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GÁRDONYI EMLÉKÉV
Gárdonyi és a ciszterciek
Az író születésének (1863. augusztus 3.) 150., halálának (1922. október 30.) 90. évfordulójára emlékeznek
Egerben, és szerte az országban is.
Iskolánk, mely államosítás után Gárdonyi Géza nevét
vette fel – majd 1997 után is megtartotta –, kiemelt feladatának tartja, hogy névadójáról méltóan megemlékezzék.
Gárdonyival már Egerbe költözése után, 1897-tól, iskolánknak és tanárjainak szoros kapcsolata alakult ki, ez folytatódott halála
után is, ápolva a nagy író emlékét.
Két fia diákja volt a Ciszterci Rend
Egri Kath. Főgimnáziumának.
Sándor 1897/98. tanévben kezdte itt
tanulmányait. Osztályfőnöke az első két
évben dr. Werner Adolf, a későbbi zirci
apát volt. A másodikat ismételte, majd
az ötödik osztály elvégzéséig volt diákja iskolánknak. A II–VI. osztályban
Kürti
Menyhért,
V.
osztályban
Radványi Teofil volt az osztályfőnöke.
1903-ban új iskolába (Budapestre)
került.
József csak két osztályt végzett iskolánkban 1901–1903. között. Osztályfőnöke első osztályban Varga Damján,
másodikban Kürti Menyhért volt.
Fiai révén Gárdonyi kapcsolatba került a tanáraikkal. Ebből az időből való
egy sokat idézett levél, melyet Kürti
Menyhértnek írt, aki mint fiatal tanár
1899-ben Sándor fiának volt osztályfőnöke. A fiú valami hibát követett el s
ezért tanára bezárásra ítélte. Gárdonyi
erre a következő levelet intézte az osztályfőnökhöz: „Főtisztelendő Uram! A fiam újságolja, hogy holnap félórai
áristom vár rá. Én ebben megnyugodnám, hanem az
aggaszt, hogy többedmagával lesz bezárva és a
czimborák valami olyan mulatságra tanítják, mely romboló hatású lesz egész életére. Alázatosan instálom méltóztassék tekintetbe venni ezt az aggodalmamat. Nekem
ez az együgyű kis tanuló mindenem. Az anyja alig három
éves korában elhagyta és én dajkaként neveltem, így hát
a viszony is szorosabb köztünk, mint apa és fiú között
szokott lenni. De mondom nem a büntetéstől féltem –
mert ez kell, – hanem csak az alkalomtól. Kiváló tisztelettel kész szolgája, Gárdonyi” A levél hatására a delikvens meg is szabadult az áristomtól, a kezdő tanár pedig
elhatározta magában, hogy ő soha többé gyereket bezárásra nem ítél. (Sándor Jenő Vigilia 1965 április 255. o.)
Az öregdiákok körében sokszor volt vitatott kérdés,
miért maradt meg Gárdonyi néven az államosítás előtt
Szent Bernát nevét viselő gimnázium.
Dr. Kerekes Károly zirci apátúr újságunk 1998. évi
húsvéti számában foglalta össze érveit, melyben méltatta a
nagy író szorosabb kötődését iskolánkhoz és tanáraihoz.

„Adott világtörténeti és konkrét társadalmi helyzetünkben Gárdonyi Géza nem is olyan méltatlan »közvetítő« a mi szentbernátos hagyományú keresztény emberi
eszmény »formációját«, kiformálását vállaló középiskolai szolgálatunkban.
Gárdonyi egy negyedszázadon át – 1887. és 1922.
között – itt élt Egerben, és számos kiváló cisztercinek
barátságát élvezte: a filozófus esztéta
és szónok Maczki Valértól a későbbi
zágrábi egyetemi tanár Greska Kázméron és a költő irodalmár Tordai Ányoson át a kiváló katolikus országos
főigazgatóvá lett Kürti Menyhért egri
igazgatóig és az »aranyszívű embernek« nevezett Werner Adolf későbbi
zirci apátig...* (Tudomásunk szerint ez
utóbbi készítette fel Gárdonyit »utolsó
útjára«). Közismert néhány vallásos
tárgyú költeménye és éneke is, nem
számítva A Láthatatlan Ember keresztény eszményt kereső és Az Isten Rabjaiban – mindenek előtt Szent Margitban – meg is találó tiszteletre méltó
erőfeszítéseit. És bár a feleségével
kapcsolatos csalódásai és lelki megrázkódtatásai miatt sokat vívódott
hitbeli problémákkal is, de talán éppen
ezért nem elhanyagolható modellje
lehet a megpróbáltatások közepette is a
legnemesebb eszmények mai megfogalmazása, megrajzolása és megvalósítása irányában kifejtett bámulatra
méltó munkásságával... És ő ezekbe a
küzdelmeibe beavatta az általa nagyra becsült egri cisztercieket, sőt segítségüket is igénybe vette a sorsdöntő,
sőt az örök sorsát eldöntő órákban is. Ezek jó jelek. És a
mostani »óráinkban«, adott történelmi helyzetünkben
nem kis értékű »ajánló levelek« a neve, illetve személye
iránti köteles tiszteletünk kifejezésére.”
***
Az iskola újsága, a MAG, részletesen beszámol a jubileum rendezvényeiről.
Eger városa kiállításokkal, színházi produkciókkal, és
egyéb kulturális rendezvénnyel ünnepli Gárdonyi Géza
születésének 150. évfordulóját.
***
Jó lenne, ha ez az alkalommal a nagy író és a ciszterciek kapcsolatáról átfogó tanulmány készülne. Talán
Kilián István diáktársunk, akitől 1998-ban hallottuk előadást e témáról, megírhatná…
_____________

* Az felsoroltakon kívül Sándor Jenő jelzett cikkében még
Bárdos József és Saád Henrik, Kilián István pedig Dombi Márk
és Madarász Flóris egri ciszterci tanárokat említi.
–––––––––––––––––––––––––––––
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70 éve történt…
A Ciszterci Rend az 1942. évben ünnepelte Magyarországon történt letelepedésének 800 éves évfordulóját. Iskolánkban és Eger városában is december 9. és
13. között rendezték a jubileumi ünnepségeket. Bizonyára még sokan emlékeznek ezekre a napokra, akik kis diákként vagy komoly felsősként részesei voltak.
A Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya iskolánkban tartotta díszközgyűlését
– akkoriban több mint ötszáz tagja volt a szövetségnek. Az ünnepségen az énekkar Rássy tanár úr vezetésével, a zenekar pedig Falubíró tanár úr vezényletével
szerepelt az Ócsvár tanár úr készítette dekorációval díszített színpadon.
Zárónapon, december 13-án, Eger város képviselő testülete tartott díszközgyűlést a városházán, ahol Kriston Endre püspök tartotta az ünnepi beszédet.
Részt vett és beszédet mondott Endrédy Vendel apátúr is.
Egy részlet dr. Kálnoky Miklós polgármester megnyitó beszédéből:
A Ciszterci Rend Egernek házi szerzetesrendje is. Mert november hó 8-án
múlt pontosan 166 esztendeje annak, hogy a helytartótanács megbízottja átadta
Beitler Metód pásztói ciszterci rendi elöljárónak az 1773. évben eltörölt jezsuita
Rend egri kollégiumát és gimnáziumát.
Ezzel a nappal kezdi meg a Ciszterci Rend Egerben lelki és kulturális tevékenységét és kezdi napról-napra szorosabbá fűzni azt a köteléket, amely ez ősi
barokk várost, annak intézményeit és polgárságát egymáshoz köti.
Ócsvár Géza színpadképe a
jubileumi ünnepségen

Az öt napig tartó ünnepségek
templomunk új orgonájának és az új
Szent Bernát oltárképnek megáldásával s a szertartás után rendezett
egyházzenei hangversennyel fejeződtek be.
***
Az új orgona a régi Moser-féle
orgona alkatrészeinek felhasználásával épült 29 változattal, három
manuállal, elektromos kapcsoló és
fújtató-berendezéssel, Szalay Lajos
(1906-1968) székesegyházi karnagy
tervei szerint a pécsi Angster-cég
kivitelezésében.
A templom jobboldali Xav.
Szent Ferenc tiszteletére emelt mellékoltár a régi barokk színekben
újult meg, oltárképe helyére pedig
Ungváry Sándor (1883-1951) festőművész – újságunk címlapján
látható – elmélkedő Szent Bernátja
került.
***
A korabeli Évkönyv mellett természetesen a város lapja, a Kapor
Elemér öregdiáktársunk által szerkesztett EGER is beszámolt a jubileumi eseményekről.
Érdekes, hogy a mellékelt 1942.
december 18-i számban megjelent
újságcikkben leírt műsorról az Évkönyvünk nem tett említést.

***
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MAGYAR CISZTERCIEK AMERIKÁBAN – IV.
Folytatjuk a 2011. Veni Sancte-i számunkban elkezdett cikksorozatot az Amerikába menekült magyar
ciszterci szerzetesek 50 éves texasi életéről. A dallasi
Miasszonyunk Ciszterci Apátság honlapján megjelent
írás szerzője David E. Stewart 1971-ben a Dallasi
Apátság középiskolájában, a Cistercian Preparatory
School-ban végzett öregdiák.
A IV., befejező rész beszámol az 1956-ban Rómába
menekült klerikusok beilleszkedési nehézségeiről,
majd a dallasi apátságba érkezéséről.
A cikket a szerkesztő unokája, dr. Oláh Tamás
fordította.

GENERÁCIÓS KÜLÖNBSÉG
Az életkor, személyiségek és az elkötelezettségek különbségeket teremtettek Nagy Anzelm atya és a Magyarországról 1956-ban menekült fiatal ciszterciek között.
Anzelm atya római útja 1957-ben
A Nagy Anzelm atyát szállító kocsi kikanyarodott a
római Piazza del Tempio di Diana-ról, tovább gurult majd
megállt a Ciszterci Generalicia elülső kapujának árnyékában. Ahogy a 42 éves férfi megfogta a kabátját és belépett a napsütötte udvarra ezen az április délutánon 1957ben, egy csoport sietett le szobájából, hogy üdvözölje a
látogatót Amerikából. Az 1956-os magyar forradalom
eme fiatal menekültjeivel – Kereszty Rókus, Kovács
Mátyás, Lelóczky Donát és Farkasfalvy Dénes testvérekkel – jött találkozni Anzelm atya.
Hivatalosan Anzelm atya azért utazott ide Dallasból,
hogy részt vegyen a Ciszterci Rend Nagykáptalanjának
ülésén, amit minden évben tavasszal hívtak össze Rómában.
Valójában azonban azért jött, hogy felvegye a kapcsolatot az 1956-os menekültekkel, akik Magyarországról
való novemberi menekülésük óta az ő felelőssége és
fennhatósága alá tartoztak. Noha kevéssé ismerte őket,
Anzelm atya tudta, hogy a fiatal szerzetesek a teológiai
tanulmányaikat végzik, s miután befejezték és felszentelték őket, arra számított, hogy csatlakozni fognak a dallasi
új közösséghez. Habár ez az otthon Amerikában volt, a
kivándorolt ciszterciek fogadalmukban hivatásuk folytatására kötelezték magukat a zirci apátság előírásainak
megfelelően.
A dallasi közösség 1957-ben
1957-re a hosszú távú túlélés esélyei még tisztázatlannak tűntek. A dallasi közösség ekkor 18 főből állt, és
arra lehetett számítani, hogy tovább fog növekedni, ahogy
a magyar ciszterciek továbbra is oda gyülekeznek. A
Dallasi Egyetem, ahol 9 ciszterci a tanári kar felét tette ki,
az első tanév lezárása felé közeledett. Március 30-án –
épp hetekkel római látogatása előtt – az egyetem mellett
elkezdődött a monostor építése, amely a magyar ciszterciek számára első állandó otthonul szolgált, amióta elhagyták szülőföldjüket.
Más jelek viszont kevésbé bizakodó helyzetértékelésre adtak okot:

Egyetlen, akkoriban a dallasi egyetemen tanító ciszterci sem szerzett professzori rangot az első tanévben,
még azok sem, akiknek doktor címük és amerikai tanítási
tapasztalatuk volt (pl. Szödényi Demjén, Marosszéki
Rudolf és Lékai Lajos). Az egyetemi vezetése a szerzeteseket a fizetési skála legaljára sorolta be és itt is maradtak
két évtizeden át.
Anzelm atya tárgyalásai, hogy kiszakítson magának
egy földrészletet a ciszterciek számára, nehezen haladtak.
Csak a püspök közbenjárására sikerült a cisztercieknek
megszerezni az egyetemnek járó 1000 acre-ból 34 acre
(kb. 14 hektár) földet (aminek több mint fele árterületen
volt), és ez elegendő teret biztosított ahhoz, hogy egy
középiskolát helyezzenek el a monostor mellé.
Ám volt egy csapda a dologban. Az egyetem nem tudta kifizetni a teljes 1000 acre-ért járó összeget, ezért nem
volt képes átruházni a tulajdonjogot sem a 34 acré-re
vonatkozóan. A cisztercieknek anélkül kellett finanszírozniuk a monostor építését, hogy a 34 acre-t felhasználhatták volna biztosítékként.
Anzelm atya találkozik az ’56-os menekült testvérekkel
Ahogy üdvözölték Anzelm atyát az udvaron, a fiatal
testvérek lelkesen itták magukba minden szavátt. „Nagyon előkelőnek látszott – emlékezett vissza nemrég
Lelóczky Donát Julius atya –, meglehetősen különbözött
tőlünk.” A fárasztó transzatlanti repülés ellenére makulátlanul, az amerikai papság fekete öltönyében jelent meg
(amit a testvérek korábban soha nem láttak). Jólfésült ősz
haja hátra volt simítva, kihangsúlyozva homlokát és szarukeretes szemüvegét. Finom vonásai, kifogástalan modora és csendes, nyugodt hangja arisztokratikus fellépést
kölcsönöztek neki. „Egy világutazó benyomását keltette
bennünk” – tette hozzá Donát atya. Természetesen a
huszon-egynéhány éves ember elég idősnek hitte Anzelm
atyát.
Anzelm atya kézfogással, béke csókkal és néhány
szóval üdvözölt minden testvért az udvaron. „Úgy tudom,
hogy joghallgató vagy – mondta Anzelm atya
Farfaskfalvy Dénes testvérnek. – Talán egy nap majd a
kánonjogot fogod tanulmányozni.” Mosolygott és a válasz megvárása nélkül odafordult a következő testvérhez.
Anzelm atyának nem volt ideje arra, hogy elolvassa
az életrajzi nyilatkozatokat, amire minden testvért megkértek, hogy készítse el a számára. Különben tudta volna,
hogy Farkasfalvy irtózott a szovjetjog „szisztematikus
hazugságainak és képmutatásainak” tanulásától. A jogi
egyetem számára csak fedezékül, mindennapos elfoglaltságul szolgált, mivel papnak tanult – és azért, hogy elkerülje a sorkatonai szolgálatot.
Vacsora után Anzelm atya összegyűjtötte a fiatal testvéreket a szobájában, a generalicián. „Ne féljetek Amerikától –
kezdte –, szükségem van rátok Amerikában.”
Rókus testvér útja Rómába
Anzelm atya folytatta beszédét, de ezt követő szavai
elvesztek közönsége számára. A fiatal szerzetesek gondolatai visszakalandoztak Magyarországra és korábbi elöljárójukra és novíciusmesterükre, ’Sigmond Lóránt atyára.
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Ott, az ágya mellett álló kis asztalnál hozta szóba a novíciusmester higgadtan és tapintatosan Rókus testvér további életének várható folytatását szeretett szülőföldjén.
„Most van esély arra, hogy Rómába menj” – mondta
Lóránt atya, hangsúlyozva, hogy ez a lehetőség-ablak
hamar becsukódhat. Rókus testvér hitetlenül nézett rá.
„De én Magyarországon szeretnék maradni” – bizonygatta Rókus testvér, aki épp akkor fejezte be a magyar hadseregnél töltött szolgálatát. – Még ha normális is volna a
helyzet – bólintott Lóránt atya megértéssel – akkor is
Rómába küldenélek.”
Rókus testvér a budapesti ciszterci iskolába járt 1948ig, amikor is a cisztercieket eltiltották attól, hogy tovább
tanítsanak, 1951-ben lett novícius. Ketten jól ismerték
egymást.
„Azt akarom, hogy teológus légy” – fejtette ki Lóránt
atya. – „Édesanyám nem akar elengedni”, panaszkodott
Rókus testvér, aki anyjával, apjával és nővérével élt otthon.
– „Beszélni fogok vele” – biztosította Lóránt atya.
Lóránt atya, aki „nappali állásában” műszaki szövegeket fordított oroszról magyarra, meglátogatta a Kereszty
otthont és együttérzéssel elmagyarázta Rókus testvér édesanyjának a fia előtt álló rendkívüli lehetőséget.
Annak a számos áldozatnak és veszélynek a tükrében,
amit ez az ember tett a fia érdekében lehetetlennek látta,
hogy visszautasítsa őt.
Anyja jóváhagyásával Lóránt atya azzal bocsátotta el
Rókus testvért, hogy „mondd meg nekik Rómában, hogy
teológiát tanulni vagy itt, és hogy visszatérsz Magyarországra, miután befejezted tanulmányaidat és a szovjetek
elmentek”.Majd hozzátette: „Ne menj Amerikába”.
Ahogy Anzelm atya folytatta az Amerikáról és a dallasi alapításról szóló beszámolót, Lóránt atyáról való
gondolatok és az ő intelmei töltötték el a fiatal szerzetesek elméjét. Számukra a „földalatti” vikárius testesítette
meg Zirc villódzó lángját.
Zirci megújulás a ’30–’40-es években
A gondviselésnek köszönhetően, a magyar cisztercieknél már elindult egy belső átalakulás, ami megerősítette
képességüket és eltökéltségüket, hogy ellenálljanak a
szovjet elnyomásnak.
A Szentszék 1937–38-as látogatása új egyházi határozatokat és új liturgikus rendet sürgetett. Következésképpen,
a liturgikus monaszticizmus (pl. a közösségi ima) egyre
inkább hangsúlyos része lett a ciszterciek életének. A század első három évtizede alatt, a ciszterciek városi iskolákban folytatott, a Zirci Apátságtól messze eső tevékenysége
meggyengítette (lecsökkentette) monasztikus életüket.
Werner Adolf apát 1939-es halála után, a szeretett 44
éves Vendel atya, mint apát, lelkesen és körültekintően
vezette a több, mint 200 magyar cisztercit eme cél felé.
A rend „úriember papjai”, akik jól látható társadalmi
szerepet töltöttek be a városi iskolákon keresztül, az új
apát alatt megújították (megerősítették) a közösségi
imádságos életmód iránti elkötelezettségüket.
A háború után pár évig, miközben a szovjetek azon
munkálkodtak, hogy megszilárdítsák és megszervezzék
hatalmukat, a Ciszterci Rend folytatta tevékenységét, jóllehet kisebb fénnyel és pompával. A ciszterci iskolák nyitva
maradtak. A novíciusok száma még nőtt is 1945 után.

Az első zirci ciszterciek Amerikában
Az 1947-es esztendő a bankok, bányák és nagyobb
gyárak államosítását hozta. „Minden vállalkozást, melyek
akár csak egy munkást is foglalkoztattak – emlékezett
vissza Julius atya, akinek családja számos cukrászda
tulajdonosa volt – »a munkásosztály elnyomójának«
nyilvánítottak. A szovjetek megnyomorították a »burzsoá
kizsákmányolók« életét.”
Magyarország társadalmi rendje eltűnni látszott, ha
túlélte egyáltalán. A vasfüggöny Magyarország nagy
részét sivár és élettelen szürkésségé változtatta.
1950. október 22-én a Zirci Apátságot kiürítették és lelakatolták. Egy héttel később az apátot letartóztatták, kivallatták és megkínozták. Az apát hat évig börtönben maradt,
amíg a szabadságharcosok ki nem szabadították 1956-ban.
1955-re, a ciszterciek, akik 1950-ben vagy korábban
elhagyták Magyarországot, Amerikában találták magukat
a római generális apát irányítása alatt. Ez a közösség
csakúgy különbözött életkorban, képességekben és egyéniségben, ahogy az emberek egy más csoportja is különbözne. Azonban rengeteg közös is volt bennük. Mind
átélték a fájdalmat, látván Magyarország nácik és szovjetek általi feldúlását 1944-ben és 1945-ben. Szemtanúi
voltak – távozásuk évétől függően – az egyre erősebb
szovjet totalitárius szorítás pusztító hatásának. Keresték
a módját annak, hogy megszilárdítsák életüket miután
hirtelen elhagyták családjaikat, barátjaikat és otthonukat.
De várakozásra kényszerültek a rend római vezetésének
gyengeségei miatt és ez késleltette a rendeltetési helyükkel kapcsolatos döntésüket.
Végigélték az új ciszterci generális apát első két évét,
aki anélkül, hogy ismerte volna a magyar ciszterciek igazi
karakterét, egy szemlélődő és mezőgazdasági életmódot
próbált meg rájuk róni.
Amint Amerikában voltak, akárcsak más emigránsok,
mindannyian küszködtek, hogy beilleszkedjenek a furcsa
kultúrába és, hogy megtanuljanak egy új nyelvet. Még
azok is, akik a negyvenes években érkeztek Amerikába –
ideértve Anzelm atyát, Lajos atyát, Demjén atyát és másokat – változó sikereket éltek át. Mindannyian úgy haladtak
előre, ahogy egyéniségük és képességeik engedték.
Anzelm atya, aki teológus és a „számok embere” volt,
gyorsan hozzászokott az amerikai üzleti és adománygyűjtési gondolkodáshoz. Pénzügyekben kiváló volt, de hiányzottak társasági és nyelvi készségei.
Lajos atya, tehetséges tanár és történelem-kutató, acélos eltökéltséggel igyekezett jól megtanulni angolul – a
legtöbbször nem is volt hajlandó magyarul beszélni –, ez
egy olyan kihívás volt, amit korábban alábecsült.
A lelkes Demjén atya, kinek művészi tehetsége még
kibontakozásra várt, olyan szociális készségekkel rendelkezett, melyek segítették őt abban, hogy gyorsan akklimatizálódjon (ebben Amerikában élő nővére is segítette).
Más ciszterciek – akik nemrég érkeztek és a legtöbb
idejüket más magyarokkal töltötték Spring Bank-ben –
még alig kezdték meg a beilleszkedés folyamatát.
E sokszínű csoport tagjainak életkora a huszonévestől
a negyven-egynéhány évesig terjedt. Sokukat „úriember
papok” tanítottak a harmincas években, irányították sokukat a klerikusi években. Másokat, az 1938-as apostoli
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látogatás óta, a reformmozgalom szellemének megfelelően képeztek.
A különböző hátterek és kilátások ellenére a magyar
ciszterciek a reformmozgalom által megszabott életüket
élték, hármas hivatásukat követve: mint papok, szerzetesek és tanárok, a kora negyvenes évek óta. Ehhez az eszményhez hűek maradtak Texasban is.
„Az a szándékom, hogy a magyar ciszterciek elhivatottságát átültessétek, … hogy gyökeret ereszthessen
amerikai földön – írta Vendel apát 1948-ban. – Egy percre sem szabad elfelednetek közösségünk eme különleges
célját, ami a nevelési apostoli küldetésből áll.”
A monostor számára szolgáló földterülettel, ami az
egyetemhez közel esett és elég teret biztosított egy jövendő középiskola számára, a ciszterciek oly módon gyakorolhatták hívatásukat, ami ilyen formában soha nem volt
lehetséges Magyarországon (ahol a zirci apátság távol
esett a városi iskoláktól).
Dénes testvér útja Rómába
1950. október 8-án, a Farkasfalvy Miklós nevű 14
éves oblátus baljós pillantást vetett a pompázatos apátságra a hegyekkel körülvett Zirc községében. Azért jött
oblátus-társaival a pannonhalmi bencés iskolából, hogy
megkapják habitusaikat.
Az impozáns barokk épületegyüttes, egykori otthona
száz vagy még több szerzetesnek, személyzetnek és novíciusnak, az ürességtől visszhangzott. Csupán Vendel apát,
titokban kinevezett vikáriusával, Lóránt atyával és 27
novíciussal maradt itt.
Mindannyian csomagoltak. A szovjet rezsim azt parancsolta, hogy a ciszterciek hagyják el a helyiségeket a
következő hétig, október 15-éig. Mégis közel negyven
ember közössége gyűlt össze naponta négyszer zsolozsmára és kétszer közös étkezésre.
„Az apát rövid időre fogadott minket – emlékezett
vissza Dénes apát egy memoárban – és másnap egy szerény szertartással Lóránt atya ránk adta az oblátusok
szürke habitusait, amit kevesebb, mint 24 órán át viseltünk.”
A szokásnak megfelelően, a legfiatalabb – Miklós –
kapta meg legutoljára habitusát.
40 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy másvalaki is
megkapja habitusát Zircen.
A nehéz körülmények ellenére, Dénes apát később azt
írta, hogy „még így is felfoghatatlanul emelkedett volt a
légkör, éreztük Isten közelségét, a Lélek túláradását.”
„Lóránt atya úgy tűnt számomra, mint Isten Kertjének
Kapuőre – emlékszik vissza memoárjában –, Bálint atya
(Kisgergely Bálint atya volt az oblátusok prefektusa) mint
az őrangyalom, Vendel atya mint a Misztériumok Nagymestere. És nekünk, a többi szerető testvérnek, a leggyönyörűbb vállalkozásban volt részünk: szerzetesi életben
egy elnyomott és üldözött egyházban.”
Julius testvér útja Rómába
1953 augusztusának egy vasárnapján Lelóczky Gyula
bemutatkozott egy fehér öltönyös úriembernek egy budapesti parkban álló Beethoven szobor mellett. A találkozót
azután rendezték meg, hogy Lelóczky kinyilvánította
szándékát, hogy ciszterci szerzetes kíván lenni.
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A padon töltött három óra alatt, a fehér öltönyös úriember, ’Sigmond Lóránt atya, megismerve a fiatalember
elhivatottságát, ecsetelte számára a földalatti szeminarista
nehéz életét.
Lelóczky a következő héten kezdte meg jelölti idejét,
novícius órákon véve részt minden vasárnap egy budai
elkülönített otthonban, ahol egy család, akinek fia a ciszterci rendhez tartozott, egy számukra nélkülözhető szobát
adott ki a két fiatalembernek (akik Lelóczky novíciustársai lettek).
„Olyan volt, mint egy rendes iskola – emlékezett viszsza nemrégiben Julius atya. – Egy pap a Zsoltárokat és a
Bibliát tanította nekünk, egy a ciszterci rend történelmét
oktatta és egy másik lelki tanítással szolgált.”
Hétköznapokon Lelóczky az egyetemi diák életét élte.
Ez fedezékül szolgált számára. Vasárnaponta, azt mondta
nagynénjének és nagybátyjának, akiknél Budapesten
lakott, hogy az egyetem könyvtárában tanul.
„Bencés-életről ábrándoztam, hogy mindig ugyanazon
a helyen maradhassak, ellentétben az egyházmegyei papokkal – tűnődött Julius atya –, azonban a monostor és a
közösségi élet csak álom volt számunkra.”
Lóránt atya nem tudhatta, hogy milyen szerzetesi életre képzi ezeket a fiatalembereket, ezért szigorú noviciátust tartott fenn: se film, se regény. Az utcákon járva nem
nézhettek kirakatra vagy hirdetésre. Mindegyiküktől azt
várták el, hogy meditáljanak, egyházi szövegeket olvassanak és naplót vezessenek.
1954. február 22-én, kicsiny „osztálytermük” falain
belül, hét fiatalember kapta meg szerzetesi nevét, fehér
skapuláréját, és a ciszterciek fehér habitusát Csizmazia
Placid atya által celebrált mise alatt (Lóránt atya nem volt
jelen).
„Csak abban a szobában és azon a napon volt megengedve habitusunk viselete” – emlékezett vissza Julius atya.
Egy másik óvintézkedést is tettek – mindenkinek csak
a saját szerzetesi nevét fedték fel. Egyedül a noviciátust
vezető ciszterci atyák tudták a szerzetesi neveket, oltalmazva a személyazonosságokat arra az esetre, ha az aláírt
fogadalmaikat felfedezték volna.
„Nagyon keveset tudtunk arról a szervezetről, amit
Lóránt atya működtetett – emlékezett vissza Donát atya. –
Nem akarta, hogy túl sok olyan információval rendelkezzünk, ami veszélybe sodorhatta volna a többieket.”
Összesen négy cellányi novícius és testvér tanult a papságnak 1956-ban, körülbelül 15–18 fiatalember. Míg a
fiatalemberek nem ismerhették egymást, mindannyian
ismerték és szerették Lóránt atyát lelki iránymutatásáért, és
azért, hogy személyesen szerette őket és hitt a jövőjükben.
Ennek a 47 éves embernek élete egyik macska-egér
játékból állt, amiket a kitartó, de nem teljesen hozzáértő
szovjet biztonsági erőkkel folytatott. Rendkívüli erőfeszítéseket tett annak érdekében, nehogy titkos munkálkodása
veszélyeztessen bárkit is a környezetéből. „Lóránt atya –
mondta nemrég Rókus atya – naponta kockára tette életét
érettünk. Mi csak egy vagy két börtönévet kockáztattunk
– tette hozzá. Amikor fiatal vagy – hangoztatta Rókus
atya – élvezed, hogy a dolgok meghatározott rendje ellenében mész. Élveztük a kalandot, különösen Krisztus
kedvéért.”
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A „másképp gondokodók” gondjai
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Dallasban egy második szárnyat építettek a monostorhoz, és egy harmadik is megfontolás alatt állt. Anzelm
atya azt remélte, hogy a közösség hamarosan független,
perjel vezetése alatt álló kolostornak vagy apátságnak
kijáró elismerést szerez.

Ahogy Anzelm atya befejezte a klerikus testvéreknek
mondott szavait a generalicián 1957 áprilisán, azt hihette,
hogy kis beszélgetésünk jól ment. Értésükre adta, hogy
szükség van rájuk Dallas-ban, otthonuk és munkájuk
A fenti cél érdekében,
lenne. Nem kellene öt
Anzelm atya megkért minvagy még több hiábavaló
den Magyarországon kívül
évet kereséssel tölteniük,
álló cisztercit 1961-ben,
ahogy azt Anzelm atya,
hogy tegyen szerzetesi
Lajos atya és más úttöesküt Dallas-nak (a Zircrők tették.
nek szóló fogadalom heÁm mivel húsz év és
lyébe). A legtöbben készszámos történelmi eseségesen így tettek, de némény választotta el őket,
hányan Dallas-ban és Eua klerikusok másképp
rópában fenn kívánták
gondolkodtak.
tartani Zirchez fűződő
„Nem eszméltünk rá,
kötelékeiket.
hogy Anzelm atya módszeresen
megpróbált
A római fiatalemberekKereszty Rókus, Farkasfalvy Dénes, és Lelóczky Julius atyák
rávenni embereket arra,
hez azonban Anzelm atya
1956. és 1961. között írt naplóikkal
hogy
csatlakozzanak
másként viszonyult. Ők a
hozzá – mondta Dénes
közösség hosszú távú jövőapát nemrég, az 1957 áprilisi beszélgetésen tűnődve. –
jét képviselték, és úgy gondolta, hogy szerzetesi esküjüket
Nem azért hagytuk el Magyarországot, mert neki gondja
Dallasnak kellene letenniük. Hármójuk közül Dénes testvér
volt. Úgy tűnt, mint aki nem törődik azzal, miért hagytuk
foglalt legélesebben állást Anzelm atya pozíciójával szemel Magyarországot” – tette hozzá.
ben. A korábbi joghallgató úgy gondolta, hogy a szerzetesi
„Egyszerűen túl korai volt számunkra egy ilyen jövőeskü magánügy és a leendő elöljárójának fennhatóságán
ről gondolkodni – hangsúlyozta ki Dénes apát. Még minkívül esik.
dig bánkódtunk azon a világon, amit hátrahagytunk. Még
A törvényességi szempontokat félretéve, az ügy érzelmindig traumatikus állapotban voltunk, és igényeltük,
mek tengerét korbácsolta föl Dénes testvérben és két társáhogy kesztyűs kézzel bánjanak velünk.”
ban. A testvérek készen álltak arra, hogy Anzelm atyának
Anzelm atya általuk felfogott üzenete: „Amerikába
és Amerikában folytatandó munkájuknak adják magukat –
kell mennetek, tetszik vagy sem” – nem fért össze Lóránt
ahol korábban még nem jártak –, de identitásuk a szerzetesi
atya instrukcióval: „Maradjatok Európában, így egy nap
fogadalom által le volt kötve. Földalatti szeminaristaként
visszatérhettek Magyarországra.”
folytatott nehéz életüket egy bebörtönzött apát ösztönözte
és egy vándorló novíciusmester gondozta.
A Rómában tanuló testvérek többsége nem ismerte
Úgy érezték, hogy fogadalmukkal Vendel apát, Lóegymást Magyarországon, de közös tapasztalataik és új
ránt atya és a magyarországi üldözött egyház más tagjai
közelségük gyorsan barátságokat formált.
felé kötelezték le magukat, akik megtagadták azt, hogy
Megosztották egymással földalatti szeminaristaként
megtörjön a gerincük a szovjet elnyomás alatt. A testvévégzett tapasztalataikat, és egyöntetű ragaszkodásukat
rek tisztelettel akartak adózni a hit, kötelességtudat és
Lóránt atyához és helyetteseihez, akik a mártírsorsra
ellenállás ezen jelzőtüzei előtt, akik meghatározták értéjutott Zircet oly nagyszerűen képviselték. Ismerték egykeiket. Így végső fogadalmaikban esküjüket a Zirci Apátmás bánatát, amit a családjaikkal, barátaikkal és otthonaságnak tették le.
ikkal való szakítás okozott.
1956 menekültjei a Dallasi Miasszonyunkba költöztek
Az ’56-os menekült ciszterciek Dallasba érkeznek
1960. és 1964. között. Sok különbség, ami felszínre jött a
késő ötvenes évek végén és hatvanas évek elején, a ráköA következő években egy naplóba gyűjtötték össze a
vetkező években is szerepet játszott az apátság és középRómában töltött négy év során szerzett tapasztalataikat. Az
iskolájának fejlődésében.
ifjúi vidámság történetei, fotói, humoros rajzai, bennfentes
A nehézségekkel küszködő emigránsok e közösségéviccek, egy Párizsban töltött nyár, az Alpok-beli apátsátől – ki-ki otthoni sajátos sorsával terhelve – nem lehetett
gokba tett túrák és egy velencei vakáció; a három kötet a
elvárni, hogy nehézségek nélkül éljenek.
barátokat örvendeztető köteléket jelképezte.
Ám a különbségek nem vonták el a cisztercieket a
Az Amerikába költözésről való álláspontjuk megenyZirc által sugalmazott céloktól. Valójában, a vérmérséklehült ezen időszak alatt. A fiatalemberek elkezdtek a jövőtek, tehetségek és nemzedékek e magyar ötvözete az
be tekinteni, és a hatvanas évek elején a jövő gyászosnak
észak-texasi prérin egy erőteljes és győzedelmes sorsot
tűnt Magyarországon és Európában. Azt remélték, hogy
kovácsolt.
megőrzik a Magyarországra és Európába való visszatérés
Egy olyat, ami büszkévé tette volna Vendel apátot és
esélyét, de egyelőre elfogadták Amerikát, mint a követLóránt atyát is.
VÉGE
kező állomásukat.

7

8

Egri FEHÉR/FEKETE

2012. KARÁCSONY

EMLÉKEIM – II. rész
Molnár József festőművész diáktársunknak ez
év nyarán jelent meg Emlékeim címmel válogatott
alkotásait bemutató albuma, melyben életének 90
A II. világháború

esztendejéről is olvashatunk. A két részletben közölt
írásának első részét a Veni Sanctei számunkban
olvashattuk.
***
A NÉKOSZ, Nagy László és a „Fényes szellők”

A főiskola első féléve mindössze egy hónapig tartott.
Erről a háborúról sokat írtak. Szüleim 1944 őszén a
Nem voltak ablakok, nem volt fűtés. Az egész telet otthosszú és pusztító front alatt sokkal többet szenvedtek,
hon töltöttem. A második félév csak áprilisban indult, két
mint én, aki katona voltam. „Fecske” lovunkra a némehónapig volt tanítás.
teknek volt szüksége. Majd házunk, udvarunk lovas
Meg kell emlékeznem
kozákok szállása lett. A falu
első szállásadóimról, Gáldy
hetekig két front között verBandi bácsiról és feleségégődött. A németek megálltak
ről, Aranka néniről. Máa Mátrában. Az oroszok nem
tyásföldön, a Corvin utca
tudtak előre nyomulni. A
11. szám alatt az ő házuk
lakosság a borospincékben
cselédszobájában lakhattam.
szorongott. Szüleim hazatérve
Csak hálával gondolok a
pusztulást láttak. Anyám márkedves családra. Csaknem
kás varrógépének eltűnése
két évig élvezhettem vennagy veszteség volt. A redégszeretetüket.
mény egyedül a határban, a
Mikor a népi kollégiutőkéken maradt szőlőtermés
mokról hallottam, ahol
volt. Hóban-fagyban szüretelvidéki főiskolásoknak száltek. A bor a nyárra kiforrott.
lást és kosztot biztosítottak,
Ezt az Alföldön és Nyugatjelentkeztem a Dózsa KolDunántúlon élelemre, szaplégiumba. A Bernáth osztápanra és háziállatokra cseréllyon
megismerkedtem
hették.
Litkei Józseffel, aki már a
Minket bevetésre előkészíDózsában lakott. Azt mondtettek, de nem meneteltünk ki a
ta, ha a kollégium közösséfrontra, mert a front közelített
ge elfogadja a jelentkezéhozzánk. Az alakulatunk az
semet, az ő négyágyas szoausztriai erdőkbe vonult. Ott
bájukban van egy hely, oda
vártuk a háború végét. 1945.
mehetek. Az ott lakó három
május 9-én a háború véget ért.
főiskolás egyike Nagy
Ám mi orosz fogságba estünk.
László, a későbbi zseniális
Három és fél hónap alatt –
költő volt. Akkor még a
máig sem tudom miért – nem
Képzőművészeti
Főiskolán
jutottunk Máramarosszigetnél
Kenyérdagasztó
tanult.
Igen
jó
barátok
letmesszebbre, mint annyi ma21x30 cm 1947. ceruza
tünk. Nem sokára lehetővé
gyar és német katona.
vált a képzőművészeti kollégium szervezése. A mi szoSzeptember hatodikán szögesdrót nélküli, nyitott ajtabánk tagjai alapítói lettek a Dési-Huber Képzőművészeti
jú vagonokban Szegedre vittek és a Paprikamalom udvaKollégiumnak. A NÉKOSZ mozgalmat a „Fényes szelrán kezünkbe adták a szabadságleveleket! Azonnal jelők” szelleme fűtötte. A mozgalmat a Párt hamarosan
lentkeztem a főiskolán és beiratkoztam, majd vonat tetefeloszlatta.
jén utaztam Gyöngyösre, onnan pedig gyalog
A feloszlatás előtt Jugoszlávia még baráti ország volt.
Nagyrédére. Váratlanul toppantam be Édesanyám konyA Duna-Tisza csatorna építésén a jugoszláv fiatalok is
hájába. Megörültünk egymásnak. Apám nem volt otthon.
lelkesen dolgoztak. A NÉKOSZ központ Nagy Lászlót és
A front alatt elpusztult gazdaságunk újraszervezésére a
engem küldött le a csatornához, hogy rajzokat és festméDunántúlra utazott két borjút vásárolni. Bátyám, Flórián
nyeket készítsünk. Kaptunk egy sátrat, abban aludtunk.
a frontról már tavasszal hazaérkezett. Jó gazda lett. KéMásnap mindketten markológépet kezdtünk festeni.
sőbb a falu egyik legkiválóbb vezető egyéniségének
Nagy Laci gyönyörű fogaskerekeket festett, de hamar
tekintették.
abbahagyta. Én valamivel kitartóbb voltam, bár számomTúléltük a szörnyű háborút. Sógoraink közül azonban
ra sem volt kedvező a téma. A fogaskerekek játéka, egynéhányan a kegyetlen harcokban estek el.
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másba forgása sem izgatott. Ettől kezdve inkább rajzolSzellemi hagyaték
tam üres és teli csilléket, csákányoló, lapátoló fiúkat és
lányokat. Néhány rajzot az ifjúság számára szerkesztett
Szakmai munkásságom részletes ismertetését nem
újság megjelentetett. Nagy Laci nem festett, sem nem
folytatom. A megjelent három kiadvány magyarul, némerajzolt, verseket írt.
tül és angolul röviden megemlíti pályám fontosabb eseBudapestre visszatérve lehangoló hírrel fogadtak.
ményeit, eredményeit, ars poeticámról pedig a kiadványFeloszlatták a NÉKOSZ-t. Laci az irodalmi kollégiumba
okban szakszerűen írtak.
költözött. A költészet mellett döntött. A rajzolást és fesMagamtól azt kérdem, hogy akik a faluból elindítottést soha nem hagyta abba, csak a súlypont a költészetre
tak, kaptak-e teljesítményem által szellemi többletet,
helyeződött át. Sőt, nagy kedvvel kezdett el faragni,
vagy erkölcsi hasznot? Festményeimet többször bemutatkitűnő akvarelleket festett, illusztrációkat, arcképeket, de
tam a szülőfalumban, a rédei művelődési házban. Az
főleg gyönyörű lovakat rajzolt, sokszor versírás közben,
1975-ös kiállításom szinte életmű bemutatónak tűnt. Ezt
a kézirat papírra.
a kiállításomat a falu a „Szőlőskert” Termelő SzövetkeNagy Lászlóval vázet támogatásával rendezte
ratlan, korai halála napmeg. 1997-ben 39 festméjáig baráti kapcsolatom
nyemet
ajándékoztam
szülőfalumnak.
Ez
az
volt. Amikor hosszabb
bulgáriai tartózkodása
anyag hívta létre a Rédei
után hazatért, a FőiskoGalériát. A Galéria gondolán felkeresett, tanárselata, mint Nagyréde érdekében sok más megvalósult
gédi kis külön műtermemben beszélgettünk.
jó terv is, az akkori jegyző,
Megkértem, ha van egy
Erki János érdeme. Képeim
kis ideje, üljön nekem
a Fáy Kastély két termében
modellt. Egy jól sikerült
kaptak megfelelő elhelyearcképet festettem ekkor
zést. A könyvtár elköltözéróla. A portrét megmuse óta, sajnos csak előre
tattam Bernáth mesterbejelentkezők
nézhetik
nek, aki igen jónak,
meg. A „Szőlőskert” Tsz.
hiteles
jellemzésnek
legjobb képeim közül olytartotta. 1957-ben az első
kor egyet-egyet megvásákiállításomon a Fényes
rolt. Ezeket az irodákban
Adolf teremben ez a
dolgozók nagyon megbeportré is szerepelt. Amicsülték. A festmények a
Szárnyaló gólya – 10x12 cm 1982. grafit
kor később Laci az Élet
munkahelyeket hangulaés Irodalom képszerkesztője lett, gyakran bízott meg, hogy
tossá tették. Miután a Tsz. utód vállalata a Zrt. csődbe
írókról, külföldi delegációk tagjairól az újság számára
jutott, néhány festmény már nem található a helyén. A
rajzokat készítsek. Lakásokon, szállodákban, fogadásokon
község intézményeit – községháza, iskola, napközi –
rajzoltam. Illusztrációkat is készítettem a tizenöt év alatt,
több képem díszíti. A művelődési ház előterében sok
és sok egyedi rajzom is megjelent az akkori És-ben. Az
évtized után még most is jó állapotban van az egész falat
1967-es Csók Galériabeli kiállításomat Nagy László nyidíszítő sgraffitóm. A házasságkötő teremben az egyik fő
totta meg. Az irodalmi értékű szöveg az „Adok néktek
művemet, márványmozaik kompozíciómat remélhetőleg
aranyvesszőt” című posztumusz kötetben olvasható. 1978
akár több száz évig is lehet még látni.
végén a Farkasréti temetőben búcsúztunk tőle. Halálhírét a
rádióban mondták be. Elsírtam magam. A szüleim halálát
Úgy gondolom, szülőfalum szellemi, kulturális értésírás nélkül tudtam tudomásul venni.
keit mégiscsak gyarapítottam. Földieim becsülnek. ReA róla készült festményemet nekik adtam. Többször
mélem, később is lesznek, akik emlékeznek rám. Az
láttam náluk a falon. Egyszer a képem helyén Ferenczy
önkormányzattól díszpolgári címet és emlékplakettet
Béni Laciról készült gyönyörű rajzát pillantottam meg.
vehettem át. Ezután is szeretnék valamit használni a
Nem tettem szóvá. Elismertem a rajz fölényét. Halála
falumnak. Szándékomban áll újabb képek ajándékozása a
után felesége, Szécsi Margit felhívást tett közzé, hogy
Rédei Galéria és az esetleg létesülő helytörténeti gyűjteakinek van valami emléke róla, szívesen venné, ha azomény számára is. Díszsírhelyre nem tartok igényt. Ha
kat lefotografálhatná. Az Angelika presszóban találkozvalamit kérhetek, az annyi, hogy a szüleim sírját, amíg
tunk, két kis rajzot adtam át. Ezeket a Duna-Tisza csatorlehet, hagyják meg. Ha pedig sor kerül arra, amit nem
nánál rajzoltam, amikor Laci a sátor mellett a fűben pisiettetek, erre a sírra egy követ lehessen tenni, amibe
hent, (vagy meditált?). Margitkától kérdeztem, hogy mi
nevemet, foglalkozásomat, és a két évszámot vésik.
lett a festményemmel? Ő nem tudta, a fia András sem és
Ágh István, a költő öccse sem. A kép elkallódott. (SzeBudapest, 2012. március
rencsére Martsa Pista erről is igen jó fotót készített.)
Molnár József
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CURRICULUM VITAE IV.
További részleteket közlünk Kilián István diáktársunknak „folyamatosan készülő” életrajzából.

EGY ÉVIG ZIRCEN
Az oblátióban
A ciszterciek zirci apátja 1949-ben Zircen nyitott
egy teológiai előkészítő intézetet, ahol négy osztályban
tanítottak a régi mód szerint V., VI., VII., VIII-ikos
tanulókat, az új módi szerint a gimnázium I., II., III. és
IV osztályait. Én azonnal elhatároztam, hogy megyek.
Hála Istennek, Édesapám és Édesanyám nem akadályoztak meg ebben a tervemben. Egri gimnáziumi évek
alatt nagyon közel kerültem a ciszterciekhez, nyaraimat
javarészt az általuk szervezett cserkész és nem cserkész
táborokban töltöttem, ahol természetes volt a napi
szentmisehallgatás, nyilván való tábori körülmények
között, az Isten alkotta erdők gótikus templomában.
Természetesen az sem volt idegen számomra, hogy
később paptanár leszek, hiszen tanáraink eszményien jó
pedagógusok voltak, s abban reménykedtem, hogy én is
ugyanilyen leszek.
Jelentkeztem tehát az oblátióba, az egri rendház perjele, Hegyi Kapisztrán nyilván jó ajánlást írt rólam,
mert rossz bizonyítványom ellenére felvettek a zirci
gimnáziumba. Természetesen teljesen új tanárokat kaptunk. A magyart és latint Kisgergely Bálint tanította
kiválóan, történelem tanárunk Alpár Lucián volt, a
később országos hírű ornitológus, Szabó Vilmos a biológiát tanította. Rónai Detrétől tanultunk nagyon sokat
németül. Matematikát és fizikát Lovas Ambrótól ismertük meg. Hittanra a kiváló rendtörténész Horváth Konstantin oktatott. Az ógörög nyelvet Pongrác atya tömte a
fejünkbe. S az most a sejtésem, hogy akkor a rend legjobb embereit szedte össze fiatalokat és öregebbeket,
olyanokat akik már tankönyvet is írtak vagy később a
tudományok területén is sikeresen működtek. Nem
voltunk túlságosan sokan. A negyedik osztályba mindössze három tanuló került: Brenner Jancsi, Lévai Laci
és Kerényi Pista. Brenner János neve ma már mindenki
számára különösképpen ismerősnek hangzik. Ő hitéért
vértanúságot szenvedett mint a szombathelyi egyházmegye fiatal papja. A harmadik osztályba összesen
hatan jelentkeztünk. Egerből hárman, Lénárt Lajos,
Kovács Béla és jómagam, Békefi Géza jött Székesfehérvárról, a Budai Gimnázumból Czike Imre, Bajáról
Márton Pista érkezett. Többen kiválóan végezték a
gimnázium eddigi hat osztályát, hatunk közül a leggyengébb láthatóan én voltam. A másodikba is kevesen
jelentkeztek Pécsről Mensáros Béla, Budáról Márki
Iván, Csillag Laci és Hajtman Pali. Az I. osztályban
körülbelül tizenöt embert vettek fel. Akik ide jelentkeztek ezt elsősorban azért tették, hogy évet ne veszítsenek, Egerből Bruckner Jóska, Rapcsányi Laci, Koncz
Attila.
A rend vezetése egyértelművé akarta tenni, hogy a
jelentkezők paptanári pályára készülnek, ezért rendi

egyenruhát kaptunk. Ezzel igyekezett a rend vezetése az
okvetetlen nyomozást kikerülni. Valamennyiünkre
ruhát szabtak, amely nyaktól bokáig érő szürke reverenda volt, amit derekunkon fekete széles posztó övvel
fogtunk össze. A konvent kertben ebben szaladgáltunk,
labdáztunk, ebbe mentünk kórusa hétköznap és vasárnap is imádkozni, misét hallgatni. Mint szerzetes növendékeknek meg kellett tanulnunk a zsolozsmázást, a
gregorián éneket, ezért reggel és este a kis zsolozsmából mondtuk el a Primát és a Completoriumot. Vasár és
ünnepnapokon pedig részt vettünk a nagyok vesperásán,
amelyen sokan többek között én is elszundítottunk,
hiszen a latin szövegből még csak nagyon keveset vagy
semmit nem értettünk. Egyébként is egy vasárnapi ebéd
után, amikor azért legalább egy félórányit játszhattunk,
mozoghattunk is, majd úgy izzadtan, fáradtan beültünk
a templom első padjaiba latinul hallgatni a zsolozsmát.
A kórus ima megfogott még akkor is, ha olykor az álmosság miatt szemem le is ragadt, volt abban az egységes recitálásban az Isten dicsérésnek egy különleges
szép módja, amit tarkítottak olykor a himnuszok gregoriánjával. Hosszú ideig kellett még latint tanulnom
ahhoz, hogy első olvasásra megértsem a latin zsoltárokat, hogy felfogjam az antifónák értelmét, s hogy a
hosszú asszisztenciás szentmisék során bennem is felmerüljön az Istent dicsérők szeplőtelen szándéka.
Az 1949/50-es tanévet Zircen töltöttem. Nagyon
sok, különösen szép emlékem maradt erről az egy évről.
A Bakonyban, azt hiszem, mindig hidegebb szelesebb
az idő, mint bárhol Magyarországon. Ott éltem meg
életem leghidegebb telét. Fagyos volt a templom, a
folyosó, az udvar, a Bakony és minden, ami körülvett
bennünket. A lélek azonban a legnagyobb fagyban is
melegített. S akik engem akkor körülvettek, mind rendkívül melegszívűek voltak. S én úgy érzem a ciszterciek, a felsoroltak és a fel nem soroltak maximálisan
támogattak abban, hogy tanulmányi eredményem jobb
legyen, mint az előző tanévben volt. Jobb lett, mert
akartam, jobb lett mert minden tanárunk látta igyekezetemet és akarásomat, s talán azért is jobb lett, mert végtelenül jóindulatúak voltak. Az állami gimnáziumban
szerzett bizonyítványom négy elégségese után ebben a
tanévben jeles rendű lettem. Hiszem azt, hogy ez nekem
is, az én akarásomnak is köszönhető.
A ciszterciek apátja ekkor Endrédy Vendel volt, aki
állandóan utazott, tagja volt a püspöki karnak, s minden
tárgyaláson meg kellett jelennie. Endrédy apátúr hatalmas, majdnem két méter magas és meglehetősen testes
férfi, s neki nagyon sokat kellett a politika útvesztői
miatt Pestre utazni. Buszközlekedés akkor még nem
volt. Vonattal Pestről és Pestre csak úgy lehetet utazni,
hogy Veszprémben át kellett szállni, s olykor még Székesfehérvárott is más vonatra kellett váltani. Az Apátúr
kerített tehát egy éppen termetéhez nem szabott
miniautót, egy Fiat Topolinót, azaz a legkisebb, két
személy részére gyártott Fiatot. A rendtagok gyakran
mondták is a zirci apátnak:
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– Te Vendel, te csak cipőhúzó segítségével tudsz
beülni a kocsiba? Mások meg így adták a tanácsot:
– Ne merj az autóban csuklani, mert az minden
csuklás alkalmával ugrani fog egyet! Ha meg tüsszentesz, elrepül a kis Topolinó veled együtt.
A tréfa és az ugratás még a legvészesebb időben
sem szünetelt a zirci apátságban. A zirci apát azonban
az egyik legfőbb bizalmasa lett az esztergomi érseknek.
Az antiklerikális harc egyre veszedelmesebb méreteket
öltött. A mindennapi élet kinn a világban szinte az elviselhetetlenségig borzalmas lett. A politika uralta a világot. Rákosi teljhatalmat élvezett egész Magyarországon. Előbb csak híre lett, később valóságosan megtörtént, hogy Mindszenty érsek urat hamis vádakkal letartóztatták. Ezért zirci apátot is az állandóan megfigyeltek
között tartották számon. Embert vagy embereket állítottak rá, s minden lépéséről valamennyi utazásáról, minden tervéről hamarabb értesültek, mint bárki bármelyik
rendtagról.
Ő is azok közé tartozott, akinek minden lépését ismerték és ismerni akarták. Ha valaki, ő pontosan tudta,
hogy rá is ugyanaz a sors vár, mint Mindszenty érsek
úrra. 1950 nyarán a magyarországi szerzetesrendeket
feloszlatták. Iskolájukat korábban, az egyházi iskolák
államosítása során elvették. Miért kellene tehát a
tanítórend tagjait az állam pénzén tartani, ha tanítani
már nem taníthattak. Az egyházat és az egyháziakat
igyekeztek maximálisan félreállítani. A lapok tele voltak az egyház és az egyháziak ellen írt cikkekkel. Ha
bármi miatt is bíróság elé kerültek, a legembertelenebb
vádakkal próbálták földre kényszeríteni őket. A bírák
pedig tették a dolgukat. Mindenkit elítéltek, akit a párt
el akart ítéltetni. A rend tagjai közül néhányat felbéreltek az államvédelmisek, s ők elegendő információval
látták el az ávót. Másokat megfélemlítettek és sakkban
tartottak csak azért, hogy saját rendtársaikra rágalmakat
találjanak ki. Horváth Richárd, a ciszterci rend egykor
megbecsült tagja csak azért lett parlamenti képviselő,
mert készségesen kiszolgálta az ávót és a rendszert.
Nem mert az ávónak ellentmondani. A félelem lett úrrá
az egész szerzetesi közösségben, mások meg inkább
felháborodtak azon, hogy elvették a munkájukat, s nem
hagyja a kommunista rendszer elvégezni azt a munkát,
amire életüket rátették. Hagyó Kovács Gyulát, Baranyai
Jusztint már letartóztatták és börtönbe vetették. Néhány
napig fogva tartották Palos Bernardint Pécsett, akit csak
így tudták eltávolítani a főigazgatói posztjától.
1949-ben a zirci apát hosszú kérelmezések után útlevelet kapott, s kiutazhatott Rómába. Ketten vállaltak
érte garanciát, hogy nem fog kinn maradni. Önéletrajzában Endrédy Vendel mindent leírt. Amikor kiutazott,
a vámosok jóformán meg sem nézték csomagjait, amikor haza érkezett, csomagjait a vámosok darabról darabra kirakatták, s láthatóan mindenről értesültek: kitől
kinek hozott levelet, s azt is pontosan tudták, hogy xnek
vagy ypszilionnak írt levelet melyik zsebébe tette. Az
ávónak tehát már ekkor igen bizalmas kapcsolatai voltak az egyházi berkekben Rómában is. A pápa, XII.
Piusz a Magyarországban történtekről pontosan értesült
annak ellenére, hogy a magyar püspöki kar tagjai közül
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senkit nem engedtek ki hozzá még hivatalos, bemutatkozó vagy tisztelgő látogatásra sem.
1950 nyarán a szerzetesrendeket feloszlatták, majd a
helyi hatóságokra bízták, hogy a kilakoltatást, azaz azt,
hogy rendházaikból a kiköltöztetést valamilyen módon
foganatosítsák. Egerben augusztus legelején kellett a
rendházat a rend tagjainak átadniuk. Itt a rendtagok
vihették magukkal ingóságaikat. A kiköltöztetésnél
jelen voltam. Fájdalmas volt azt látni, hogy szeretett
tanárainkat kilakoltatták és földönfutóvá tették. Bartók
Egyed tanár úr már jóval túl volt a nyugdíj koron,
Richter Mátyás réges-rég nyugdíjas volt, s Egerből
semmiképp nem akart elköltözni. De mindkettőnek és
mindenkinek mennie kellett. Eger érseke Czapik Gyula,
annál is inkább mert Endrédy Vendellel jóbarátságban
volt, maximálisan támogatta a cisztercieket, de az ő
keze is kötve volt. Vajk Atanáz, Révész Amadé, Ágoston Julián, Hegyi Kapisztrán, Hölvényi Olaf, Vastag
Teobald kapott egyházmegyei beosztást. Másokat már
koruk miatt fel kellett menteni, s néhány fiatalnak, mint
például Hervay Leventének magának kellett helyzetét
megoldania. A rend természetesen senkinek nem tudott
lakás biztosítani. A nyugdíjas korúak rokonoknál kértek
ellátást és hálóhelyet, mások sokkal nyomorúságosabb
körülmények között tengették életüket. Többen sekrestyésekként vagy kántorokként maradtak egyházi szolgálatban, s még azt is titkolniuk kellett, hogy felszentelt
papok. Kádár Gábor a későbbi veszprémi püspök, majd
egri érsek teológiai tanulmányainak végeztével
Felsőtárkányban kapott kántori állást. S hajnalban vagy
teljesen titokban, zárt templomajtók mellett misézett,
vagy csak olyanok előtt, akik őt személyesen is ismerték. Hogy ő pap is volt, az egyáltalán nem volt
publikus.
Alig költöztettük ki a ciszterci paptanárainkat az egri rendházból, Zircről értesítést kaptunk: ebben az évben érettségizetteket és az érettségi előtt állókat is fogadja a rend novíciusoknak. A rend tehát élni akart, s
nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy az iskolákból
kitiltották őket, s azt sem, hogy a saját rendházaikból
kilakoltatták őket, s azt sem, hogy az állam törvénytelenül megszüntette a férfi és női szerzetesrendeket. Lehetetlen dolognak tűnt, hogy egy 800 éve folyamatosan
létező szerzetesrend megszűnjön és bárki is megszüntetesse azokat. A ciszterci rend tehát élni akart és növendékeket akart képezni. Így kaptam én is a hetedik gimnáziumi bizonyítványommal zsebemben értesítést arról,
hogy novíciusnak felvesznek.
Fehérben néhány hétig
Jelentkeztem, s akik az előző esztendőben a VII. azaz a III. osztályban végeztünk, mind az öten megjelentünk Zircen a hívó szóra. Jelentkezett az érettségizettek
között egy hatvanadik évén is túljutott idős férfi is,
Vecsei Jenő, aki a rendben a Simeon nevet kapta. De ott
volt Brenner Jancsi, Lévay Laci, s mások, akik az
oblációból ismeretlenek voltak. Összesen 19-en öltöztünk be, s talán két hétig hordtuk a hófehér habitust, s
azután ez is, az is eltűnt közülünk. Előbb azok mentek
el, akik valamelyik egyetemre beadták felvételi kérel-
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müket, és sikeresen fel is vették őket. Elmentek azok is,
akiknek volt Pesten lakásuk, azaz szüleik ott laktak, s
azok maradtunk, akikkel a rend egyelőre nem tudott mit
csinálni. A magiszter, ’Sigmond Lóránt a realitások
talaján élő ember volt. Nem ringatta magát illúziókban.
Nem reménykedett abban, hogy ez az állapot nem tartható hónapokon, éveken keresztül, mert ezt az állapotot
a Nyugat nem hagyhatja. Az úgynevezett Nyugatnak
azonban ez volt a legkisebb gondja, ha egyáltalán gondja volt velünk. Lóránt atya lumináiban, rövid elmélkedéseiben hosszú próbatételre készített fel bennünket.
Határozottam emlékezem arra, hogy kijelentette ki kell
alakítani magunkban valami egészen új és szokatlan
életformát. A világban kell élnünk szerzetesként. Csak
alkalmilag kell a monasztika igényeinek megfelelően
közös zsolozsmára, közös szentmisére, közös étkezésre
összejönnünk, majd újból ki kell mennünk az emberek
közé, s közöttük és értük kell élnünk. Furcsa és szokatlan filozófia volt ez.
Zirc új novíciusainak azonban éppen ekkor más feladatuk is volt. Az állami szervek ugyanis mintegy ötszáz apácát a zirci kolostorba deportáltak nem törődve
azzal, hogy lesz-e nekik ételük, italuk, nyugodt otthonuk vagy egyáltalán ágyuk. Endrédy Vendel zirci apátúr
azonnal feloldotta a klauzúra törvénye alól az egész
apátságot, hogy legalább a földön fekvőhelyet tudjon
biztosítani az ide kényszerített vendégeknek. Rácz
Pelbárt, a fiatal káplán alkalmanként egy-egy novíciust
maga mellé vett, s ketten a Zirc környéki falvakat járták, s élelmiszer adományokat gyűjtöttek. Azt hiszem
nemcsak Zirc vizsgázott ebben a kényszerű helyzetben
kiválóan, hanem a környék hívő lakossága is, akik ellátták élelmiszerrel a kényszerűségből Zircre költöztetetteket. Nekünk, novíciusoknak is sokat kellett segítenünk. A nővérek a rendház II. emeletén a szobákban
szalmán feküdtek, s lejártak a kórus zsolozsmáira, s mi
novíciusok láttuk el őket friss vízzel, a szükséges pléddel, takaróval s bármivel, amit kértek tőlünk. A zirci
apátság ekkor nagyon sok disznót tartott, s az ólak tisztán tartása, a trágya kihordása, az állatok etetése ránk, a
novíciusokra várt. A novíciusok közül mi a még le nem
érettségizettek vállaltuk ezt a munkát. Mindannyiunknak adott rend munkásruhát, gumicsizmát,
hogy az állatokat ebben az öltözékben lássuk el. Ami-
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kor azonban megszólalt a kórusra hívó harangszó, mennünk kellett, s a zsolozsmázásban is részt kellett vennünk. Nem lehettünk túlságosan illatosak, amikor ugyan
a tisztességesen lemosott gumicsizmában, munkásruhában, de fehér kappát magunkra véve bevonultunka kórusra.
A kórust mondók létszáma azonban egyre fogyatkozott. Akiket sikerült bejuttatni papneveldébe, azok természetesen a tanév kezdetével eltűntek. A novíciusok
közül azok, akiket felvettek egyetemre, szintén eltűntek.
Nyilván olyanok is voltak, akik ezt a kialakulóban lévő,
bizonytalan életformát nem vállalták. S végül maradtunk ott azok, akik még nem érettségiztünk, s középiskolába sem jelentkeztünk. Így Misa, Janó, Kovax,
Békefi és magam maradtunk, s tettük dolgunkat. Kiürült
a klerikátus, kiürültek a noviciátus szobái, s apácákkal
volt megtömve az egész, hatalmas épület. A tisztaság, a
szegénység és az engedelmesség jegyében öltöttük
magunkra a fehér habitust és a fehér skapulárét. Hiszem
azt, hogy lelkünk tiszta volt még akkor is, ha öltözetünk, főleg gumicsizmánk bűzlött a kosztól és a disznók
szagától. Nem volt baj az engedelmességgel sem, hiszen nap mint nap újabb parancsok, újabb utasítások,
újabb vállalások tarkították életünket. S a szegénység
ellen sem vétettünk, hiszen pénzünk semmi nem volt, s
naponta koldultuk, mint Szent Ferenc fiai, a legszükségesebb élelmiszereket a magunk és a több mint ötszáz
apáca számára. Október közepére már csak ketten maradtunk Kovács Bélával, azaz Kovaxszal, s ekkor is
tettük a dolgunkat.
Majd elérkezett az épületátadás napja is. Ingóságait
mindenki megtarthatta magának. Cipekedtünk, hurcolkodtunk innen oda, onnan ide, sokszor nem is meggondolva, hogy mit teszünk. Nem volt könnyű egy ilyen
hatalmas épületet úgy kiüríteni, hogy csak a legszükségesebbek maradjanak a helyükön, a leginkább szükségesek azonban maradjanak a rend tulajdonában. Mérhetetlen sok érték pusztult el így és ezért, és nagyon sok
felesleges dolog maradt a rend tulajdonában. Majd
elérkezett az utolsó pillanat is. Kovax és én kaptunk
értesítést, hogy költözzünk Budapestre.
.
Folytatjuk

-––––––––––––––––––––––––

v. Bartha István diáktársunk küldte
ezt a két képet, melyek az „Egri karikatúra-album” -ban jelentek meg.
(Rajzolta és linóleumba metszette
Dönczy Lukács Ödön )
A könyv valamikor a ’30-as években
jelenhetett meg.

Károly (Peszeszér) Asztrik

Dr. Palos Bernardin
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Beszámoló a 2012. évi érettségi találkozókról – II.
63 évesek – (1941–1949) – Ez az év rendhagyó volt
a találkozóink történetében. Eddig az összejöveteleket
mindig szeretett iskolánk városában, Egerben tartottuk. A
hagyomány kötelékei ugyan nem lazultak, de az élő
kötelékek sajnos ritkulnak. Habis tanár úr kedves felesége,
Magdi asszony, aki a találkozókon részt vett, örökre
eltávozott. Templomigazgató osztálytársunk, Veres Árpád
prelátus egészségi állapota leromlott. Az Egerben élő volt
osztálytársak mobilitása szintén erősen csökkent. A
találkozókra való utazás fáradalmai is többeknek
nehézséget jelentett. Mivel az találkozón részt venni
szándékozók legnagyobb része Budapesten él, így remény
volt arra, hogy akik eddig távol maradtak, újra élnek a
találkozás lehetőségével. Fentiek miatt határoztunk úgy,
hogy az idei évben az összejövetel helyszíne Budapest
lesz. A hely és időpont több egyeztetés után alakult ki:
Szinte minden volt egri ciszterci diák járt már a budai
Szent Imre Gimnáziumban, így a helyszín ismerete miatt a
találkozó 2012. május 20-án 12 órakor volt a Villányi úti
ciszterci templom előtt. Mivel 11 órakor szokásos
szentmise van a templomban, többen – az előrejelzés
alapján – már a misén is részt vettek. A déli harangszó után
kezdtünk összegyűlni a templom előtt, majd onnan a pár
száz méterre lévő Flamenco étterembe mentünk, ahol előre

A tablónk története

biztosítottuk a közös ebéd lehetőségét. Az elhatározás
sikeresnek bizonyult, sokan, akik korábban nem utaztak a
fáradtság miatt Egerbe, ide eljöttek és ezzel bővíteni tudtuk
a részt vevők létszámát.
A találkozón részt vettek: Bene Pista és kedves lánya
Zsuzsa, Böjthe Laci és Magdika, Fecske Laci és Gabi,
Fikár Laci kedves feleségével, Gyulai Gyurka és kedves
lánya, Kékesy Tibor és Incike, Lakatos Pista és Marika,
Szalmási Pali, Szedlacsek Jóska, Székely Gyurka és
Enikő, Zsurkai János és unokaöccse, valamint
személyem Póta Béla.
A találkozóról kimentették magukat betegség és
akadályoztatás miatt: v. Botár Sándor, Homonnay Tibor,
Kovács Géza, Kovács Jenő, Molnár Laci, Nickl Karcsi,
Pozder Miklós, Szemző Gyuszi – akinek kedves levelét
felolvastam –, Tanyi Laci és Veres Árpád.
A találkozó előtt távozott végleg baráti körétől Tarnai
Bandi (2012 márciusában). Nyugodjék békében!
Az ebéd jó alkalmat nyújtott a kiterjedt
beszélgetésekre. Örömömre szolgált, hogy többen
jelezték a találkozó jó hangulatát és sikerét, melyet
természetesen nem az én eredményemként könyveltem el.
Reméljük, jövőre hiánytalanul találkozunk.
Az összeállítást készítette: Póta Béla

–––––––––––––––––

Örömmel láttam az 1947-ben végzettek tablóját a lap
Veni Sante-i számában. Aztán kissé elszomorodva
mentem végig a névsoron, hogy mennyien maradtunk az
ötvenből 65 évvel később. Bizony nem sokan.
Lehet-e egy tablónak története? Ezt te döntsd el
kedves olvasó.
Mikor 45-ben elkezdtük szeptemberben az iskolaévet,
az első óra osztályfőnöki volt. Az óra végén
osztályfőnökünk, Vajk tanár úr odahívott magához:
„Kisfiam” mondta nekem (engem mindig így hívott, ha
személyes dologról volt szó) „az óráimon – latint,
németet tanított nekünk – azt csinálhatsz, amit akarsz, de
maradj csendben. Csak akkor beszélj, ha felhívlak
felelni.” Elég furcsa képet vághattam, nem tudtam
eldönteni, hogy ez figyelmeztetés vagy dicséret. Mire
elnevette magát. (Tudtommal még egy diáktársunk volt,
akinek ezt megengedte: Versényi Gyuri.) És elővett egy
kis, puha anyagból készült sötétzöld zacskót, aminek a
nyílását egy zsinórral lehetett összehúzni. „Itt van neked a
tanári könyvtár kulcsa. Bármikor mehetsz, ha kedved
van, de senkinek oda nem adhatod, senki mást be nem
vihetsz. Ha egy könyvet kiviszel, írd fel a címét, a
szerzőjét és a katalógus számát. Az asztalon találsz
kartotékot. Hagyd ott.” – Ez rögtön jobb kedvre derített.
Az év végén a kulcsot le kellett adnom, de ’46
szeptemberében újra visszakaptam. A sok válogatás
közben találtam egy könyvet. 1831-ben adták ki,
bordázott bőrkötésben, aranyozott, (de már egy kissé
megkopott) gót betűkkel volt nyomtatva a cím: Die
Griechische Mythologie. Ennek nagyon megörültem és
magammal vittem. Nagy lendülettel (meg a német

szótárral) estem neki az olvasásnak. Engem a szinte
hihetetlen ógörög művészet, meg az emberi
tulajdonságokkal bíró istenekkel és félistenekkel
benépesített ég, föld és vizek mindig elbűvölt. A
könyvben sok ábra volt. Valaki felvilágosított, hogy azok
fametszetek. Érdeklődve néztem a sziklához láncolt
Prometheust, ahogy a keselyű tépi a máját, a kilencfejű
Hydrát, Poseidont a tengerek urát, a Nereidákat,
Herakleszt a dagadó izmaival. De a legjobban az
Olymposon ülő Zeus tetszett, aki a kezéből szórta az
egyre növekvő sugarú villámokat.
Már jól benne voltunk a tanévben, mikor
osztályfőnökünk megemlítette, hogy jó volna lassan az
érettségi tablónkra gondolni és adjunk ötleteket, hogy
nézzen ki. Én is csináltam egy vázlatot és az tetszett neki
a legjobban. A Zeus kezéből kisugárzó villámok ihlettek
meg. Mi is így „kelünk ki” a ciszterci világból a
jövőnkbe. Ha a tablóra nézek, ma is nagy megtisztelésnek
érzem, hogy rám jutott a választás.
A tablót a tanári könyvtárban lévő nagy asztalon
készítettem. A fényképész, mikor megbeszéltük a
részleteket, felajánlotta, hogy a jobb alsó sarokra betétnek
lefényképezi a templom/rendházat, de a végén inkább a
kaszinó erkélyéről próbáltam megrajzolni az arányokat.
Mikor 92-ben sikerült innen a találkozóra utaznom,
akkor hallottam, hogy az államosításkor a tabló elveszett.
Mikor következő találkozón Szelényi Gyuri (aki rendezte a
találkozót) meglátott, nagy örömmel mondta, hogy a tabló
előkerült. A templomban az oltár hátuljában volt elrejtve.
Győry Iván (ér. 1947) USA ANSONIA CT
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Látogatóban Előd atyánál
Sok budapesti-egri öregdiák szeretettel és hálával gondol Előd atyára,
aki Diákszövetségünk újraindulásakor, majd később is segítő szeretettel
támogatta működésünket a szentimrevárosi plébánián. 2011 nyarától már
Székesfehérváron teljesít szolgálatot, ahol Nagyboldogasszony egyházközség
plébánosa és a Szent István ciszterci gimnázium spirituálisa. Novemberben
budai testvérújság szerkesztőjével közösen kerestük fel, hogy beszámolhassunk újságunkban hívatásának új világáról.
Brückner Ákos Előd atya 1933-ban Budapesten a Szentimrevárosban született. A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban, majd az államosított gimnáziumban végezte középiskoláját. A ciszterci rendbe már a szétszóratás után lépett 1952-ben. Civilként matematika-fizika szakos tanári diplomát szerzett, négy
év tanítás után győri szemináriumban végezte teológiai tanulmányait. 1963-ban
szentelték pappá. Több éves kápláni szolgálat után 1966-tól spirituális a győri szemináriumban, plébános TatabányaÓvárosban. A ciszterci rend újra indulásakor Kerekes apátúr a Bp.-Szentimrevárosi plébánia vezetésével bízta meg,
ahol 22 évig szolgált. Sixtus apát 2011-től Székesfehérvárra helyezte.
***
Előd atya nagy szeretettel fogadott minket, örömét fejezte ki, hogy felkerestük, megmutatta kis irodáját a Szent István gimnáziumban, ahol spirituális és hittantanár, majd a plébániai otthonában ültünk le egy kis beszélgetésre.
– A budai Szent Imre után a fehérvári Nepumoki Szent János templomban milyen az élet?
– Egyházközségünk igen kis területű, pár utcát foglal magába. 1948 szeptemberében alapították. 1944-ben már felkínálták plébánia-alapítási lehetőséget, de csak a gimnázium államosítása után került erre sor, talán azzal a szándékkal,
hogy a szétszórt szerzeteseknek is otthont adjon. A templom nagyon ősi (viszonylag). A törökök kiűzése után nemsokára, 1688-ban jöttek a jezsuiták, és ők hamar megalapították ezt a gimnáziumot, rendházat építettek majd templomot
1741–51 között, melynek híressége a sekrestye csodálatos faragott bútorai pedig már 1764-ben készültek.
A templomunk és környéke hamar központtá vált, ma is a helyi „intelligencia” gyűjtő helye, jóllehet az a helyzet,
hogy egy kilométeren belül öt templom is található: a karmelitáké, a püspöki székesegyház, a barátok temploma, melyet
Szent Imre születési helyén emeltek, ez a mi, Nagyboldogasszony egyházközségünk Nepumoki Szent Jánosról nevezett
temploma és végül a felsővárosi Szent Sebestyén templom.
– A székesfehérvári diákoknak szerencséjük van: mindennap láthatnak fehér-fekete habitust. Milyen kapcsolatod a
gimnáziummal?
– Az iskolát a jezsuiták alapították, az 1773 évi feloszlatásuk után 1776-tól a pálosok vették át, majd a kalapos király őket is feloszlatta. (A templom ezután gazdátlanul maradt. A helybeli német lakosság kérte a császárt, adja neki ezt
a templomot. Erre emlékezve még ma is van negyedévenként egy német mise.) A ciszterciek 1812-ben jöttek ide. Az
iskola első ciszterci Veni Sancte ünnepsége 1813-ban volt. A mai iskola épületét 1939-ben avatta fel Endrédy Vendel
zirci apát és Shvoy Lajos megyéspüspök. Az 1948-ban történt államosítás után 1994 februárjában került vissza a rend
hatáskörébe.
Ma 656 tanulója van az iskolának, két nyolc osztályos és egy négy osztályos csoport van. A diákok majdnem a fele
vidékről jár be. Igen kitűnő tanulói vannak, sorban nyerik a versenyeket. Természettudományos csapatuk bejutott az
országos döntőbe, ugyancsak eredményeket értek el az informatika területén.
A templomnak igazi értelme az iskola. A tanítási időben mindennap van egy osztálynak mise. Úgy látom a magatartásuk sokat változott. A felolvasásokat a diákok mondják, és a diáktársaik is nagyobb figyelemmel hallgatják.
Négy osztálynak tartok hittanórákat. Közülük az egyik osztály éppen ma volt misén. tavaly úgy viselkedtek mint az
óvodások, de most már kezdenek komolyodni.
Jól működik a cserkészet, nagyon jó vezetése van.
– …és a tanári karral ?
Az a baj, hogy nem tudok velük eléget beszélgetni, nagy az elfoglaltságuk. A délutánokra gyakran adódnak különféle közös feladatok pl. tegnap egész délután a Klebersberg emlékbizottságnak volt ülése, a napokban a Böjthe Csaba féle
iskolaházat látogattuk meg. Az új igazgatóval együtt jöttünk ebbe az iskolába. Jól tudunk együtt működni. Igen nagy
megbecsülést szerzett a diákok között is.
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– Budán is aktívan belekapcsolódtál a városi és az egyházi közéletbe, így van ez ebben a városban is?
– Rendkívüli a város művelődési igénye és ereje. Igen gyakoriak az előadások jól ismert előadókkal, rendszeresen
szerveznek kiállításokat is.
A polgármesterrel is személyes kapcsolatom van. Gyakran hívnak a rendezvényekre.
A püspökünk igen hatékonyan működik, hetente találkozom vele. Havonta közös konventmisén és agapén is együtt
vagyunk, jó a kapcsolat a paptestvérekkel is. Mostanában például a Prohászka, Kaszab István ünnepeken voltunk
együtt.
– Mint öregdiákokat érdekel, hogy működik itt a diákszövetség.?
– Gyóni András ny. igazgató vezetésével, akinek azonban elfoglaltsága miatt erre igen kevés ideje van. Várhatóan
nov. 29-én lesz a közgyűlésük, abban reménykedem, hogy ekkor jó váltásról döntenek, belevonva az állami idők József
Attila gimnáziumának az öregdiákjait is.
– A régi budai híveiddel is találkozol?
– Gyakran. Az iskolába is többször hívtak. Tavaly az évzáró miséjükön is prédikáltam. Meghívtak a Szent Imre gimnázium 100 éves jubileumi ünnepségre is.
Köszönjük ezt a pár órát, amit Nálad tölthettünk. Úgy látjuk, kiszakadva a budai szentimrés közösségből új helyeden
is éppen olyan derűs lélekkel végzed munkádat, változatlan aktivitással. (Egymás közt sokszor aggodalmaskodtunk is
emiatt.)
Isten adjon kegyelmet és erőt további feladataid végzéséhez, segítő szeretetet a híveidtől, az iskola tanáraitól és diákjaitól. Ahogy mondottad: „Isten ott van minden mögött, ami történik. Engedni kell, hogy általam megvalósíthassa,
amit mások javára tenni akar.”
––––––––––––––––––––––––-

AZ ORGONÁS…
Azt hiszem, minden egri öregdiák megdobban szíve,
ha visszagondol iskolánk egyik kedves színfoltjára – az
Orgonásra. Ki ne emlékezne a tavaszi orgonavirágzáskor
osztálytermekbe beszökő bódító illatra, és arra a látványra, melyet a lila orgonaerdő nyújtott.
De más emlékek is eszünkbe jutnak: Varga Bennó tanár úr nyulait, meg rókáját tartotta ezen a „tájon”. Minden
diák tudott róla, sok anekdota is született a rókáról meg a
nyulakról. Voltak buzgó természetkedvelők, akik megbízást kaptak ezek gondozására. Hám Lajos 1937-ben érettségizett diáktársunk emlékezik ilyen esetről: „Még a
húszas évek végén történt, hogy Varga tanár úr tanulmányútra akart menni Olaszországba, a nyári vakáció
alatt. Igenám, de szépszámú nyúl-tenyészete volt a Nagyudvar feletti ún. Orgonásban. Kire hagyja szeretett nyulait távolléte alatt? Választása Vilmos bátyámra esett, aki
szívesen el is vállalta gondozásukat. Varga tanár úr kiokította a napi etetésről, itatásról stb. Bátyám – úgy látszik – túl lelkiismeretesen végezte a vállalást, mert a
túletetés vagy a szedett eledel nem megfelelő volta miatt
néhány kedvence elpusztult. Amikor tanár úr hazajött,
sírva számolt be a történtekről. Varga tanár úr megsimogatta a fejét és annyit mondott: »Köszönöm a fáradozásodat, Nyulas!« Ettől kezdve bátyámat csak »Nyulas«-nak
hívta.”
Az Orgonás pihenő séták helyét is jelentette tanárainknak. Palos igazgató úr írja Werner apátúr életrajzában:
„Aki szokott sétálgatni az egri rendház Orgonáskertjének felső folyosóján, az érthet valamit abból a miliőből, amit Werner Adolfnak – aki évtizedeken át minden
délután itt sétálgatott s elmélyedve szívta hosszúszárú
pipáját – Eger jelenthetett.”

Mindezek jutottak eszembe, mikor Kilián Pista diáktársunk hívta fel a figyelmet egy régi írásra, melyben szó
esik a gimnázium „felső”– az általunk Orgonásnak ismert
– kertjéről. Professzor úr, aki az iskoladrámák tudósa,
kutatása során egy 1721-ből származó leírásban (Annuae
litterae Provoncie Austriae Societatis Jesu.) találkozott
ezzel a színhellyel. Az akkori jezsuita gimnázium diákjai
Loyolai Szent Ignác napján, július 31-én az előkelő vendégek – az egri és a nyitrai püspökök – tiszteletére egy drámát adtak itt elő Handigus Dánia és Hundigus Svédország
királyainak történetéről. Az iskolába látogatott Erdődy
Gábor Antal gróf egri püspök és Erdődy László Ádám gróf
nyitrai püspök, aki királyi követül Lengyelországba utaztában betért Egerbe, hogy öccsét meglátogassa.
Ami érdekes a leírásban: a diákok a kertben a lépcsős
sétányokon (ambulacrum) helyezkedtek el és sorba –
teraszról teraszra – köszöntötték az előkelő vendégeket.
Az első sétányon a muzsikusok, a másodikon az első
osztály, harmadikon a grammatisták és így tovább, összesen hét (!) szinten.
Tehát a mi „függőkertünknek”, az Orgonásunknak
ilyen komoly múltja van.
De a jelene szomorú. Az orgonákat kiirtották, még az
állami időkben. Sajnos a tornacsarnok építésekor sem
jutott rendbehozatalára „forrás”. Pedig a mai gárdonyis
diákok bizonyára élveznék tavasszal az orgona csodálatos
illatát.
(Egyébként a nyitrai püspököt meglepi a tanulók
ügyessége – olvashatjuk –, és a legjobb benyomást viszi
magával az intézetből.
Bizonyára ma is ugyanilyen érzésekkel távozik iskolánkból egy „magas” látogató …)
(O. Gy.)
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Elbúcsúztunk Polikárp főapátúrtól
Küzdelmes, sok szenvedéssel terhelt de szép eredményekkel teli évek után
2012. szeptember 17-én, életének 83 évében elhunyt Zakar Polikárp ny. zirci
főapát. Munkássága saját rendjének életét, az egyházi tudományosságot, az
Apostoli Szentszék működését és a magyar katolikus közösséget gazdagította.
A generális apát tisztségét tíz éven át töltötte be és a feladatkörében ragyogó
tanúbizonyságát adta kormányzati képességeinek, egy olyan időszakban,
amikor a szerzetesélet és saját rendjének élete is nagy nehézségekkel küzdött
a világ számos pontján. Nagylelkűen fáradozott azokért a magyar papokért is,
akik Rómában éltek és tanultak. Módot talált, hogyan könnyítse meg a magyarországi papok lelkipásztori szolgálatát. 1989 után jelentős részt vállalt
magyar hazája egyházi életének megújulásában. Magának a szerzetesi életnek
a helyreállítása is óriási feladatnak bizonyult. Negyven év után össze kellett
gyűjteni az atyákat, akik szétszórtan és rejtve éltek, újra kellett kezdeni a
noviciátust, szellemi és lelki hidat kellett verni az idős atyák és az új nemzedék között. Sokrétű tevékenységét hosszú éveken át súlyos betegségei ellenére optimizmussal, bizalommal végezte, mely csakis a keresztény hitből és a
monasztikus szerzetesség lelkiségéből fakadhat.
Zakar Ferenc Polikárp 1930-ban született a jugoszláviai Ókéren. Tanulmányait a ciszterci rend gimnáziumában Baján végezte. 1948-ban lépett a
rendbe és mint klerikus a rend feloszlatáskor, 1950-ben többedmagával menekült Rómába a szerzetesi élet folytatására. A Szent Anzelm Pápai Egyetemen végezte tanulmányait, majd 1955-ben
szentelték pappá. 1956-tól egyháztörténelmet tanult a Pápai Gergely Egyetemen, 1960 őszétől már a Pápai Szent Anzelm Egyetemen tanított, 1966-ban pedig rendes tanár lett. 1971-től a Pápai Szent Anzelm Egyetemen egyházjogot
oktatott, 1978–85 között a teológiai kar dékáni posztját is betöltötte. Zakar Ferenc Polikárp 1985 szeptemberétől tíz
éven át volt a ciszterci rend generális apátja. 1996-ban megválasztották a Zirci Apátság élére. 2000-ben az Apostoli
Szentszék a zirci főapáti címet adományozta neki. 2002-ben újabb hat évre megerősítették apáti hivatalában. Megbízatása lejárta után, 2008. február 16-ától a Zirci Ciszterci Apátság adminisztrátora lett 2010. december 20-ig. 2011-ben a
Magyar Köztársasági Érdemrend Középkereszt a csillaggal polgári tagozata kitüntetést kapta a római és itáliai magyar
közösség lelki egységének megőrzésében végzett tevékenységéért, a magyar szellemi értékek hiteles képviseletéért és
széles körű terjesztéséért, egyház és közösségszervező munkásságáért, valamint nemzetközileg is elismert tudományos
életművéért.
A zirci bazilika hajójában szeptember 24-én, a rend zirci kongregációjának tagjai, elöljárói, a Magyar Katolikus
Egyház főpásztorai, papjai és a hívek közösségében ünnepélyes gyászszertartás keretében helyeztek örök nyugalomra.
A szertartást Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek vezette. Búcsúztató szentbeszédében a szentmise olvasmányai alapján a keresztény ember életének és halálának titkáról elmélkedett. Szent Pál apostolnak a Timóteushoz
írott második levelét idézte, amelynek sorai: „Ha vele meghalunk, vele élni fogunk, ha vele tűrünk, majd vele együtt
uralkodunk” – a keleti egyház liturgiájában az Eucharisztia legszentebb pillanataira készülve csendülnek fel – fogalmazott a főpásztor. … Talán mi élők a hétköznapokban keveset gondolunk ennek a tömör mondatnak a radikális értelmére,
pedig ezt kellene elmondanunk ma minden embernek, minden kortársunknak.
Ebben a hitben élt Polikárp főapát úr is – hangsúlyozta Erdő Péter bíboros, majd röviden végigkísérte, felidézte életének főbb állomásait.
Végül szólt arról, hogy életének utolsó éveiben Zakar Ferenc Polikárp sok fizikai betegségtől szenvedve is, két bottal közlekedve is kitartóan dolgozott, professzorként részt vett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkájában. Utolsó
napjaiban is dolgozott Richelieu bíborosról szóló nagy tudományos munkáján. Szenvedéseiben Krisztushoz kapcsolódott – zárta búcsúztató beszédét a bíboros.
Egy atya halála, fiaiból a hála érzéseit hívja elő – mondta Mauro-Giuseppe Lepori generális apát a szentmiseáldozat
bemutatása után mondott búcsúbeszédében. Zakar Polikárp a ciszterci rend egyik atyja volt. Munkássága alatt olyan
dokumentumok születtek és intézkedések léptek életbe, amelyek hatással voltak és továbbra is hatással vannak a rend
életére, nem csak a kánonjog terén. Éltének drámai története, rendkívüli intelligenciája, a mód, ahogy a problémákkal
szembenézett, ahogyan kapcsolatait kezelte és felelősségét megélte, gyakran paradox érzést keltett az emberekben.
Polikárp apát senkivel szemben sem volt közömbös. Néha a két véglet, a barátságosság és a nagy ember szigorúságával
együtt járó keménység nyilvánult meg kapcsolataiban. Adottságai, képességei kiemelték a közösségből, ugyanakkor
előbukkant benne újra és újra a gyermek, aki sebzett és szeretetre szomjas. A betegséget is a nagy ember és a gyermek
ellentétével élte meg.
A gyászszertartáson jelen voltak a ciszterci iskolák – így az egri Gárdonyi Géza gimnázium – küldöttei, továbbá a
Ciszterci Diákszövetség képviselői is.
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NÉHÁNY ESEMÉNY A GÁRDONYIBAN — SZEPTEMBERTŐL,
A 2012/13-ES TANÉVBEN
ahogy az iskola újságjában, a MAG-ban olvastuk
Az iskola újságának szeptemberi számában egy régebben készült interjúval búcsúznak el dr. Zakar
Polikárp ny. főapát úrról.
„Iskolánk sokat köszönhet neki, és hálásak vagyunk az Úrnak azért a 14 évért, amelyet az ő védnöksége alatt éltünk meg.” – olvashatjuk az emlékező sorok zárszavaiként.
szeptember. 1. — Veni Sancte – ünnepi szentmise a bazilikában. Az első tanítási nap az iskolában.
Varga B. János igazgató tanévnyitó beszédében jelentette be, hogy „az Oktatási Hivatal elfogadta akkreditációs kérvényünket, mely arra irányult, hogy itt helyben, a Gárdonyiban is államilag elismert nyelvvizsgát tehessetek: a DExam, a Debreceni Egyetem általános egy- nyelvű angol nyelvvizsgáját. Elfogadják az egyetemi pontszámításnál és a diplomaszerzésnél. Első lehetőség a vizsgára az október-novemberi vizsgaidőszakban lesz, amelyre már lehet jelentkezni a Gárdonyiban.
Kitért arra is, hogy a jövőben a Sportiskolák Országos Szövetsége ajánlásával és támogatásával
egy új képzési formát, a sporttagozatot hirdetik meg azoknak a 8. évfolyamos tanulóknak, akik kiváló tanulmányi eredményük mellett, a különböző sportokban is jeleskedni akarnak.
szeptember. 4. Kálnoky László költő és műfordítónak az első emeleti folyosón elhelyezett emléktábláját
Habis László Eger város polgármestere és
Varga B. János igazgató leplezte le. 100
éve született, iskolánkban 1930- ban érettségizett költő munkásságát dr. Cs. Varga
István egyetemi tanár méltatta.
A lapban ismertető cikket olvashatunk
Kállay László kapcsolata Egerrel – címmel.
Kiemelve a gimnáziumi éveinek eseményeit „… érettségizett 1930-ban. Tanárai
közül Pataki Vidor hatott rá, aki jelentősen
kivette részét az egri vár feltárásából, az
iskolában pedig modern magyar irodalmat is tanított: beszélt Adyról és a Nyugatról. Kálnoky érdeklődése ekkor talált vissza
az irodalomhoz. 1929-30-as iskolai évben
a Vitkovics Mihályról elnevezett irodalmi önképzőkörének ő volt a jegyzője.”
október 25-26. Gárdonyi-emléknap. Gárdonyi születésének 150., halálának 90. évfordulójára emlékező
ünnepség kezdetét a Gárdonyi műveiből való felolvasás jelentette, mely egyben irodalmi teadélután is volt. Az iskola könyvtárában délután 15.00 órától kezdődött a felolvasás, melyben nagy
örömünkre 150 tanuló vett rész, s a regények közül a diákok maguk választottak.
A kilencedikes osztályok megkoszorúzták Gárdonyi sírját a várban, a Bebek-bástyán.
A 13.K osztály az iskola első emeleti folyosóján emlékezett. A Gárdonyi-emléktáblánál az író fiaihoz
írt intelmeiből olvastak fel.
A 11. K osztály a Gárdonyi-házat látogatta meg.
A 10. A osztály A láthatatlan ember arcai című kiállítást tekintette meg a várban.
Az Érsekkertben lévő Gárdonyi-szobornál a 10. E tanulói emlékeztek.
Az algimnázium diákjai a Szent Bernát-templomban prózamondó versenyen vettek részt.
A város és a vonzáskörzetének iskoláiba járó 5-6, ill. a 7-8. osztályos diákoknak szépkiejtési versenyt
rendeztünk, amelyen több mint 60 diák vett részt.

Iskolánk életéről szóló sorokat a szeptemberben ill. októberben megjelent (MAG – Mindennapok A
Gárdonyiban) internetes diákújságból állítottuk össze Kovács Ottó tanár úr szíves közreműködésével.
Az iskola életéről részletesebb beszámolók az iskola honlapján
– http://www.gardonyi-eger.sulinet.hu – ISKOLAÚJSÁG linken – olvashatók.
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hírek...hírek...hírek...
Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak
áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!
•

100 ÉVES TESTVÉRISKOLÁNK a budai Szent Imre gimnázium. November 5-én, Szent Imre nap-

ján fényes külsőségek között, számos egyházi
és világi közéleti személyiségek részvételével
ünnepelték a diákok és a tanárok az iskola
jubileumát.
Száz esztendő történetéről, emlékeiről
Barlay Bence igazgató úr ünnepi beszédéből
vett részletekkel szólunk.
… A kezdet szerény volt: saját épület híján
a budapesti XI. kerületi Váli utcában, az állami
elemi iskola harmadik emeletén indult 48
diákkal az első, 1912/1913-as tanév. Békefi
Remig apát úr ekkor, a XX. század elején látta
elérkezettnek az időt, hogy a ciszterciek Budapesten is megvessék lábukat. Hamarosan kitört
az első világháború, majd nyomában kialakuló
összeomlás. Minden adott volt, hogy az éppen
szárba szökkenő budai ciszterci nevelésügy

csupán egy rövid epizód maradjon. De nem így történt!
Épp ellenkezőleg, a ciszterci iskola egyre elfogadottabb, népszerűbb lett. Mi tette a gimnáziumot rövid idő alatt
olyan népszerűvé a budai polgárság körében? Az a közvetlenség, mely korábban ismeretlen volt általában is a tanárdiák viszonyban, de az egyházi oktatásban különösképp. Nem keverendő ez össze a haverkodással, az infantilis bratyizással. Sokkal inkább a diákjai között, a diákjaival élő, a védencei rezdüléseit figyelő, arra reagáló nevelő eszményképe
jelent meg. Ehhez kimagasló szakmai tudás társult, amely nem jelentett szakbarbárságot, annál inkább saját tantárgyuk
iránti elkötelezettséget, a megszerettetés szándékát. Ezek az emberek a jövőbe fektették mindenüket, elhivatottan neveltek, tanítottak. Ez volt a titkuk.
Néhány – az egriek előtt is ismert – tanárra emlékezhetünk: Rajeczky Benjamin zenetudós, aki aktív cserkészvezetőként síelésre is oktatta fiait. Brisits Frigyes a magyar irodalom tudósa, érettségi tétellé tette Ady költészetét vagy kötelező olvasmánnyá emelte a hivatalos jegyzékben nem szereplő Tormay Cecile: Régi ház című regényét. Hadarits tanár úr,
a későbbi Endrédy Vendel zirci apát, aki mindenkivel megszerettette a matematika-fizika világát. Az alapító Bitter Illés
(akit mi a szótáráról ismertünk) hosszú éveken át volt igazgatója az intézetnek.
1929-re felépült a gimnáziumi épület, a neobarokk palota, melynek a zseniális tehetségű Hagyó-Kovács Gyula kigazdálkodta az építkezés költségeinek felét, egy volt ciszter diák pedig, a kultuszminiszter Klebelsberg Kunó állami
támogatásként folyósította a hiányzó részt.
Azonban a történelem világháború felé sodorta hazánkat és benne a virágzó gimnáziumot. Budapest ostromakor
bombatalálat és belövések érték az épületet, súlyos károkat szenvedtek. Néhány év után 1948-ban államosították az
iskolát, és mikor a cisztercieknek el kellett hagyniuk, mondotta Brisits Frigyes, az akkori igazgató híressé vált mondatát: „Mi itt állunk, mi itt várunk, mi itt maradunk.”
Az üldöztetés éveiben, az épületben József Attila Gimnázium néven tovább folyt az oktató, nevelő munka. Ne feledjük azonban, hogy megszentelt falak között. Időnként hallani olyan véleményeket, melyek szerint ezeket az éveket meg
kell tagadni, hiszen semmiképpen sem jelenthet ez az időszak kontinuitást. Ez jogilag igaz is. A szerzetesi iskolát államosították, a rendet feloszlatták, tagjait bebörtönözték, üldözték, a katedrától eltiltották. De ismerjük a búvópatak fogalmát? Keresztény hitüket megtartó tanárok, a sorok között is olvasni képes, kellő otthoni útravalóval ellátott intelligens diákok, deklasszált pedagógusokat befogadó igazgatók tették lehetővé, hogy a gyökeret vert ciszterci szellemiséget
ne lehessen véglegesen kiirtani. Persze, hogy történtek ilyen próbálkozások.
Ezzel meg is érkeztünk a közelmúlthoz és a jelenhez: 1997 óta ismét Szent Imre nevét viseli a gimnázium.
***

Az egri ciszterci öregdiákok is szeretettel köszöntik a jubiláló iskolát, melynek falai között mindig otthonra találtak.
––––––––––––––––––––––––––

Kérjük a kedves diáktársainkat, hogy a mellékelt csekken a 2013. 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.
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A ENDRÉDY VENDEL APÁTÚR ÉLETRAJZA ez év novemberében jelent meg a Budai Szent

Imre Gimnázium alapításának 100 éves évfordulójára, A közel 500 oldalas,
nagy formátumú könyv szerzője a nemrég elhunyt Badál Ede Álmos történelem és művészettörténet szakos ciszterci atya.
A könyv lektora, Kilián István ny. egyetemi tanár diáktársunk írja bevezetőjében: „A jelen sorok írója ismerte Endrédy Vendelt, és a legmesszebbmenőkig tisztelte. Eletében többször látta, nagyon sokszor hallott Endrédy Vendel tevékenységéről, személyesen azonban csak egyetlenegyszer volt alkalma
arra, hogy vele beszélgetést folytathasson. Endrédy apát úr számára végleges
szabadulása után a magyar állam kényszertartózkodási helyéül Pannonhalmát jelölte ki. ahol a bencés rend az idős papok számára otthont tarthatott
fenn, s csak ekkor váltottunk egymással szó, legfeljebb félóráig tarthatott el a
hat szem közötti beszélgetés, de ez a találkozás egy egész életre szóló emléket
hagyott. Ezt a beszélgetést ennyire emlékezetessé Endrédy Vendel személyének megfejthetetlen titka tette. Badál ennek a rendkívüli hatású személyiségnek az életrajzát írta meg, s a szerzőt ismerő olvasó nem is mondhat mást,
csak ennyit: ez Badál Ede Álmos legnagyobb történetírói teljesítménye.”

•

EGRI SÉTÁK NEMCSAK EGRIEKNEK harmadik kötete is megjelent Habis László polgármester kedves
hangú bevezetőjével: … „»Nemcsak«, mert Eger mindenkié, aki szereti ezt a várost. Mindenkié, aki szeretettel érkezik
a hazafiság, a hősi helytállás otthonába, mindenkié, aki szívébe zárta történelmünk Gárdonyi által magasba emelt alakjait. „Nemcsak«, mert Eger mindenkié, aki felüdülésre, nyugalomra vágyik, de kedveli a legendát. Mindenkié, aki hajlandó meglátni, megízlelni a szépséget. »Nemcsak«, mert mindenkit hazavár, aki szívesen barangol a művészetek, a
különböző korok és borok világában. Az Egert mélyen a szívébe záró Márai Sándor azt írta: »Ezt a várost nem hatalom
és tömeg, hanem ízlés és lélek alkotta.«…”
Az Egri Lokálpatrióta Egylet kiadásban megjelent könyvet diáktársunk, Renn Oszkár szerkesztette, melyben 17 érdekesebbnél érdekesebb „séta-témáról” olvashatunk.:
Löffler Erzsébet: A Szeminárium és kápolnája
Renn Oszkár: Eger vértanú püspöke
Kárpáti János: A Nagypréposti palota és környezete
Aklan Béla Sándor: Evangélikusok Egerben
Szecskó Károly: Fájdalmas Szűz (Hatvani) temető
Janikné Szabó Annamária – Havas-Horváth István: A kis
Farkas Péter: Bombázások Egerben 1944 őszén
márványtáblák nagy vizekre emlékeztetnek
Kerékgyártó József: Harangöntő dinasztia Egerben
Rozmán Éva – Ködöböczné Tóth Ágnes: Az állandó megújuKiss Péter: Ahol Mikszáth Kálmán is kutathatott volna
lás jegyében
Szecskó Károly: Az Egri Kaszinó története 1833-1944 Szepesi György – Ágoston Ottó: Az egri zeneoktatás iskolája
Havas-Horváth István: Egy rejtőzködő harangról
a kezdetektől napjainkig
Matuzné Nagy Ildikó: A Kossuth Zsuzsanna Szakközép- Fodor László: Az egri kőtár titkai
iskola, Szakiskola és Kollégium hídjai
Nemes Lajos: A Heves Megyei levéltár kincsei
Bujdosné Pap Györgyi: Az egri dohánygyári emléktár
A könyv kötetei megvásárolhatók a Múzeum Patikában (Széchenyi u.) és a Turinform Irodában (Bajcsy Zs. u.).

•

A 2011/2012. TANÉV ÉVKÖNYVE – iskolánk fennállásának 323. évében – idén is elkészült.
Az első oldalon immár Sixtus apátúr beköszöntőjét olvashatjuk: … „Azt szeretnénk mi, ciszterciek, hogy a fenntartásunkban működő iskola ne csupán ÉPÜLET legyen, mely téglából vagy fából készíttetett, hanem élő kövekből épült
iskola legyen, ahol az alapkő maga Krisztus és erre a sarokköre épül a Szentély, a fiatal, emberi lelkeket felkaroló,
azokat szellemileg, lelkileg gyarapítani akaró közösség. …”
Az évkönyv felelős kiadója is már az új igazgató:Varga B. János, akit az apátúr 2011 augusztus 1-jétől 2014. július
31-ig határozott időre nevezett ki.
A 136 oldalas Évkönyvben a tanév történetének fontosabb állomásairól rövid, képes beszámolókat olvashatunk. Új
színfoltja a könyvnek a „Tanulói munkák” c. fejezet, melyben öt diák díjnyertes írásait olvashatjuk.
Lényeges adatok diákok tanulmányi eredményeiről: 789 diák (magánszámítás szerint 32%-a fiú – a szerk.) 24
osztályban végezte el tanulmányait a 2011/2012-es tanévben, átlagos tanulmányi előmenetelük 4,20. A nyolcosztályos
évfolyam alsó négy osztályában 135-en végeztek. A végzős négy osztályban 121 tanuló tett sikeres érettségit. A tanulók
28%-a lakik kollégiumban, bejáró 40% (!), helybeli 32%. Megtalálhatjuk a 24 osztály névsorát és egy-egy csoportképet.
Az osztályzatokról annyi árulkodik, hogy a kitűnőek vastagbetűsök, a jelesek pedig dőlt betűvel szerepelnek.
Az iskolában 56 állandó, 4 óraadó és 2 nyugdíjasként dolgozó tanár nevelte-oktatta, a kollégiumban pedig 5 nevelő
tanár segítette a diákokat. Ezenkívül a két intézményben – az iskolában és a kollégiumban – a folyamatos munkát 22
egészségügyi, irodai és technikai dolgozó biztosította.
Köszönet a Kovács Ottó tanár úrnak – a szerkesztőnek – a szép és gondos munkájáért, és a megszámlálhatatlan remek
képek készítéséért.
(O.Gy.)
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•

2012. KARÁCSONY

MEGSZÓLALT SZENT BERNÁT templomunk Vizitáció harangja. (A harang palástján a névadó Vizitáció jelenet: Mária látogatása Erzsébetnél, melyet Sarlós Boldogaszszonykor – július 2-án – ünneplünk. Iskolánkban régóta volt hagyománya
ennek az ünnepnek, hisz már az 1696/97-es (!) tanévben megalakult
„Congregatio Mariana”– Mária kongregáció – Sarlós Boldogasszony
Társulat névvel működött. 1831-ben bizonyára erre emlékezve kapta ez a
több mint 7 mázsás harang a nevét.)

November 18-án, vasárnap a 10 órai mise után rövid időre
húzták meg a már 50 éve nem szólt harangot, érces hangját a
hívek a templom elé vonulva hallgathatták.
Bartha István diáktársunk is ott volt a templomban. Levelében
így számolt be erről:
„Azért mentem el, hogy újból halljam azt a harangot, melyet diákkorunkban oly sokszor hallhattunk. Mikor meghúztunk a május
litániákon, vagy másfél-két méter magasra is megemelt bennünket,
ha már a „nyelve” két oldalra ütött. Ezeken a tavaszi délutánokon
szóló harang egy életre szóló emléket hagyott bennem, és sokunkban is: Ministráltunk vagy a kóruson énekeltünk. Az angolkisaszszonyoktól is sok kislány jött a litániákra.. Szelényi Jancsi orgonált,
játékába beleszőve egy-két divatos világi dallamot is.
A harang a hírek szerint ötven éve szólt utoljára, habár Csák
Gyuri szerint 1991-ben, amikor a szovjet csapatok végleg elhagyták az országot, a többi mellett ez a harang is megszólalt a cserkészek közreműködésével. Jó lenne, ha megoldanák a géppel való
mozgatását, hogy legalább vasárnaponként könnyebben megszólaltathassák. Ennek költségeihez diákszövetségünk is hozzá járul-

hatna, de bizonyára egyéni felajánlások is lennének.”
A harangról Kovács Ottó tanár úr készített fényképet, és értesített, hogy az interneten is hallható hangja:
http://youtu.be/IHgLq-KtPsU internetes honlapon.
***

Az egri harangokról szóló Veni Sancte-i számunkban megjelent írás forrásadójának neve helyesen Havas-Horváth István.
Az elírásért elnézését kérjük.

•

KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT! – Kékesi György (é. 1944.) – Toronto (Kanada) 22 500 Ft,
Puky Pál (é. 1943.) Peterborough (Kanada) 100 euró; Mohi Sándor (46) Schweinfurt (Németország) – 50 euró,
Bércy Pálné (Ajka) 10 000 Ft.

•

LÁNGOLJ ÉS VILÁGÍTS! – A segíteni szándékozókat kérjük, hogy a SZJA 1 %-át ajánlják fel az iskola
alapítványának az alábbi adószámot feltüntetve:
LÁNGOLJ ÉS VILÁGÍTS ALAPÍTVÁNY Eger 18574959–1–10

Ne feledkezzenek meg – akik tehetik – a SZJA másik 1%-át a Katolikus Egyház részére felajánlani, feltüntetve a 0011
technikai számot!

•

AZ EGRI FEHÉR/FEKETE − Interneten a www.ciszterciekegerben.hu/ honlapon található Egri Fe Fe
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.
_________________________________________________________

HALOTTAINK
Diáktársaink, akiknek halálhíréről értesültünk:
Szemerédi Dénes (é. 1944) – Tatabánya
Bércy Pál (é. 1952) – Ajka
Tarnai Andor (é. 1949)
Dr. Zombori Pál (é. 1945) – Budapest
Requiescant in pace!
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál: Tel.: 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.)
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