” Ezért Juhász igazgató a 
megyefőnök és a polgármester segítségét is kérte tervei megvalósításához. Mindketten erkölcsi támogatásuk mel-
lett anyagi segélyt is ígértek. Végül is megállapodtak abban, hogy a gimnáziumi tanulók beíratási díjának egyhar-
madát ezentúl a gimnasztika fenntartására fordítják. Ebből az összegből Juhász Norbert a gimnáziumhoz közel 
fekvő Rózsa-utcában egy üres házhelyet bérelt ki évi 40 pengő forintért és felszerelte „nyári testgyakorló intézet”-
nek. Később a „705 m2-es udvarhelyet” a rend költségén megvették és a felszerelésre is fokozatosan jelentős ösz-
szeget költöttek. Habár a torna szabadtéren folyt, a végzett tornafeladatok leírásából arra következtethetünk, hogy 
a szertornához szükséges felszerelések is rendelkezésre álltak. (Annak idején a Szent József Internátus – Foglár – 
kertjében is szabad téren volt felszerelve a korlát, gyűrű, lengő hinta.) Buraky a tanév utolsó három hónapjában 
külön-külön heti 3 órában tanította a Rózsa utcában az alsóbb és felsőbb osztályosokat, mintegy hetven tanulót. 
(Ebben az évben a tanulók létszáma év végén 320 volt.) A kezdet reményen felül sikerült, s ezzel a tornázás ügye 
biztosítva lett. Juhász igazgató gondoskodott arról, hogy a július 28-i vizsgálat mennél díszesebb és nagyobb kö-
zönség előtt történjen és igazi iskolai ünnep számába menjen. A következő évben már száztizenhatra emelkedett a 
tornázó tanulók száma, mely a tanári testület buzgólkodása folytán később a háromszázat is meghaladta. 

 

 
1860-ból szár-

mazik a tornaórákon 
részt vevő diákok 
magatartását előíró 
szabályzat, mely a 
mai olvasó számára 
néhány csemegét is 
tartalmaz: 

 

1. A gimnasztikában azokon kívül, kiket a tanár segédekül kijelöl, mindenkor csak az illető 
osztályok növendékei jelennek meg és pedig hétfőn és csütörtökön az I–II-ik osztály, kedden 
és pénteken a III–IV-ik osztály. szerdán és szombaton az V–VIII-ik osztály. … 3. Gyakorlat 
előtt a felsőöltönyök letétetnek, illetőleg felcseréltetnek, gyakorlat végével ismét felvétetnek, 
úgy a fövegek is. 4. Gimnasztikai öltönyét ki-ki megjelöli s másét senki nem használja. 5. Gya-
korlatok alatt lármázni s a dologhoz nem tartozó tárgyakkal foglalkozni tilos. 6. Minden gim-
nasztikai tanszer csak azon célra használtatik, melyre rendelve van; … 10. Veszélyek, úgymint 
fennakadás s maga, vagy mások megsértésének elkerülésére a gimnasztikán mindenki sarkantyú  
nélkül jelenik meg. 
 

 

1867/68-tól a torna is a kötelező tárgyak sorába jutott. (A VII–VIII. osztályban azonban a ciszterci, egyházmegyei, 
ferences, minorita és irgalmas papnövendékek felmentést kaptak a torna alól. Ez így volt egészen az 1939/1940-es tan-
évig.) A testnevelési órákat tornaterem híján azonban csak a nyári hónapokban tarthatták meg. 
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A minden tanév végén megtartott tor-
navizsga eseményszámba ment nemcsak 
az iskolában, hanem a városban is. Az 
Eger 1875. július 29-i számban megjelent 
„Hírfűzér” az iskola „Dísztornászat”-ára 
hívja az „érdeklett t. közösséget”. 

Az egész éven át folyamatosan tartha-
tó órákhoz tornateremre volt szüksége az 
intézetnek. Tornaterem építése mellett az 
iskolát fenntartó zirci apátokat régóta 
foglalkoztatta az intézet kibővítésének 

gondja is a gimnázium és a rendház zsúfoltsága miatt. A rend birtokainak jövedelmét azonban mindig fontosabb felada-
tokra kellett fordítaniuk. Végül is a tervezett bővítés első lépcsőjeként egy tornaterem építéséről döntöttek. Ennek tervét 
Szvorényi igazgató által ajánlott Wind István építőmérnök 1886 őszén készíttette el. 1887 szeptember elejére készen is 
állt már a 194 m2 területű, iskolai ünnepélyek megtartására is szánt tornaterem, az intézet déli sarkához támaszkodva.  

Így hát az 1887/88-es tanévtől már egész évben folyt a „tornázás”. Az Évkönyvekben megtalálhatjuk a tornaórák 
tanrendjét is osztályokra bontva; pl. az 1889/90 tanév Évkönyvében olvashatjuk a felsősök, az V–VIII. osztályosok 
számára előírt anyagot: 

 
 

Rendgyakorlatok. Kanyarodás és fejlődés, műrend-gyakorlatok; összekötési bot-gyakorlatok, támfekvés, 
vívó és rohamállások, társas gyakorlatok, futás, Szertornázás csapatokban: a) Mászás: az alsó osztályokban 
végzett gyakorlatok ismételve és bővítve, versenymászás; b) Vízirányos lábtó: az alsó osztályokban végzett 
gyakorlatok nehezebb alakban; c) Korlát: támszökdelés lóbálással, szögtámasz-gyakorlatok ülésből, henger, 
korlátugrás; d) Nyújtó: kelepfellendűlések, lóbálás és függéscsere, mérlegek, forgások és átugrások a zsinegre; 
e) Gyűrű-hinta: hintázásközben egyszerű gyakorlatok; f) Ugrások: a rohamdeszkán magasan és messzebb aka-
dályokon át, ablakugrás, versenyugrás g) Ló: ismétlés, üléscserék, átugrások hosszában, nehezebb kivitellel 
szabad átugrással, összeköttetések; h) Bak: terpesz-ugrás, fordulattal, terpeszugrás a zsinegen át, a bak előtt 
és után; i) gerelyvetés, körhinta, rúdugrás, súlyemelés, birkozás. Labdázás, menetgyakorlatok, távgyaloglás.  
 

 
A fentieket olvasva néhány kevéssé ismert kifejezést is találhatunk: Vajon mit jelenthet a „Vízirányos lábtó”? A ké-
sőbbi években ez „Vízszintes létrá”-ra változott. Így már érthető. (Az 1930–40-es években már nem nagyon vettük 
elő ezt a szert, habár a tornaterem hátsó falán ott függött három létra is.) 

Országos tornaversenyen is szerepelt az iskola, mint az 1890/91-es évkönyvben olvashatjuk: „Egészen újdonszerű 
mozzanata lőn még intézetünk ezévi élményeinek a vall. és közoktatásügyi kir. miniszter úr által »a magyar középisko-
lai tanulók országos tornaversenye« címen elrendelt s a fővárosban, május 17–18 napjain (pünkösd 1. s 2-od napján) 
megejtett mérkőzése a nagyszámú budapesti s vidéki középiskolai tornázó növendékségnek. Ledniczky Ipoly r. tan. és 
Perger Ignác tornamesterük felügyelete alatt máj. 16-án testületileg utazának a fővárosba, az V–VIII. osztból, szüléik 
beleegyezésével vállalkozott ifjak 32-en, és pedig a mérsékelt utazási s élelmezési költségeknek s a tornázóöltözékre 
tett kiadásoknak is általuk viselt terhével.” A szülők és tanárok értesülvén a tornaverseny kellemetlen oldalairól, 1895-ben 
a besztercebányai kerületi versenyen csak a főigazgatóság egyenes óhajára vettek részt 23 tanulóval – írja Nagy Béni. 

A rendszeres tornaórák mellett az iskolán kívüli sportolási lehetőségeket is támogatta az iskola. Egyéb vonatkozása 
mellett is érdekes a millennium évi Évkönyvben olvasható beszámoló: „Az intézet … érintkezésbe lépett a városi kor-
csolyázó egyesület elnökével, Dobrányi Lajos albíró úrral (a három Dobrányi- fivér édesapja), akinek szíves közbenjárására 
az egyesület választmánya nemcsak azt engedte meg, hogy a tanulók a korcsolyapályát az egész időszakon át 1 frt. ked-
vezményi díjért használhassák, hanem ezenfelül harminc szegény tanuló számára ingyen jegyet is küldött át az igazga-
tósághoz; ez úton a rendes korcsolyázók száma 165-re emelkedett. A meleg idők beálltával az érseki uszodát hasonló-
kép számos tanuló látogatta.” 

A század végen indult tantervrevízió elrendelte a kötelező játékdélutánokat, melyet 1909-ig a fiatalabb ciszterci ta-
nárok, majd a testnevelő tanárok – hetente egyszer– vezettek a város által felajánlott területen. A játékokról is plasztikus 
képet kaphatunk: az alsósoknak – futóméta, körméta, katonásdi, adj király katonát, farkas és bárány, legyintés (?); a 
felsősöknek – kapos (?), tolvajűző, körméta, hajszoló- és füleslabda, hadakozó… szerepel a programban. 

1900/01-ben végre sor kerülhetett az iskola átépítésére. Ennek keretében új rendház és új tornaterem is épült. Az 
1887-ben készült tornacsarnok egy része útjában állt a főépület meghosszabbításának, de problémát jelentett, hogy a 
tágas hátsó udvar (a „nagy-udvar”) esővize csak egy szűk csatornán át folyhatott el a tornaterem alatt, és ennek alapja a 
régi épületével együtt lassankint elázott. A gimnázium délnyugati sarka is csakhamar süllyedni és veszedelmesen repe-
dezni kezdett. Ezért az alig 12 éve épült tornatermet lebontották. A mögötte álló magas kődombot egész az Orgonásig 
levágták, a benne levő tágas borházat is eltávolították s ennek egész területét a tornateremhez használták. Az új 23,48 m 
hosszú, 9,40 m széles és 8,5 m középmagasságú tornateremben az 1901 szeptemberében kezdődhetett meg az oktatás. 
„Az átépített új intézetét Vajda Ödön apát az új tanév megnyitásának napján óhajtotta felszentelni … Akkor azonban a 
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király zirci látogatása miatt 
székhelyéről nem távozha-
tott; azért későbbre halasz-
totta szándékát, 1902 január 
6-ára, vízkereszt ünnepére, 
mikor ős keresztény hagyo-
mány szerint, a házakat 
megszokták áldani.” – írja 
Kassuba Domokos igazgató.  

– Ez a tornacsarnok 
több mint száz éven át nem-
csak a testnevelési célokat 
szolgálta, itt zajlottak az 
iskolai ünnepélyek, 1903-
tól az ifjúsági színielőadá-
sok, zenekari estek, és 
egyéb rendezvények. A 
háborús időkben kórházat 
rendeztek be, a nyári hóna-
pokban a testvér cserkész-
csapatok egy-két éjszakát 
töltöttek itt a kemény padló-
ra ágyazva… 

1907 májusában nagy 
ifjúsági tornaverseny zajlott 

Egerben, 30 intézet tanulóinak közreműködésével, 1390 tanulóval. Iskolánk „…a korláton végzett gyakorlatokban min-
tacsapattal, az egyéni versenyekben több tanulójával, továbbá a füleslabda mérkőzésben is egy csoporttal vett részt”. 
Tornászaink számos érmet nyertek. 

Az új tornaterem 1901-ben

Az elkövetkező idők előjelének tekinthető, hogy 1908/09-es tanévtől kezdve a testnevelés körében a katonai szolgá-
latra való rendszeres előkészítés is megindult. A fegyverkezelésnek és a céllövésnek, valamint az ezekkel kapcsolatos 
katonai gyakorlatoknak a tanítását a honvédelmi minisztérium anyagilag és erkölcsileg támogatta. 1908 októberétől a 
VII–VIII. osztályból jelentkezett hatvan tanuló vett részt a tanfolyamon a honvédkaszárnyában, vagy a gimnázium 
tornatermében szombat délutánonként. „A tanulók két hetenkint gyutacstöltéssel lőttek célba, s mikor a céllövésben 
elég jártasak voltak már, éles töltéssel is végeztek lövőgyakorlatot. Két-, három és négyszáz lépés távolságra lőttek, 
mindegyikre öt-öt lövést téve. … A katonai oktató Jankovics Tivadar honvédhadnagy volt, négy altiszttel …”  

Az iskolán kívüli, gomba módra szaporodó sportegyesületekben az ifjúság részvételét miniszteri rendeletekkel tiltot-
ták. „A nyilvánosság előtt való szereplés szertelen vágya, a túlzásba vitt tréning, a felnőttek között eltöltött idő stb. csak 
káros hatással lehetett a tanuló testére, lelkére vagy legalább tanulmányaira.” Ezért alakult meg az 1913/14-es tanévben 
iskolánkban is a Testgyakorló-kör, ezen beül pedig a torna-, atlétika- és a játék-szakosztály. A részletesen kidolgozott 
alapszabályokkal indult Testgyakorló-kör működése azonban a háborús időkben szünetelt, és csak 1920-ban újjáalakult 
Sportkörben valósultak meg az eredeti célkitűzések. 

Az első világháború előtti időben a gimnázium testnevelésének helyzetéről szól Bély Mihály tornafelügyelő jelenté-
se, melyről Nagy Béni értekezésében olvashatunk. „… A tanítás eredménye példás. A szabadgyakorlatokat túlzott kom-
bináció nélkül, helyesen vezetik. Szertornázás, osztálytornázás, csapattornázás van. Gyakran tartanak tornamenetet, 
kirándulásokat. Szóval »az ifjúság derék, fegyelmezett magatartást tanúsít, a testgyakorlást lelkesedéssel párosult taní-
tással és nevelő hatású irányítással eredményesen vezetik«.” 

Azután jött az I. világháború. A testgyakorlás, noha a tornaterem katonai kisegítő kórházul szolgált, nem szünetelt; 
alkalmas időben az intézet udvarán a szabad- és szergyakorlat, az esős és hideg napokon pedig osztálytermekben a 
„svéd tornázás” folyt. Amikor lehetett, rövidebb-hosszabb katonai menetgyakorlatokat is tartottak. „A katonai menet-
gyakorlatokat a félnapos kirándulások alkalmával végezték a tanulók; tizenhat kilométer utat tettek meg trombita- és 
dobszó mellett, szorosan alkalmazkodva a menetegészségügyi utasításhoz, s e hosszú gyaloglások alatt semmiféle bal-
eset sem fordult elő.”  

 
Végezetül emlékezzünk meg ennek az időszaknak a testnevelő tanárairól, akik kezdetben gyakrabban cserélődtek: 

Buraky Ferenc (1856–58), Klein József (1858–71), Tóth Soma (1871–72), Gottescha Alajos (1872–73), Benedek Gyula 
(1873–80), Chappon Samu (1885–88), Perger Ignác (1880–85 és 1888–1906), Simcsó József 1906–1918 között; 1909-
tól csak az alsó osztályokban, Breznay Imre 1909-tól 1918-ig, a felső osztályokban. 

O. Gy. 
–––––––––––––––––––––––––––––– 
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hírek...hírek...hírek...  
 

• MEGJELENT ISKOLÁNK ÉVKÖNYVE fennállásának 320. évében. 
Az első oldalon Polikárp főapátúr beköszöntő írását olvashatjuk, mely összefoglalja a mai ciszterci iskola célkitűzéseit:  

 

Én egy olyan ciszterci gimnáziumban érettségiztem, ahol tanáraim döntő többsége zirci szerzetes volt. Ma más a 
helyzet, innen a kérdés: mi a ciszterci a mai gimnáziumunkban? 

Az, hogy az iskola tulajdonosa a Zirci Apátság? Ez egymagában nagyon kevés lenne. Iskolánkat ma az teszi cisz-
terci iskolává, hogy tanárainkat egy közös feladat, közös látásmód élteti, mely egész munkájukat áthatja. 

A munka középpontjában a ránk bízott fiatalok állnak, akiknél irányvonalat és segítséget kell adni a tudás, a vi-
lágnézet, a kultúra, egyszerűen az egész emberi élet alapvető kérdéseire,  ahol a felelősség kérdésétől nem riadnak 
meg a társadalom, az egyház, az iskola nagy problémáiban. A cél az Isten országának és a diákok képességeinek 
fejlesztése és előmozdítása. Iskolánk nem csak az értelemet, hanem az egész személyt akarja gazdagítani, megmutat-
ván az összefüggést a tudományok, a művészetek és a keresztény igazságok között, mert miközben a teremett dolgokra 
tanítja fiataljainkat, minden igazság és teremtés forrásához, Krisztushoz igyekszik elvezetni őket. 

Gimnáziumunk olyan embereket akar képezni, akik képesek lesznek a társadalomban olyan helyeket betölteni, 
amelyekben tényleg a társadalom javára lesznek. Csak az tud embertársainak segíteni, aki kellőképpen képzett ahhoz, 
hogy a mai világ problémáit és benne a maga helyét megismerje. 

Gimnáziumunk olyan iskola akar lenni, ahol főleg négy pontra vigyázunk:  
1. Minden diákunk tapasztalja meg, hogy őt a maga emberi méltóságában értékeljük, tiszteljük és szeretjük. 
2. Diákjainkat tanítsuk meg, hogy a közölt tudásanyagokon elgondolkodjanak, azokat elmélyítsék ítélőképessé-

güket növelve. 
3. Mindenekelőtt az igazságosságra akarunk mindenkit nevelni. 
4. Diákjaink istenkeresését és embertársaink iránti szeretetüket ébren akarjuk tartani és növelni. 

Így szeretnénk reményt adni egy nehezen élhető világnak. 
 

 

„… és mi hetente többször, hol kételkedve, hol bizakodva 
tekingettünk ki az ablakokból, kémleltük és vitattuk, hogy hol is tart 
az építkezés… Úgy gondoljuk” – olvashatjuk az Évkönyv elselején –, 
„hogy iskolánk élete ebben a tanévben a tornaterem körül forgott.” 
Hál Istennek minden sikerült, az Igazgatónő szervezésében és 
irányításával végzett nagy munka azóta sikerrel befejeződött, s emelett 
a nem éppen pedagógiai jellegű munka mellett az iskola eredményes 
évet zárt. 

Erről is számot kaphatunk az Évkönyv áttanulmányozásával. Az 
osztályok tanulmányi előmenetele átlagosan 4,24 volt, mely igencsak 
szép eredmény! 839 diák 25 osztályban végezte el tanulmányait a 
2008/2009-es tanévben. (Érdekes megemlítenünk, hogy ugyanezen 
falak között száz évvel ezelőtt 442 ciszterci diák végzett – igaz csak 8 
osztályban.) A nyolcosztályos évfolyam alsó négy osztályában 163-en 
jártak, a 7. osztályban (a mi időnkben ez a második osztály) két pár-
huzamos osztály volt. A 4 osztályban 118 tanuló tett sikeres érettségit. 
A tanulók 27%-a lakik kollégiumban, bejáró 40% (!), helybeli 33%. 
Megtalálhatjuk 25 osztály névsorát és egy-egy csoportképet. Az osz-
tályzatokról annyi árulkodik, hogy a kitűnőek vastagbetűsök, a jelesek 
pedig dőlt betűvel szerepelnek. 

Az iskolában 60 állandó, 3 óraadó tanár oktatja, a kollégiumban 7 
nevelő tanár segíti a diákokat. Ezenkívül a két intézményben – az 
iskolában és a kollégiumban – a folyamatos munkát 28 egészségügyi, 
irodai és technikai dolgozó biztosítja. 

Emlékező sorokat olvashatunk Rácz Pelbárt, Lékai Jusztin és Ke-
rekes Károly ciszterci atyáról, a tanév jelentősebb eseményeiről rövid 
beszámolókat, sok képpel. Az előző évekhez képest lényegesen véko-
nyabb, 112 oldalas Évkönyvben már nem olvashatjuk az iskolaévben elhangzott előadások szövegét. (Igaz ezeket az iskola 
havonta megjelenő, interneten megtalálható újságjában, a MAG-ban megtalálhatjuk.) Sajnáljuk, hogy nem jutott hely a Diák-
szövetségünk életéről szóló, elsősorban az érettségi találkozó beszámolókról írt fejezetnek sem. 

Mindig örömmel vesszük kézbe ezeket az Évkönyveket, melyek maradandóan örökítik meg a mai ciszterci iskola életét, 
és szívesen helyezzük „öreg” iskolánk már több mint száz Értesítői mellé. Az impresszumban sajnos nem találjuk a szerkesz-
tők nevét az eddigiekhez hasonló igényességgel és gondossággal készült Évkönyvben.                 (O.Gy.) 
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•  A CISZTERCI REND MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN címmel jelent 
meg a 2005. november 6–7-én rendezett tudományos konferencia anyaga, melyet 
kötet kiadójának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kará-
nak székhelyén, Piliscsabán mutattak be 2009. október 15-én.  

A közel 500 oldalas kötetben 40 tanulmányt olvashatunk. Az igen szerteágazó 
témákat négy csoportba rendezett össze a kötet szerkesztője Guitman Barnabás, 
aki annak idején a konferencia szervező titkára volt: a ciszterci lelkiségéről, a 
Rendnek az irodalommal, a művészetekkel való kapcsolatáról, valamint a ciszter-
cieknek az elmúlt 800 év alatti történetéről ill. Kárpát-medence-i szerepéről olvas-
hatunk értekezéseket. 

A szerzők között, hál’ Istennek, még több ciszterci atya és nővér is szerepel. 
Olvashatjuk Badál Ede Álmos, Bán Elizeus, Hervay F. Levente, Lékai Jusztin, 
Mozsgai József Tádé, Sulyok Ignác, Zakar Ferenc Polikárp, ciszterci atyák és az 
akkor még klerikus Bérczi Bernát írásait.  

Örömmel fedezhetjük fel a szerzők között Erdős László és Kilián István diák-
társainkat, utóbbi a kötet Előszavának is az írója.  

Megvásárolható az alábbi helyeken: 
Szent Bernát Kegytárgybolt, Zirc  
Szent Bonaventura Könyvesbolt, Piliscsaba 

 
•  MOLNÁR JÓZSEF a hűség festője címmel nyílt ismét kiállítás festőművész diáktársunk műveiből a 
Budapest XI. kerületi Tető Galériában ez év novemberében. A 87 éves festőművész diáktársunkat köszöntő Feledy 
Balázs művészeti író bemutatta Molnár József munkáinak reprezentatív legújabb, harmadik katalógusát is, melyben 

60 oldalon műveinek igen nívós reprodukcióit láthatjuk, és művészetének alapos, 
a teljes életművére kiterjedő értékelését is szemlélhetjük. Néhány kiragadott, 
jellemző mondat: „… Nem csak Molnár Józseffel jó tehát együtt lenni, de képei-
vel is, mert – lehet, hogy ezt életkora teszi? – nem elégedetlen, nem ideges, ha-
nem éppen egyfajta nyugodt, megfontolt magatartásmód jellemzi, amelyhez hozzá 
tartozik pontos, szinte pedantériát sugárzó viselkedése, a sok évtizedes fővárosi 
létben is megőrzött ízes beszéde, mellyel alaposság, elmélyültség párosul. … Úgy 
hisszük, hogy harmóniája, kiegyensúlyozottsága nagy érték, amely azonban soha 
nem jelentette azt – s ezek is fontos megállapítások –, hogy Molnár József a festő 
ne lenne tépelődő, sokszor önmarcangoló típus, amely személyiségbeli tulajdon-
ság abban nyilvánult, nyilvánul meg, hogy művészi magatartására jellemző képe-
inek többszöri átfestése. … Mindezeket a személyiségbeli jellemzőket tehát érzé-
kelhetjük festészetében is, mint ahogy vannak művészek, akiknek egész élete szü-
lőföldjükből, származásukból gyökerezik, … Molnár Józsefre … a ragaszkodás, a 
kötődés jellemző, noha szorosan vett festői érdeklődése végül is eredményeiben 
sokkal tágabb horizontú. Őriz egy erős nagyrédeiséget, a Mátra vidék hangula-
tát, atmoszféráját, egy erős paraszti, kreatív kultúrát. … Fontos a származás, 
mindaz, amit otthonról, gyermek és ifjúkorából hozott magával, mely nagy mély-
ségeket is mutat, több generáció átültetődését is jelzi.  
Így jött létre egy olyan festészet, amely ritka következetességű, amely a kezdeti 
eszményekhez való ragaszkodásról tanúskodik, amelyben benne van az alkotás 
kettős gyönyörűsége, mégpedig, hogy jól festeni és – másik oldalon –, hogy a 
képpel jó örömöt okozni, szerezni, annak, akihez az kerül. 
Molnár József a hűség festője, a megőrzés festője, az őrzés festője. Ez korunkban 

különösen igen nagy érték. Személyiségében, festői minőségében egyaránt.  – zárja értékelését Feleky Balázs. 

Nyugdíjas – 15x9 cm  
1963. golyóstoll 

 
 A MAGYAR CSERKÉSZET TÖRTÉNETE 1910-TŐL NAPJAINKIG címmel állandó kiállítás 
nyílt a Gödöllői Városi Múzeumban. A prezentáció 1910-től, az első magyarországi cserkészcsapat létrejöttétől mutatja 
be a hazai cserkészetet, majd az újjáalakulás, 1989-óta eltelt 20 év eseményeiről is képet kaphatunk.  
Ha valakinek erre visz az útja érdemes megtekinteni ezt a kiállítást. Sajnálattal megjegyzendő, hogy a 213. Koháry 
csapattól nem találunk itt tárgyakat, de annyira testvérünknek érzünk minden cserkészt, hogy mások tárgyaikat, fényké-
peiket látva otthon érezhetjük magunkat. 
Iskolánkban az 1922/23-es tanév elején alakult meg a 213.sz. cserkészcsapat, és 1923, február 18-án 23 cserkész – II.–
VIII.-as diákok – tette le fogadalmát. 1944-ben a csapat létszáma 257 fő volt, ebből 213 diák. Ekkor 425 diákja volt az 
iskolának. 
Vajon a mai iskolánk diákjai mikor találják meg ide az utat. 
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•  15 ÉVE HUNYT EL TARNAI ANDOR egyetemi tanár-
diáktársunk, aki 1943-ban érettségizett Ágoston Julián osztályában. Emlé-
két őrizve a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete 
és családja 2006-ban közösen hozta létre a Tarnai Andor-díjat, az iroda-
lomtudomány és kritika történetével kapcsolatos kutatások kiemelkedő 
eredményeinek elismerésére. Az évente átadandó díjat első alkalommal, 
2007-ben Dávidházi Péter egyetemi tanár, 2008-ban Bartók István, a Pécsi 
Tudományegyetem docense, ez évben pedig Kecskeméti Gábor, MTA Iroda-
lomtudományi Intézetének tudományos tanácsadója nyerte el. 

Tarnai-emlékérem

A díj átvételekor elhangzott emlékező beszédekből érzékletesen rajzo-
lódik ki a tudós Tarnai arca: „Valahányszor kézbe veszem egy-egy munká-
ját, köztük a legnehezebb időkben írtakat, – mondja tanítványa, Dávidházi 
Péter – mindig elámulok, hogyan tudhatott olyan körülmények közt ilyen 
szintű életművet letenni az asztalra. Igaz, bene qui latuit, bene vixit: feltű-
nés nélkül, ha kellett, rangrejtve dolgozott. … Számomra mintha ugyanazt 
üzenné, amit hajdan Bandi egész lénye, minden szava és gyakran még be-

szédesebb csöndje sugallt, azaz hogy keressük meg saját feladatunkat, barátaim, aztán meg csináljuk a dolgunkat tőlünk 
telhetően jól, a legszerényebb részmunkát is komolyan véve, és ebből soha, semmiért ne engedjünk, mert a hivatás köte-
lez, tálentumainkkal egyszer majd el kell számolni, egyébként pedig történjék bármi, fogadjuk nyugodt szívvel, hallgas-
sunk és mosolyogjunk…” 

Emlékét az iskolánkban elhelyezetten kívül több márványtábla is őrzi. Gyulán, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
2005 májusában rendezett tudományos konferenciája alkalmával a szülőházán, ez év augusztus 22-én pedig Lovason, 
egykori házának falán avatták fel emléktábláját. 

Az iskolánkból mindnyájan több-kevesebb „tálentumot”vittünk tovább lelkünkben, melyek hol mélyebben, hol a fel-
színre jőve hatottak ránk további életünkben. Talán Bandinak is működtek lelke mélyén az Alma Materben kapott taní-
tások. 
 
•  DR. CSANK ISTVÁN jogász diáktársunk HEVES MEGYEI PRIMA-DÍJAT nyert több mint ötvenéves 
sportpályafutás eredményeként. Természetjárással és tájékozódási futással intenzíven 1950-óta foglalkozik és ma is 
aktív természetjáró versenybíró, a megyei természetbarát-szövetség örökös tagja. Gratulálunk e rangos társadalmi elis-
meréshez! 
 
 MEGÚJULT A SZENT ANNA kápolna is templomunkban. Még Jusztin atya irányításával indult a 
Szent Bernát templom kápolnáinak felújítása. A zirci bazilika 1995–2006 között végzett felújítási munkák tapasztalatai 
alapján az egri templom felújítását a Zircen kialakított műhelyben végezték. Elsőként a Szent Alajos kápolna készült el, 
majd a templomhajó közepén jobbra elhelyezkedő Szent Anna-kápolna következett. Most nagy örömünkre ez is meg-
újult, nemcsak az oltár, hanem a teljes kápolna.  
A kápolnáról érzékletes leírást olvashatunk Kiliánné Jakab Viktória Az egri ciszterci templom építésének története és 
művészettörténeti elemzése c. tanulmányában, mely Az egyházi építészet c. folyóirat 1992. 1–3. számaiban jelent meg. 
„Legutoljára készült el a jobb oldali középső kápolnában a Szent Anna oltár 1754-ben Ambrosovszky Mihály kanonok 
adományozásából. Az oltárkép neves értéket képvisel, mivel barokk festőművész, Kracker János Lukács műve. A fest-
ményen Szent Annát látjuk, amint a gyermek Máriát oktatja. A gyermek érdeklődéssel hajlik az anyja térdén lévő könyv 
fölé. Háta mögött édesapja, Joachim álló alakja zárja le a kompozíciót, aki határozott mozdulattal mutat jobb kezével a 
könyv irányába. Az egész kompozíció fókusza a könyv, lelkileg ez tartja össze a szereplő személyeket, amelyből a 
Megváltóra vonatkozó jövendöléseket olvassák. A háttérben a felhőcskék mögött megjelenő angyalkák barokkos motí-
vumai mellett a kép mind rajzilag, mind kompozíciós felépítését tekintve nyugodt, kiegyensúlyozott. Színeiben a kékes 
szürkék, sötétbe hajló vagy vöröses okkersárgák és meleg-barnák dominálnak, finomságot, áhítatot sugározva. A fest-
ményt rokokó díszítésű keretbe foglalták, mely harmonikusan illeszkedik az elegáns mértéktartással díszített környezet-
hez. … Két nagyobb és két kisebb angyal tartja az oltárképet. A barokk ötletesség jegyében megtört, íves párkányzatot 
ugyancsak csavart oszlopok tartják. Ennek a kápolnának nevezetes értéke még, hogy a mennyezet keresztboltozatát 
díszítő, kezében csillagkoszorút tartó angyal is eredeti Kracker freskó, 1770-ben készült. – A kék égbolt leheletfinom 
felhőiből kibontakozó lebegő angyal mozgalmas pátoszt áraszt. A két, könnyedén kiterjesztett szárny, a mozdulat lendü-
letétől fodrosodó, finoman vöröses köpeny elegánsan ragyogó színeivel szépen illeszkedett a templom sugárözönben 
úszó, rokokó díszítésű pompájához. Ez kis freskórészlet csak csekély visszfényét adja annak a „szépnek”, amit az egész 
templombelső látvány nyújthatott a szemlélőnek akkor, amikor még azt teljes egészében Kracker freskói díszítették. A 
19. század elején lezajlott két nagy tűzvész sajnos csak ennyit kímélt meg számunkra belőle. – A Szent Anna kép titok-
zatos nyugalma és a boltozati freskó könnyed lendületessége csodálatosan kiegészíti egymást, az egész kápolna megje-
lenésében mély áhítatot áraszt.” 
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•  KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! Szpolecsnyik Sándor (1947) Moldava 
(Szlovákia) – 5100 Ft, Dutkay István (45) Pacific Palisades, (USA) – 54 000Ft, Mészáros Gábor(51) Scarborough ON 
(Kanada) – 8800Ft, Dr. Pataky Barnabás (48 budai) Dánszentmiklós – 20 000Ft, Fluck (Ragambi) Ottó (47) Mc Lean, 
VA (USA) – 50 USA dollár, Mohi Sándor (46) Schweinfurt (Németország) – 50 euró, Faluhelyi (Fischer) János 
(34) Wiesbaden, (Németország) – 200 euró, Kis István (44) Soponya – 30 000Ft. 
 
•  A 2009. ÉVI  PÉNZÜGYI HELYZETÜNKRŐL Czél Iván gazdasági megbízottunk elkészítette jelentését: 
 

 

 CDEO pénzforgalma 2009. 01. 01-jétől – 12.31-ig 
 

Nyitó állomány 2009. 01. 01-jén 683 461Ft
 

Bevételek 
– Tagdíj- adomány-befizetések 
– Banki kamatjóváírás  

Összesen 
 

 

 
678 365 Ft
   5 825 Ft

684 190 Ft
 
 
 

Kiadások: 
– Fekete/Fehér újság (nyomdaktg.)  
– Postaköltség 
– Nyomtatvány, irodaszer költség.   
– Bankköltség 
– Adományok  
– Kerekes K. könyv hozzájárulás 
– Egyéb kiadások  

Összesen 

199 078 Ft
119 317 Ft
28 810 Ft
38 144 Ft
72 000 Ft

100 000 Ft
   18 600 Ft
575 949 Ft

 

Záró állomány 2009. 12. 31-én 795 702Ft
 
•  AZ EGRI FEHÉR/FEKETE − Interneten a www.uj.ciszterciekegerben.hu/ honlapon található  Gimnázium 
linken. A honlap gondozója Kaibás Gábor Márk, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban 2001-ben érettségizett diáktársunk, 
akinek köszönhetően újságunk 1994 óta megjelent valamennyi száma olvasható, ill. letölthető. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

Kérjük a kedves diáktársainkat, hogy a mellékelt csekken a 2010. évi tagdíjat szíveskedjenek 
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. 
 

 

H A L O T T A I N K 
 
Simon István Marót OCist életének 89. évében, 2009. november 23-án hunyt el. A zirci temető ciszterci sírkertjében temet-
ték. Marót atya 1921. március 1-én született Hercegfalván, a mai Mezőfalván. A noviciátust 1941. augusztus 29-én kezdte 
meg. Tanulmányait 1942–46-ban Zircen, majd, 1946–50-ben Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar és 
német szakán végezte. Pappá szentelték 1946. április 22-én. 1948 és 1950 között segédlelkész volt Szentgotthárdon, ahonnan 
1950 júniusában Kunszentmártonba hurcolták. 1950. és 1981. között kisegítő lelkész, majd kántor több helységben. 1981 
márciusától a Pannonhalmi Főapátság Szent Adalbert Szociális Otthonának volt lakója. 
 
 

Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk: 
Kormos Gyula  (35) – Miskolc 
Endrényi Olivér (47) – Soignies (Belgium) 
 

Molnár Andor (40) – Zalaegerszeg  
Petrássevich István (37) – Szikszó 
Szemző János (51) –  

 

Requiescant in pace! 
 

 

____________________________________________________________________ 
 

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál Homonnay József, 3300 Eger, Tittel Pál u. 6. fsz. 2. 
tel.: (46) 415 600 (Miskolcon) ill. Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók Béla út 25. III. 5/A tel.:(1) 386 2295  vagy  

E-mail: olah.gyula3@chello.hu  
 

 

Az Egri FEHÉR/FEKETE alapítója és kiadója a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya. (3300 Eger, Széchenyi utca 17.) 
Megjelenik 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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