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Cúthné Gyóni Eszter:
„A zirci apát úr ezennel szabad...”
Endrédy Vendel apátsága az 1956-os forradalom
napjaitól az 1961−1962-es persorozatig
A szerző egyháztörténész, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Társadalomtudományi Tanszékének adjunktusa. − Jelen
tanulmány A ciszterci rend története Magyarországon 1945 után című, 2014-ben benyújtott és megvédett doktori
értekezésének VII. és IX. fejezetén alapul.
Bevezetés
Endrédy (Hadarics) Kálmán Vendel1 (1895−1981) 1939. március 18-tól 1981. december 29-én bekövetkezett
haláláig állt a Ciszterci Rend Zirci Apátsága, illetve Kongregációja élén. Hosszú apátsága embert próbáló időkön ívelt
át: a Horthy-kor késői éveiben, a második világháború előestéjén, neobarokk díszletek között került rendi közössége
élére, amit a második világháború megpróbáltatásai, majd az átmeneti évek bizonytalanságai követtek; a pártállami
diktatúra kiépülése az iskolák államosítását, majd a hivatalos rendi élet felszámolását jelentette − sok más
szerzetesrenddel együtt − a zirci ciszterciek számára. 1956-ban rövid fellélegzés, majd a szovjet típusú diktatúra újabb
szakasza következett, ami továbbra sem biztosított működési szabadságot a szerzetesrendek többsége, köztük a
ciszterciek számára sem. Endrédy Vendel számos rendtársával együtt megjárta a diktatúra börtönét: 1951. június 28-án
a Grősz-per egyik vádlottjaként a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés, kémkedés,
valutaüzérkedés és külföldre szöktetés vádpontokban bűnösnek találta a Budapesti Népbíróság Olti Vilmos vezette
különtanácsa, ezért tizennégy év fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítélték.2 Az apát a felszámolást közvetlenül
megelőző időkben − még a letartóztatása előtt —, s később 1956-os, majd 1957-es szabadulását követően is minden
tőle telhetőt megtett a magyar ciszterci élet megőrzése érdekében. Endrédy apát, ’Sigmond László Lóránt provizor
segítségével3 a rendi összetartás egyik legfőbb szervezője és mozgatórugója volt.
Egyáltalán nem állítható, hogy a rendtagok egységes stratégiát követtek volna az ateista diktatúrához való
viszonyulás tekintetében. Sokféle életúttal, helytállással, megtöréssel és tragédiával egyaránt találkozhatunk:
voltak, akik nem tudták vagy nem merték tartani a kapcsolatot szerzetes-testvéreikkel, s inkább visszahúzódva,
magányosan élték életüket; mások kis, helyi közösségek keretein belül ápolták a rendi kapcsolatokat, titokban
igyekeztek folytatni ciszterci hivatásukat, és lehetőség szerint tartani a kapcsolatot a rendi elöljárókkal.4 Sokukat
meghurcolták, bíróság elé állították és börtönbe vetették szerzetesi múltjuk vagy szerzetesi életformájuk
megtartása miatt. A retorzióktól nem teljesen függetlenül számos − főleg fiatal rendtag − a világi életet, illetve a
családalapítást választotta; és természetesen a cisztercieket sem kerülte el a politikai rendőrség beszervezési
munkája. A renden belül korábban is meglévő ellentétek sem simultak el teljesen az „illegáció”-ban: Endrédy apát
talán túlzottan aktív politizálását az 1940-es években, s főleg a pártállami hatalomátvételt közvetlenül megelőző
időkben a rendtársak közül is sokan nehezményezték. A fenti állításokkal együtt sem túlzás azonban azt

1

A ciszterci szerzetesek neveit első említéskor polgári névvel együtt írjuk ki, ekkor kurziváljuk a rendbe
lépéskor kapott szerzetesi nevet. A továbbiakban azonban csak a vezetéknevet és a szerzetesi nevet használjuk,
kurziválás nélkül.
2
Budapest Főváros Levéltára (a továbbiakban: BFL) XXV. 4.f.001211/1951, 744/1990. Grősz József és társai.
1028−1052., 1108−1118.; Grősz József és társai bűnpere. Szikra, Budapest, 1951, 323−330.; A Grősz-per.
(Szerk. Balogh Margit−Szabó Csaba.) Kossuth Kiadó, Budapest, 2002, 205−211., 214−226.
3
1950 nyarán (június 6-án és 1950. augusztus 23-án) a rendi tanács ‘Sigmond Lórántot választotta amagyarországi ciszterci rendtartomány ideiglenes vezetőjének Endrédy Vendel akadályoztatása esetére. Endrédy
Vendel letartóztatására 1950. október 29- én került sor. Az első titkos rendi tanács 1950. november 4-én
megerősítette ‘Sigmond helytartóvá választását. ‘Sigmond magát nem kormányzó perjelnek vagy apáti
helytartónak, hanem „provizor”-nak titulálta. Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára (a
továbbiakban: MNLVEML) XII. 2. i. 18. d. Horváth Konstantin naplók, VIII. 180−182.
4
A ciszterciek titkos rendi szervezetéről lásd Cúthné Gyóni Eszter: A ciszterci rend története Magyarországon
1945 után. Doktori disszertáció. ELTE BTK, Budapest, 2014,186−199.
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kijelenteni, hogy Endrédy Vendel karizmatikus személyisége és a megpróbáltatásokat tudatosan vállaló
példamutatása meghatározó volt a magyar ciszterci élet számára.
Jelen tanulmányban az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak a 60. évforduló alkalmából emléket állítva
Endrédy Vendel életútját és apáti tevékenységét követjük nyomon a forradalom kezdetétől a megtorlás és a
konszolidáció időszakáig. Ciszterci szempontból a kádári rendszer kiépítése és megszilárdítása során az
1961−1962-es persorozat jelentett markáns határvonalat, hiszen ez a perhullám okozott igazán komoly törést az
addig az „illegáció”-ban is kitartó ciszterci közösségi összetartásban, és Endrédy apát vezetői lelkesedését is
megtörte.
A forradalmi napok idején
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésében és eseményeiben a ciszterci szerzetesek nem vállaltak
szerepet, ahogy a katolikus egyház egésze sem. A forradalom következtében azonban − rövid időre ugyan, de − az
összes szabadságvesztését töltő ciszterci szerzetes elhagyhatta a börtönt,5 és felcsillant a remény, hogy a politikai
változások következtében a ciszterci rendi élet is újraindulhat Magyarországon.
Endrédy Vendel zirci apát Hagyó-Kovács András Gyulával együtt szabadult 1956. november l-jén a
Gyűjtőfogházból. Ugyanezen a napon hagyta el a börtönt Horpácsi Illés, aki 1955 augusztusától volt rabságban. A
zirci apátság tagjai közül ők hárman szabadultak a legkésőbb a forradalmi napok idején, közülük is a legutolsó
Endrédy apát volt, aki az esti órákban lépte át a Gyűjtőfogház kapuját. Ezzel a zirci elnök-apát akadályoztatása
megszűnt és − bár 1957 márciusa és augusztusa között ismét akadályozva volt − lényegében újra az ő kezében
összpontosult a magyarországi ciszterci rendtartomány vezetése, azonban tartományfőnöki jogosítványait a
forradalom eltiprását követően már élete végéig megosztva gyakorolta.
Endrédy szabadulása körülményeiről több forrásunk is beszámol, de nem teljesen egybehangzóan. Az
ellentmondásokat itt megpróbáljuk feloldani. 1956. november l-jén egy bizottság jelent meg nála a késő
délutáni órákban, és annyit mondtak: „A zirci apát úr ezennel szabad és minden jót kívánunk!”6 ‘Sigmond
Lóránt utasítása szerint Rácz István Pelbárt − aki még 1956 nyarán szabadult − ment érte és várt rá, amikor
átlépte a börtön kapuját. Hogy mi történt ezután, abban forrásaink ellentmondanak egymásnak. Badál Ede
Álmos Endrédy-életrajza7 szerint, ami Rácz Pelbárt visszaemlékezésére támaszkodik ebben a kérdésben, először
a környéken élő Huszár Károly Hildebrand ciszterci szerzetes nővérének családjához mentek, majd Rácz
másnap, november 2-án vitte el először a Központi Szemináriumba, és onnan a piaristák pesti rendházába a
zirci apátot.8 Ezt a verziót támasztja alá ’Sigmond Lóránt 1961. július 31-i vallomása is, amely szerint Endrédy
november 2-án érkezett a piaristákhoz9. Endrédy Vendel visszaemlékezése és második fogságának első
napjaiban tett vallomása azonban arról számol be, hogy a börtönből való szabadulása után azonnal a
piaristákhoz ment.10 Az apát ezzel a vallomásával nyilván vendéglátóit szerette volna megóvni, kihagyni a vele
kapcsolatos ügyből.
Mindenesetre tény, hogy hosszú távra menedéket a piarista rendházban lelt, ahol külön szobát biztosítottak a
fogságban meggyötört ciszterci apát részére. Sárközy Pál pannonhalmi bencés főapát szobáját kapta meg, akit
ekkor a Széher úti kórházban ápoltak.11 Endrédyt ezekben a napokban − ahogyan élete hátralévő részében is végig
− látogatók egész sora kereste fel. Rendtagok, barátok, volt tanítványok látogatták meg a piarista rendházban a
rendkívül népszerű főpapot. Endrédy legfontosabb feladatai azonban a szétszórt apátság ügyeinek intézése és
egyéb egyházi feladatok ellátása voltak ezekben a napokban.
5

1948 augusztusa és 1955 decembere között harminc ciszterci szerzetesre róttak ki szabadságvesztést. 1956.
október 23-án hét cisztercit tartottak még fogva. Ők október 26−27-én, illetve november 1-jén hagyhatták el a
börtönt. Lásd Cúthné Gyóni Eszter: i. m. 291−292., 294.
6
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: ÁBTL) 3.1.9. V−105751/8. P. Csellár István
és társai. 233. — Endrédy visszaemlékezései szerint így szól a szabadon bocsátását hírül adó mondat:
„Dicsértessék a Jézus Krisztus, a zirci apát úr szabad.” In: Endrédy Vendel fogságának hiteles története. (Szerk.
Endrédy F. Csanád OSB.) „Szent Benedek” Idősek Háza Alapítvány, Sopron, 2002, 2.
7
Badál Ede Álmos: Endrédy Vendel−a ciszterci pedagógus és mártírsorsú zirci apát. Zirci Ciszterci Apátság −
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Budapest, 2012.
8
Badál Ede Álmos: i.m. 379.; ÁBTL 3.1.9. V−146837/1. ‘Sigmond László és társai. 223.
9
ÁBTL 3.1.9. V−146837/1. ’Sigmond László és társai. 223.
10
ÁBTL 3.1.9. V−105751/8. P. Csellár István és társai. 233. Endrédy Vendel kihallgatása, 1957. március 4.;
Endrédy visszaemlékezésére támaszkodik Őrfi Mária Endrédy-életrajza is a kérdésben: Őrfi Mária: Lángolj és
világíts. Szent István Társulat, Budapest, [1997], 84.
11
ÁBTL 3.1.9. V-105751/8. P. Csellár István és társai. 233.
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Endrédy apát november 3-án a forradalmi események következtében kiszabadult Mindszenty prímás
meghívásának eleget téve tett látogatást az Úri utcai prímási palotában, Sík Sándor piarista tartományfőnökkel
együtt. Itt − Endrédy 1957. március 4-i vallomása szerint − körülbelül fél órát beszélgettek, és a rövid találkozás
alkalmával a bíboros a börtönbeli élményeit osztotta meg a két szerzetessel.12 Nyilván nem gondolta egyikük sem,
hogy ez lesz az utolsó találkozásuk, ezért nem beszéltek gyakorlati egyházpolitikai kérdésekről, vagy csupán a
beszélgetéssel kapcsolatban eddig fellelt egyetlen forrásunk − Endrédy Vendel 1957. március 4-i kihallgatása
alkalmával tett vallomása − elővigyázatosan hallgat a megtorlás idején komolyan terhelőnek számító témák
megvitatásáról.
Ugyanezen a napon a pesti piarista rendház vendégszobájában rendi tanácsot tartottak a ciszterciek, amelyen
Endrédy Vendel, Hagyó-Kovács Gyula, Palos György Bernardin, Zemplén Zoltán György, Kűhn Viktor
Szaniszló, Brisits Ervin Frigyes, Kalmár Jenő Ödön, Csizmazia Lajos Placid és ‘Sigmond Lóránt voltak jelen. A
forradalomnak az egyházak számára is működési szabadságot ígérő légkörében a zirci apátság vezetői készülődni
kezdtek az apátság visszaállítására és a rendházak visszavételére. Elhatározták, hogy a többi szerzetes-renddel
összhangban fognak eljárni a következő heti rendfőnöki megbeszélés értelmében − erre azonban Moszkva és a
szovjet hadsereg beavatkozása miatt már nem kerülhetett sor.
A tanácson szó esett arról, hogy mi legyen az álláspont arra az esetre, ha az apátsági vagyon visszavételére is
sor kerülhet. A vélemények megoszlottak: a többség idegenkedett a földbirtokok visszavételétől, egyedül HagyóKovács, az egykori jószágkormányzó érvelt mellette, Endrédy pedig köztes álláspontot képviselt: csupán az
erdőbirtokok visszavételét tartotta szükségesnek.13
A tanács tagjai előtt ’Sigmond a maga részéről lemondott addigi megbízatásáról,14 de a továbbiakban is részt
vállalt a szétszórt rendi közösség irányításában. 1956. november 3. és Endrédy második elhurcolása, 1957. március
1. között a zirci apát a személyi ügyeket intézte, de a forradalom leverése miatt továbbra is szétszóratásban és
„illegalitás”-ban maradt apátság anyagi ügyeit és gyakorlati tennivalóit továbbra is ’Sigmond végezte. Később, az
apát második fogsága idején, 1957. augusztusi szabadulásáig ismét ’Sigmond lett a magyar rendtartomány vezetője.
A zirci apát második szabadulását követően, ’Sigmond 1961. májusi letartóztatásáig újra az 1956. november 3. és
1957. március 1. közötti kettős felállás valósult meg. Bár a feladatok nem voltak teljesen egyértelműen és világosan
felosztva, de körülbelül így alakult ki a munkamegosztás: a lelki és a személyi kérdésekben Endrédy intézkedett,
levelezett a római rendi központtal és a dallasi rendtársakkal,15 míg a növendékek képzéséért, az anyagi ügyekért
elsősorban ’Sigmond felelt − továbbra is mint provizor, vagyis gondnok.16
Endrédyhez a forradalom idején Horváth Gyula Konstantin, az egykori zirci perjel közvetítésével visszakerült
a bírói letétbe helyezett, és innen Czapik Gyula érsek kérésére a veszprémi káptalanhoz küldött apáti mellkereszt
és gyűrű. A jelvényeket Endrédy Vendel a pannonhalmi „száműzetés” éveiben többször használta nyilvánosan is,
például 1958-ban, Legányi Norbert pannonhalmi főapát beiktatásán, vagy 1960 márciusában Hagyó-Kovács
Gyula temetésén.17
A Kádár-rendszer hajnalán
A szovjet intervenciót követően, november 4. és 20. között a piarista rendház óvóhelyére menekültek a
szerzetesház lakói, köztük Endrédy Vendel apát is. A fiatal piaristáknak itt fizika, patrológia és liturgikus
előadásokat tartottak. Eközben ők hozták a híreket a kinti eseményekről is.18 Miután már el lehetett hagyni a
menedékhelyet, Endrédy Vendel a börtönbüntetés következtében kialakult betegségeivel − ízületi problémáival és
szívelégtelenségével − járt orvosi kezelésekre. Egy alkalommal pedig lehetősége volt Győrbe utazni, ahol
találkozhatott a határsávban élő és szintén Győrbe látogató rokonaival.19
A zirci apát amellett, hogy meggyengült egészségére nagy gondot fordított, perújrafelvételért is folyamodott a
szabadlábon töltött időszakban. Ekkor − ahogyan a későbbiekben is − tartotta magát ahhoz az állásponthoz, hogy a
12

ÁBTL 3.1.9. V-105751/8. P. Csellár István és társai. 233.; ÁBTL3.1.5. O-13305/3. Bakonyiak. 4/4., 4/6.
BFLXXV. 4. f. 9264/1961. ’Sigmond László és társai. 1266.
14
BFLXXV. 4. 9264/1961. ’Sigmond László és társai. 1265−1266.; ÁBTL 3.1.9. V−146837/1. ’Sigmond László
és társai. 158.; ÁBTL 3.1.5. O-13305/3. Bakonyiak. 4/5.
15
Az 1928-ban osztrák és holland ciszterciek által alapított Spring Banki-i monostort 1948-ban vették át a zirci
ciszterciek (1963-tól apátság, 1977-ig tartozott Zirchez). Az irvingi Our Lady of Dallas monostort a Spring
Bank-i perjelség tagjai alapították 1955-ben, 1963-tól apátság.
16
ÁBTL 3.1.9. V−146837/1. ‘Sigmond László és társai. 126., 226
17
BTL 3.1.9. V−146837/1. ‘Sigmond László és társai. 227−228.
18
ÁBTL 3.1.9. V−105751/8. P. Csellár István és társai. 233.
19
ÁBTL 3.1.9. V−105751/8. P. Csellár István és társai. 233/1.
13

2016. KARÁCSONY

Egri FEHÉR/FEKETE

5

valutázásban és a külföldre szöktetésben valóban bűnös, de a többi vádpontban, amelyekért elítélték, nem. Ügyvédje
kapott egy írást, amelyben közölték, hogy további intézkedésig szabadlábon maradhat. (Endrédy apát a későbbiekben
egészen haláláig sikertelenül próbált jogorvoslatot nyerni.)
Az újabb intézkedésre 1957. március l-jén került sor, amikor házkutatást tartottak a piarista rendházban, és
Endrédy Vendelt elvitte a rendőrség. Ekkor újra börtönbe került, köztörvényes bűnözők közé zárták, ahonnan
1957. május 15-én egészségi állapota miatt áthelyezték a rabkórházba. Augusztus 23-án bocsátották szabadon,
Grősz József kalocsai érseknek, a püspöki kar elnökének közbenjárására. (Endrédy második bebörtönzése után
néhány hónappal Hagyó-Kovács Gyula is újra börtönbe került, és ismét apátjával egy időben szabadult, szintén
Grősz érsek közbenjárásának köszönhetően.)
A zirci apát végleges szabadulása után − a Belügyminisztérium utasítása alapján − 1957. december 17-én
Pannonhalmára költözött és haláláig a bencés apátságban élt, ahonnan csak a Belügy-minisztérium engedélyével
távozhatott. Élete végéig megfigyelték, levelezését és látogatóit számon tartották, kétszer házkutatást is tartottak
pannonhalmi szobájában.20 Grősz érsek kérelmére 1958. március 31-én az Elnöki Tanács elengedte Endrédy
Vendel börtönbüntetésének hátralevő részét.21
A forradalom és szabadságharc leverését követően számos ciszterci szerzetes és növendék távozott Nyugatra.22
Az 1956-os forradalmat követő megtorlások idején egy rendkívül kegyetlen gyilkosság történt Rábakethelyen az
ottani káplánt, Brenner Jánost 1957. december 14-éről 15-re éjszaka ismeretlen tettesek papi szolgálata teljesítése
közben (beteghez hívták ki, hogy lássa el szentségekkel) harminckét késszúrással megölték.23 Brenner
elsőfogadalmas zirci ciszterci volt, így kegyetlen halála a rendtagokat is mélyen érintette.
A megtorlás időszakában az apátság két vezető személyisége mellett a korábban elítélt ciszterciek közül is
többen újra a hatóságok kezére kerültek, majd különböző mértékű szabadságvesztést szenvedtek,
továbbá voltak, akik korábbi hosszas megfigyelést követően ezekben a hónapokban járták meg első alkalommal a
pártállami diktatúra börtöneit.24
A letartóztatások ellenére 1957 és 1961 között a titkos rendi élet a forradalomból merített új lendülettel és
annak leveréséből levont tanulságokkal folytatódott tovább az 1956 előtti időszakhoz képest centralizáltabb
formában, immár Endrédy Vendel vezetése alatt. ’Sigmond mint gondnok végezte a mindennapi teendőket, és
közben aktív kapcsolatot tartott apátjával, aki Pannonhalmán és a pesti piarista rendházban fogadta a látogatóit,
köztük rendi fiait is.
’Sigmond és Endrédy 1957 augusztusa és decembere között hetente találkoztak a piaristák pesti rendházában.
Miután 1957 végén Endrédy számára Pannonhalmát jelölték ki tartózkodási helyül, a találkozók ritkultak. A két
rendi vezető ezután kéthavonta tudott megbeszélést tartani Pesten, a piarista rendházban, ahol a zirci apát
megszállt, amikor orvosi kezelésre a fővárosba érkezett. 1960 folyamán a találkozók tovább ritkultak, háromnégyhavonta volt lehetőségük egyeztetést tartani. Ezeken a megbeszéléseken ’Sigmond beszámolt apátjának,
Endrédy pedig külföldi levelezésének részleteit osztotta meg a gondnokkal. ’Sigmond mellett a rendi tanács más
tagjai is rendszeresen keresték fel Endrédy Vendelt: Brisits Frigyes, Evetkovics Kázmér Kunó, Kűhn Szaniszló és
Naszályi János Emil, a ciszterci apácák25 lelkivezetője. Endrédy apát emellett rendszeresen látogatta Naszályi
közösségét, a ciszterci nővéreket Érden, továbbá Izbégen Kalmár Ödön, egykori budai plébánoshoz járt
vendégségbe, Budán pedig Pomázi Zoltán Celesztinnél jöttek össze olykor-olykor Nemes Béla Tivadar és Pataki
János Vidor társaságában.26
20

1964 májusában és júliusában voltak házkutatások a zirci apátnál: ÁBTL 3.1.2. M−37458. Vári Béla. 218.,
256.; ÁBTL 3.1.2. M-33265. Németh László. 196.
21
Őrfi Mária: i. m. 86.
22
ÁBTL 3.1.2. M−34203. Ráckevei. 8.; ÁBTL 3.1.9. V−146835/1. Palós [helyesen: Pálos] György és társai.
117., 119.; ÁBTL 3.1.9. V−146835/8. Palós György és társai. 261.; ÁBTL 3.1.2. M−37458/2. Vári Béla.
140−143.; ÁBTL 3.1.9. V-146837/1. ’Sigmond László és társai. 178.; ÁBTL 3.1.2. M−33265. Németh László.
224.
23
Brenner János életéről és tragikus haláláról lásd Császár István − Soós Viktor Attila: Magyar Tarziciusz.
Brenner János élete és vértanúsága, 1931−1957. Brenner János Emlékhely Alapítvány, Szentgotthárd, 2003;
Kahler Frigyes: Egy papgyilkosság a jogtörténész szemével (Brenner pappá szentelésének 50. évfordulója
alkalmából). Brenner János Emlékhely Alapítvány, Szentgotthárd, 2005.
24
Lásd Cúthné Gyóni Eszter: i. m. 296.
25
1945-ben Naszályi Emil kezdeményezésére és vezetésével éledt újra a ciszterci rend több évszázada megszűnt
női ága: ez a Regina Mundi női ciszterci közösség, amely 1965-ben nyert szentszéki jóváhagyást, és közvetlenül
a generális apát alá tartozik.
26
ÁBTL 3.1.9. V−146837/1. ’Sigmond László és társai. 227.
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A zirci apát hazai rendtársai mellett folyamatosan levelezett a dallasi ciszterciekkel, elsősorban Nagy Sándor
Anzelmmel.27 Ezt a kapcsolatot rendkívül fontosnak tartotta a zirci apát, különösen, hogy a forradalom leverése után
a magyarországi ciszterci vezetés számára is világossá vált: nem lehet belátható időn belül bekövetkező
rendszerváltozással számolni vagy arra várni, ezért tartósan kell berendezkedni a diszperziós létre. A folyamatos
zaklatások, letartóztatások, perek, beszervezési kísérletek és beszervezések pedig lépésről lépésre törték meg a rendi
vezetés lelkesedését és ellenállását. Endrédynek emiatt a szabadon működő, fejlődő és virágzó dallasi magyar
ciszterci közösséghez való kötődés jelentette a reményt arra nézve, hogy bármilyen megpróbáltatás érje is a hazai
közösséget, van jövője a zirci ciszterci életnek. Emellett a dallasi közösség fontosságát adta az is, hogy miként a
Rákosi-diktatúra alatt, úgy a kádári rezsim idején is az onnan érkező anyagi támogatás segítségével finanszírozta a
zirci apátság vezetése az állami szempontból illegális rendi összetartást.28
Az 1961-1962-es perhullám és következményei
A”Fekete Hollók” fedőnevű ügyet és a hozzá kapcsolódó, 1961-1962- es persorozatot a hatalom igyekezett
nem vallási, hanem politikai színben feltüntetni, bár lényegében a legtöbb vádlottnak eredményes ifjúságnevelő
munkája miatt kellett a vádlottak padjára ülnie. Az eljárások során következetesen összemosták az erkölcsi jellegű
vádakat a fennálló államrend elleni összeesküvés vádjával.29 A tömeges elítélések és zaklatások a papság és a
hívek megfélemlítését szolgálták, és az egyház ifjúságra gyakorolt hatását kívánták csökkenteni.
A persorozatban rendkívül hangsúlyos szerepet kaptak a ciszterci szerzetesek: a feltételezett országos
mozgalomnak egy külön ágát jelentették a koncepció szerint.30 Ennek ellenére mégsem egy perben − ahogy
várnánk —, hanem három különböző perben szétszórva ítélték el őket. Az egyes rendtagok részben a templomon
(és egyházi szolgálaton) kívül folytatott, „illegális” ifjúságnevelő nevelő munkájuk miatt, részben pedig a
felszámolás ellenére titokban folytatott rendi összetartás miatt kerültek a vádlottak padjára. A fenti
tevékenységeket a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés bűntetteként értelmezték az
állambiztonságiak. Tizenegy főt ítéltek el közülük a persorozatban egytől tíz évig terjedő szabadságvesztésre, és −
mai ismereteink szerint − további tizennyolc rendtagot tanúként vagy terheltként vontak be az eljárásokba, illetve
házkutatást tartottak náluk.31 Az elítéltek között találjuk ’Sigmond Lórántot is, akinek letartóztatása és
bebörtönzése súlyos csapást mért a titkos rendi összetartásra.
Az 1961−1962-es persorozat hatására az addig mindig optimista, a jövőbe még a börtönévek megpróbáltatásai
után is bizakodva tekintő, idős zirci apát lelkileg megtört, és minden reményét elvesztette, hogy rendje legális
működése visszaállhat.32 Ezt a lelkiállapotot csak felerősítette egészségének fokozatos romlása, továbbá több
barátjának, rend- és munkatársának a halála. 1960-ban Hagyó-Kovács Gyula, 1962-ben Schwartz Lajos Elemér, a
következő évben Sík Sándor piarista tartományfőnök és 1964-ben hosszú, súlyos betegség után ’Sigmond Lóránt
hunyt el. Mind a négy haláleset rendkívül megviselte Endrédy apátot.33

27

Nagy Anzelmet 1963. november 22-én választották dallasi apáttá, majd 1964. január 5-én benedikálták. ÁBTL
3.1.2. M−33265. Németh László. 163.; Badál Ede Álmos: i. m. 397. Az 1974-es rendi káptalant és a következő
évi vizitációt követő egy év megszakítással (1975−1976) 1988-ban bekövetkezett haláláig vezette az Our Lady
of Dallas ciszterci apátságot. http://www.cistercian.org (2016.08.27.)
28
ÁBTL 3.1.2. M−33265. Németh László. 221.; ÁBTL 3.1.2. M−34203/3. Ráckevei. 150
29
Soós Viktor Attila: A megtorlás éve. Az Állami Egyházügyi Hivatal és a Belügyminisztérium fellépése a
„klerikális reakció" ellen. In: Amikor „fellazult tételben fogalmazódott meg a világ”. Magyarország a hatvanas
években. (Szerk. Ólmosi Zoltán− Szabó Csaba.) Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára − L'Harmattan,
Budapest, 2013, 84−109, 102.
30
A „Fekete Hollók" fedőnevű ügyről és az 1961−1962-es perhullámról lásd Wirthné Diera Bernadett: Katolikus
hitoktatás és elitképzés a Kádár-korszakban az 1961-es „Fekete Hollók" fedőnevű ügy elemzése. Doktori
disszertáció. ELTE BTK, Budapest, 2015. A ciszterci vonatkozásokról lásd Cúthné Gyóni Eszter: i. m. 199−228.
31
ÁBTL 3.1.5.O-11802/27. Fekete Hollók.; ÁBTL 3.1.2. M−34203/1. és 2. Ráctevei.; ÁBTL 3.1.2. M−33265.
Németh László.; ÁBTL 3.1.2. M−37458. Vári Béla. Lásd még Kamarás István: Búvópatakok. Márton Áron
Kiadó, Budapest, 1992, 197.
32
ÁBTL 3.1.2. M−37458/1. Vári Béla. 196.; ÁBTL 3.1.2. M−34203/2. Ráckevei. 215., 240., 257.
33
Őrfi Mária: i. m. 92.; Kereszty Rókus: Sugárzó lelke tovább világít. ‘Sigmond Lóránt írásai. Szent István
Társulat, Budapest, 2000, 44−48.; MNLVEMLXII. 2. i. 11. d. Személyes irathagyatékok.
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Az 1961 folyamán bekövetkezett letartóztatások és az 1961-ben és 1962-ben lezajlott perek következtében −
az apát megtörése mellett − az addig ’Sigmond gyakorlati irányítása alatt viszonylag szervezetten működő rendi
„illegáció” is széthullott. A helyi szintű kapcsolattartás ugyan megmaradt a rendtagok között, és Endrédy
Vendel továbbra is igyekezett követni szerzetesfiai sorsát, továbbra is rendszeresen hívta személyes
találkozásokra a rendtagokat, de a centrumokra felosztott és a titkos rendi központtal rendszeres kapcsolatban
lévő szervezet már nem állt össze újra, legalábbis nem találtunk erre utaló jeleket.

Epilógus
Endrédy Vendeltől személyiségéből fakadóan távol állt a passzivitás és a befelé fordulás. Pannonhalmi évei
alatt végig folytatott tudományos tevékenységet, a római és dallasi rendtársaktól rendszeresen kért aktuális
matematikai, fizikai és teológiai szakirodalmat, sőt nyelvtudását is folyamatosan fejlesztette.34
A tudományon kívül továbbra is menedékei voltak az apátnak − ahogy már utaltunk rá − az érdi és a dallasi
ciszterci közösségek. Az érdi nővéreket szívesen látogatta, ahogy a nővérek is nagy szeretettel fogadták őt. 1961ben e közösség is az állambiztonság fókuszába került, majd 1965-ben fokozott megfigyelés alá vonták őket, és
1968 őszén Naszályi Emilt, a ciszterci nővérek lelkivezetőjét, Punk Gabriella Gemma perjelnőt és a közösség
tagjait többször beidézték a rendőrségre.35 Ügyüket végül ejtették, a titkos közösség lét pedig lassan visszaállt a
korábban megszokottak szerint. 1971. december 15-én Endrédy apát pannonhalmi szobájában benedikálta
apátnővé Punk Gemmát.36
A dallasi ciszterciekkel levelezés útján tartotta a kapcsolatot Endrédy Vendel, illetve az 1960-as évektől a
dallasi monostor, majd apátság tagjai közül is sokan hazalátogattak rokonaikhoz és rendi családjuk tagjaihoz.
Endrédy Vendel számára ez a tengerentúli kapcsolat különlegesen nagy jelentőséggel bírt, mert amíg a zirci
apátság közösségében fokozatosan elvesztette súlyát, addig dallasi fiai számítottak útmutatására és vezetésére.
A zirci apát − még akkor is, ha a folyamatos állambiztonsági megfigyelése miatt a bencés vezetőknek sok
kínos pillanatot okozott ottléte alatt − a pannonhalmi szerzetesközösségben megtalálta a helyét és a mindennapok
örömét.
Életének utolsó éveiben komoly betegségektől szenvedett.37 Ápolója, az 1960 óta mellette lévő gondozó,
Csitos Ágnes kalocsai iskolanővér volt. A zirci apát nehéz, szenvedéssel teli hónapok után, 1981. december 29-én
el. Halála előtt még több szerzetesfiát is fogadta, köztük Kerekes Károlyt, akire halálos ágyán − még utoljára −
hunyt el. Halála előtt még több szerzetesfiát is fogadta, köztük Kerekes Károlyt, akire halálos ágyán − még hunyt
nehezen formált szavakkal rábízta a magyar ciszterci közösséget.38
Endrédy Vendel zirci apát 1982. január 7-én, halottaskocsin térhetett vissza a magyar ciszterci élet egykori
szívébe, Zircre. Az apátsági templomban, Szent Bernát oltára alatt helyezték örök nyugalomra. A rendszerváltást
követően, 1990. május 18-án az ellene 1951-ben hozott bírósági ítéletet semmisnek nyilvánították.39
Megjelent a Vigilia 2016. 10. számában 732−738. o.

34

ÁBTL 3.1.2, M−34203/3. Ráckevei. 150.; Badál Ede Álmos: i. m. 419−424
ÁBTL 3.1.2. M−37458/1. Vári Béla. 194−195., 233. − A BM 1965. április 24- én nyitott csoportdossziét az
érdi női ciszterci közösség megfigyeléséről: ÁBTL 3.1.5. O−13305/3. Bakonyiak. A dossziét 1969. január 20-án
zárták le. Naszályi „Csúcsos”, Punk Gemma pedig „Csinos” fedőnéven volt megfigyelt személy.
36
Őrfi Mária: i. m. 95.; Badál Ede Álmos: i. m. 409.
37
Őrfi Mária: i. m. 104.; Badál Ede Álmos: i. m. 434−444.
38
Kerekes Károly visszaemlékezése alapján: Őrfi Mária: i. m. 108.; Badál Ede Álmos: i. m. 442−443.; és Zakar
Ferenc Polikárp 2012. február 15-i szóbeli közlése alapján.
39
BFLXXV. 4. f. 001211/1951., 744/1990. Grősz József és társai. 302−303. [alsó oldalszám a lapon]
35
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LEVELEK DALLASBÓL
A ’80-as évek vége felé több volt ciszterci iskola ünnepelte alapításának évfordulóját. A budai gimnázium, melyet 1912-ben a ciszterciek alapították, 1987-ben 75 éves jubileumára készült. Ez idő tájt már lehetett a ciszterci
múltról is beszélni. Az ünnepségen a ciszterci öregdiákok hívására az iskola több volt ciszterci tanára is megjelent.
Dr. Csizmazia Placid ciszterci atyát, aki a 40-es években az iskola tanára volt, ekkor a dallasi apátságban élt,
Vasbányai Ferenc, a gimnázium − a József Attila − közkedvelt magyartanára hívta meg a jubileumi ünnepre.
Kapcsolatuk személyes találkozás útján és a rendszeresen váltott levelekkel Placid atya haláláig tartott.
Vasbányai tanár úr − újságunk olvasója − felajánlotta közlésre Placid atyától kapott leveleit. Megköszönve tanár úr bizalmát, örömmel választottunk ki a mintegy húsz levélből egy párat (egyiket eredeti formájában is közreadva), gondolva, hogy az egri öregdiákok is szívesen olvassák majd. A levelekből sugárzik a szeretet és a kötődés,
melyet az iskola elűzött ciszterci tanárai negyven év után is éreztek iskolájuk és diákjaik iránt.
***
Vasbányai Ferenc gyéDr. Csizmazia Lajos Placid
1915-ben Fiumében szülemántdiplomás gimnáziumi
tett. A budai Szent Imre
tanár Budapesten született.
Gimnázium tanulója volt.
A mátyásföldi gimnázium1933-ban lépett a ciszterci
ban tett érettségi után a pesti
rendbe, 1940-ben szentelbölcsészkaron történelem,
ték pappá. Német-, latin-,
magyar, művészettörténet és
görögtanári diplomát szerkönyvtár szakon „nyert
zett. 1943−48 között taníjogosítványt”. De „csak”
tott a Szent Imre gimnáziumban. A szerzetesrendek nevelőnek tartja magát; 50 év alatt 5 gimnáziumban
feloszlatása után 1952−65 években a ménfőcsanaki működött, 1957−1997 években, 40 évig az államosított
általános iskolában, majd a győri Pénzügyi technikum- budai Szent Imre ciszterci gimnáziumban, a József
ban oroszt tanított. 1965 júliusában utazhatott nyugat- Attilában. Külső vezetőtanára volt az ELTE és a PPra, ahonnan már nem tért vissza. Pár hónapos római KE végzős hallgatóinak. A Szent László Társulat, a
tartózkodás után Amerikába menve csatlakozott a dal- Szent Sír Lovagrend és a Ciszterci Diákszövetség
lasi apátságban élő rendtársaihoz. 1966−91 években (újra)alapító tagja. Az elmúlt években a Köztársasági
nyelveket tanított a Cistercian Preparatoy School-ban Elnöktől, a Szent Imre Gimnázium igazgatójától és
és párhuzamosan latint, görögöt és nyelvészetet a dal- Budapest Főpolgármesterétől nyert elismerést nevelőlasi katolikus egyetemen. 1999. október 9-én hunyt el.
munkájáért.
***
Irving, Texas – 1987. február 8.
Kedves Vasbányai Tanár Úr!
Kedves Barátom!
Nagyon örültem levelének, amelyben szíves volt közölni az ünnepi programot (igazán
szép és gazdag!) – és hálásan köszönöm a meghívást. Ha semmi rendkívüli akadály nem jön
közbe, ott leszek és az előadást is megtartom április 22-én, 17 órakor. Tervem szerint
ápr. 21-én, kedden késő délután érkeznék meg a budapesti repülőtérre és megint unokabátyáméknál, Phank László dr. fogorvosnál szállnék meg, Karinthy Fr. u. 23. alatt. Másnap
délelőtt felkeresném az iskolát, hogy megbeszéljük a részleteket és átadjam a kiállítás
meg a könyvtár számára, amit sikerült összegyűjteni. Az előadáshoz dia-képeket szeretnék bemutatni (az itteni video-cassettek más rendszerűek, mint az otthoni készülékek;
így jobb diával dolgozni és meg lehet állni egy-egy képnél, amely több magyarázatot
igényel).
Az észak-amerikai ciszter diákszövetség elnökének, Várfi Istvánnak (Torontó környékén
lakik Kanadában) elküldtem a programot és a kiállítási anyagra vonatkozó kérést is. Meg
is adtam neki az Ön címét, hogy ha kérdésük van vagy valami anyagot küldeni akarnak,
megtehessék. Remélem, hogy lesznek hazalátogatók. Az amerikai magyarok nagyrésze az USA
északi, északkeleti részén meg Kanada keleti-déli részén lakik (az iskola régi diákjai
is); itt Texas környékén bizony jóval kevesebben.
Hallottuk, milyen kemény tél volt Magyarországon, sőt egész Európában. Itt Amerikában
a keleti partvidéken volt igen erős hóesés, ami néhány napra megbénította a közlekedést. Viszont itt nálunk a szokásosnál is enyhébb volt a tél, fagy alig egyszerkétszer, hó semmi. Január közepén is voltak bőven napok szép napsütéssel, 20˚C körüli
hőmérséklettel, február 2-án pedig, amikor a medve (vagy itt Amerikában a mormota) ki-
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bújik vackából, ragyogó napsütés és 80˚F = 27˚C fogadta. És azóta sem sokkal hidegebb.
Hogy persze később megjárjuk-e, nem tudjuk.
Az itteni iskoláról szóló tájékoztatókat, illusztrációkat magammal viszem. A diáklevelezésről is lehetne szó, megpróbálom kipuhatolni az érdeklődést.
Ha minden jól megy, áprilisban találkozunk. Mint az iskolának nyolc évig diákja és öt
évig tanára, nagy várakozással tekintek a jubileumi ünnepség elé. Egyébként a dallasi
iskola is jubileumot ünnepel, 25 évvel ezelőtt, 1962-ben indult el.
Meleg köszöntéssel dr. Palotás igazgató úrnak és a tantestületnek is,
szeretettel küldöm üdvözletemet
Csizmazia Placid
Kedves Feri!

1987. június 10.

Másfél hónap múlt el a szép jubileumi ünnepségek óta, de a lelkemben még mindig frissek a benyomások, az élmények. Olyan gazdag négy nap volt az, amit ott tölthettem Budán, hogy az ember újra és újra visszatér azokhoz az élményekhez és erőt merít belőlük.
Nagy öröm volt találkozni annyi száz öregdiákkal, akik olyan erővel és szeretettel fejezték ki a régi iskolához való hűségüket. Jó volt látni, hogy a mai iskola-vezetőség
milyen gonddal és nyíltsággal készítette elő és bonyolította le az ünnepségeket. Jó
volt érezni azt az őszintén kedves és meleg fogadtatást, amelyben mindenfelől részesültem. De őszintén mondhatom, hogy a sok kedves emlék között egyik legmaradandóbb a veled
való megismerkedés – nemcsak azért, mert a jubileumi ünnepségeknek, és főleg a kiállításoknak érezhetően te voltál a mozgatója, lelke; hanem azért is, mert érezni lehetett,
milyen értékes, magas színvonalú tanári munkát végzel, milyen odaadással, hivatásérzettel dolgozol az ifjúságért. Adjon Isten sok gazdag, termékeny esztendőt!
Május és június eleje nagyon gyorsan eltelt. Először az egyetemen, aztán a középiskolában zártuk le az évet minden tárgyból hosszú írásbeli vizsgával. Most pedig ezen a
héten egy nyári tanfolyamot kezdtem az egyetemen, egy kis, de értékes csoport: jelenlegi latin tanárok a középiskolákban, akik egy kis felfrissítést, továbbképzést akarnak
kapni vagy akik latin tanárnak készülnek. Ez eltart július közepéig, akkor útnak indulok kb. négy hétre. Ez alkalommal Svájcban kezdem, ahol több kedves tanítványom és iskolatársam van, ezekkel kicsit bebarangolom a svájci hegyeket-völgyeket. Utána Magyarországra, néhány napot Pesten töltök, de idén főképp vidékre szeretnék menni, Eger,
Pécs és Balaton. Amikor Budapesten leszek (valószínűleg július legvégén) próbálok majd
kapcsolatot találni. Lakásom megint ott lesz unokabátyámnál, Karinthy Frigyes u. 23.
alatt.
Gondolom, most erősen el vagytok foglalva az érettségikkel (ez a komoly záróvizsga
nincs Amerikában).
Remélem után lesz idő pihenésre, vakációra is. Kívánok Neked is, és az egész családnak kellemes nyári pihenést.
Meleg köszöntéssel és baráti szeretettel:
Csizmazia Placid
Kedves Feri!

Dallas, 1988. november 21.

Nagyon köszönöm kedves, meleghangú leveledet. Jó volt hallanom felőled, hiszen tavalyi
látogatásom idején nagyon közel éreztem magamat hozzád, éreztem, hogy igazi barátot
találtam. Az évkönyv két példánya nov. 10-e körül érkezett meg és nagy örömet szerzett.
Igaz ugyan, hogy láttam már néhány héttel előbb is egy példányát, mert Medgyasszay Lilla, aki valamikor Jóskás diák volt és akinek a fia most hozzánk jár, megkapta és odaadta megnézni. De most alkalmam volt részletesen átnézni és nagy részét elolvasni.
Őszintén gratulálok az emlékkönyvhöz. Gazdag, tartalmas, változatos. Igazán jó képet
nyújt a 75 év történetéről és a mai helyzetről. A szemelvények, tanulmányok, emlékezések kiválasztásában meglátszik a te biztos kezed, okos, finom ítéleted. Pl. a tanári
értekezleti jegyzőkönyvek szemelvényei nagyszerűen végigkísérik az embert a 75 év viszontagságos történetén, a sok problémán, amellyel szembe kellett nézni. Külön öröm
persze számomra, hogy az évkönyv a ciszter évekről olyan pozitív és megnyerő képet ad,
de igen tanulságos pl. a mostani diákok írásainak olvasása is. Itt a házban is sokan
nagy érdeklődéssel nézik, olvassák. Mindenképp meg lehetsz elégedve vele.
Magamról annyit, hogy igen, most is tanítok még, ez a 48-adik tanári évem, egy kurzusom
van az egyetemen, kettő a gimnáziumban, mindegyik másféle nyelv. Ma is örömmel végzem a
munkát, bár meg kell vallanom, valamivel nehezebben megy a mostanában felmerülő egészségi problémák miatt. Tavaly év végéig minden ment simán, európai nagy utakra is jutott erő. Idén viszont egész évben jöttek a nehézségek: január legvégén egy hirtelen
szélütés, szerencsére nem nagyon erős, erre aztán kettős nyakér-műtétre került sor,
hogy kitisztítsák az agyba vezető főereket. Október elején szívritmus szabályozó kis
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készüléket ültettek a bőröm alá, most pedig jó ideje valami ideg- vagy izomgyulladás
kínoz a bal lábban és combban és egyelőre nem sokat tudtak rajta segíteni. Szóval le
kell lassulni. De hát erre 73 év után már lehet és kell számítani. Az ember minden további évet ajándéknak tekinthet. Mindenesetre azt szeretném megérni, ha Isten akarja,
hogy aranymisémet, 50 éves papságomat megünnepelhessem másfél év múlva, 1990 júniusában. Akkor mindenképp szeretnék hazalátogatni, és Zircen, Budán és Győrött misét mondani. Jövő nyárra még nem döntöttem, ha rendbe jövök, lehet, hogy megint hazalátogatok.
Mi is nagy érdeklődéssel és aggódással figyeljük nemcsak a hazai, magyarországi fejleményeket, hanem a világon sokfelé mutatkozó mozgolódást, krízist, egyelőre inkább zűrzavaros, kilátástalan helyzetet. Nehéz ilyen időkben igazán tanárnak, a szellem és az
értékrend munkásának lenni, jóra, szépre, igazságra és hűségre vezetni, a jövő alapjait
építeni. De talán éppen ezért olyan fontos az a munka, amelyet mi végzünk. És az az
érzésem, hogy a nagy bizonytalanság ellenére talán lehet utat találni a kibontakozás
felé: a hamis teóriák és az azokra épülő szisztémák olyan világosan csődbe jutottak,
hogy mindenképp szükségessé válik az ésszerűbb megoldások keresése. Adja Isten, hogy az
új esztendő egy lépéssel közelebb vigyen mindnyájunkat ehhez a célhoz.
Neked is, kedves családodnak is szívből kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket és jó
indulást az újévre. A kis Ferit szívesen látjuk, ha kedve és alkalma lesz egy amerikai
látogatásra. Ebben a korban kell világot látni, embereket, szokásokat, kultúrákat megismerni.
Őszinte baráti szeretettel köszönt:
Csizmazia Placid
Kedves Feri!

1990. december 16.

A félévzáró vizsgák miatt kicsit későbben jutok hozzá a levélíráshoz – de legalább a
karácsonyi időben még odaér, ha talán nem is az ünnep előtt. Neked is, kedves családodnak is szívből kívánok szép és Isten-áldotta karácsonyt, még ha a magyar gazdasági élet nagy nehézségei és az iskolai munka sok még megoldatlan problémája árnyékot
is vet az idei karácsonyra. Adjon Isten sok erőt, bizalmat a következő év nagy feladataihoz.
Nagy örültem, hogy a kis tanári csoporttal alkalmam volt találkozni. Nagy benyomást
tett rám határozottságuk, elszántságuk. Ha a keresztény szellemű oktatás és nevelés
újra erőteljesen kibontakozhat Magyarországon, az a következő évtizedekben főleg az
ilyen erőshitű világi tanárok feladata és érdeme lesz. Köszönöm, hogy ezt a kis találkozót lehetővé tetted.
A nyári hetek tele voltak programmal, élményekkel. A budai plébánián, a nagyvenyimi
noviciátus-házban, és főleg a leányfalusi lelkigyakorlaton (34 magyar ciszter vett
részt!) sikerült közelről megismernem a rendi újraindulás örömeit, terveit, hallatlan nehézségeit is. A budai nagyszerű és megható aranymise után még főleg két helyen
tartottam ünnepélyes hálaadó misét, mindkettőhöz különösen sok szép emlékem fűződik:
Zirc és Győr. De emlékezetes marad a kassai látogatás édesapám rokonainál és az,
hogy kétszer is szólhattam magyar hívekhez az ottani volt premontrei templomban.
Szülővárosom, Fiume (Rijeka) az Adria mellett szintén sok mindent felelevenített
bennem és végül az oberammergau-i passiójáték megtekintése csodálatosan szép befejezése volt a szép nyári útnak.
A dallasi napok a mozgalmas nyár után csendesen, nyugodtan folytak, tanítással, az
apátsági könyvtár kezelésével és főleg a közösségi élet és napirend megszokott ritmusával. Egészségileg nem sokat panaszkodhatom, persze minden egyre lassabban megy.
Családod tagjainak, az ismerősöknek add át üdvözletemet. A jó Isten vezessen az
egész esztendőben.
Szeretettel
Placid atya
Kedves Feri!

1991. december 5.

Meleg szeretettel küldöm köszöntésemet Neked és az egész családnak a karácsonyi ünnepekre. Kívánok mindnyájatoknak, a nehéz idők ellenére is, szép és bensőséges karácsonyt és jó erőt, bátor hűséget az új esztendőre. Tudom, nehéz munka vár rátok,
akik keresztény szellemben szeretnétek nevelni a magyar fiatalságot – a múlt évtizedek rombolása és a jelen közömbössége, nagy irányvesztettsége nagy akadályt jelent.
És mégis ti építitek a jövőt.
A júliusi operáció meghiúsította a hazalátogatást – de segített abban, hogy az iskolaév kezdetére munkaképes legyek. Az egész félévet sikerült nagyobb nehézség nélkül
átélnem, iskolai és rendházi munkámat elvégeznem. Ennél többet 76 éves korban nem is
lehet remélni. Ha az állapotom így marad, a következő nyáron pótolom az idén elmaradt hazautazást.
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Kerekes Károly apátúr októberben nálunk járt és beszámolt a rend hazai helyzetéről:
a szerzetesi élet és munka helyreállításának nagy nehézségeiről és akadályairól, de
a szép kezdeményezésekről és a jobb jövő reményeiről is. És hogy két év alatt 11
fiatal tagja lett a rendnek, az a jövő legnagyobb reménye.
Adjon Isten az országnak békét és építeni, alkotni akaró embereket. Védjen meg olyan
oktalan és véres pusztítástól és emberirtástól, amilyet a volt Jugoszláviában látunk. Az embernek megáll az esze, hogy Európában lehetséges legyen az, amit a szerb
hadsereg művel.
A jó Isten áldjon és vezessen mindnyájatokat!
Szeretettel
Placid atya

Kedves Feri!

1998. március 20.

Hétfőn, 16-án érkezett meg a küldeményed, a budai iskola évkönyve. Nagy örömmel vettem kézbe és kezdtem olvasni, hiszen mint diák és tanár nagyon szerettem ezt az iskolát. A két szép kötet olvasása közben pedig megerősödött bennem a hála érzése azok
iránt, akik ezt a művet kezdeményezték és kitartó munkájukkal előmozdították, elsősorban Kedves Feri barátom iránt. Az ő érdeme, hogy az iskola 85 évét, a nagy politikai változások ellenére, egységnek tartotta és így a szent imrés és jóskás éveket
nem különítette el. Másrészt, hogy olyan sok régi diáktól, – szent imréstől és
jóskástól egyaránt, tudott visszaemlékezéseket és tanulmányokat szerezni és két kötetre való értékes anyagot összegyűjteni. Őszinte szívvel gratulálok ehhez a szép és
sikeres munkához – a gimnázium lelkének, történetének megőrzéséhez. És azt is köszönöm, hogy a saját, elég tekervényes életpályámat bemutató írásomat minden változtatás nélkül leközölted.
Reméljük, hogy az iskola története még sok szép és gazdag lappal gyarapszik a következő években és
sok szeretettel köszönt, Rókus nevében is,
Placid

12

Egri FEHÉR/FEKETE

2016. KARÁCSONY

200 éve született Szvorényi József,
iskolánk tanára és igazgatója
Sátán született
utáni években igen nagy szükség van ciszterci taná(Egri Főegyházrokra.
megye)
1816.
1854–56-ban azonban Pesten találjuk, szótárt szerjúlius 5-én. Az
keszt, magyar nyelvi tankönyveket ír. Testi-lelki jó
egri
ciszterci
barátjának: Tárkányinak az egyik nyelvtankönyve után
gimnázium tanuazt adja hírül, hogy barátainak ilyen munkát nem
lója volt, majd
ajánl, mert kétségessé válik örök üdvösségük…
egri főegyházmeMeggyöngült egészségi állapota miatt apátja Pécsgyés
kispap.
re akarja helyezni, de kikönyörgi, hogy Egerben maHarmadév
után
radhasson, mert Eger már nagyon a szívéhez nőtt és
jelentkezett Zircekkor már szülei is Egerben élnek (a mostani
re, ott fejezte be a
Szvorényi u. 1. alatt).
teológiát. 1839Isten viszont „nem ver bottal”: 50 éves korában,
ben Székesfehér1866-ban apátja kinevezi az egri ciszterci gimnázium
várott
találjuk,
igazgatójává.
tanár a rendi gimIrodalmi ambícióin kívül rengeteg munka vár rá.
náziumban. EgyAbban az időben is fel-felröppentek az akkori NATévi tanárság után teszi le az örök fogadalmat és pappá
ok, csak nem így hívták őket. Báró Eötvös József valszentelik.
lás- és közoktatásügyi miniszter kezdeményezi a tanHatéves tanár korában megnyerte a Magyar Tudós
ügyi reformokat, amiket megküld minden iskolának
Társaság (Magyar Tudományos Akadémia) első díját
véleményezésre. Amint ez lenni szokott Magyarhon„Magyar ékesszókötés” c. pályamunkájával, amivel
ban: a tanárok egyik része lelkesedik a reformokért,
100 arany járt és serleg. (A szép kis ezüst serleg megmásik része egészen elvetendőnek találja, de valamivan a Rend birtokában,
ben egyek: ők ilyen
a 100 arany – természetervezetre nem áldoztesen már nincs.) Egy
zák fel drága idejüket,
évre rá a Magyar Tudós
válaszolja meg az igazTársaság levelező tagja.
gató... És Szvorényi
Az irodalom a mindene,
harmadmagával készít
az egyetemi tanárság
egy kimerítő tanulvolt a szíve vágya.
mányt a tervezetről.
Ebben
megakadáA következő „nemlyozta 1848/49. A tanuszeretem munka”: hozzászólás a hatosztályos
lók demonstráltak, éspedig nagyon szerény
gimnázium fölött létesíeszközökkel: piros zásztendő ún. líceum tervéhez (három éves lett
lón fehér-zöld felírat:
„Az ifjúság óhajtása,
volna). Az egri tantestülegyen boldog a haza.”
let ebben a munkában
A megtorló osztrák
már az igazgató mellett
hatalomnak ez is sok
áll, és hosszú jegyzővolt! Az egész tanári
könyv készül, aminek a
kart eltiltják a tanítástól.
végkicsengése: a tanáSzvorényi ugyan csak
rok jónak találják a
„kisebb
izgatásokban
líceum gondolatát, de a
vétkes”, de így is eltiltkivitelezéshez a miniszA egri algimnázium tanári kara 1850-51-ben
ják Fehérváron a tanítástérium adjon pénzt, mert
tól (tanártársaival együtt) és apátja Egerbe helyezi.
10 új tanárt kellene felvenni, négy új tantermet építeni
Egyetemi tanárságra pályázik, de egy „rovott múltú”
és a tanárok részére 9–10 új lakást kellene biztosítani.
nem érheti el az egyetemi katedrát. Lassan békél meg
Ráadásul Bécsben kellene a líceumi tanárokat kiképezsorsával, mert tehetségét ő maga érzi legjobban. Időni, mert ez Pesten nem lehetséges… A líceum terve az
közben azonban arra eszmél, hogy a szabadságharc
egész országban kútba esett és elfelejtődött.
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Trefort Ágoston miniszter első javaslata a középiskolai oktatásról megint óriási munkát adott
Szvorényinek. Rengeteget kellett dolgozni rajta (egy
ciszterci gimnázium nem engedhette meg magának,
hogy ne foglalkozzék vele komolyan), de ez a terv is
megbukott. Trefort második terve újabb hozzászólási
munkát adott, hogy helyi tanterveket kellett készíteni.
(A mostani igazgatók tudják, hogy ez mit jelent, mekkora pluszmunkával jár.) Egyébként ekkor jelenik meg
az „állandó tanmenet” fogalma és kötelezettsége, a
rajz, mint tantárgy bevezetése. Ennek érdekében a
ciszterci gimnáziumban a 2. emeleten két tantermet
kellett egybenyitni (ez a mostani díszterem). Érdekességként idézünk az utasításból, amit a tanulók részére
adtak ki: „A rajztáblákat, cirkalmokat (a körző), léniát
(a vonalzó) az ifjak kötelesek beszerezni.”
Komolyan vette az „ép testben ép lélek” elvét, mert
a testnevelést rendkívül fontosnak tartotta. Testgyakorlás csak nyári hónapokban volt, „téli tornateremmel”
még nem rendelkeztek. Ő építtette meg ezt, minden
valószínűség szerint a mostani helyén.
Szvorényinek javítania kellett a bukások számán (a
gimnazisták egyharmada bukott évvégeken!). A tanárok megjegyzése erre ugyanaz, mint amit most is hallunk:„legyen komolyabb az elemi iskola, akkor keve-
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sebb lesz a gimnáziumi bukás”. Ezzel kapcsolatban
nagyon szépen fejtegeti a tanárok nevelő-oktató hívatását.
„A sikeres oktatás fő titka e három szóban rejlik:
azt, annyit és úgy. − Vagyis azt kell tanítani, ami az
ifjúkorhoz való, annyit, amennyi fejlettségéhez való
és úgy, amint azt elsajátíthatja. Nem gondolhatni
szerencsétlenebb nevelő-oktatót annál, aki ahelyett,
hogy megérttessék, azt keresi, hogy bámultassék...”
Foglalkoznia kellett a helyes feleltetéssel, az osztályzással, a fegyelmezéssel (a pedagógiában ismételten visszaköszönő témák). A fegyelmezésben a
következő fokozatokat kapta örökségül: négyszemközti megintés, nyilvános megdorgálás, térdepelés,
bebörtönzés (!), virgács, skutika (korbács), kizárás. A
megörökölt jezsuita gimnáziumban a börtön a lépcsőház alatt volt. Szvorényi idejében a mai ciszterci
gimnázium második emeletén. Igen, akkoriban ez is
volt…
A gimnázium az 1828/29-es tanév második félévében költözik át a jelenlegi Dobóból mostani helyére.
– A tanítási nyelv Szvorényi igazgatósága alatt már a
magyar volt, de még neki is sok harca volt a magyar
tanítási nyelvért, mert ismételten a németet akarta a
kormány bevezetni. Ennek Szvorényi és a tanári kar
mindig ellenállt.
Szvorényi alatt jelentkezik a „túlterheltség” kérdése. A tanárok arról panaszkodnak, hogy a tananyagot
össze kell vonni és az óraszámot leszállítani. Heti 26
órát tanultak az ifjak, ami hat nappal elosztva ezt jelenti: négy napon át napi 4 óra, két nap napi 5 óra. De
boldogok volnának gyermekeink és tanáraik, ha most
is csak napi 4–5 órájuk lenne!
Szvorényi úttörő vállalkozásba is belekezdett:
1871-ben kellően előkészített „reklámozás” után felnőttek oktatását kezdte meg, bizony siker nélkül! Három hét után a 22 felnőtt hallgató elmaradozott, csak a
fizika érdekelte őket (a kísérletek látványossága miatt).
Ahogy mostanában büszkén mutogatjuk a számítástechnikai szaktantermet, Szvorényi az idelátogató
közoktatásügyi miniszternek, Trefort Ágostonnak
büszkeséggel mutatta be a gimnázium „fotografáló
helyiségét” (1875-ben!). Akkoriban újdonság volt ez
egy középiskolában!
Vajda Ödön zirci apát a Szvorényi-emléktábla leleplezésekor mondta róla: „Te voltál köztünk a legnagyobb!”
Mozsgai Tádé OCist:
Ciszterciek Egerben 2000. 9−12. o.

Emléktábláját 1910. május 1-jén Vajda Ödön zirci apátúr jelenlétében leplezték le a gimnáziumunkban Szvorényi József által létrehozott Vitkovits-Önképzőkör alapításának 50. éves jubileuma alkalmából. Az domborművet Kopits János
(1872−1944) szobrászművész készítette.
Eredetileg a primusz udvarról nyíló előcsarnokban volt elhelyezve. 1922. április 29-én melléhelyezték az I. világháborúban hősi halált halt ciszterci diákok emléktábláját, közös koszorúba fonva a Szvorényi emléktáblával.
Ma az iskola emeleti lépcsőfordulóban láthatjuk.
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Vendégségben Komár László diáktársunknál
Komár László, 1939-ben érettségizett a Szent Bernát gimnáziumban, kitüntetéssel. Diákszövetségünknek újraalapítása óta
tagja. Iskolánk Értesítőiben, az „Érdemsorozatok”-ban nevét
minden évben vastag betűvel nyomták. Minden osztályzata jeles
volt.
Tanulmányait Sopronban folytatta, kohómérnök lett. Aztán
egyfolytában Ózdon dolgozott, a kohónál, melyben a vasércet
olvasztották. Mindezek mellet életét már kisdiák kora óta átszőtte
a zene, méghozzá a könnyűzene, a slágerek világa. Kicsit szokatlan kettősség, de nála jól megfértek egymás mellett.
Egy novemberi napon beszélgettünk ózdi otthonában. Itt már
hosszú ideje egyedül él, felesége 18 éve hunyt el. A szobában
könyvek tornyosulnak, az egyik sarokban öreg zongora áll, melyet
még 1924-ben édesapja vásárolt, Asztalon szép virágcsokor, melylyel 95. születésnapján köszöntötték a polgármesteri hivatalból.
Kérésemre szívesen mesélt − mint mondotta − kis szösszeneteket életéről. Sajnos arra már nem jutott idő, hogy zongoráját is
meghallgassam, pedig még naponta elgyakorolja Mozart Török indulóját is.
Hol töltötted gyermekkorodat?
Apai nagyapámat 1856-ban hozatták le hengermesternek az alakuló ózdi gyárba. Sajóvárkonyon telepedett le, itt alapított családot. Édesapám a tizenkettedik
gyermeke volt. Ő az egri tanítóképzőben szerzett
kántortantói oklevelet. De nem kántorkodott, ugyanis
az első világháborúban megsebesült − a lövészárokban
egy géppuska golyó végigment a karján, ezért a kezét
nem tudta jól mozgatni −, így orgonálni is nehezen
tudott. A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt-nél
kezdte a tanítást és háború befejezéséig ennél a vállalatnál dolgozott.
1921-ben Ózdon születtem, akkor édesapám rövid
ideig itt tanított, de hamarosan Járdánházához tartozó
Vajács bányatelepre került a család − ebből az időből
vannak első emlékeim. 1926-ban Borsodnádasdra, a
Lemezgyár-telepre helyezték. A kezdő rimai tanítókra
és mérnökökre jellemző volt, hogy tapasztalatszerzés
céljából a vállalat számos telephelyét megjárták. Itt
már édesapám, mint főtanító működött, majd igazgatótanító lett. Jó érzékkel munkálkodott nemcsak a oktatásban, hanem a társadalmi élet különböző területein
is. Kedvtelésből mint festő és szobrász is dolgozott,
munkáit kiállításon is bemutatta.
Nádasd nagyon szép fekvésű, kb. 3000 lakosú helyiség volt, hegyekkel körül véve. A Rimamurányi
Vállalatnak volt itt lemezgyára. A községben (ma már
város) volt két tó is, melynek vize a gyárban hengerek
hűtésére szolgált. − Itt jártam elemi iskolába.
Zenével is ekkor ismerkedtél?
Borsodnádasdon és Ózdon is volt nagy fúvós és
szimfonikus zenekar, mind a kettőt egy cseh származású testvérpár vezette. Édesapám először hozzá küldött hegedűt tanulni. Hamar meguntam a hegedülést,

az oktatóm mindig rácsapott az ujjamra. Azt mondtam
én inkább zongorázni tanulnék, így aztán édesapám
tanított 7 éves koromtól. Chován Kálmán zongoraiskolája volt az első „tankönyvem”.
Akkoriban már volt rádiónk, mely mindig szólt,
nagyon szerettem hallgatni az akkor divatos dalokat.
Ezenkívül járt nekünk a Színházi Élet című hetilap,
minden számnak volt sláger-melléklete.
Ezek után a könnyű zenének lettem a követője.
A gimnázium első két osztályát, mint magántanuló
végezted, körülményeidet tekintve ez elég szokatlan volt.
A IV. elemiben édesapám volt a tanítóm. Szigorúan fogott, nem kivételezett, engem vert meg legtöbbször. A negyedik elemi elvégzése után beírattak az
egri ciszterci gimnáziumba, mint magántanulót. Édesapám úgy gondolta, hogy otthon adja meg a szigorú
kezdést a gimnáziumhoz. Latinra Tarcsafalvy Lajos
borsodnádasdi plébános tanított, a többi tárgyra édesapám oktatott.
Harmadikos korodba jöttél Egerbe, a Szent József
internátusban voltál az érettségiig.
A Foglárban jól éreztem magam. A gimnáziumban
sem volt gond a tanulással.
Jó viseletű diák voltam, habár emlékeim szerint
összesen azért két alkalommal kaptam egy pofont
tanáraimtól. Most csak a második jut eszembe, melyet
Erdélyi Guido tanár úrtól kaptam. Ő volt az ifjúsági
könyvtár kezelője.
Ekkor már felsős voltam. A könyvtár előtt álltunk
sorban. Sokan voltunk, többen rendetlenkedtek a becsukott ajtó előtt, néhányan annak nekiesve, döngetve.
Guido, nyilván megunva az döngetést, az ajtót hirtelen
kinyitva az éppen elől állónak egy jókora pofont adott.
Sajnos én voltam éppen elől, én kaptam a pofont, ha-
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bár az ajtódöngetésben nem vettem részt. Ezeket tudomásul vettük, nem önérzeteskedtünk.
Úgy gondolom, ebből az időszakból főleg a zenével
kapcsolatos emlékeidről beszélsz szívesebben.
A Foglárban, egészen hetedik osztály befejezéséig
heti két alkalommal jött egy zongoratanárnő, özv.
Lacsny Béláné, tőle tanultam zongorázni. Az ebédlői
zongorán játszottam.
A könnyű zenét nagyon szerettem, de természetesen egy-két klasszikus is kellett játszanom.
Én még kisdiák voltam, de jól emlékszem arra,
1936-ban vagy ’37-ban lehetett, mikor egy harmonikát
kaptál ajándékba Németországból. Ez hogy történt?
Egy alkalommal, még alsós koromban elvittek
bennünket a városi színházba, ahol egy vegyes zenés
darabot láttunk. Szerepelt benne egy harmonikás is.
Mikor ezt megláttam-hallottam, egész odavoltam.
Ettől kezdve az a gondolat foglalkoztatott, hogy tudnék szerezni egy ilyen harmonikát. Szüleimtől nem
remélhettem, akkoriban egy komolyabb zeneszerszám
legalább 120 pengőbe kerülhetett. Ekkora pénz egy jó
részét kitette édesapám fizetésének.
Egyszer hallottam, hogy valaki írt Mussolininak,
hogy küldjön neki egy fényképezőgépet, − és megküldte! Hoppá! − ez szeget ütött a fejembe. (A levélírásban már volt egy sikerélményem: Myrna Loy amerikai filmszínésznőnek − akkoriban nagyon népszerű
volt − írtam egy levelet, fényképet kérve tőle. Kaptam
is egy képet, persze litografált aláírással.) Tehát írni
kellene valami nagy embernek. Ki a nagy ember? −
Hát az országnak a vezetői. Írtam az amerikai elnöknek, az angol királynak, még másnak is − már nem
emlékszem pontosan. A leveleket mind ajánlva adtam
fel Az amerikai elnök titkárától jött levél: Kedves
kisfiam, ha majd nagy leszel, a saját munkád révén a
keresetedből vehetsz ilyen hangszert… Még máshonnan is kaptam hasonlóan elutasító levelet.
A negatív válaszok után gondoltam: itt van még
egy másik nagy ember is. Neki is küldök. Fel is adtam
a levelet április tájékán, már nem is ajánlva. Ebben azt
írtam: Úgy tudom Ön az ifjúság barátja és segít abban,
hogy az intézetben egy kis zenekart alakíthassunk,
melyben én harmonikán játszanék. Nagyon örülnénk,
ha küldene egy ilyen hangszert.
A nyári szünetben, otthon kaptam egy levelet a Foglár igazgatójától, Szentgyörgyi Józseftől (a Bufftól).
Kedves fiam − írta −, volt nálam két ember a német
követségről, kérdezték igaz-e, amit írtál a leveledben,
tudsz-e zongorázni. (Azt nem írta, később tudtam meg,
hogy arról is érdeklődtek, milyen vallású vagyok.)
Szeptemberben, már újra az intézetben voltam,
mint hatodikos, egy nagy csomagot kaptam a postán,
benne egy Hohner Verdi 1 márkájú 48 basszusos harmonika, kb. 120 pengő volt az értéke. Nagy volt az
örömöm.
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Ekkor már elég jól zongoráztam, nem volt semmi
gond, hogy harmonikázni is megtanuljak. Jobb kézzel
már ment a játék, a gombokkal, bal kézzel, hamar
kiismertem magamat.
*
Közvetlenül érettségi után zenei pályafutásom fontos szakaszához érkezett. Egy hónapig a Balaton partján zenélhettem. Ma is előttem van az a kép, álltam a
Foglár udvarán, vártam édesapámat, mentünk haza
Nádasdra. Akkor már volt autónk, egy használt Ford
kocsi. Egyszer csak odajött egy fiatalember, mint kiderült ő volt az egri Jogakadémia ifjúsági zenekarának
vezetője. Elmondta, hogy a Jogakadémiának
Fonyódligeten, a Balaton parton van egy kis üdülője.
Kérdezte, elmennék-e ide a nyáron egy hónapra harmonikázni a zenekarukban. Vállalkoztam, szüleim is
hozzájárultak és akkor, ’39 nyarán egy négytagú zenekarban játszottam. Remek volt ez az utolsó háború
előtti boldog nyár.
Hogyan tovább az érettségi után?
Kitűntetéssel érettségiztem, s az egri ciszterci gimnáziumnak jó híre volt, így egyből felvettek az egyetemre, Sopronba mentem kohászhallgatónak. Egerből,
az osztályunkból többen is kerültünk Sopronba.
Az első világháború után Selmecbányáról Sopronba menekült Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolát
1934-ben a budapesti József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez csatolták és Bánya-, Kohóés Erdőmérnöki Kar néven működött. Így egyetemi
hallgató lettem, habár bennünket, mint főiskolásokat
emlegették Sopronban.
Édesapám beszélt rá, hogy kohómérnök legyek,
látva Borsodnádasdon a kohómérnökök jó társadalmi
helyzetét, keresetét. Én gépészmérnök szerettem volna
lenni. Tudtam, hogy a kohászoknak sok kémiát kell
tanulniuk, amit a gimnáziumban nem tulságosan kedveltem. − Majd megszereteted, mondta édesapám.
*
Akkoriban az egyetemen sok tárgyból nem volt
sem könyv, sem jegyzet és folyamatosan jegyzetelni
kellett az előadásokon. Némely napokon reggeltől
délutánig kellett jegyezni az előadáson elhangzottakat.
Fárasztó volt számomra.
Az első két évet lehallgattam, a második év utáni
szigorlaton azonban gondjaim támadtak, habár matematika vizsgám jól sikerült. Így a harmadik évre nem
is iratkozhattam be. Aztán lazítottam, részben a zenélés is lefoglalt.
Bekapcsolódtál a város könnyűzenei életbe is?
A zongorázást nem akartam abbahagyni, kerestem
a lehetőséget. Így kerültem egy tánciskolának a zenekarába, mely Sopronban a Pannonia szállóban volt.
Először harmonikán játszottam, akkor a zongoránál
egy idősebb hölgy ült, aki remekül játszott, de mindent
csak kottából. Én meg fejből játszottam harmoniká-
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mon slágereket, amin ő nagyon csodálkozott. Később
én kerültem a zongorához.
*
Megalakult a főiskola tánc-zenekara is. A bálokon
is játszottunk.
Hol itt muzsikáltunk Sopronban, hol ott. Az egyik
jó nevű kávéházat, a Royal kávéházat gyakran látogattuk. Itt a zenekart egy volt főiskolás − aki 1921-ben
iratkozott be − vezette, a zongorista egy remekül játszó zsidó származású fiatalember volt. Később munkaszolgálatra behívták, engem megkértek, hogy helyettesítsem. Nagy nehezen vállaltam el. Ez már ’44
tavaszán volt.
*
Visszatérve 1942-re, ez évben nyári kohászgyakorlatra Miskolcra mentem egy baráton unszolására, aki
jó szálláshelyet ígért. Édesanyám miskolci volt, akkor
nagynéném élt ott. Egyik alkalommal, mikor meglátogattam − az ún. Luther udvarban laktak − nagy meglepetésemre megjelent egy számomra ismeretlen fiatalember, aki Komár Lászlót kereste. Bemutatkozva
megkérdezte, vállalnám-e a lillafüredi Palota szállóban
hétvégeken a zongorázást. Elvállaltam, így 42 nyarán
szombat-vasárnap itt zongoráztam, egy dobbal kísérve. Jól muzsikáltunk, le akartak szerződtetni. Egyik
alkalommal Herczeg Ferencet is felfedeztem az előkelő társaság között.
Sopronban ért el a háború, hogyan vészelted át
ezeket az időket.
1944 októberében behívót kaptam, Budapestre, a
Radetzky-kaszárnyába. Egy veszprémi barátommal,
bányamérnök-hallgatóval mentünk fel Pestre, vállamon a katonaládával. A vonat már nem mindenütt
közlekedett, vagy 10 km-t gyalogolnunk is kellett.
Este érkeztünk meg Budára, ahová a behívóm szólt. A
szolgálatos őrmester− késő este volt − elzavart bennünket. Barátom ismerőse révén az Erzsébet szállóban
kaptunk helyet. Több napon keresztül az állandó légiriadók miatt nem tudtunk visszamenni a laktanyába.
Végül bejutva beálltam a várakozók egyik sorába,
mint kiderült, ebben a sorban azok voltak, akik felmentést kértek.
Még a gimnáziumban az egyik kiránduláson kapott
betegségem miatt, mely a szívemet megviselte, Szilágyi József dr. iskolaorvosunk felmentett torna alól.
Erre az iskolai felmentésre hivatkoztam, mikor sorra
kerültem. Felülvizsgálatra küldtek, ahol az orvos, talán
a már a háború végét érezve, ideiglenes szabadságot
javasolt. Így megúsztam a katonaságot. Vonat már
nem volt, különféle katonai autókon „stoppolva” viszszautaztam Sopronba.
*
1945. április 1-jén, húsvétvasárnap jöttek be az
oroszok. A nagyhét elején a városi színházban még a
előadás volt, a zenekarban én is játszottam.
Röviddel az oroszok bejövetele előtt felszólították
az egyetemistákat, jöjjenek be az egyetem területére.
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Szerencsémre hozzám is eljutott a hír és nagyszombat
este beköltöztem az egyetemre. Itt biztonságban voltunk.
Egy orosz katona jelent meg először
„germánszkikat” keresett, de miután németek nem
voltak, a következőkben már az „ora, ora” − hanzott.
Voltunk vagy 30−35-en egyetemisták, mindnyájan a
katona köré állva nyújtották karórájukat. Én hátrább
helyezkedtem, már kezdtem lecsatolni az órámat, de
aztán úgy gondoltam, már eléget kapott. Így megmaradt a karórám. Igaz később mégis elment…
*
Néhány nap múlva az oroszok rehabilitációs kórházat rendeztek be az egyetemen, miután a főépület
tantermeiből a bútorokat kidobálták. Én az egyetem
területén maradtam, ahol egy pince helyiségében laktunk.
Az elkövetkező hónapokban két feladatom volt: főfoglalkozásként a korház konyhája részére kellett
farönköket hasogatnom. Ez elég szokatlan volt számomra, de bele tanultam.
Másik feladatom volt a lábadozó sebesült katonák
gyógytornájához zenekíséretet adni zongorán. Ebben
már volt gyakorlatom, mert az a soproni iskolákba
több alkalommal is hívtak a tornavizsgákra készülve
zongorakíséretet adni. Az oroszok két zongorát is
hoztak.
*
Egy alkalommal a soproni lakásomat szerettem
volna meglátogatni, megnézni mi van otthon. Lakásom az egyetemtől majd két kilométernyire volt. A
jóindulatú orosz parancsnok egy katona kísérőt adott
mellém, ő is tudta, hogy a fiatalokat útközben könnyen
„besorozzák” egy fogolymenetbe, s ettől védett meg.
A lakásom meglehetősen feldúlt állapotban volt, de
hát nem nagyon volt innen mit elvinni. Visszafelé
jövet a kísérőm, nagydarab ukrán, szerzett egy kétfülű
5 literes fazekat és az Újteleki utcában bementünk egy
nagy pincébe.
Sopron tele volt boros pincével. Az orosz városparancsnok elrendelte, hogy a boros hordókat fel kell
törni, katonáit így akarta féken tartani.
A pincében hordók itt is szétverve, a bor-tengerben
csak egy pallón meg téglákon lehetett közlekedni. A
katona telemerte a fazekát, s mentünk vissza az egyetemre, ő hozta a borral teli lábast két fülénél fogva.
*
A kosztunkról két hónapon keresztül nem kellett
gondoskodnunk. A korház konyhája mellett étkezhettünk. Ételük egyszerű káposzta meg burizs volt, melyet csajkánkba töltött a szakácsnő.
Két hónap után a kórház hirtelen elment. Megszűnt
az élelmezésünk.
*
Ezután ’45 nyara, az ősz és a hideg tél nagy szegénységet és éhezést jelentett számomra. Ezen a vidéken semmi kapcsolatom nem volt, otthonról nem kap-
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németek bevonultak francia földre, ez a levelezés
hattam támogatást. Ha egyszer kétszer hozzá jutottam
megszakadt. Háború után sikerült újra felvenni a kapmeghívás útján jobb ellátáshoz, pl. disznótor, bizony
csolatot. Akkor már asszony volt. 1960-ban Magyamegviselte a gyomromat.
rországra látogatott, Budapesten találkoztunk. 1964Hosszú kihagyás után azért mégis lediplomáztál.
ben meghívó levelet küldött. Ekkor a francia Riviérán
1946-ban aztán lassan megindult az élet. Megnyíllaktak a férjével, egy vendéglőjük volt. Egy hetet töltak a szórakozóhelyek is, a könnyűzenei élet is beintöttem náluk.
dult, így egy kis keresetem is adódott.
Ugyanekkor még két hétig vendégeskedtem ezen a
Az egyetemen is szép lassan letettem a vizsgáimat.
vidéken élő barátomnál is, ő is a soproni egyetemen
Boleman Gézánál, az elektrotechnika Európa hírű
tanult. Magyarországról ’56 után ment ki francia feleprofesszoránál volt egy kollokviumom.
sége után, aki előzőleg már kapott kiutazási engedélyt.
A professzor az orosz megszállás után többször láGrasse-ban, a parfüm fővárosában élt népes családjával.
tott engem az egyetemen, amint a korház konyhája
*
számára nagy igyekezettel a fát aprítottam. Akkoriban
Az üzemben is elismerték munkámat, több kitüntemeg is jegyezte vékony hangján: Komár úr, maga
tést kaptam, a legmagasabb volt az Eötvös Loránd díj.
milyen jó kondícióban van!
Ezt a díjat 1973-ban alapították, a kiemelkedő ipaA vizsgán erre emlékezve mondta: No, Komár úr,
ri, mezőgazdasági és közlekedési alkotó, irányító,
miután olyan jól hasogatta a fát, megadom a jót. −
szervező tevékenység elismerésére szolgált. Én 1983Különben is jól felkészültem.
ban kaptam meg.
Végül is 1951 februárjában szereztem meg diplo2016 szeptemberében vettem át vasdiplomámat a
mámat.
miskolci egyetemen.
Hogyan kerültél Ózdra?
Természetesen a zenészi működésedet itt is folytatAkkoriban nem volt szabad pályaválasztás, a
tad munkád mellett.
kommunista kormányzat a végzett mérnököket ideÓzdon a nagy létszámú vállalatnál a gyári dolgooda helyezte, engem Győrbe küldtek.
zókból álló tánczenekar is működött, velük hamarosan
Édesapámat Nádasdon 1945 tavaszán koncepciós
kapcsolatba kerültem, mellékfoglalkozásban, vezérvádakkal az egri várba internálták. Ellensége volt az
igazgatói engedéllyel, Persze ez nem mindennapos
egyik kommunista párttitkár, akit annak idején nem vett
elfoglaltságot jelentett, hisz főmunkám a kohómérnöki
fel a az gyári dalárdába. 1950-ben halt meg, 61 éves
feladatok ellátása volt.
korában. Édesanyám, a húgommal Ózdon költözött, és
*
szerette volna, ha én is Ózdra megyek dolgozni.
Egyik alkalommal, ez még az ’50-es években volt,
Végül a minisztériumban sikerült elintéznem, hogy
a vezérigazgatónál voltunk megbeszélésen. Egyszer
Ózdon kapjak állást. 1950 decemberében, mint szigorcsak a vezér ránézett az órájára. „Hű, már 7 óra, −
ló mérnök a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt.-hoz,
mondta a vezérigazgató − Komár elvtárs magának már
ahogy itt mondták, a „Rimá”-hoz kerültem. Belépézongorázni kell!”
semkor már Ózdi Kohászati Üzemek volt a neve, mert
A ’60−’70-es éveket is végig muzsikáltam, általáa Rimát 1946 végén államosították.
ban hetente háromszor játszottam az egykori GyöngyA nyersvasgyártáshoz osztottak be, a kohók mellet
szem presszóban.
dolgoztam, mint üzemmérnök, technológus, majd
Nemrégiben próbáltam összegyűjteni, vajon a
1981-től a vezérigazgató melletti tanácsadó-testületbe
könnyűmuzsikában hány dalt, slágert ismerek gyerek
kerültem, mint műszaki-gazdasági tanácsadó, a nyerskorom óta, melyeket játszani szoktam. − Közel 700-at
vasgyártás szakértője. 1983-ban mentem nyugdíjba, de
számoltam össze, amit kívülről is játszottam.
utána is mint szakértő tovább dolgoztam. Ezt a munkát
*
1987-ben fejeztem be.
Jól eső érzéssel mondhatom, tisztelnek és megbe*
csülnek ebben a városban. Tavaly 170 éves az Ózdi
Külföldön is sokat voltam vállalti kezdeményezésKohászat címen tartott előadássorozatban szerepelhetre, elsősorban közvetlen a kohó-építés, -karbantartás
tem, mint egykori kohómérnök és mint az ózdi könytanulmányozására,
NDK-ban,
Eisenhüttenstadt,
nyűzenei életben ismert polgár.
Maxhütte, nyugaton az ausztriai Donawitz városok
Nemrégiben a város képviselői is köszöntöttek 95.
kohászati üzemeiben.
születésnapom alkalmából.
Jártam Franciaországban is, ez már nem tanul***
mányút volt. Ennek a látogatásnak még a középiskolás
Megköszönve Laci bátyánknak életéről jóízűen elidőre visszanyúló szálai voltak:
mondott
„szösszeneteit”, abban a reményben búcsúz1936-tól leveleztem egy francia kislánnyal. Annak
tunk, hogy legközelebb elzongorázza majd fiatal koidején talán a Cserkészszövetségnek volt egy kezderunk slágereit.
ményezése: levelezzünk külföldi fiatalokkal. Mikor a
______________________
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Horváth Konstantin naplóbejegyzései

DEBRECZENI SIXTUS ATYÁRÓL
Dr. Horváth Konstantin Gyula OCist. (1896−1970) egyetemi magántanár, volt zirci perjel, 1914-ben lépett a
Ciszterci Rendbe. Egyetemi tanulmányait az innsbrucki egyetemen végezte, ott szerezte meg a teológiai doktorátust is. Közben 1919-ben pappá szentelték. A rend budapesti tanárképző főiskoláján majd a zirci teológiai főiskolán tanított teológiát, 1936-ban újból Budapestre kerül, mint a tanárképző főiskola igazgatója és a Bernardinum
házfőnöke. Ekkor megszerzi a tanári oklevelet és a doktorátust történelemből. Tudományos tevékenysége egyre
inkább a történelem terére tolódott át. A negyvenes évek közepén magántanári habilitációt szerezett Mályusz
Elemér mellett. 1946-tól perjel volt Zircen és a hittudományi főiskola igazgatója egészen 1950 szeptemberéig.
Ezután 1963-ig püspöki levéltáros Veszprémben, majd ugyancsak ott él nyugalomban, de állandó munkában haláláig.
(Szolgálat c folyóirat 1971. 10. számában megjelent nekrológ alapján)
Veszprém megyei Nemzeti Levéltárban található irathagyatéka, közötte naplói 21 kötetben, gyermekkorától
1968-ig, kézzel ill. gépírással írva.
Debreczeni Sixtus rendtársáról szóló gépírásos naplóbejegyzései a sorozat X. kötetében olvasható, melyet betűhíven az alábbiakban közlünk.
[1954.] II. 25. … Szomorú vagyok.
Tegnap kaptam sürgönyt, hogy Sixtus
temetése ma lesz Székesfehérvárt. Nem
értettem az egészet. Ma reggelre Monostoriné adott néhány egri levelet,
melyben megírják, hogy autó gázolta
el. 21-én vasárnap d. u. ment ebédhelyről hazafelé biciklin és ekkor
jött egy nagy autó, személy, melyben
a vezető is részeg volt, a tulajdonos
is, pártember az volt. Az autó elgázolt egy 5 gyermekes családapát, aki
szintén meghalt, és akkor neki ment a
másik oldalnak, ahol Sixtus alig
szállott fel a biciklire. Neki ment
és oly sebességgel, hogy rögtön meghalt. Agyveleje kilottyant és két lába a hasába beleszaladt. Még felnézett az égre és vége volt. Ott feküdt
elég soká. Hárman voltak tanúi a dolognak. Annyira szerették és annyira
rajongtak érte, hogy a kihullott vérét ereklyeként gyűjtötték össze.
Gyóntatószékben és különben is összetartotta a gyermekeket is meg a felnőttek nagy részét. A levelek erről a
rajongásról tanúskodnak.
Testvére Gyula sürgönyzött. Ma táviratoztam Ács Kajetánnak Fehérvárra,
hogy fejezze ki részvétemet a családnak és nem tudok elmenni ma délután a
temetésre.
De nagyon megfogott…
…
II. 26. Hoffmanénak írja Bora…
„Szemtanútól hallottam és írom az
esetet, Ő vasárnap d. u. biciklivel

ment a főutcán. Felnémetről egy nagy
luxusautó megbomlott sebességgel száguldott befelé. A soffőr utólagos
megállapítás szerint 80%-os részeg
volt, úgyszintén a mellette ülő autótulajdonos. (egy pesti magasrangú
pártember is). A keramit elején, ahol
az utca elkeskenyedik, az autó cikkcakkban robogott hol egyik, hol másik
oldalon fel a járdára és súrolta a
falat, közben elütötte a járókelőket
kéz és lábtöréssekkel. A Görög utcánál az útvonal lejtős, itt már eszeveszett gyorsasággal elütött egy embert, 5 gyerekes családapát, meghalt,
s abban a pillanatban a másik oldalra
csapott át, itt ment az atya, aki nem
tudott már jobban kitérni és az autó
keresztül gázolt rajta, az illető
látta, hogy az utolsó pillanatban az
égre nézett s aztán szörnyű cafattá
vált, fel ismerhetetlenné lett, agyveleje a földön, lába a hasüregében
stb. Az egész város egy döbbenet,
olyan nagy hatással van mindannyiunkra, hogy csak elnémulunk és nagy
kérdőjellé válunk. De egyúttal félelem is ül az arcokon. Az egyetlen bátor kiállású pap, aki félelem nélkül
tudott hivatásának élni, erősítette a
lelkeket, fáradhatatlan volt ebben.
Közben tartotta a fiatalságot, járt
a szegényekhez. Mindenütt ott volt,
ahol vigaszra, erősítésre szorultak a
lelkek. És most nincs többé. Utána
nem következik senki. A lelkek árván
maradnak. … a lelkek nem annyira ér-
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szen egyik keze a feje alatt, egyik
te, mint inkább hozzá imádkoznak. Solába eltörve a hasüregben. Fekete az
kan a porba kihulló vérét felszedték.
arca és nem lehetett ott felismerni.
Én nem találok másképen vigaszt, mint
Papírost tettek az arcra és ott feabban a gondolatban nyugszom meg,
küdt ½3-tól ½7-ig. Az előtte elütött
hogy ő felajánlotta életét engeszteember még ½ óráig élt a kórházban.
lésül és a jó Isten elfogadta azt.
Sixtust nem volt szabad senkinek megErejét megfeszítve sem tudott az élő
nézni a halottas kamrában. De ErzséSixtus többet tenni.
betnek mégis sikerült.
Így talán többet. És az emberek elA
rendőrség
érkeznek tudatára,
felszólította
a
hogy
ki
volt
ő
családot,
hogy
Egernek. Az ő egyékérje a Székesfenisége világít ebhérvárra szállíben a rettenetes
tást. Így akarták
sötétségben.” …
úgy
látszik
a
Margó
írja:
nagy felzúdulást
Majdnem a lakásánál
és a vallási tüntörtént,
gondolom
tetést elkerülni.
ebédről ment haza
A
népnek
már
biciklin … Három
mondották,
hogy
szemtanúja volt az
el is szállítotesetnek.
ták
a
holtat,
Sokáig feküdt az
pedig
nem
volt
úttesten, mindjárt
igaz az időpont,
meghalt,
de
nem
Sixtus atya sírjának zárólapja a székesfehérvári ciszterci
amire ezt állívitték el mindjárt…
templom altemplomában.
tották. Az egriek
Alaghy Dezső OCist atyával közös sírboltban nyugszik.
akarták, hogy ott
Erzsébet.
temessék el. A család is belement.
Hoffmann Jenőnének.
De nem lehetett, el kellett szállíElment ő is tehát. Kaptam tegnap
tani. Aztán Fehérvárt volt a temegyászjelentést. Nem tudom ki írta, de
tés. A koporsó le volt ólmozva. Üveg
Egerből jöhetett. …
alatt volt az arc. Meg lehetett már
III. 1. Hétfő. Még most is Sixtus
ismerni, de ruhánkat csak a koporsóhalálának hatása alatt állok. Tegnap
ra lehetett feltenni és így volt a
d. e. 11-kor volt nálam Aradi Erzsénagy temetés. Temette Ács Kajetán
bet és Julia nővér, akik most kórházAntal, Három papos volt ez is. És
ban vannak és a Károly templomban
sokan voltak ott. Állítólag 30 pap
sekrestyéskednek. Ő ott volt a temeis volt. Nagy temetés volt. Egerben
tésen Székesfehérvárt és előtte Egeris volt érte szentmise. És az nagyon
ben.
nagy feltűnést okozott, hogy mennyiEgerben nagy volt a felzúdulás. A
en tudtak megjelenni ezen.
szerencsétlen autón a berúgott sofőVérét feltörölték ruhával és szét
rön kívül még 3 félig berúgott nő is
akarják
darabolni
mint
ereklyét.
volt, akik szinte nevetgélve szálltak
Sixtus imádkozz értünk, imádkozz érki a kocsiból miután már négy ember
tem…
halálát okozták és utolsónak Sixtust
elütötték és a tengelye a kocsinak
Érdekes, hogy a franciaszakosak így
eltört. Ezeknek nem volt a kocsiban
mennek el… Páll Szilveszter, Gonda
semmi bajuk. Sixtus koponyája egészen
Keresztély és most Sixtus…
betörve, egyik szeme kifordulva egé________________________

Kérjük a kedves diáktársainkat, olvasóinkat,hogy a mellékelt csekken a 2017. évi tagdíjat szíveskedjenek befizetni, hogy a jövőben is mindenkinek küldhessük újságunkat,
melynek nyomda és posta költségei egy évben 1500 Ft.
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Az Egri Konvent levéltárának anyagából − I.
Iskolánk életéről az 1944/45 tanévtől az államosításig igen szűkszavú tájékoztatást kaphatunk a megjelenő vékonyka Évkönyvekből. Erről az időszakról bővebb felvilágosítást nyújtanak az egri konvent iratai,
melyek a Veszprém Megyei Levéltárba kerültek (vajon milyen úton-módon?).
A konvent perjele, 1943-tól az 1950-es feloszlatásig dr. Hegyi Kapisztrán volt, aki rendszeresen küldte
jelentéseit konvent és az iskola életéről Zircre. A levéltár őrzi ezeknek a jelentéseknek másolatait, megtalálhatók ebben az anyagban a konvent-gyűlések
jegyzőkönyvei, valamint a zirci apát konventnek
küldött leveleit is.
Az 1944−45-es időszak irataikból közlünk
néhány iskolánkra vonatkozó részletet.
Az szövegben a ciszterci atyák csak a rendi
keresztnevükön szerepelnek, ezekhez az első
említéskor zárójelben a családi nevüket is, továbbá néhány helyen magyarázó részt is hozzáfűztünk.
Jegyzőkönyv a Ciszterci Rend egri konventjének 1945. március 5-én tartott gyűléséről (kivonat)
…
Zircről hosszú idő óta semmit sem hallunk. Nem tudjuk, eljut-e, vagy mikor jut oda ez a jegyzőkönyv? De
gondolatunk sokszor száll a Mater Monasterium, minden magyar ciszterci gondolat fészke, bölcsője felé,
ahová nemcsak anyagi ellátásunk, nemcsak a külső összetartozás szálai fűznek, hanem ahová csendes
órák elmélkedésében megpihenni jár a lelkünk…
…
4. A jövő számára a konvent jegyzőkönyvében is megörökítjük a legutóbbi hónapok eseményeit:
1944. Október 2.
Október 28.
Október 30.

November 1.

November 19.

November 20.
November 21.
November 26.
November 29.
November 30.
December 4

Iskolánkba a német altiszti iskola költözik. A tanítást a Líceumban folytatjuk. Ettől kezdve a
felszabadításig állandóan különféle német alakulatok használják iskolánkat, időnként a
rendházat is kisebb mértékben. Október 28-án a tanítás megszűnik.
[Kelecsényi] Ákos Budapestről Egerbe jön. Egert először bombázzák.
Eger második bombázása
Október végén Alperjel [Richter Mátyás], [Szalay] Gábor, [Károly] Asztrik,és [Baghy] Osvát
elutaztak.
A temetőbe nem tudunk kimenni, itthon imádkozunk, s csak 4-én tudnak a Perjel, [Bartók]
Egyed és [Varga] Bennó kimenni a rendi sírbolthoz.
November közepétől az ágyúzást egyre erősebben halljuk, a becsapódások egyre közelebb történnek.
[Kádár] Antal kimegy az egedi szőllőbe, s a felszabadításig ott is marad. Magyar katonákat
gyóntat az első vonalban. Németek előtt kémgyanúba keveredik.
Este ½11-kor becsapódás az állami gimnáziumba, a rendház Csiky-utcai szárnyának betörnek az ablakai.
Leköltözünk az óvóhelyre.
Berendezkedünk lakásra az óvóhelyen. [Erdélyi] Guidó mint lelkész a Kőnig-pincébe költözik át, ahol tömeg-óvóhely van és ott marad 25-ig.
Megkezdjük a szentmiséket és az ájtatosságokat az óvóhelyen. Egyre többen jönnek be a
városból óvóhelyünkre.
A rendház teteje találatot kap az Osvát lakása felett, és ugyancsak erős találat éri az állami
gimnázium homlokzatát, minek következtében a Széchenyi-utcai front ablakai is betörnek.
Az este nagy robbantások hallatszanak, az utolsó német alakulat (utászok) este ½10-kor
elhagyják a házat.
Hajnalban megérkeznek az oroszok. Az óvóhelyen kb. 120 személy van rajtunk kívül. A
rendház előtti teraszon orosz temető nyílik.
Felköltözünk az óvóhelyről a VI. osztályba. (Az első emeleten a lépcsőháztól balra, az első
tanterem.) A menekültek részben hazamennek, részben a VII. és VIII. osztályban, s a egyik
fogadószobában helyezkednek el. Az apácák a másik fogadószobában laknak. (A VII. és
VIII. osztály az első emeleten, a lépcsőháztól balra levő a 2. és a 3. tanterem, a tanári fogadó szobák ugyanezen az emeleten a lépcsőháztól jobbra helyezkedtek el.) Új és új menekül-
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December 13.
December 13.
December 29.
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tek érkeztek, még két tantermet és egy szobát nyitottunk meg számukra a gimnáziumban.
Éjjel a rendtagok s civil férfiakkal karöltve őrséget tartanak.
Antal megérkezik az Egedről.
A legsúlyosabb légitámadás a város ellen.
Megkezdjük a tanítást.
Kezdünk felköltözni a szobákba, Újévre már megszűnik a közös lakás a VI. o.-ban.

…

A jegyzőkönyvet Kelecsényi Ákos készítette.
***

A háborús károkról a levéltári anyagban egy 1946. február 6. keltezésű kimutatás készült.
A németek okozta károsodás rovatban
3 hl bor (bikavér),
80 kg. szappan,
66 mázsa fa − szerepel

„Egyéb”(?) háborús károk között az alábbi, nagyobb tételek találhatók:
140 kg. liszt,
60 kg. cukor,
150 kg só,

250 kg alma,
2500 db tojás
80 hl bor.
***

Részletek dr. Hegyi Kapisztrán perjel 4/1945 sz. 1945. április 4-i jelentéséből
Méltóságos és Főtisztelendő Apát Úr!
Krisztusban szeretett Atyánk!
…

(Kiegészítések a jelentéshez mellékelt 1945. március 5-én kelt jegyzőkönyvhöz.)
[Rédey) Gerő febr. 24-ig bezárólag tanított; Osvát helyét készségesen vette át, a latint a VIII-ban. Időnkint
nagy fáradságról panaszkodott, de szokott életrendjét élte. Akkor kérte, hogy kórházba mehessen. A házi
orvos bizalmasan közölte velem azt a nézetét, hogyha kissé meg is erősödik ott, többé nem fog tanítani. 27én a maga lábán ment be a kórházba. Pár nap múlva vérátömlesztést kapott Juliántól. Egy-két napig élénkebb volt az arcszíne, kedve, aztán lassan-lassan romlott az állapota. Igen nyugtalan beteg volt, nem akart
feküdni: üldögélt, járkált, amíg csak bírta. Kórházba menetele előtt meggyónt, megáldozott; ott is gyónt s
március 11-én − mikor rosszul lett − maga kérte az utolsó kenetet. Attól kezdve minden éjjel egyikünk bent
volt nála; 23-án délután szép csendesen elpihent. Szerzetestanár szebb halált nem kívánhat.
…

Eger nov. 30-án szabadult fel. Dec. 13. óta megszakítás nélkül tanítunk. Azóta egyetlen látogató volt az iskolában: dec. 15-én egy orosz tiszt nézett be 1−1 percre az osztályokba. A VIII-ban megkérdezte, megértik -e,
ha valamit németül mond a fiúknak. Ezt mondotta: Die einzige Pflicht der ungarischen Jugend ist heute: lernen,
lernen, fleissigen lernen!
A gimnázium pénzkészlete teljesen kimerülvén, a KIF helybeli tagjával való megbeszélés után kihrdettem
a tandíjnak 150 P-re való felemelését s a városhoz benyújtottam egy kérelmet. A képviselőtestület tegnap
tartott ülésén egyhangúan megszavazta a kérelem teljesítését.
…

Egerben még januárban megalakult a Nevelők Szabadszervezete, ennek mindnyájan tagjai vagyunk.
…

Az orosz nyelvet [Ferenczy]Csaba tanítja. Az ősz óta annyira megtanult oroszul, hogy gyakorlati témákról
folyékonyan beszél. Az első napokban mérhetetlen szolgálatot tett.
Julián öccse érdekében még januárban Debrecenben járt s nem adódván alkalom visszautazásra, két hétig maradt ott. Megismerkedett vezető emberekkel, a kormány egyik-másik tagjával is. Itthon a Polgári Demokrata Párt jelölése alapján (ennek csaknem mind tagjai vagyunk; hárman a kisgazdapártban vannak) ő
lett az igazoló bizottság elnöke. E minőségben sokat dolgozik, üléseiket naponta 11-től 2-ig tartják. Bekerült
a városi képviselőtestületbe is. Tagja a „Nemzedékek” folyóirat szerkesztőbizottságának.
…

A városban eddig nekünk semmi kellemetlenségünk nem volt. A vezető állásban új emberek vannak, de
részükről mindenben megértést, előzékenységet és rendkívül udvarias magatartást tapasztalunk. Munkánkat
szóban és tettben egyaránt értékelik.
…

Isten óvja Méltóságodat és Rendünket! A legmélyebb tisztelettel maradunk Apát urunk hűséges fiai:
Kapisztrán
_______________________
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KÖNYVISMERTETŐ
EGRI PRELŰDÖK ZONGORÁRA − Dr. Pápai Vratarics György művész-tanár élete

Egy életrajzi kötet mindig érdekes olvasmány, mert egyéni szemszögből nézve ismerjük meg íróját és korát. Dr. Pápai Vratarics György kötete is ilyen. Bevezetésként
a família eredetéről olvashatunk. A család neve délszláv eredetű, és első írásos említése 1683-ból való Pápa városának történetében. Az emlékíró nagyapja Egerben született, Hevesvezekényen hunyt el mint ottani földbirtokos. Vratarics György szülővárosa
szintén Eger (1908), és sok időt töltött nagyapja falujában is. Az egri elemi iskola után
(1914−18) a ciszterci rend egri gimnáziumában tanult tovább. Szeretettel emlékszik a
Kacsapart környékén lakó osztály- és iskolatársakra, játszópajtásokra. A korabeli
gyerekek élete, szokásaik, kedvenc játékaik elevenednek meg a könyv lapjain − és
persze a fiúknál oly fontos „csapat” kialakulása az egyívásúakból. A gimnázium, a
Csiky, a Rózsa utca és a Vásártér környékén lakó, hasonló korú diákok szoros véd- és
dacszövetségben álltak az „idegenekkel”.szemben. 1921-ig tartott ez a barátokkal
eltöltött időszak. A könyv lapjain megjelenik a gimnázium és a templom együttese, a
tanárok, ahogy az író képzeletében megmaradtak. Tisztelettel említi nevelőit erényeikkel és emberi gyöngeségeikkel együtt: dr. Bárdos József, a szeretett osztályfőnök,
Tóth Ágoston, Szász Alfréd, Baksa Kristóf, dr. Balassa Brúnó, Domby Márk, Módly
Dezső, Szalay Gábor. Kovách Demjén tanár urat az egész osztály szerette, és noha már az utolsó két évben nem
tanította a fiúkat, érettségi (1926) után mind az ötvenhatan fölkeresték őt, hogy elbúcsúzzanak tőle. E mozzanat anynyi év után is megmaradt a tanítványban. (A visszaemlékezést a szerző 1958 és 1967 között írta.) Werner Adolf volt
akkor az igazgató. Békefi Remig a zirci apát meglátogatta a gimnáziumot, és Vratarics György a diákokhoz intézett
szavaira szóról-szóra emlékszik: „Fiaim, kérlek, tegyétek meg kötelességeteket, ne ötven százalékig, ne hetven százalékig, hanem száz százalékig!”
A tanulmányai alatt átélt hullámvölgyeket is, de jelesen érettségizett. Gyermekkorában már zongorázni tanult,
kedvvel és tehetséggel. Majd a zeneakadémián felvételizett, ugyanakkor beiratkozott az egri Jogakadémiára is.
Mindkét helyen megszerezte a diplomát, az utóbbin summa cum laude minősítéssel. A jóképességű fiatalember a
sportban is kitűnt: a lövészetben ért el szép sikereket. A jogi diplomával a Kultuszminisztériumban kezdett el dolgozni. Házasság, világháború, kitelepítés a fővárosból Dombrádra…
Az 1945 utáni történetet már leánya, Nóra vetette papírra. Avatott kézzel, együttérzéssel tárgyalta ezt az időszakot édesapja elhunytáig, 1987-ig. A világháború után a jogi diploma „elértéktelenedett” és a zenetanári végzettség
adott megélhetést a szerzőnek és családjának. A szeme világát is elvesztette, de növendékei továbbra is jártak hozzá.
Számos egri családnév bukkan föl a kötet lapjain, ami az egrieket és a városhoz kötődőket különösen érdekelheti.
Az olvasó tájékozódását a kézirat szerkesztője, Szuromi Rita bevezetője, családtörténeti tanulmánya és jegyzetei
segítik.
A könyv ismertetője: Havas-Horváth István
Kornétás Kiadó, Bp. 2015. szerk: Szuromi Rita
***

Józsa László: „INTRIOBO AD ALTARE DEI”− Kunszentmárton katolikus papjai

„Az 1719 körül végbement újratelepítés óta eltelt három
évszázad alatt Kunszentmártonban működő római katolikus
papok életútja, lelkipásztori és kulturális tevékenységének
ismertetése hosszú éveken át folytatott kutató, válogató és
elemző munka eredményeként tárul az olvasók elé.”
Közel három évszázadot felölelő időszak papjai között
szerepelnek a „Kunszentmártonba hurcolt ciszterci szerzetes paptanárok, akik a kármelita rendház falai és kerítései
között 37-en élték végig száműzetésük, fogva tartásuk keserveit. Három hónapig tartó
kényszerű kunszentmártoni tartózkodásuk nemcsak szomorú emlékeket hagyott hátra
a helybeliek szívében, hanem megtapasztalhatták a nagy tudással felvértezett ciszterci szerzetesek kivételes intelligenciáját, türelmét, alázatát, igaz emberi magatartását,
jóra való készségét. Erre vonatkozóan is sok adat található a könyvben.” Mindezeket
a majd 700 oldalas könyv előszavában olvashatjuk.
Külön fejezet (577−628. o.) foglalkozik a kitelepített ciszterciekkel, ismertetve az
1950 nyarának történetét. A könyvben megtalálható az internált 37 szerzetes − közöttük a ’30−’40-es években Egerben tanító dr. Ágoston Julián, Falubíró Győző, dr. Kelecsényi Ákos, Küzdi Aurél,
dr. László Vince, Simonyi (Scherk) Marian, Szabó Tihamér − életrajza is. Részletesen ismerteti kunszentmártoni
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hónapjait a szerző szívéhez olyan közel álló Ágoston Juliánnak, akinek mint ifjú tanítójelölt mindenben hűséges
segítője, napi ministránsa volt, közelebbről is megismerhette irodalmi munkásságát. Verseit, prózai munkáit lemásolva féltve megőrizte.
Szerzője, Józsa László kunszentmártoni tanár, helytörténész már ismerős lehet az Egri Fehér/Fekete olvasóinak. Lapunk 2012. Veni Sancte-i számában olvashattuk visszaemlékezését Kunszentmártoni emlékek a ciszterciekről címen. Segítségével jelent meg 2013-ban Diákszövetségünk kiadásában Ágoston Julián Kunszentmártonban
írt verseinek kötete.
MTA-SZTE Vallási kutúrakutató csoport Szeged 2016
***

Marton Bernát: MESGYEKÖVEK-HATÁRKÖVEK

Bernát atya a Dallasi Miasszonyunk Ciszterci Apátság szerzetese ismert a fiatal és az öreg ciszterci diákok körében,
2014/15 tanév második félévben a budai Szent Imre Ciszterci
gimnáziumban tanított. Ekkoriban meglátogatta a ciszterci iskolákat és az egri Gárdonyiban is találkoztak vele a diákok. Lapunk
2015. húsvéti számában közöltük a vele készült interjút.
A könyv tartalmáról a szerző előszava szól. „E kis könyvecske anyagát tulajdonképpen három elég különböző műfajú
anyag alkotja: maga a napló, amit a 15 éves magyar fiúcska
vezetett lelkiismeretesen, tizenhárom hónapon keresztül, tartalmazva nyelvtani hibáit, sajátos kifejezéseit és egyedi stílusát. Azután kisebb beillesztések jelzik, hogy egyes részek kimaradnak, és csak egy összefoglaló bekezdés
irányítja az olvasót a továbbiakra. A harmadik rész, amely ’Összefoglaló és kiegészítő’ címen jelenik meg a harmadik fejezetben, egy szóbeli elbeszélés utólagos rögzítése, ismét sajátos stílusával”.
A közel 250 oldalas „könyvecske” mintegy 200 oldalán a gondosan megőrzött 348 oldalnyi kézirat anyagát
tartalmazza: − első lapjának keltezése: Budapest, 1956. november 20. − még itthon írhatta −, utolsó lapja Chamby,
1957. december 20- i keltezéssel a Genfi tó mellet íródott. Ekkor ugyan még nem ért célba, 1957 szilveszterére
száll le a gépe New York-ban, és találkozik ciszterci szerzetes bátyjával, akihez édesanyja küldte.
A hosszú út története már ismerős volt, hisz hál’ Istennek jó pár alkalom volt Bernát atyát itthon sorsáról faggatni. Követve menekülése mindennapjainak történéseit, nyíltszívű feljegyzéseit, mi is együtt érző társai leszünk.
A könyv bemutatója a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban volt 2016. december 9-én.
Magyar Mercurius Kiadó Budapest
***

Thomas Esposito OCist: A TŰZ LEVELEI
A szerző,Thomas Esposito atya (szül. 1982. Kalifornia USA)
ciszterci szerzetes és pap a Dallasi Miasszonyunk Apátságban,
Texasban. 2014-ben doktorált Szentírástanból Rómában, a Pápai
Biblikus Intézetben. Jelenleg a dallasi ciszterci középiskolában
és a Dallasi Egyetemen tanít, kurzusokat tart Ó- és Újszövetségből, Bibliai Görög Nyelvből, és Világvallásokból. Apátságában
betölti a novíciusmesteri és alperjeli pozíciót.
Könyve. Letters of Fire, 2015-ben New Yorkban jelent meg
Szokatlannak találjuk ezt a levélformában megírt könyvet,
különösen, ha a 23 levél címzettjeinek sorát láthatjuk: I. János Pál pápa, Endrédy
Vendel, Albert Einstein, Audry Hepburn, Jeanne D’Arc és így tovább, csupa, már
nem élő személy. Még meghökkentőbb címzett „Miss Facebook”, nem is személy,
hanem ma oly kedvelt jelenség, már-már életforma.
Dékány Sixtus zirci apátúrnak a magyar kiadás elé írt szavai jól eligazítanak:
„Thomas atya jó tanár. Leveleivel mellénk ül, és onnan szól, a szomszéd padból.
Aztán észrevétlenül elvezet a bennünk lévő válaszig. Írásai több mint lenyűgözőek, világok rejtelmei nyílnak ránk,
ismeretlen lelkek hangjai csengenek bennünk. Figyelni tanít, észrevétlenül olvastat. Egyes történetek minikalandregénynek is elmennek. Sőt: jó krimik − véljük már-már, és nem tudjuk letenni a könyvet, olvassuk tovább.
Aztán minden levél végén úgy érezzük, mintha valami elmozdult volna bennünk, vagy átsuhant felettünk egy angyal. Talán még azt is gondoljuk: amit eddig tettünk, kicsit másképpen is tehetnénk holnap.”
A könyv bemutatója a Székesfehérváron, a Ciszterci Szent István Gimnáziumban volt 2016. december 16-án.
Éghajlat Könyvkiadó Budapest
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hírek...hírek...hírek...
’56-RA EMLÉKEZTEK az egri tv-ben a résztvevők, hozzátartozók.
Két részlet a közel 80 perces műsorból:
Dr. Habis György tanár úrról fia, Habis László, Eger város polgármester emlékezett, aki ’56-ban még 5 éves
kisfú volt.
Az édesapámat, legjobb tudomásom szerint, egy gimnáziumi tanuló jelentette fel és ennek alapján vitték el az
ávósok, az „ellenforradalomban” való részvétel miatt − ahogy ekkor fogalmazták.
Az első, amire mint kisgyerek emlékszem: két vagy három ávós jelent meg a Balassa utcai lakásunkon egyik este.
Két napra való élelmet és fehérneműt, tisztálkodó szereket, borotvát csomagoljon össze − mondták −, utána majd
hazaengedik. Nem így történt, internáló táborba vitték. (egy olyan rendőr kísérte Budapestre, akit a dolgozók
gimnáziumában tanított.) Kistarcsán és Tökölön töltött több hónapot. Édesanyám ügyvédet fogadott, próbálva
kieszközölni, hogy szabadlábra helyezzék.
Otthon van egy-két dokumentumunk, miszerint a tanítványainak szülei, ahol osztályfőnök volt, segítették a
fenntartó nélkül maradt családot. Volt, aki apróbb pénzadományt juttatott el, mások az „IKA” csomagból hoztak
nekünk, gyerekeknek kakaóport és egyebet. Volt egy hallatlan összefogás abban az időben, méltatlannak és
igazságtalannak tartották a szülők édesapám meghurcolását.
Az internáló táborból számos levelet írt, próbálta nyugtatni édesanyámat, bizakodó volt, hogy hazakerül.
Egy félév elteltével engedték szabadon, Nem felejthető számomra, mikor egy este érkezett, megcsókolta
édesanyámat és minket, gyerekeket, majd pár perc múlva sarkon fordult és elment, − nem értettem, hogy hová? − A
Szervita templomba ment, hálát adott az Istennek, hogy kivergődött az internáló táborból.
***
1956. december 4-én gyászruhás asszonyok menete vonult végig Budapesten, ennek hatására december 10-én
Egerben is tüntetést szerveztek. Erről emlékezett dr. Csank Istvánné Vasas Ella, aki akkoriban az egri kórházban a
bérelszámoló csoportvezető volt, és munkatársaival együtt indult a tűntetésre.
Ismertem az egész kórház személyzetét, végigjártam az osztályokat − főszervezőnek tituláltak −, megbeszéltem a
főnővérrel, hogy ügyeljenek arra, hogy a betegápolásban fennakadás ne legyen. Nagyon sokan összejöttünk, az I.
korház és az irodai rész a Fő utcán sorakozott, a II. korház (az Irgalmasok) pedig a minaretnél. A kórházi kertész
egy szép koszorút készített, azt vitték a menet élén. Csendben, egy szál gyertyával mentünk. A járdán rengetegen
álltak. Egyszer csak felhangzott: Ki a járdán álldogál, a ruszkival cimborál − erre a menet kétszeresére dagadt. Szép
csendben haladtunk, ahogy azt vállaltuk. A menetet nem mi vezettük, az élen a dohánygyári asszonyok mentek, sokan
babakocsit tolva. Felérkeztünk a 60-as ezred emlékműhöz. Megálltunk, és mint derült égből a villámcsapás, a Deák
Ferenc utca felől nagy dübörgés hallatszott. Egyszer csak megjelentek a tankok. Megálltak, nem tudtuk felfogni mire
készültek − mindenkit szíven ütött ez a találkozás. Hirtelen sorban elindultak a tankok, a Szvorényi utcára
kanyarodva. Mint utóbb kiderült, Verpelétre voltak vezényelve, nem miattunk jöttek ide. Megvártuk, míg az utolsó
tank is elmegy, a tömeg nem oszlott. Rövid idő után a tömeg lefelé vonult, a Petőfi szobornál álltunk meg.
Megindult lélekkel, beszélgetve tartottunk hazafelé, sajnálkozva: nincs semmi remény, hogy az oroszok
kimenjenek országunkból.
•

•

EMLÉKTÁBLÁT helyeztek el Egerben a Széchenyi utca 12. sz. ház falán Gáspárdy Gyula és Géza

emlékére, akik lapszerkesztőkként, az egri kőszínház építésének élharcosaiként,
az Eger és Vidéke című lap alapítóiként váltak Eger város polgárságának jeles
személyiségeivé.
Késői utód, dr. Gáspárdy László emlékezett életükről az emléktábla avatásán
2016. október 8-án:
Gáspárdy Gyula 1836. február 6-án született Egerben. Középiskolai
tanulmányait a Ciszterci Rend Egri Kat. Főgimnáziumában végezte. Előbb a
vármegyénél teljesített szolgálatot. Az Érseki Joglyceumban 1868-ban
államvizsga bizonyítványt nyerve ügyvédi irodát nyitott. 1878-ban az Egri
színkör-részvénytársulat titkárává, később elnökévé választották. 1867-ben A
Buzogány c. heti újság, később a Kakas, majd az Egri Lapok c. hetilap
szerkesztője és a tulajdonosa volt. 1884/85-ben az Eger és Vidéke c. hetilapot
szerkesztette. 1898. augusztus 31-én hunyt el Budapesten. Felesége zsújtai
Némethy Katinka volt.
Gáspárdy Géza 1837. január 12-én született Egerben. Középiskolai
tanulmányait a Ciszterci Rend Egri Kat. Főgimnáziumában végezte. 1854-ben a Pesti Kir. Egyetem Jogi Karán
államvizsga-bizonyítványt kapott, ezután a vármegyénél dolgozott. 1862-ben ügyvédi irodát nyitott. Az Eger és
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Vidéke c. hetilapnak 1884-től haláláig munkatársa, két éven át szerkesztője volt. A Színházi Rt. elnöki, illetve
titkári, a nyári színkör-részvénytársulat Felügyelőbizottságának alelnöki tisztségét töltötte be. A tulajdonában álló
Széchenyi u. 12. alatti ház udvarán állt 1868. és 1880. között az első egri színház. 1891. december 26-án hunyt el
Egerben. Neje okolicsnai Okolicsányi Celeszta volt.
Az emléktáblát Koós Ede atya, a teológiai tanára, a Szent Bernát templom igazgatója áldotta meg

•
AZ 1956. DECEMBER 12-I EGRI SORTŰZ áldozataira emlékeztek a gimnázium dísztermében.
Habis László, a város polgármestere köszöntötte a megemlékezőket. Fiatalkori emlékei közül felidézte az 1956ban történteket. A mi generációnknak van feladata abban, hogy az új generációk megismerjék a történteket −
mondotta. Dr. Csank István diáktársunk, az '56-os Szövetség Egri területi Szervezetének vezetőségi tagja
beszédében az ifjú gimnazistákhoz, a fiatalokhoz szólt: „Mi már megöregedtünk, belefáradva a hazugságözönbe,
ezért képletesen átadjuk nektek a lyukas zászlót.” − Nem volt vége 1956. november 4-én a forradalomnak:
zűrzavar volt és káosz − mondotta − , majd érzékletes képet festett a hallgatóság előtt az akkori egri helyzetről. A
diákság nevében Oláh Zsófia, a gimnázium diákja szólalt fel, aki a történelmi visszaemlékezés mellett beszéde
zárásaként kérdéseket tett fel kortársaihoz: ha holnap ismét eljönne a harcok ideje, vajon hányan törnének az első
sorokba, és ugyanakkorra lánggal égne-e bennük is a hazaszeretet, mint égett az 1956-ban harcoló hősökben? A
programot a diákszínjátszó verses, zenés műsorával zárták.
•
Gimnáziumunk Értesítői ill, Évkönyvei olvashatók, sőt letölthetők az interneten. Ha a Googlba
beírjuk: „Iskolai értesítők Könyvtár Hungaricana”, rákattintva tovább a „Iskolai értesítők helységnév szerint”,
majd innen az „Eger” linkre, itt
rákattintunk a „Ciszterci rendi
katolikus gimnázium” -ra, láthatjuk
az értesítők sorát 1822, 1842, majd
1850-től évenként 1948-ig, sőt még
itt található az állami Gárdonyi
Géza gimnázium 1948/49 évi
Évkönyve is.
Különösen figyelemreméltóak
azok az kötetek, melyekben az
iskola
történetéről
szóló
tanulmányokat olvashatunk:
1894/95−1896/97 évi Értesítőkben Kassuba Domokos Az egri
gymnasium c. és 1913/14 évi Értesítőben dr. Nagy Béni Az egri
főgimnázium története (1776−1914.)
1852/53. tanévi értesítő
1822/23. tanévi értesítő

•

KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT! Gődl Károly (é. 1951) Höhr-Grenzhausen (Németország)

− 20 000 Ft;

•

AZ EGRI FEHÉR/FEKETE  elektronikusan a www.ciszterciekegerben.hu honlapon érhető el. A honlap
gondozója. dr. Kaibás Gábor Márk, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban 2001-ben érettségizett diáktársunk, akinek
köszönhetően újságunk 1994 óta megjelent valamennyi száma az interneten olvasható, illetve letölthető.
HALOTTAINK
Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk:
Győry Iván (érett. 1947) − Ansonia, Connecticut USA
Requiescat in pace!
_________________________________________________________________________________________________________________

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál: Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók Béla út 25. III. 5/A
tel.:(1) 386 2295 vagy E-mail: olah.gyula3@chello.hu
Az Egri FEHÉR/FEKETE alapítója és kiadója a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya. (3300 Eger, Széchenyi utca 17.)
Megjelenik Húsvét, Veni Sancte és Karácsony idején.
Nyilvántartásba véve 2.9.1/571/2004. szám alatt.
Felelős szerkesztő: Oláh Gyula
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2016. KARÁCSONY

MEGJELENT A 2015/2016. TANÉV ÉVKÖNYVE
mely egy kis bepillantást enged az immár 327 éves iskolánk életébe, képet nyerhetünk a ünnepekről,
rendezvényekről, a diákoknak előmeneteléről, a mai iskolák száz féle versenyeiben való szereplésükről.
Az Évkönyv címlapján Schumann Teofíl dr.(1769−1809), a gimnázium első ciszterci igazgatójáról készült
festmény képe látható, mely 2016. január elején került ki az iskolánk első
emeleti, lépcsőházzal szemközti falára. Mint olvashatjuk: Dolhai Lajos
pápai prelátus atya hívta fel figyelmet a festményre, dr. Ternyák Csaba egri
érsek úr hozzájárulásával került vissza az iskolába, melyet Sixtus apátúr
segítségével restauráltak.
Az iskola mindennapjairól részletesen a Kalendárium c. fejezetben
olvashatunk, a fontosabb eseményekről, ünnepekről az Életképek c.
fejezetből nyerhetünk tájékoztatást, a mai elvárásoknak megfelelően
számos képpel illusztrálva. Az ünnepek leírásaiból egyet kiragadva:
Iskolakezdő Veni Sancte-ra az egri bazilikába vonult át az egész
gimnázium. − szép hagyományként már több éve így történik, hiszen sem
iskolában, sem a templomban egyszerre több mint hétszáz diák, és a szülők
elhelyezése nem lehetséges. − A szentmise után az iskolanyitó ünnepségre
is itt került sor. Az igazgató évnyitó beszéde után a „Tudás Kulcsát” adja át
az iskola egyik frissen érettségizett diákja − aki kiemelkedő tanulmányi
eredményével, emberi-erkölcsi értékeivel példát mutat − a „kis
elsősöknek”, mai 5. osztályosoknak. Ebben a tanévben Varga Júlia volt az
átadó, aki kilenc tanéven keresztül kitűnő tanuló, a Szép Magyar Beszéd
verseny országos döntőjében első helyezést ért el. Jelenleg a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Igazgatás szakán folytatja
tanulmányait.
Ebben a tanévben négy osztály fejezte be tanulmányait. A ballagás-ünnepe örömét a gimnázium falain
kiáradva az egész város érzékelhette. „A kisharang szavára az osztályok elindultak osztálytermükből,
végigmentek folyosókon, az udvaron, ki a Széchenyi utcára a bazilikáig. Útjukat a sorfalat diáktársak jelezték. A
menet élén az iskolazászló haladt, s négy rézfúvós ballagási dalokat játszott. És a kellemetlen, hideg eső tette még
emlékezetesebbé a ballagást.”
Külön fejezetek szólnak a külföldi kapcsolatokról, kirándulásokról.
2002 februárja óta rendszeresek az olpei és egri gimnazisták találkozói, melyen tíz-tizenöt 10−11. évfolyamos
diák vesz részt. Erről Berta Petra 12.c o. beszámolóját olvashatjuk.
32 diák az angliai Broadstairs város Kent School iskolájában kéthetes angol nyelvi gyakorlaton vett részt.
A 7.c osztály tanulói április 20− 22. között tanulmányi kiránduláson voltak a Felvidéken 30 diákkal, 4 tanárral,
melyet a Határtalanul programban elnyert „Kő követ követ” című pályázat tette lehetővé.
A 11.a osztály három napon Erdélybe látogatott.
Az iskola tanulói számtalan − 26 országos, ezenkívül megyei-területi, városi − versenyeken vettek részt.
A sporteredmények is szép sikerekről szólnak: Diákolimpiai bajnokságot is nyertek: Osváth-Nagy Noémi 5.c −
birkózás, Jacsó Barnabás 8.c − tájfutás Szeles Bálint 11.e − 110 m gátfutás Kurtán Adél 9.e − ugrókötél.
Minden tisztelet azoknak a tanároknak, akik figyelemmel kisérve a lehetőségeket előkészítik a tanulókat erre a
számtalan „megmérettetésre”.
Ez évben is olvashatjuk diákok − sajnálatosan, de érthető okokból többnyire részleteiben közölhetett − remek
írásait. Örömmel sorolom fel ezeket: Kobolák Dóra 11.a. − Ünnepi beszéd március 15-én. (Neve már a tavalyi
Évkönyvben is szerepelt!); Bozsik Vivien 11.k(kn) 12.e. − A közlekedés hatása Eger környezeti állapotára
(részlet); Saufert Eszter 13.e. −A képversek nyelvi jellemzői; Pusztai Ágota 10.a. − Álom; Nagy Norbert 10.c: −
Áruló volt-e Görgey?
Az iskola munkáját jellemző számok ez évben is kedvező képet mutatnak. Lényeges adatok: 731 diák − 23
osztályban végezte el tanulmányait a 2015/2016-os tanévben. Osztályok létszáma 27−37 között volt. Átlagos
tanulmányi előmenetel pedig 4,43 (!). Az osztályzatokról annyi árulkodik, hogy a kitűnőek vastagbetűsök, a jelesek
pedig dőlt betűvel szerepelnek. Figyelemreméltó, hogy a 5.c osztály 4,91, és a 6.c 4,97 átlaga. A nyolcosztályos
évfolyam alsó négy osztályában 142-en végeztek, köztük 37-en kitűnő eredménnyel. Négy osztályban 114 tanuló tett
sikeres érettségit, 45-en jeles és kitűnő eredménnyel, láthatjuk tablóikat is. A tanulók 41%-a lakik kollégiumban,
helybeli 32%, bejáró 27% Megtalálhatjuk a 23 osztály névsorát és róluk egy-egy színes csoportképet.
Varga B. János igazgató úr vezette tantestületben 66 tanár nevelte-oktatta a diákokat, a kollégistákat pedig 3
nevelő tanár segítette. Ezenkívül a két intézményben – az iskolában és a kollégiumban – a folyamatos munkát
Vékonyné Hevesi Mária gazdasági vezető és 17 egészségügyi, irodai és technikai dolgozó biztosította.
Köszönet a Kovács Ottó tanár úrnak az Évkönyv tartalmas, gondosan szerkesztett munkájáért.
(O.GY.)

