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MEGÚJULT ISKOLÁNK

befejeződött a felújítási-fejlesztési munka
Amikor 1997 szeptemberében az újból indult ciszterci iskola első ünnepélyes Veni Sancte-je
után az öregdiákok – keresve diákkoruk kedves emlékeit – végigsétáltak az iskola folyosóin, benéztek a Szent Bernát kertbe, szomorú látványban volt részük: omladozó vakolat, itt-ott befoltozott kövezet, elavult, szinte életveszélyes fűtési, víz és elektromos rendszer volt ötven év után a
szocializmus gondoskodásának hagyatéka.
Az iskolánknak ma van jó gazdája: folyamatosan megújulnak az elhanyagolt épületei, a tanítást elősegítő felszerelésekkel gazdagodnak, ha most az egykori diákok sétálhatnának a kedves
falak között, örömmel mondhatnák: öreg iskolájuk ma szebb, mint valaha.
A felújítási-fejlesztési munka lényegében már a tanév elejére elkészült, augusztus 30 vette át Bérczi
Bernát apátúr a következő szavak kíséretében:
A Zirci Ciszterci Apátság fenntartásában működő egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium majdnem 3 évig tartó felújítási munkálatai hamarosan befejeződnek. A közel 766 millió forintos, uniós forrásból megvalósuló, 100 százalékban vissza nem térítendő támogatásból a 21. századi követelményeknek megfelelően korszerűsítették és akadálymentesítették az épületeket, emellett az energetikai fejlesztés
részeként közel 200 napelemet is elhelyeztek a tetőn.
Teljes körű infrastrukturális fejlesztés valósult meg az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban,
ahol energetikai korszerűsítést és akadálymentesítést is végeztek. A Zirci Ciszterci Apátság fenntartásában működő intézményt 765 millió forintból modernizálták.
Meg kell próbálnunk mindenkit külön köszönteni, oly
sokan vannak, akik ehhez a
projekthez hozzájárultak.
Ünnepi alkalom ez, mert
több, ami itt történik, mintha
csak egy beruházást, egy felújított épületet átadnánk.
Minden ünnepben bene van
egy emlékezés, minden ünnepnek része egyfajta hálaadás – és része minden igazi
jó ünnepnek egyfajta gazdagodás.
Emlékezésünk visszamutat az 1948 előtti gimnáziumi életre, amikor a zirci
Bérczi Bernát zirci apát, Karóczkai Júlia igazgató és Stefán Tamás ERTAMIL Kft.
apátság minden iskoláját a
vezetője
budai, székesfehérvári, pécsi,
bajai vagy egri gimnáziumait – köszönthetően az akkor még meglevő nagy földbirtokainak – nyugateurópai színvonalon szerelte föl.
Ez a fejlesztés most Európai Unió-s támogatással ill. kb. 130–150 millió Ft apátsági forrással valósult meg, hogy tudjuk biztosítani azt az infrastrukturális környezetet, amely alapja lehet diákjaink sikeres, minőségi oktatásának. És hogy az iskolánk, nemcsak oktatni akar, hanem nevelni, személyiséget
formálni – ehhez is kell egy adott külső környezet. Ha egy teremben nem lehet létezni, mert 40 fok van,
vagy egyszerűen nincsen meg az a környezet, amiben tanítani és nevelni lehet, akkor minden pedagógusi
munka esélytelen.
Egy-két dolgot szívesen kiemelnék ebből a beruházásból ill. fejlesztésből:
– Az épület akadálymentesítését, ezzel esélyegyenlőséget teremtve;
– a Csiky utcai szárnyban modern szellőző és hatékony fűtési rendszert alakítottunk ki; továbbá 180
napelemet telepítettünk.
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–A kornak megfelelő alapos informatikai fejlesztések történtek, melyek nemcsak a megújuló informatikai termekre korlátozódnak, hanem a tantermekbe is eljutott informatikai végpont, illetve megfelelő
kivetítő rendszer.
– Aztán, hogy egy szerzetesi mondást idézzek: bona culina, bona disciplina – jó konyha, jó fegyelem:
– a konyhát is megújítottuk, ide korszerű eszközök kerültek.
– Megújításra került a belső udvar is, mely egy minőségi közösségi térhellyé lett. Fontos számunkra,
hogy diákjaink ne virtuálisan akarjanak csak kapcsolatot tartani, sokkal inkább legyen helye, tere és
módja egy minőségi kapcsolat-építésnek, ahol tanulhatjuk egymást, ahol tanulhatják egymást. ahol lehet
összekoccanás, de ahol van tér, hely, ahol mindezeket meg lehet beszélni.
– Fontos kiemelni, hogy létrejött a természettudományi labor, amely még nem volt külön az iskola
része. Fontos számunkra, hogy a természettudományos tárgyakat integráltan, ill. élményszerűen tudjuk
oktatni és ez a labor ennek egy nagyszerű része.
Az ünnepnek ez a része tehát egy egyfajta emlékezés, egyfajta gazdagodás. De természetesen az
anyagi körülmények fejlődése, gazdagodása az önmagában céltalan, hogyha nem kapcsolódik hozzá a
személyes, az emberi gazdagodás. A belsőnek fejlődését, amely kifejezett célja, pedagógiai alapelve intézményeinknek, a belsőnek megerősödését segíti a külső rendezett, jól működő környezet. Ha kívül rend
és célszerűség van, akkor ez arra sarkall – nem csak a diákokat, nem csak a kollégákat, de mindannyiunkat – az életünkben, hogy tegyünk valamit: a külsőnek az inerciáját, rendjét belül is képezzük le.
Őszintén hiszem, hogy gimnáziumunknak a tanárai mindent megtesznek, hogy a fejlesztés adta lehetőségek által a diákjaink is gazdagodni tudjanak, hogy rendet, célszerűséget keressenek, hogy felismerjék a természettudományok és a hit harmonikus kapcsolatát és egyben megértsék azt is, hogy csak egy
bolygónk van, környezet tudatosan kell életünket vezetni, felépíteni. Itt a környezet-tudatosság, energiahatékonyság mind a beruházás fontos részét képezte.
Az ünneplésnek sajátos ténye a hála. Csak két pontot szeretnék kiemelni ebből a megújulásból.
Elsőként hála a lelkiismeretes kivitelezőnek, Ertamil Kft. vezetőjének, iskolánk egykori diákjának
Stefán Tamás úrnak, és hála gimnáziumunk tantestületének és korábbi igazgatójának, Varga B. Jánosnak, hogy alkalmas türelemmel viselték a felújítással járó helyhiányt, felfordulást, állandó átszervezéssel járó feladatokat.”
***
A megújult Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium megáldásának ünnepe november 29én volt, mely a Szent Bernát templomban 10 órakor hálaadó szentmisével vette kezdetét. A főcelebránsBérczy Bernát apátúr volt két ciszterci atya Brückner Előd és Marton Bernát zirci perjel, Koós Ede
templomigazgató, az iskola spirituális vezetője, valamint több vendégatya kíséretében.
A felújított gimnázium megáldására 11:30-kor került sor az iskola „C” épületében (ez a Csiky utcai
épület.)
1961–62 években készült a Csiky utcai épületszárny, 1962. augusztus 30-án adták
át az első és második emeletének 8 tantermét.
Érettségi találkozóinkkor felkeresve az Alma Mátert, meglehetősen idegennek éreztük
ezt az épületet, mintha nem is tartozna hozzánk.
A korabeli újságokban is olvashatunk kritikus megjegyzéseket: „…nem lenne itt
semmi baj, ha az új épület a gimnáziumtól nyugatra, az Orgonásban épült volna” (Népújság 1962. június 15);
„… az elkészült új épületszárny…a Széchenyi utca felől… hatalmas, csupasz falfelületet mutat. Az elsőfokú építési hatóság olyan feltétellel adta ki 1961-ben az építési engedélyt, hogy ezt a falfelületet valamely képzőművészeti alkotással, relieffel, sgraffitóval
stb., díszítsék. Mint látjuk, ez sajnálatosan elmaradt.” (Népújság 1962. április 15).
Közel hatvan év után a külsőleg és belsőleg teljesen felújított épület érezhetően szervesebben hozzákapcsolódott az iskola öreg falaihoz, s amikor a boltíves folyosóról átsétáltunk a karcsú fehér-oszlopos zsibongóba, úgy éreztük, nem idegen falak közé érkeztünk.

A szentmise után az Apátúr, Koós Ede atya, vendég ciszterci atyák és a diákság képviselői kíséretében vonult át a felújított, több mint 55 éves épület megáldására, majd méltatta ennek jelentőségét:
„Megszenteltük az épületet. Mit jelent ez? Istennek ajánljuk. Azt akarjuk, hogy Isten is jelen legyen,
Mert ahol nincsen Isten, ott csak mi magunk vagyunk, a magunk hibáival, a magunk kicsinységével.
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De ahol ott van Isten, a
legkisebb ember is hatalmas
tud lenni a végtelen Úristenben. Ez a megszentelés nem
csak pár csepp szenteltvíz,
nem csak az Istenhez felszálló
tömjén és imádságunk, hanem ez azt jelenti és emlékeztessen minket arra, hogy itt
Istenben kell együtt lennünk.
A ciszterci iskolának fő hivatása, fő célja, hogy Krisztus
szeretetének az iskolájában
közösen tanuljunk. Tanuljuk
itt egymást Krisztusban szeretni, tanuljuk meg azt is,
hogy az Atya a Szentlélekben
és Krisztusban minket is végtelenül szeret. … És legyen ez
a felújított épület Rá emlékeztető, amikor átjöttök a régiből az újba, akkor lásd, hogy új, jusson eszedbe,
hogy neked is meg kell újulni.”
***
Ünnepség a zászlók megáldásával folytatódott. Az főépület első emeleti folyosóján újonnan, az igazgatói irodával szembeni falon, üveg-vitrinekben sorakoznak az öreg iskola zászlói.
1. vitrin: – Szent István király, amint a Boldogságos Szűznek felajánlja a szent koronát, hátoldalán Szent
Alajos, az ifjúság védőszentje. A képet „honunk és megyénk derék fia, Kováts Mihály úr, a kitűnő jelességű festész készítette.”
Megáldását 1861. május hó 26-án volt, Márkus- és Batizfalvi Mariássy Gábor úr, a bold. Szűzről
címzett iváni apát, az egri főkáptalan éneklő kanonoka s érseki helyettes végezte.
2. vitrin: – Fő alak a trónuson ülő Madonna és Szent Bernát, mellettük a gimnázium ciszterci tanárai
fehér-fekete habitusban, balra: Rássy Paulin, jobbra: Kürti Menyhért ig., Küzdi Aurél ig. h., v. Rédei
Gerő, Bárdos József; Dr. Werner Adolf apátúr pásztorbottal, miseruhában, Szabó Ferenc civil tornatanár
páncélos öltözetben. Felirat: „In omnibus glorificetur Deus!”, – Mindenben Isten dicsőíttessék!
Hátoldalán Szent Bernát gimnázium Eger felírat, az ún. koronás nagy magyar címer és Eger címere látható. A zászló művészi hímzése özv. Kráhl Józsefné munkája.
– Zászló-szalagok, külön vitrinben. Feliratai: „Pro patria et libertate” – A hazáért és szabadságért!
„Ducit volentem Deus” – Isten akaratától vezérelve.
Megáldása 1927. május 15-én volt, dr. Werner Adolf zirci apátúr végezte
3. vitrin: A 213. sz Koháry István cserkészcsapat zászlója. A cserkészliliomos körben Jézus egy 213-as
cserkész kezét tartja. Hátoldalon Csábrági és szitnyai gróf Koháry István országbíró, költő és hadvezér
(1649–1731), a cserkészcsapat névdójának címere, körülötte átlósan elhelyezve a kis magyar, a Zirci
Apátság, Heves megye és Eger város címerei. Alul Koháry hexameterje: Vivus et emoriens haec tua
signa sequar! – „Szent zászlóm; teveled tűzbe-halálba megyek!” Szó szerint: Élve és halva e jelemet
követem. A zászló képeit Ócsvár Géza cserkésztiszt, a gimnázium rajztanára festette.
Megáldását 1933. március 25-én dr. Kürti Menyhért c. tankerületi kir. főigazgató, igazgató végezte.
4. vitrin: Az 1957–1997 közötti állami Gárdonyi Géza gimnázium zászlója. Felirata: Egri Gárdonyi Géza
gimnázium és szakközépiskola Alapítva 1957.
5. vitrin: A fehér selyemből készült zászló mindkét oldalát közepén a Ciszterci Gimnáziumok színesen
hímzett címere (a régi „sapkacímer”) díszíti. Fölötte és alatta felírat: „Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola – Eger”
Megáldását 1998. május 16-án dr. Kovács Endre OCist segédpüspök, ciszterci öregdiák végezte.
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A most felavatott új zászló fehér selyemből készült zászlón a Zirci Apátság címere, fölötte felírat.:
Gárdonyi Géza Ciszterci gimnázium és kollégium Eger; alatta Ardere et lucere.
Bernát Apátúrnak a zászlósor megáldását követő szavai:
Egy nagy család, közösség része vagytok, ahol jó lenni, ahová jó tartozni. Ennek szimbóluma a zászló
E közösség: szerzetesközösség és iskola közösség. Iskolánk van, Budán, Székesfehérvárott és Pécsen.
Sőt hozzánk tartozik közvetlenül a dallasi iskola is, melyet magyar ciszterci atyák alapítottak.
Ebben a zászlóban benne van a Zirci Apátságnak is a címere, mely egyértelműen arra mutat, hogy
hova kell figyelnünk: az Istenre; ezt jelenti átvitt értelemben a „MORS” – ne a világra, hanem az Istenre
figyeljünk, Őhozzá kötődjünk. S egyben rajta van a magyar korona is, amely megmutatja, hogy a magyar
hazában kell ezzel „lángolnunk és világítanunk” mások szolgálatára.
… Legyen bennetek mindig bátran öröm, hogy idetartoztok, ehhez a gimnáziumhoz, ehhez a nagy
családhoz, amelyhez csak Magyarországon 4400 diák tartozik – és ha az egész világot nézzük: sok ezren
tartoznak ehhez a ciszterci családhoz.
***
Az ünnepség befejező része a díszteremben volt.
Bérczi Bernát apátúr bevezető szavai után Mirkóczki Ádám, Eger megyei jogú város polgármestere,
a gimnázium volt növendéke köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte az intézetben folyó oktatás és a
hitéletre nevelés jelentőségét, megköszönve, hogy ebben az iskolában kapta saját hitéletének alapjait is.
A költő szavait idézve: „Ne hagyjátok a templomot, … s az iskolát!” – ígérte, hogy Eger városa mindent
megtesz a Gárdonyi Gimnázium érdekében.
A mai nap központi gondolata hála és köszönet – hangoztatta bevezetőül ünnepi beszédében
Karóczkai Júlia igazgatóasszony és részleteiben ismertette a 2016 végén kezdődött, a Európai Unió
fejlesztési alapjából megvalósult, az intézet átalakítását, korszerűsítését, energetikai fejlesztését és
akadálymentesítését jelentő munkálatok részleteit.
„A felújított és megújult iskola örömmel és büszkeséggel tölti el szívünket. Bízom benne, hogy ez az
impozáns épületegyüttes a belváros szívében egyben Eger város büszkesége is lesz. Innováció és tradíció, – a megújulás képessége és a hagyományok őrzése egyszerre van jelen iskolánkban, melyet a két
különálló épület külsőleg is tükröz. A múlt és a jelen találkozása: a gimnázium műemlék épületét összeköti egy híd, egy átjáró a modern épületszárnnyal. Megszüntetve, megőrizve: megőrizni, folytatni és
továbbadni a nagy elődök, a ciszterci atyák örökségét, egyben megfelelni a 21. század kihívásainak is,
de mindenkor szem előtt tartva az örök értéket: Krisztust! – fejezte be szavait Karóczkai Júlia igazgatóasszony.
Ezután az iskola diákjai előadták a Lángoltak és világítanak c. színdarabot, melyet Kovács Ottóné
tanárnő írt és rendezett. A jeleneteket között ének éz zeneszámok hangzottak el. A kamarakórus és a és
zenekar felkészítettői Árvainé Kovács Krisztina és Petz Zoltánné tanárnők voltak.
A színdarab cselekménye visszanyúlik a 18 század végére, mikor Beitler Metódnak, a pásztói ciszterci konvent perjelének döntenie kell, hogy apátja szándéka ellenére elválalja-e az egri volt jezsuita
gimnázium fenntartását.
A perjelnek a megjelenő Szent Bernát vizionálja tanító-ciszterciek jövőjét, példaként megmutatva a
20. század két tanúságtevő ciszterci szerzetesét. Endrédy Vendel zirci apát perét felidézve, elhangzanak
az ellene felhozott vádak, majd a megalázott apátúr megbocsátó szavai. Dr. Debreczeni Sixtus alakját
egy elképzelt rádióműsor – „Párbeszéd” – keretében mutatják a darab szereplői. A még élő tanúk– Csák
György, az iskola ny. tanára, ill. Konczné Maróti Klári, Sixtus atya tanítványai – szavaival ismertetik
Sixtus atya életútját, egri működését, és tragikus halálának történetét. –
A befejező jelenetben az átélt vízió útmutatása nyomán Metód perjel vállalja az egri gimnázium
fenntartását
Nagy tapssal fogadott előadással fejeződtek be az iskolaáldás ünnepségei.
_______________________
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KARÓCZKAI JÚLIA, ISKOLÁNK ÚJ IGAZGATÓJA
Augusztus elején olvashattuk a Zirci Ciszterci Apátság
Iskolai Főhatóság hivatalos közleményét: a Gárdonyi Géza
Ciszterci Gimnázium és Kollégium intézményvezetői
feladatainak ellátására a Fenntartó egy évre (2019. 08. 01től 2020. 07. 31-ig) Karóczkai Júlia igazgatóhelyettest bízta
meg.
Ekkoriban befejezéséhez közeledtek az iskola több éve
folyó felújítási munkálatai, így csak a november végi
ünnepélyes megáldás és átadás után kértünk alkalmat egy
rövid beszélgetésre, hogy az új igazgatót az öregdiákoknak bemutathassuk.
Az igazgató asszony az 1997 Veni Sancteján újraindult
ciszterci gimnázium kezdetétől, sőt már azt megelőzően,
1995-től mint hittantanár tanított az intézetben. A
2011/2012-es tanévtől mint igazgatóhelyettes vett részt az
iskola vezetésében.
A tavalyi tanévben a kiváló munkát végző
pedagógusoknak járó Gárdonyi-díjjal ismerte el munkáját
az intézmény. A díj átadásakor elhangzó laudáció néhány
gondolata: ”… több mint két évtizede tanítja iskolánkban nagy hivatástudattal és szakmai igényességgel a hittan
és a történelem tantárgyakat, s a tudás bővítése mellett fontosnak tartja tanítványai vallási és lelki fejlődését is.
…Kezdetektől vállalta iskolánkban a pedagógus pálya legszebb küldetését, az osztályfőnökséget. … A hittan
munkaközösség vezetőjeként szolgálja közösségünket: szervezi a hitéletet, s immár egy évtizede gyűjti maga köré
az engesztelő imacsoport tagjait. Elkötelezettsége példamutató mindenki számára.”

Már közel 25 éve tanít a Gárdonyiban, hogyan alakultak az ezt megelőző évei?
Egerhez 22 km-re, Egerbocson kezdtem az általános iskolát, a felső osztályokat már az iskolaközpontosítás
következtében Egercsehiben végeztem, középiskolámat pedig az egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban, ahol
1987-ben érettségiztem.
Tudjuk, hogy a teológusi pályát választotta, s ebben az időben ez nagy elhatározás volt.
Középiskolás koromban egyre inkább tudatosodott bennem, hogy a tanári pályát választom, ugyanakkor
szerettem volna mélyebben megismerni vallásom alapjait. Így került sor arra, hogy sikeresen felvételiztem a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karára, teológus szakra.
Tanulmányaim során sok támogatást kaptam dr. Seregély István érsek úrtól. Kérésére az egyetem elvégzése
után hazajöttem Budapestről Egerbe, hogy az Egri Főegyházmegyében kamatoztassam tudásomat. 1995-ben
az akkor még állami Gárdonyi Géza Gimnáziumban lettem óraadó hittanár. A véglegesítésem 1997-ben
történt, amikor a Zirci Ciszterci Apátság lett az iskola fenntartója.
A gimnázium épületét már korábban (1992-ben) visszakapta a Zirci Ciszterci Apátság, de ekkor még – főleg
az eszmék szempontjából – meglehetősen zavaros volt a helyzet.
Az állami Gárdonyi Géza Gimnáziumban a tanulmányi eredmények mindig is jók voltak, a hasonló
típusú iskolák rangsorában előkelő helyen szerepelt. Ugyanakkor a Gárdonyit az uralkodó állampárt (azaz
MSZMP) is kiváltságos helyen kezelte az egri iskolák között, ennek a támogatásnak is volt köszönhető a
most felújított Csiky Sándor utcai épületszárny felépítése még az 1962/63 -as tanévben.
Amikor visszakerült az iskola fenntartói joga a Zirci Ciszterci Apátsághoz, tehát 1997-ben, már minden
osztályban volt hittan oktatás, az intézmény szellemiségének „rendszerváltozása” azonban még hosszú ideig
tartott.
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Közben megszerezte a történelemtanári oklevelet is.
Mindig vonzódtam a történelemtudományhoz, emellett az egyszakos képesítés bizonyos tárgyak esetén az
iskolai szervezésben gondot is okozhat, ezért a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán középiskolai
történelemtanári képesítést is szereztem.
A Diákszövetségünk szorgalmazta a nyolcosztályos évfolyam bevezetését, mely ötven év kényszerű szünet
után a 2000/2001-es tanévtől ismét beindult. Az évkönyveket lapozva látható, hogy igazgató asszony kezdettől
fogva osztályfőnökként vitt végig több csoportot is.
Mindannyiunk számára kihívást jelentett a kis gimnazisták oktatása a kezdetekben. Számomra örömet
jelentett, hogy gyermekkoruktól az érettségig együtt lehettem velük, láthattam fejlődésüket, átsegíthettem
serdülő koruk gondjain. Ez igazi pedagógus feladat.
2011 szeptemberétől az igazgatóhelyettesi feladatot is ellátta.
Szaktanárként, osztályfőnökként és munkaközösség-vezetőként is volt feladatom bőven. Ezek mellett
kellett ellátnom az igazgatóhelyettesi teendőimet is. Hét tanéven keresztül voltam egyszerre osztályfőnök és
igazgatóhelyettes. Hogy legyen időm a vezető-helyettesi feladatok ellátására, az óraszámom lecsökkent. Így,
sajnos, kevesebbet lehettem diákjaimmal. Szinte csak az osztályomat tanítottam.
E tanévtől már az iskola vezetése lett feladata. Hogyan éli ezt meg a mindennapokban?
Nagy kihívás számomra, de bízom az Úrban! Istennek hála, nagyon sokat segítenek a kollégák, igazi
csapatmunka. Igazgatóhelyettesként és most is, szolgálatként tekintek a munkámra.
Az egy esztendőre szóló megbízatás talán nem teszi lehetővé a távlatosabb tervezéseket, de szeretnénk, ha
segítséget nyújtana Diákszövetségünk előtt álló feladatok megoldásában.
Mi, a régi iskola diákjai lassan elfogyunk. Sokunkat foglalkoztat az a gondolat, hogyan lehetne
Diákszövetségünk körébe bevonni az újra indult ciszterci gimnázium öregdiákjait. Hál’ Istennek a tavalyi
közgyűlésünkön már ígéretes változások kezdődtek. Nagy örömünkre a Diákszövetség üv. elnöki tisztjét Kovács
Ottó tanár úr elvállalta, s több fiatal-öregdiák is részt vállalt az elnökségben.
Szeretnénk, ha az iskola vezetése szorgalmazná, hogy a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban végzett
diákok közül minél többen legyenek a szövetségi élet folytatói, s a nagy ciszterci családhoz tartozzanak.
Bízunk abban, hogy az iskola is hasznosnak ítéli, hogy a volt diákjaival szorosabb kapcsolatot tartson.
(1997/98 tanévtől kezdve, a mai napig több mint 3200 diák végzett a ciszterci gimnáziumunkban.)
Mindenképpen szeretném, ha ebben előre tudnánk lépni.
Még az előző tanévben megkeresett Mohai Ádám és Papp Gergely (2015-ben végzett öregdiákok, a
Ciszterci Diákszövetség választmányi tagjai), hogy segítsem elő az Egri Ciszterci Diákszövetség működését.
Szeretném, ha minél előbb elkezdhetnénk ezt a kapcsolatépítést, és a volt diákjaink egyfajta lelki-szellemi
köldökzsinórként kapcsolódnának iskolánkhoz. De az iskolának is jó lenne, ha az itthon és a világ minden
részébe „szétszóródott” öregdiákjaink – kik az élet különböző területén működnek – kötődnének volt
iskolájukhoz. Ez egy támogató szellemi hátteret, kapcsolati tőkét jelentene az iskolánknak.
A gond az, hogy sajnos, nincs ennek hagyománya az újraindult iskolában, de a kezdő lépéseket már
megtettük.
***
Kedves Igazgató asszony, köszönjük, hogy lehetőséget adott e találkozóra, tájékoztatást kaphattunk
munkájáról és meghallgatta Diákszövetségünk gondjait.
A ciszterci öregdiákok mindig is szerető figyelemmel és érdeklődéssel kísérték volt iskolájuk életét, keresték
annak lehetőségét, hogy erejükhöz mérten támogassák azt. Örülünk annak is, hogy a szívén viseli a
Diákszövetségünk gondját.
Isten segítse felelősségteljes munkájában!
O. Gy.
________________________

7

Egri FEHÉR/FEKETE

8

2019. KARÁCSONY

DALLASI (VIDEÓ)LEVÉL
Lelóczky Gyula Donát atyától, az Our Lady of Dallas ciszterci apátságból (IrvingTexas, USA)
érkezett az alábbi levél, ill. videó.1
Kedves Jóbarát!
Itt küldök egy videót, amelyen röviden elmondom a Dallas-i Ciszterci Apátság történetét,
belefoglalva a Dallas és Fort Worth környéki magyarság történetét is. A videót Pintér Vera, a Körösi Csoma Sándor program keretében Észak Texas-ban a magyar kultúrát terjesztő nagyszerű
hölgy vette fel.
Barátsággal
Gyula atya.
Több alkalommal is foglalkoztunk az Amerikába menekült zirci ciszterciek történetével, ezért is
örömmel adjuk közre Gyula atya írásba „fordított” szavait,
Ciszterci pap és szerzetes vagyok. 1964 óta élek itt Irvingben, amely város Dallasnak egy peremvárosa.
Úgyhogy már 55 éve, hogy itt élem napjaimat. Szeretnék beszámolni az itteni magyaroknak és az apátságnak
történetéről. A kettőt nem lehet szétválasztani egymástól, mert annyira össze van kötődve.
Kezdjük a magyarokkal, mert azok jöttek korábban. Nagyon kevesen jöttek, a második világháború előtt
nem volt egy magyar sem Dallas környékén. Az elsők a második világháború után érkeztek Dallasba, menekültek a háború végéről, először Németországban éltek, aztán Amerikába vándoroltak. Volt, aki nagyon meggazdagodott – olajat találtak a megvásárolt földjén –, mások egyszerűbben élték életüket, és ez volt nagyjából
a helyzet egészen 1956-ig.
A ciszterek történetéről, akik a 2. világháború után jöttek:
A második világháború és 1950 között mintegy 200 ciszterci élt Magyarországon. 1950-ben a többi renddel
együtt a cisztercieket is feloszlatták, szervezetüket szétszórták. A szerzetesek közül volt, aki világi papként
plébániákon folytatta működését, de nagyobb részének civil állásokat kellett vállalnia.
Éppen azért, mivel ez már 1945 óta előre látható volt, többen nyugatra menekültek, az első atyák már 45ben hagyták el Magyarországot, legtöbben Rómán keresztül Amerikába érkeztek még 1950 előtt. Ők még nem
voltak a kolostor őslakói, akkor még a kolostor sem létezett. Még régi magyar útlevéllel hagyták el az országot,
nekik nem kellett szökni.
Ugyanekkor több ciszterci testvért – ők még nem voltak papok – Zircről nyugatra küldtek tanulni: nyelveket, németet vagy franciát, meg teológiát. Nyolcan-tízen voltak olyanok, akik tanulni mentek Nyugat-Európába. Amíg ott voltak, lecsukódott a vasfüggöny, nem tudtak visszamenni Magyarországra, ők is Amerikába
vándoroltak ki. – Ez volt a második kivándorló csoport.
A harmadik csoportnak volt kivándorlása a legkalandosabb. Ők 1950 szeptemberében hagyták el Magyarországot. Egyik atya – Kis Horváth Paszkál – akkor még csak kispap volt – zervezte meg a zirci apát kezdeményezésére, hogy mielőtt a kolostort bezárnák vagy átvenné az állam, 21 kispap szökjön nyugatra a vasfüggönyön keresztül. Ezt végre is hajtották hivatásos embercsempészek révén szögesdrót kerítésen és aknazáron
keresztül eljutottak Ausztriába, ez akkor orosz zóna volt. Azután némelyeknek sikerült, némelyeknek nem
szabad fölre jutni: 13-an Rómába kerültek, nyolcat pedig elfogtak az orosz zónában, visszatoloncolták őket
Magyarországra és 4–5 évi börtönbüntetésre ítéltek őket. A 13 egy-két évet Rómában tanult, majd ők is valamennyien Amerikába kerültek.
A hely, ahova ezek a magyarok 1945 után mentek, egy kis ciszterci kolostor volt Wisconsin államban:
Spring Bank. Megnövelték a kis kolostor létszámát. A probléma akkor keletkezett, mikor a Rómában levő
generális apát nem engedte, hogy a magyar ciszterciek taníthassanak. úgyhogy ekkor kényszerítve voltak a
tanítórendbeli ciszterek elhagyni Spring Bank-et. És valami csodálatos véletlen folytán az egyik atya, Ferenczy
Az üzenetaz interneten is meghallgatható:
https://www.korosiprogram.hu/galeria/videok/dallasi-magyarok-tortenete-gyula-atya-elmondasaban
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Csaba, aki zongoraművészként is működött, ösztöndíjjal egy nyáron Wichita Falls városba látogatott, ott megismerkedett néhány apácával, akik közölték vele a tervüket, hogy Dallasban ill. peremvárosában Irvingben
katolikus egyetemet akarnak indítani. Ez volt az első kontaktus a ciszterciek és a dallasi egyetem között.
Először csak néhány ciszterci jött Texasba, különböző plébániákon helyezkedtek el. Amikor már hivatalossá vált, hogy alkalmazni fogják őket az egyetem megnyitásakor, ami 1956 őszére volt beütemezve, 1955ben egy szerzetesi csoport beköltözött egy otthonba, egy nagyon szép házba, ami az akkor elhunyt nyugalmazott dallasi püspöknek volt a háza és üresen állt.
Itt éltek és még egy másik helyet is kibéreltek egészen 1958 Újév napjáig. Ebből a két épületből jártak be
az autóval tanítani az 1956 szeptemberében megindult egyetemre. Először kilenc atya tanított az egyetemen, a
másik apácarendből csak négyen és sokkal több civil tanár.
Eközben otthon 1956. október 23-án kitört a forradalom, november 4-én a forradalom leverése, majd az
követően a nagy menekülési hullám, 200 ezer magyar került leginkább Ausztriába. Az osztrákok remekül
viselkedtek a menekült magyarokkal szemben, jó vendéglátok voltak. A menekültek töredéke maradt Ausztriában, legtöbben tovább települtek más országokba Svédországtól kezdve Ausztráliáig. Több 10 ezer magyar
került Amerikába is, így került Dallasba is több száz magyar menekült és így a magyarok száma Dallas környékén megszaporodott.
Ekkortájt a magyar ciszterciek az University of Dallas területén kaptak egy 30 holdnyi területet, ahol felépítették kolostorukat és tervezhették azt is, hogy saját iskolát – gimnáziumot – alapítanak.
A következő szerzetesi hullám Dallasba a forradalom következtében érkezett, és pedig úgy, hogy 14 ciszterci menekült el Magyarországról, közülük 6-an voltak papok, 8 pedig növendékek, kispapok. Valamennyi
kispap Ausztriába, a Heiligenkeutzi Apátságba érkezett, ez volt a központ, ahol valamennyien összegyűltek –
mert egyenként menekültek – és a növendékek valamennyiét Rómába küldték tanulni. Én is ott tanultam 1956
novemberétől kezdve 1964 nyaráig. Aztán a 60-as évek elején ezek az újonnan érkezett magyarok is átszállingóztak Amerikába. Így emelkedett a dallasi szerzetesek száma. A 60-as évek elején már 30 felett volt a dallasi
ciszterciek száma.
Mikor 1961-ben az oroszok az amerikaiakat megelőzve fellőtték az első űrhajót, pánik tört ki Amerikában
azzal kapcsolatban, hogy a Szovjetunió technikailag legyőzi Amerikát. Ez a pánik úgy nyilatkozott meg, hogy
nyakra-főre alakultak az új iskolák, melyek az állították, hogy jobbak lesznek, mint az állami iskolák és alaposabban felkészítik a fiatalokat. Ebben a hangulatban jött a dallasi ciszterci apáthoz néhány amerikai férfi
azzal a javaslattal, hogy – hallották, hogy a ciszterciek középiskolában is tanítottak – nyissanak itt is egy ciszterci középiskolát.
Ez meg is történt 1962-ben. A ciszterciek száma és az iskola diákjainak száma is növekedett, ma 350 diák
tanul a gimnáziumban (preparatory school). Jelenleg a tanárok egyharmada ciszterci pap, kétharmada civil
tanár, férfiak és nők. (Dallasban mindig nagyobb volt a munka kereslet, mint az ország más részeiben, úgyhogy
sokan jöttek ide állásba.)
Nagyobb változás a dallasi magyarok életében nem történt egészen addig, amikor 1974-ben Mindszenty
bíboros látogatott Dallasba. A bíboros ekkor Bécsben lakott, két látogatása volt Amerikában, az első alkalommal az ország északi részén élő magyarokat látogatta meg, második alkalommal inkább az ország déli részén
élőket. Mindszenty látogatása nagy forduló volt az az itteni magyarok életében, ti. javaslatára a ciszterci papok
magyar szentmisét tartanak, – gyakorlatilag már közel 50 éve – minden hónap utolsó vasárnapján fél tizenegykor, magyar prédikációval, magyar egyházi énekekkel, majd mindig volt magyar orgonista is.
56 után néhány évig nem jöttek magyarok, de mikor a 60-as évek vége felé lehetett nyugati útlevelet kapni
túrizmusra vagy rokonlátogatásra, több magyar nem tért vissza, kivándorolt Amerikába, ha sikerült nekik egy
szponzort találni. A ’80-as évektől, különösen a rendszerváltozás után, nagyon megszaporodott a magyarok
létszáma, főleg olyanokkal, akik állásba jöttek Amerikába. Érdekes módon, mostanában Erdélyből jönnek magyarok, akik itt maradnak. Derék emberek, derék magyarok, örülünk nekik.
Évek során a magyarok sok könyvet ajándékoztak az apátságnak. Ahogy az évek teltek számos magyar, az
56-osok is elhunytak, elköltöztek, a gyermekeik nem olvastak magyarul, a könyveik az apátságba kerültek.
Így kialakult egy magyar könyvtár, mintegy 3000 kötettel. (Gyula atya volt a könyvtár vezetője – a szerk.)
A monostor nagyobbodott, a termeink kevésnek bizonyultak, úgyhogy az akkori apát, Farkasfalvy Dénes
apátúr úgy határozott, hogy a magyar könyvtárat vissza kell rendezni tanteremnek. Így hát a magyar könyvtár
az apátságban megszűnt.
Az élet véges, 1975-ben halt meg az első magyar atya, már 23 atya volt a dallasi temetőben. Jelenleg ötünk
közül Marton Bernát atya, Magyarországon él, Zircen, ott kevés az atya, segíti a közösséget. (Ma az apátság 27
tagja közül már csak négyen magyar születésűek.) Négyen maradtunk, s én – Gyula atya – vagyok az egyetlen,
aki még tud magyar misét mondani. Ketten prédikálunk: Rókus atya, aki tolószékhez kötődik és én. Ebben a
helyzetben magyar miséknek belátható időn belül vége lesz, hacsak nem kapunk egy új, fiatalabb papot.
_____________________
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70 ÉVVEL EZELŐTT…
1949 szeptemberében küldte apátúrnak jelentését – akkor 15 tagú – egri konvent életéről dr. Hegyi Kapisztrán perjel, melynek géppel írott másolatát a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára őrzi.
A ciszterci tanáraink ekkor már nem gyakorolhatták tanári hívatásukat, de még bizakodnak sorsuk jobbrafordulásában.

Jelentés az egri konventről az 1949. évi káptalanra.

Szerzetesi életünk külső kereteit, az eddigi disciplinát – ha ugyan
annak lehet nevezni – régi megszokott munkakörünk megszűnése nem változtatta
meg. Jólesően állapíthatjuk meg, hogy iskoláink elvesztése – bármennyire
fájdalmas volt is – mégsem okozott lelki törést rendi életünkben. Ez a
vitalitás és rugalmasság jele. Be kell azonban vallanunk, hogy ez a kétségtelenül nagy megrázkódtatás eddig nem indított olyan elmélyülésre sem, mint
várható lett volna. Pedig feltehető, hogy épen ez volt az isteni Gondviselés
szándéka. Tény, hogy csak munkánk változott, helyesebben mondva általában
csökkent; lakásunk, ellátásunk, mindennapi életünk kényelme lényegében ma
is megvan. A gondoskodás nehézségeit inkább csak a házfőnök és a házgondnok
érzi; a rendtársak általában nem érzik s ennek következtében sokszor nem is
értékelik.
Talán ez az oka, hogy különösebb buzgóság a mostoha körülmények ellenére
sem mutatkozik szerzetesi életünkben. Nem tapasztaltam, hogy ma több lélekkel igyekeznénk Constitutióink megtartására; a kórus látogatottsága nem
emelkedett, áhítatgyakorlataink sablonosak maradtak, kevés a lelki elmélyülés, az elmélkedés, az adoráció. A lelkipásztori munka új igényekkel
lépett fel, formailag meg is felelünk ezeknek az igényeknek, de a rendtagok
lelki életének alakulására, elmélyítésére szerény megfigyelésem szerint
mindez eddig kevéssé hatott. A lelkipásztori szolgálatot többnyire a tanári
életben megszokott pontossággal látjuk el, de – kevés kivétellel – hiányzik
abból a lendület, az apostoli buzgóságnak a szükségesen felül is adni tudó
áldozatos szelleme. Azt hiszem, még mindig túlságosan szeretjük kényelmünket; nem tudunk kiemelkedni az évtizedek óta megmerevedett formákból.
Az engesztelés gondolatába bekapcsolódva Apátúr szándékának megfelelően
1948. márciusa óta első pénteken a megrövidített esti szabadidő után közös
adorációt végzünk. Minden pénteken bejön a házba a konvent ferencrendi
gyóntatója; szolgálatainak igénybevétele azonban nem általános.
A házi gyűlések egyik fontos feladata volna, hogy a reflektálásra, a
lelki színvonal emelésére szolgáló törekvésekre alkalmat adjon. Nemcsak
lelki, hanem szellemi síkon is áll ez. Félő, hogy iskoláink kényszerű
elhagyása után a szellemi érdeklődés vonalán is elhagytunk valamit és nem
kárpótoltuk magunkat érte. Apátúr rendelete értelmében május óta kéthetenként tartottuk a világnézeti, szociális, pedagógiai stb. témákkal foglalkozó konferenciákat s az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy helyes úton
indultunk el: a rendtársak nagy többsége őszinte érdeklődéssel fogadta ezt
a kezdeményezést.
Különös fontosságot tulajdonitok az apáti látogatásnak. Szívből örülünk
annak, hogy újabban Apátúr évenként kétszer is felkeres bennünket és úgy
hiszem fáradsága bőséges kárpótlást nyer azzal, hogy az atyai látogatások

2019. KARÁCSONY

Egri FEHÉR/FEKETE

11

Kivonat a Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának 1949/50, évi Névtárából

alkalmával folytatott beszélgetések hatékonyan segítik elő rendi életünk
meliorációját.
Társadalmi kapcsolataink jórészt ma is a régimódiak. Észre kell vennünk,
hogy tanítványainkhoz, szülőkhöz fűződő kapcsolataink lassan lazulnak. A
plébániai munkakörben épülnek ugyan új vonalak, de csak a plébános személyére korlátozódnak, a ház tagjainak nagy többsége csak a maga régebbi
egyéni kapcsolatait ápolja, amelyek, ha önmagukban nem is esnek kifogás
alá, mélyebb lelki hasznot egyik fél számára sem igen jelentenek.
Egészségi állagot tekintetében nagyobb panaszunk nincs. Az átmeneti és
a korral járó kisebb-nagyobb egészségi zavarok ellenére is örömmel jelenthetem, hogy súlyosabb betegségben senki sem volt. Amadé a napokban esett
át sikeres szemoperáción.
II. Iskola. Az 1947–48. iskolai év a régi keretek között, szabályosan
folyt le. A gimnáziumunk és főleg általános iskolánk iránti egyre növekvő
érdeklődés arra késztetett bennünket, hogy 1948. első hónapjaiban a már
régóta tervezett építkezés gondolatával is foglalkozzunk. A külső körülmények miatt a tárgyalások természetesen nem vezettek eredményre s az egész
ügyet gyökerében szüntette meg az 1948. júniusában bekövetkezett államosítás. Június 14–15-én folyt 1e az iskola és az ideiglenes diákszállásra
használt helyiségek zár alá vétele. Az eljáró városi bizottság magatartása
ellen nem volt panaszunk. A gimnázium igazgatására dr. Habis György világi
tanárunk, az ált. iskola ideiglenes vezetésére Ertsey Géza tanítónk kapott
megbízást. Gimnáziumunk az Állami Gárdonyi Géza Gimnázium nevet kapta,
ált. iskolánkat még 1948 augusztusában megszüntették. Ertsey Géza megbízatása ezzel befejeződött, Habis Györgyöt szeptemberben a Diósgyőrből ide
újonnan kinevezett Csanád Vilmos váltotta fel a gimnázium vezetésében.
Fentemlített két régi kartársunk hűséges maradt hozzánk, átmeneti működésük alatt tanúsított magatartásukért őszintén hálásak vagyunk. Megszüntetett ált. iskolánk tantermeit a belvárosi állami ált. iskola vette használatba; a bútorzatot máshová szállították. Julius 28-án az épületmegosztás ügyében eljáró IV. sz. miniszteri bizottság a gimnázium épületrészét
választotta külön, a diákszállásnak használt helyiségeket pedig fölszerelésükkel együtt tulajdonunkba visszabocsátotta.
I949. január 31-én azonban egy újabb helyi bizottság jelent meg és VKM
rendeletre hivatkozva felülvizsgálta a IV. sz. miniszteri bizottság
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döntéseit. E felülvizsgálat eredményéképpen államosítás alá került a rendház Csiky Sándor utcai frontjának a lépcsőháztól balra eső része (földszint, I. és II. emelet), összesen 15 helyiség, továbbá az orgonás, a
konventi könyvtár, az ún. színiszertár és az e helyiségekben, valamint a
volt diákotthon használatában volt ingóságok. Fellebbezésünk, utánjárásunk
eredménytelen maradt és márciusban mindezeket át kellett adnunk. Az így
elvett helyiségeknek csak egy részét kapta meg a Gárdonyi Gimnázium, a
többit úttörő tanfolyamok számára tartották fenn.
1949 augusztusában megszűntették a Gárdonyi Gimnáziumot és beolvasztották a szomszédos Dobó István Gimnáziumba. Volt diákjaink nem járnak a régi
iskolába, új iskolájukban az egyes osztályokon belül is Dobósokkal keverték
őket össze. A szertáraik, könyvtárak egy része is átkerült, az osztályterme
bútorzata szintén.
A mi épületünkbe a két volt érseki középiskolát: a jelenlegi közgazdasági és a pedagógiai gimnáziumot helyezték. Ezekkel már csak igen gyér
személyi kapcsolataink vannak, egyébként is célszerűbbnek látszik az érintkezés lehető mellőzése. A múlt iskolai év elején Apátúr Eleket és Leventét
jelölte ki hittanárul a Gárdonyi Gimnáziumba. Őket csakhamar eltávolították s Olaf társunk lett a Gárdonyi Gimn. hittanára, aki most átkerült a
Dobó Gimnáziumba s így az ő személye jelenleg az egyetlen megmaradt öszszekötő kapocs volt diákjaik felé.
A fenti változások miatt jónak látszott az is, hogy csak az iskolai
folyosón át megközelíthető oratórium állandó használatát mellőzzük. Ezért
a szükséges engedélyek megszerzése után a rendházban, a régebbi társalgó
helyén rendeztük be a konventi kápolnát.
A fenti események és az általános helyzet természetes következménye,
hogy kapcsolataink a szülőkkel és volt tanítványainkkal egyre inkább gyengülnek. Tavaly ősszel még néha egészen megható formában is megnyilatkozott
ránk gondolás és támogatás egyre gyérült, ami egyébként az egyre súlyosbodó
gazdasági helyzettel is magyarázható.
1949 szeptemberében az egri érsek úr az egyházi törvénykönyv vonatkozó
kánonjának alapján az Egyházmegyei papnövendékek részére előkészítő teológiai iskolát állított fel és annak vezetését és ellátását reánk bízta.
A megfelelő tárgyalások lebonyolitása után a tanári testület szept. 19-én
megtartotta alakuló értekezletét és a másnap megtartott Veni Sancte után
megkezdődött a tanítás. A mintegy 165 órát 11 ciszterci tanár látja el a
hittan és ének tanítására beosztott 2 világi pap mellett. A növendékek
között ez egri, kassai és rozsnyói egyházmegyei papnövendékeken kívül
ciszterci, ferencrendi és szervita oblátusok is vannak. A növendékek létszáma 112; az I. évfolyam párhuzamos. Tantermeket a szeminárium bocsátott
rendelkezésre.
Régi tanítványaink megható ragaszkodással látogatnak el rendházunkba az
érettségi találkozók alkalmával. Tavaly 5, l0, 15, 20, 25 és 30 éve, az
idén 20, 30, 45 és 50 éve érettségizett öregdiákok jöttek össze ás fejezték
ki hálás szereteteket Rendünk és volt tanáraik iránt.
A Ciszterci Diákotthon az 1947-48. iskolai évben 62 növendékkel működött
Levente vezetése és több társunk közreműködése mellett. Fiaink jól érezték
magukat nálunk, tanulmányi eredményük megfelelő volt, magatartásuk komolyabb kifogás alá nem esett. A múlt iskolai évben már csak 7 fiút fogadtunk
be, az idén 8 fiú van nálunk, mint rendi oblátus.
III. Lelkipásztori munka. Iskoláink elvesztése teljesen megváltoztatta
eddigi munkakörünket. A rendház 15 tagja közül 1948. szeptemberében 7,
majd később összesen 9 kapott lelkipásztori munkára való beosztást, és
ezzel kapcsolatban kongruát. Igen lendületes és máris szép eredményeket
mutató lelkipásztori munkát indított meg Sixtus az 1944 szeptemberében
felállított és az ő lelkes vezetése alá 1948. október 30-án került egri

2019. KARÁCSONY

Egri FEHÉR/FEKETE

13

ciszterci plébánián, melynek területét az érsek úr 1949 májusában megnagyobbította, úgy hogy most kb. 1500 hivő tartozik hozzá. A templomról és
plébániáról szóló részletes beszámoló a lelkészi jelentések közt található. Plébániánk még nincs kánonilag erigálva, az erre vonatkozó tárgyalások eddig nem vezettek végleges eredményre.
Lelkipásztori munkát végző társaink közül kettőnek volt es van ma is
vidéki beosztása: Atanáz Makláron, Jenő Andornaktályán működik 1948. szeptember óta. Ervin csaknem egy éve vasár- és ünnepnapokon Szilvásváradon
látja el a lelkészi teendőket; Amadé, Asztrik es Elek egy-egy városi plébánián, Sixtus és Levente saját plébániánkon működik.
A hívek áldozatkészsége elismerésreméltó. Két éve havi 400–450 Ft körül
mozgott a perselypénz és csak szűkösen volt elég templomunk kiadásainak
fedezésére. A mostani templomi bevételekből a plébános tartásdíja és a
templom használata címén már havi l000 Ft jut a konventnek.
Ez év tavaszán a perjel vezetése alatt a Ciszterciek Világi rendje is
megkezdte munkáját. Szeptember 12-én megtartottuk az első beöltözést. Úgy
látszik vidéki városban nehezebben indul meg ez a munka, mint a fővárosban,
de reméljük, hogy lassanként ez a szép és nemes gondolat is egyre szélesebb
körben fejti ki áldásos hatását és új szint, gazdag eredményeket ad lelkipásztori munkánkhoz.
IV. Gazdasági helyzet. Háztartásunk vezetését 4 apáca látja el az Isteni
Szeretet leányai közül. Ellátásunk a mai körülményekhez képest kifogástalan; az itt-ott elhangzó panaszok többnyire az igényesség jelei. Fűtés,
világítás, mosás tekintetében nem szenvedtünk semmi hiányt, a takarítást
is régi, megbízható személyzetünk végzi. A rendház épülete is megkapja a
szükséges karbantartást, a lényeges javítások és kiegészítések megtörténtek.
Az 1947–48. gazdasági évet a konvent 27.462,50 Ft maradvánnyal zárta.
Az 1948–49. évet érthető nyugtalansággal kezdtük, de hála Istennek költségvetésünk ebben, az évben is egyensúlyban maradt s az évvégi maradvány
4.815,64 Ft volt. A személyi keresmények összege 63.850,88 Ft volt (a
minimum 1200, a maximum 7098.01 Ft), az átlag 4.256,72 Ft. volt.
Anyagi ellátottságuk – ha valami váratlan nehézség nem jön – erre a
gazdasági évre is biztosítva van.1948. őszén Sixtus vette át a gazdaság
vezetését s nagy lendülettel és hozzáértéssel fogott hozzá megfelelő kiépítéséhez. A majorkert megmaradt részén intenzívebb művelése és sertéstenyésztés beállítása révén igyekszik a konvent gazdasági ellátását előmozdítani.
1948. novemberében az Országos Földhivatal végzése alapján sikerült
jogtalanul igénybe vett egedi szőlőnket visszakapnunk. Most saját kezelésben van.1948. májusában az egri járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság
1946-ban előterjesztett kérésünk alapján a Zirci-pilisi-pásztói és szentgotthárdi egyesitett ciszterci apátság nevén álló egri ingatlanainkat átírta az Egri Ciszterci Rendház nevére.
A megnehezült idők súlyos gondjai közepette szinte kézzelfoghatóan éreztük az isteni Gondviselés segítségét. Szilárdan hisszük, hogy az égi támogatás a jövőben is erősíteni fog bennünket és annak segítségével Rendünk
és egri konventünk a jövőben is betöltheti a Mindenható által kijelölt
hivatását.
Eger, 1949. szeptember 19.
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Emlékek a XX. sz. első évtizedeiről.
Havas-Horváth István

öregdiáktársunktól kaptuk nagymamája, gömöri Havas Péterné
Turtsányi Hanna emlékírtatainak néhány epizódját, melyben az iskolánkkal, akkori tanárokkal
kapcsolatos részlet is olvasható. Az Angolkisasszonyok Felsőbb Leányiskolájának volt diákja, ahol
több ciszterci tanár is tanított, bátyja és édesapja révén igen közelről ismerhette a gimnáziumunk minden-napjait és tanáraikról is sokszor eshetett szó a családban. A feljegyzés a ’70-es években készült.
Havas Péterné Turtsányi Hanna (1893–1983) idősebb húga volt Turtsányi Ambrusnak (1890–1971),
az Egri Érseki Szent József Internátus (Foglár) kedves emlékű igazgatójának. Édesapjuk, Turtsányi
Gyula (1861–1941) a 20. század első évtizedeiben volt Heves vm. tiszti főorvosa és a ciszterciek háziorvosa.
***
Érdekes, hogy boldogult édesapám 1930-ban kapott levelet dr. Kassuba Domokos, egykori egri ciszter
gimnáziumi igazgatótól. Apám behívott a szobájába; nagyon könnyes volt a szeme, és meghatottságtól rekedt
hangon mondta szegény: „Olvasd el ezt a levelet, Kassuba írta; neked megmutatom, tudom, hogy te megérted!”
A levél mind formailag, mind tartalmilag gyönyörű szép volt, és mélyen, nagyon mélyen megható. Egy régi
barát, igaz jó barát hűségének, ragaszkodásának, hálájának (háziorvosa volt édesapám!) szívig ható, gyönyörű
bizonyságtétele. És érzésem szerint talán búcsúvétel is volt; lehet, hogy indíttatva érezte magát, hogy még
egyszer, legalább levélileg fölkeresse a régi idők tanúit, sorstársait. A levél 1930 nyarán érkezett Szentgotthárdról, és Kassuba dr. ugyanott 1931 szeptemberében meghalt. Adjon neki a Mindenható örök nyugodalmat!
***
1906 októberében gróf Apponyi Albert mint kultuszminiszter járt Egerben. Az összes egri iskola minden
növendéke az állomástól az érseki rezidenciáig sorfalat állt az utcákon. Jómagam is ott álltam a Széchenyi
utcán; persze rengeteg ideig tartott ez a „sorfalállás”! Végre megérkezett Apponyi miniszter Szmrecsányi Lajos segédpüspök kíséretében. Hallomásból tudom a következőket. Apponyinak szűkösen volt kimérve az ideje,
így a ciszter gimnáziumban igen rövid időt tölthetett csak, jóllehet szépen összeállított programmal várták. A
Küzdi Aurél ciszter tanár által vezetett kitűnő fiúénekkar is készen állott, hogy az ünnepély fényét emelje.
Küzdi Aurél (lehet, hogy gondolta: mentsük, ami menthető) beintett, és a fiúkar rázendített az Aida bevonulási
indulójára! Apponyi megtorpant, végighallgatta az éneket. Roppant tetszett neki, és ezt igen meleg szavakkal
ki is fejezte. Végül is mindenki örült!
***
Néhai, Istenben boldogult cisztercita tanáraimról is meg akarok emlékezni. Közöttük a legkedvesebb volt
Dr. Nagy Benjámin. Soha el nem felejtem egyik mondását. Hogyan, hogyan se, már nem tudnám megmondani annyi rengeteg év távlatából, miként jutott neki eszébe a történelem órán (a történelem tanára volt)
valahogyan a csillagokról beszélni: „Szédületes nagy dolog a világmindenség; lehetséges, nem lehetséges,
hogy az égitesteken olyan élet van, mint a Földünkön, ki tudná ezt valaha is megmondani! Elképesztő távlatok!” És egy nagyon okos, bölcs ember csendes nyugalmával, a szellemi képességeket nagyon reálisan
felfogó ember tapasztaltságával hozzátette: „Jobb az ilyesmire nem is gondolni!” És ezt nemcsak a csillagok
tudományos kutatásaira érthette, hanem értette mindazon dolgokra is, amelyek Isten végzéséből itt e földön
rejtve maradnak előttünk. Nagyon sokszor eszembe jutottak ezek a szavai. Most azt mondhatná valaki: „Hiszen ezt tízezrek is mondhatják, és mondták is már!” Igaz; azonban nekem az a szilárd meggyőződésem,
hogy a legegyszerűbb, köznapi igazságok milyen, de milyen mély értelmezést kapnak különböző emberek
által kijelentve, elmondva!
***
1917 februárjának vége felé történt, a pontos dátumra már nem emlékszem: ebédeltünk éppen, mikor a
cisztercitáktól rohanva jött egy inas az üzenettel édesapámhoz: „Tessék jönni gyorsan, Nagy Béni tanár úr
az utolsón van!” Apám azonnal sietett a rendházba, de Nagy Benjámin akkor már halott volt, sőt órák óta
az volt. Ugyanis már reggel nem volt az osztályban órát tartani, de ez csodálatosképpen nem tűnt föl senkinek; a növendékek sem jelentették a többi tanárnak – megfoghatatlan módon. Mikor az ebédnél nem jelent
meg, akkor nyugtalankodtak, hogy hol lehet, mi van vele. Fölmentek a szobájába: félig az ágyból kihajolva
találták; ágyneműje össze-vissza csúszva, leesve, az éjjeliszekrényéről sok minden leverve, amint görcsei
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közben kapálódzhatott szegény. Szívroham ölte meg; nagyon kövér volt. Ki tudja, mennyit szenvedhetett
szegény boldogtalan, magányos haláltusájában! Édesapám igen nagy tisztelettel emlegette mindig; azt
mondta, hogy ritka tiszteletre méltó, becsületes ember volt. Igen nagy tudású, igen jólelkű, de komoly ember
volt, eléggé zárkózott, visszavonult életű. Ambi bátyám osztályát az első gimnáziumi osztálytól a nyolcadikig vezette mint osztályfőnök. Növendékei nagyon szerették, tisztelték. Az utolsó évben szép kivitelű, ezüst
koszorúval búcsúztak tőle. Minden egyes koszorúlevélre egy-egy növendék neve volt bevésve, a koszorút
összefogó széles, ezüstből készült szalagon a szerető, hálás megemlékezés szavai dátummal: 1900–1908.
***
Nagy Bénit eltemették egy borongós, szürke, februári délelőttön, gyászmise után a Hatvani temetőben. Úgy
gondolom, régi növendékei is megtértek már az örök Hazába; nem hinném, hogy volna még valaki, aki Őt
megemlítené! Álljon itt ez a néhány sor áldott emléke megörökítésére! Adjon a Mindenható neki örök nyugodalmat!!
***
Vargha Damján (úgy emlékszem, ő volt akkoriban a hittanár, az 1900-as évek elején) igen lelkes ifjúságbarát volt, a Zászlónkba gyakran írt.
***
1934-ben történt. Páter Bangha Bélát elhelyezték Magyarországról Rómába. Több esztendőt töltött ott.
Még egyházi körökben is azt hitték, hogy a keresztény sajtó ügyében kifejtett igen áldozatos és rengeteg fáradsággal, izgalommal és küzdelemmel járó munkája következtében megrendült egészségi állapotát kell
rendbe hoznia, holott ez nem így volt. Páter Bangha igen sokszor és igen energikusan kikelt az egyházi vagyon
akkori felhasználása ellen. Ezt a magyar püspöki kar megsokallotta, és lépéseket tett a római pápai kúriánál a
páter időleges Magyarországról való eltávozása ügyében. Az erre vonatkozó feliratot Rott Nándor veszprémi
püspök szerkesztette. Az akció sikerrel járt; a páter Rómába költözött majdnem két évre. — Ezen eseményt a
páter nővérétől, Veszprémi Dezsőné, Bangha Ildi kongreganista társamtól tudom, aki engem nagyon kedvelt.
Teljesen szabad akaratából, részemről minden kérdezősködés nélkül tette ezt a bizalmas közlést. A szereplők
nagy része régen halott.
***

Ap p end ix
Turtsányi Ambrus 1900–1908. években a Ciszterci Rend egri Kath. Főgimnáziumának tanulója, osztályfőnöke dr. Nagy Béni volt. Az 1941–46 években a Foglár igazgatója. Közvetlen egyénisége közel állt
a diákokhoz, – egymás között „bácsi”-nak hívtuk.

Varga Bennó, Révész Amadé tanárink és
Turtsányi Ambrus, a Foglár igzagatója

Mikor nyolcadikos gimnazista korunkban a háborús 1944-es esztendő márciusának végén a tanév váratlanul befejeződött, se ballagásra se egyéb búcsúzásra nem volt lehetőségünk. A gyorsan lebonyolított,
amolyan „hadi-érettségi” után a frissen maturált foglarista diákok örömmel fogadtuk, Turtsányi Ambrus
igazgatónk – a „bácsi” – meghívását az internátus
szőlőjébe két kedves tanárunkkal együtt érettségi-bankett-pótló poharazgatásra.
Egy kissé megkopott fénykép őrzi ennek az 1944.
április 22-i délutánnak emlékét.
O. Gy.

_________________________

Kérjük a kedves diáktársainkat, olvasóinkat, hogy a mellékelt csekken a 2020. évi
tagdíjat, mely közgyűlésünkön megállapított 2000 Ft, szíveskedjenek befizetni.
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Dr. szeredi Ambrus Adrienne
(1926.05.28. – 2019.02.04.)
Nem csak diákévek emlékei, hanem azóta eltelt évek sok eseménye kötött össze bennünket az
Angolkisasszonyok (ma: Congregatio Jesu) intézetének volt diákjaival.
Szomorú szívvel emlékezünk meg ez év februárjában elhunyt Ambrus Adrienneről, Aciról,
aki 1936–1944 években volt Angolkisasszonyok egri Sancta Maria Intézete Érseki r. k. Leánygimnáziumának növendéke és 1944-ben érettségizett. A háború utáni egyre nehezedő években minden
alkalmat megragadott egyházának támogatására. Énekelt a ciszterciek templomának női kórusában, Debreczeni Sixtus atya egyik fő segítője volt. Amikor a ’80-as évek végén az élet újból elkezdődhetett, segítette a cserkészet indulását, támogatta diákszövetségünk munkáját.
Iszkra Ferencné sz. Ambrus Éva Sarolta, Aci unokahúga Havas-Horváth István öregdiáktársunk kezdeményezésére írta emlékezését Ambrus Adrienneről.
Adrienne Kistályán született, családi házukban a templom melletti
dombon, a ház ma a plébánia épülete. Később Egerbe a Telekessy utcába költöztek. Édesapja földmérő mérnök volt. Több testvérét még
gyerekkorban elvesztette, a hatéves Mária húga ’37-ben történt tragikus halála után, egyetlen öccse maradt, László, az én Édesapám, aki
ciszterci diák volt. Rajta keresztül jól megismerte a „fiú” gimnázium
tanárait, diákjait, életét is.
Aci (ahogyan egész életében nevezték) iskoláit az angolkisasszonyoknál végezte, 1944. 03. 31-én az Angolkisasszonyok Leánygimnáziumában volt a kicsengetése. Az ott töltött évek meghatározóak voltak
egész életére, tanáraival, tanulótársaival szoros kapcsolatot tartott
mindvégig. Mindig azt mondta, hogy hite és a materek segítsége nélkül
nem tudott volna meggyógyulni súlyos égési sérüléseiből 1942 telén,
amikor testének olyan nagy százaléka égett meg, hogy orvosi csodának
tartották annak túlélését. Ekkor mélyült el életre szóló barátsága mater
Weber Etuskával is, akit 1950. 06.17-én kimenekített, amikor az apácákat kiűzve rendházukból Máriabesnyőre hurcolták. s aki családunk tagjaként élt haláláig. Az államosítások, kitelepítések miatt akkor nagyszüleim, nagymamám nővére Juliska a színházzal szemben, társbérletbe, igen szűkös körülmények között lakott. Aci szobáját osztotta meg Etuskával, ami egyben a
nagy létszámú család nappalija is volt.
Az érettségi után kertészmérnöki majd jogi egyetemet végzett. Közben aktív tagja volt annak a kórusnak, amit mater Weber alapított, s aminek a negyven tagját 1948.08.01-én az iskola államosításakor
Debreceni Sixtus atya a ciszterci templomba befogadta. Ez a közösség nagyon fontos volt Aci számára.
Minden lehetséges módon segítette a keresztény megmaradás kis közösségeit a nehéz években, és egész
életében, ameddig csak ereje engedte. Ugyanígy segítette a ciszter közösségeket is, segítője volt dr.
Debreceni Sixtus atyának, dr. Hegyi Kapisztrán perjel úrnak, aki családunk régi lelkiatya volt és dr.
Kerekes apát úrnak is, aki még Nagyapám fiatalkori barátja volt Kistályán. Velük és Sixtus atyával
kezdeményezték például a ciszterci templom altemplomának a helyreállítását, Aci végezte a mérnöki
munkákat, amire végül is akkor nem tudtak engedélyt szerezni. Sixtus atya meggyilkolásakor a család
érkezéséig ő járt el a rendőrségen. Az 50-es évektől folyamatosan, főleg templomok számára végzett
grafikai munkákat. Volt rajztanára Mater Macassy Magdolnával egyházi képeslapokat és kártyákat
gyártottak kézzel. Mater Macassy aztán Rómában került, ahol pápai, főpapi üdvözlőlapok grafikáit tervezte, majd a Római Magyar Intézet egyik vezetője lett. 1990-től hazatért és az angolkisasszonyok zugligeti otthonában élt 2008-ban bekövetkezett haláláig.
1955-ben az egyetem befejezésével Aci az Édesapja vezette Mérnöki Munkaközösségben, majd az
egri később a budapesti Beruházási Vállalatnál dolgozott. Utolsó munkájaként a Bélapátfalvai Cementgyár beruházási főkoordinátoraként ment nyugdíjba 1981-ben. Mater Weber Etuska 1982. januári hirtelen halálát soha nem tudta feldolgozni, mindig mondogatta, hogy belenyugodott idős szülei, nagynénjei,
rokonai elvesztésében, de soha nem tudott megbékélni azzal, hogy Etuska egyedül hagyta, amikor nyugdíjba vonulása után annyi tervük volt még. Mindig nagy-nagy tisztelettel volt régi tanárai iránt, egyetlen
kivétellel. Etuska halála után hangos kiabálásra érkeztem meg Egerbe. Legnagyobb meglepetésemre
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mater Juhász Mária és nagynéném vitatkozott. Ez hihetetlen volt számomra, mert Mária nénivel argentínai évei alatt is kapcsolatot tartottunk, leveleztünk, haza-haza térve sokat lakott nálunk, ha Egerbe volt,
távollétében gondoztuk Édesanyját. A vita tárgya az volt, hogy Aci Etuska végakarata szerint Édesapja
mellé, apáca ruhába kívánta eltemetni, míg mater Juhász az angolkisasszonyok akkoriban szokásos
csendes temetése mellett állt ki. Végül abban egyeztek meg, hogy mater Lehotzkyhoz fordulnak, aki
Acinak adott igazat. Így aztán Kerekes apát úr lánglelkű beszéde mellett Etuskát apáca ruhába temettük
1982-ben, amikor még minden ilyen esemény a megtorlás veszélyét hordozta, de gyógyír volt magyar,
keresztény lelkünk megaláztatásaira. Mindig is úgy gondolta, hogy a ’45 utáni generációknak, magyarnak és kereszténynek lenniük, a katolikus vallást megtartani csak harcos kiállással, a fiatalok folyamatos
aktív szervezésével, a felnőtt közösségek állandó erősítésével van esélye. Ezen gondolatát Sixtus atya
öröksége is táplálta és elrettentésként sokat emlegette a hallott történeteket, amikor Czapik Gyula érsek
hívatta az atyát, hogy lebeszélje az ifjúság, a katolikus közösségek szervezéséről, mert féltette a megtorlásról.
Élete során egészen a 70-es évek végéig sokszor zaklatták a kommunista hatóságok, házkutatások
során egyházi iratokat keresve, majd Édesapám, saját és családunk 56-os szerepvállalása miatt, azon –
egyébként jogos feltételezés okán, hogy minden egri magyar, nemzeti, keresztény „szervezkedéshez”
köze van. Nagyon bátor és szókimondó volt. Bátorságát jól mutatja, hogy Hegyi Kapisztrán perjel úr
kérésére Sixtus atya halálakor ő járt el segítőjeként a rendőrségen, vitte be papi ruháját, majd a család
megérkezése után is segítette az akkor nem mindennapi eseményeket, de Etuska temetésének a körülményei is jól mutatják ezt.
Nyugdíjba vonulása után szervezője, támogatója, aktív munkása lett az egri mozgássérülteknek, illetve elkötelezettsége hozta létre a Heves megyei Mozgássérült Sport Clubot. Szervezett Agria Kupát,
egyéb sportrendezvényeket, kirándulásokat, nyaralásokat. Részt vett a nyolcvanas évek közepén egy
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására létrejött vállalat megalapításában.
1988 után a társasági és az egyesülési törvény megszületése után Aci újult erővel „szervezkedett”.
Aktívan segítette a cserkészeket, ruhákat, felszerelést gyártott részükre, vagy tíz évig táborozni ment
velük nyaranta. A KDNP, az egyházi iskolák, rendek ujjászervezéséért is sokat dolgozott. Részt vett,
szervezte az Egri Ciszterci Öregdiákok, az Egri Mozgássérült Egyesület és Sport Club létrehozását és
működését. Számos kiadvány, emléktábla, megemlékezés kezdeményezője, szervezője, segítője volt.
Lokálpatriótaként sokat tett a városért, mozgatója volt a Hatvani téren lévő emlékmű visszaállításának,
emléktáblák elhelyezésének, aktivistája volt a kárpótlási folyamatnak, sokak jogos rehabilitációját segítette a hatóságok előtt jogi tudását kamatoztatva. Mérnökként, sokat tudott Eger múltjáról, építészetéről,
pincerendszeréről és tudását bármikor a város vagy bármely patrióta kezdeményezés rendelkezésére
bocsájtotta segítségképpen. Részt vett az 56-os Szövetség munkájába, támogatója volt a régi hősök sírjainak, a hadi síroknak a helyreállításának és gondozásának. 2002 után nagyon el volt keseredve, hogy
sok kezdeményezése nem a kívánt úton haladt tovább. Soha nem panaszkodott, ha munkájáért, önzetlen
segítségéért nem kapta meg az őt megillető köszönetet. Mindig azt mondta, hogy mindenki, aki ad valamit, segít valakin vagy valamibe az önzésből teszi, önmagáért, saját lelkének örömére.
Mindig jókedvű volt, minden kérdésre azt válaszolta, hogy jól van. Kimeríthetetlen tudása, érdeklődése, aktivitása miatt nehéz volt észrevenni, hogy egészsége megromlott. Kezdetben mozgásában korlátozta a betegség, ami miatt kikerült a város vérkeringéséből, amit igen fájlalt. A 2000-es évektől folyamatosan hívtuk, hogy költözzön Budapestre, ahol családja még megmaradt tagjai is élnek és segíteni
tudnák. Mindig nemet mondott, nem akarta elhagyni Egert, a Mátrát, a Bükköt. Még Laci öccse dédunokáinak születése, aminek nagyon örült, sem változtatta meg álláspontját. Akik ismerték, azok jól
tudják, hogy javaslatot, tanácsot nem fogadott el, még ha az ő érdekében hangzottak is el. Végül rá
jellemző módon intézte a sorsát, amikor már tarthatatlan volt önálló életvitele. Lehívott az egri kórházba,
ahol átadta a családi levéltár kulcsait és kérte, segítsem elhelyezni egy olyan helyre, ahol 24 órában
gondoskodnak róla, de közel van Egerhez. Így került átmenetileg Mátrafüredre, majd a Parádi Idősek
Otthonába. Tudásának megszerzését, az egész életét végig követő folyamatos fejlesztését a Materek és
a ciszterciek tanításainak tudta be, ezért örömmel szervezett találkozókat, folyamatosan levelezett volt
tanáraival, azok haláláig. Bár a múlt és a jelen, az élők és holtak sokszor keveredtek gondolataiban, az
imádságokat, az evangélium szövegeit nem felejtette el. A nővérek elmondása szerint folyamatosan és
az utolsó napokban is sokat imádkozott és vezette társainak imáit is.
Családunk, fiaim, menyeim és unokáim – még azok is, akiknek nincsenek személyes élményeik Aci
nénivel – ismerik cselekedeteit, bölcsességeit és mindig emlékezni fognak rá.
________________________
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MÉG EGYSZER 1919-RŐL…
és ami ebből ma is megmaradt
FEJÉRDY ANDRÁS történész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense az egyik szervezője és
előadója volt a Károli Gáspár Református Egyetemen a Tanácsköztársaság egyházpolitikájáról rendezett
konferenciának. Bodnár Dániel, a Magyar Kurir munkatársa közöl vele interjút „A kommunista
ideológiában kódolva van a terror az egyházakkal szemben” címmel a Magyar Kurírban. Ebben a történész
több esetben is utal az „egri viszonyokra”, köztük az iskolánkban akkor történt eseményekre.1
Az Egri FEHÉR/FEKETE 2018. karácsonyi számában ismertettük 1918–1919. iskolai év eseményeit a
korabeli Értesítőben megjelent beszámoló alapján. Az interjúban olvasható részletek ezt jól kiegészítik.
***

– A száz évvel ezelőtt, 1919. március 21-én hatalomra került Tanácsköztársaság mindössze 133 napot élt,
és úgy emlékszünk rá, mint a magyar történelem egyik legvéresebb időszakára. Mégis, vezetőik kezdetben
rendkívül népszerűek voltak. Mivel magyarázható ez?
– A magyar Tanácsköztársaság az első világháborút követő események egyik következménye. Nem volt
egyedülálló Európában, hogy ilyen szélsőséges irányba kerestek kiutat a társadalom különböző csoportjai
abból a káoszból, kilátástalan helyzetből, amit a vesztes háború okozott. A társadalom jelentős része
Magyarországon kiábrándult a Monarchiát 1918-ig vezető rétegből és új utakat keresett. Kezdetben három
olyan erő volt, amelynek volt mondanivalója, társadalmi bázisa és politikai gyakorlata. A Károlyi Mihály
vezette, balközép irányultságú Függetlenségi Párt és 48-as Párt, az erős városi támogatottsággal rendelkező
Magyarországi Szociáldemokrata Párt és az ugyancsak a városokban jelentős Polgári Radikális Párt, amelynek
húzóneve Jászi Oszkár volt. A társadalom nagy reményekkel fordult e három, jól szervezett politikai erő felé,
amelyek farvizén, a szociáldemokrácia balszárnyaként, szovjet mintát átvéve jelenik meg a kommunizmus is.
Mindez szerepet játszott abban, hogy a változásokhoz utópisztikus reményeket fűzve, kezdetben jelentős
társadalmi támogatottsága volt a Tanácsköztársaságnak. Az okok között fontos továbbá hangsúlyozni, hogy a
vesztes háború után Magyarország a leendő Kisantant országai területszerző kísérleteinek volt kitéve és
egyértelműen látszott, hogy erre a kihívásra a Károlyi-, majd Berinkey-kormány nem volt képes és talán nem
is akart katonai választ adni. Ebben a helyzetben Kun Béláék voltak azok, akik, mint minden hatalommal, így
a Kisantanttal szemben is – rebellis erőként felvállalták azt, hogy katonai erővel is megvédelmezik az ország
területét. Ezt pártszimpátiától és világnézettől függetlenül a társadalom szinte egyöntetűen támogatta.
Érdekes ugyanakkor, hogy a korabeli megfigyelők nem választották el élesen az őszirózsás forradalmat és
a Tanácsköztársaságot. Az egri ciszterci katolikus főgimnázium 1918/19-es évkönyve például egyetlen
folyamatként írta le az események sorát, és úgy értékelte, hogy az őszirózsás forradalommal hatalomra került
baloldali és radikális erők már kezdettől a kommunizmus uralmát készítették elő. Ennek annyi alapja
kétségtelenül van, hogy mind az őszirózsás forradalomban, mind a Tanácsköztársaságban vezető szerephez
jutott politikusok a 19. század végétől kezdődően egy olyan egyház- és valláspolitikát képviseltek, ami döntően
antiklerikális alapokon állt, pozitivista, marxista, darwinista világképből építkezett.
– A Tanácsköztársaságot nem lehet azzal vádolni, hogy eltitkolta volna egyházellenességét, hiszen egy
hónappal hatalomra kerülésük után, áprilisban létrehozták a Vallásügyi Likvidáló Bizottságot. Vagy Hivatalt?
Melyik a helyes?
– Teljesen következetlen a névhasználat, nevezték bizottságnak és hivatalnak, sőt, más neveken is
emlegették. Az általam a közelmúltban vizsgált egri viszonyok között például egyértelmű, hogy az egyház- és
oktatáspolitikát irányító direktóriumi tagok – akik részben meg voltak bízva az egyházak likvidálásával –,
elszabotálták a feladatot. Egyre csak halogatták az egri ciszterci gimnázium vagyonának a felmérését és
egyúttal annak a nyilatkozatnak aláírását, amelyet a rendszer követelt a tanító papságtól. A nyilatkozat
értelmében az aláírók elfogadják az oktatás teljes államosítását, a világnézeti „semlegességet” és állami
1A

teljes interjú: https://www.magyarkurir.hu/hirek/fejerdy-andras-tortenesz-kommunista-ideologiaban-kodolva-vanterror-az-egyhazakkal-szemben
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szolgálatba lépnek. A nyilatkozat szerint tehát a szerzetes tanároknak – nőknek és férfiaknak egyaránt – meg
kellett tagadniuk vallásosságukat, alá kellett írniuk, hogy laikus státusba lépnek át. A pap-tanároknál ez
egészen konkrétan aposztázia (hittagadás) vállalását jelentette. Sokak számára lelkiismereti problémát okozott
az, hogyha nem írják alá a nyilatkozatot, akkor elbocsátják őket, az iskola ott marad tanár nélkül, ki tanítja a
fiatalokat? Ha viszont aláírják, akkor mennyire tekinthető ez aposztáziának, hiszen kényszer hatására történt.
Az egri ciszterciek például először a zirci főapáton keresztül kívántak felmentést kérni a nunciustól, hogy
aláírhassák ezt a nyilatkozatot. A főapát azonban válaszában egyértelműen rámutatott, hogy az aláírás aposztáziával
egyenértékű, így mindenkinek a lelkiismeretére bízza, hogy ezt vállalja-e, vagy sem. Ezt követően június végén az
egri ciszterci gimnázium tantestülete összeült, és írásban rögzítették: függetlenül attól, hogy megkövetelik-e tőlük
a nyilatkozat aláírását vagy sem, megtagadják azt. Mindezt az érsek felé is jelezték. Esetükben végül azért nem
követelték tőlük a nyilatkozat aláírását, mert az egri és Heves megyei direktórium tagjai a jóakaróik voltak. Egyik
tagjuk, Markovics Miklós az egri cisztercieknél tanult, a másik, Kalovits Alajos náluk tanított korábban. Miután az
egri direktórium több figyelmeztetést kapott, hogy miért nincs még aláírva a nyilatkozat, többszöri módosítást
követően július 15-ét jelölték meg a nyilatkozattétel végső határidejeként. Néhány nappal korábban a likvidáló
bizottság egyik tagja, Láng József fölment Budapestre, Fáber Oszkárhoz, hogy beszéljen vele a ciszterciek
érdekében. Egy egri ciszterci szerzetes korabeli naplója szerint azzal érvelt: azért nem tudják aláíratni Egerben a
nyilatkozatot, mert ahhoz kétezer katonára lenne szükség, akkora az ellenállás.
– Mennyire tehető azoknak a katolikus papoknak, protestáns lelkészeknek a száma, akiket a hit iránti gyűlöletből
gyilkoltak meg a Tanácsköztársaság idején?
– Protestáns vértanúról nem tudok, ugyanakkor tizenegy olyan katolikus papról tudunk, akiket a hit elleni
gyűlöletből végeztek ki. Egerben május 1. és 4. között zajlott le ugyanilyen jellegű ellenforradalmi
megmozdulás, amelyre az is bátorítólag hatott, hogy egészen közel volt a korabeli magyar–cseh demarkációs
frontvonal. Egy Mezőkövesdről érkező ezer fős alakulat minden-esetre hamar leverte a lázadást, amelynek
során néhány gyilkosság is történt. Például menekülés közben lelőtték a megmozdulás katonai parancsnokát,
Mészöly Géza őrnagyot. Egyházi áldozat nem volt, de jellemző, hogy a vasútállomás közelében lelőtt Mészöly
Géza holttestéhez kicipelték az idős egri érseket, Szmrecsányi Lajost és azt mondták neki: így fogsz
megdögleni te is, te kutya! A lelki presszionálás tehát ebben az esetben kifejezetten egyházi személy ellen
valósult meg, de nem került sor gyilkosságra, mint Kecelen, Jászkarajenőn, vagy … Szentendrén.
– A Tanácsköztársaság egyházpolitikájával foglalkozó konferencián elhangzott, hogy az egyház- és
keresztényellenesség ma is létező valóság, csak más, ravaszabb formában, mint az 1919-ben és aztán később,
a kommunista államokban történt.
– Kétségkívül létezik egy vallási-kulturális alapú keresztényellenesség, és egyúttal egy olyan világnézet,
amely a liberális, szekuláris felfogást nem egyszerűen az állam és egyház szétválasztásaként értelmezi,
hanem a 18–19. századi francia minta alapján egy laicista ideológiával egészíti ki: a keresztény
társadalomképet egy keresztényellenes, laikus társadalomképpel kívánja felváltani. A probléma az, hogy ők
úgy gondolják, hogy a pluralizmus megőrzésének ez az egyetlen lehetséges módja, noha ez nem így van. A
plurális társadalomban a vallásszabadság biztosítása – amelyet a Katolikus Egyház fokozatosan, különböző
konfliktusok tapasztalatai nyomán végül a II. vatikáni zsinaton fogadott el – nem azt jelenti, hogy az állam
kizárja a közéletből az egyházakat és a vallást, hanem azt, hogy egyforma teret enged nekik, és a nem
vallásosaknak is. Ez a Katolikus Egyházra azt a kötelezettséget rója, hogy a saját tanítását igyekezzen olyan
formában is megfogalmazni, ami egy laikus társadalom számára is értelmezhető. Természetesen ez nem az
evangéliumtól való elszakadást jelenti, hanem az evangélium tanításának modern, jogi, etikai, filozófiai
nyelvezetre való mindenkori lefordítását.
Az egyház és állam szétválasztásának egyoldalú értelmezése nyomán valóban van a jelenlegi
közéletben egyfajta vallásellenesség, ami mögött nemegyszer ideológiai érdekcsoportok állnak, akik a
saját nézetrendszerüket kívánják a szekularizáció örve alatt általános társadalmi érvényre juttatni, ami
megint csak nem biztosítja a teljes lelkiismereti szabadságot. Aki ugyanis velük ellentétes nézeteket vall,
azokat gyakran eleve negatív színben tüntetik fel. Sokszor az érvek nem egyenlő rangúként jelennek meg,
mert aki vallásos alapon fogalmaz meg etikai érveket, az már eleve gyanús, mert csak a szigorúan
racionális és aktuális konszenzusra épülő érvrendszer az, ami a demokráciában legitimnek látszik, pedig
egyáltalán nem kellene, hogy ez így legyen.
_________________________
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EZ IS 1919-ES TÖRTÉNET
Az EGRI UJSÁG 1919 februárjában közölt két cikke azért érdekes számunkra, mert dr. Kürti
Menyhérthez is kötődik, aki 1899–1917 között tanára, majd 1924–38 években igazgatója volt iskolánknak
s talán még akad egy-két öregdiák, aki őrzi emlékét.
Baja 1918. nov. 13-től 1921. aug. 20-ig szerb megszállás alatt volt.
Ekkor dr. Kürti Menyhért volt a bajai ciszterci gimnázium igazgatója,
ebben az időben Szabó Tihamér az iskola hittantanára és 1919/20.
tanévben itt kezdte középiskoláját Ágoston Imre Julián.
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PILLANTÁS AZ ISKOLÁNKBA…
a Gárdonyi gimnázium 2018/2019. tanévi Évkönyvét lapozgatva
Az Évkönyv megjelenésekor már helyre állt a rend az iskolában.
Természetesen a „helyreállást” nem a belső rendre vonatkoztatjuk,
hanem az épület falaira, tantermeire: befejeződtek az tanév folyamán
olyan sok gondot, nehézséget okozó „infrastrukturális fejlesztések”.
A 20. század eleji nagy építkezésekről „Az egri gymnasium épületének viszontagságai” – címmel olvashattunk a korabeli Értesítőben.
A 21. századeleji építkezés „viszontagságait” Kovács Ottó tanár úr
képsorai jól érzékeltetik az Évkönyvben, s a címlapon láthatjuk a
már tetszetősebb külsőt mutató Csiky utcai „B” épületet.
A tanév történetéről a több mint 200 oldalas Évkönyvben az
„Életképek” sok fényképpel illusztrált fejezeteiben (38) olvashatunk. Évenként ismétlődő események – „gólyabál”, Gárdonyi Géza
emléknap, gombavató, adventi koncert, ballagás stb. – mellett figyelemre méltó volt ez év januárjában rendezett kiállítás: „Ti egy nagy
család vagytok!” – 900 éves a Charta Caritatis. A kismarosi ciszterci apátság nővérei készítettek 14 molinóból álló összeállítást a
ciszterci rend történetéről. A kiállítás célja, ahogy az apátúr megfogalmazta: tudatosuljon az iskola diákjaiban és dolgozóiban, hogy se
az országban, se a világban nincsenek egyedül, hanem egy élő, minden kontinensen jelenlevő nagy közösségnek a tagjai. A megnyitón
Bernát apátúr mellett megjelent Marton A. Bernát zirci perjel, valamint Kiss G. Péter, Huszár G. Lőrinc ciszterci atyák és öt ciszterci nővér a kismarosi Boldogasszonyháza
monostorból. Az iskola tanulói osztályonként az osztályfőnökeik és a hittan vagy történelemtanáraik vezetésével tekintették meg a kiállítást.
A ciszterci iskola minden napjaiban a diákok nem láthatnak fehér-fekete habitust, éppen ezért igazán örvendetes, hogy Bernát apátúrral már Veni Sancte-kor találkozhatott 37 kis alsós és gimnázium felső osztályait
kezdő négy osztály 135 tanulója. Ott volt az apátúr a maturandusok kedves ünnepén, a gombavatón és még
más alkalommal is, melyekről az Életképek fejezetei beszámolnak. – Zirc nincs is olyan messze Egertől…
Néhány gondolat a Ciszterci Diákszövetségről – címmel egy nagyívű ismertetést olvashatunk a közel 100
éves – 1922-ben alapított – Diákszövetségről. Az Évkönyv régebbi számaiban is jelent meg híradás a szövetség
életéről, de ezek a lapok már a „majdani és jelenlegi (fiatal)öregdiákoknak” szólnak.
Történeti áttekintés után részletes beszámolót olvashatunk a fiatal – 1990 után újra induló ciszterci gimnáziumok öregdiákjainak közös kezdeményezéséről, a már két alkalommal, utoljára a pécsi Nagy Lajos ciszterci
gimnáziumban rendezett Ciszterenciáról. Az egri osztálya részéről a szervezésben négy fő, Tóth Éva, Tóth
Eszter, Papp Gergely és Mohai Ádám vett részt. Ők képviselték iskolánkat a rendezvényen, valamint Toldi
László Arnold (2016), az előadók között szerepelt dr. Kis Virág (2010).”
„Az egri alapszervezet szeretettel várja a csatlakozni kívánó majdani és jelenlegi öregdiákokat! Kapcsolat-felvételre a Facebookon, vagy a fiatalcdeo@gmail.com e-mail címen keresztül van lehetőség” –
szólnak a fejezet befejező sorai.
Köszönjük Kovács Ottó tanár úrnak, a CDEO üv. elnökének, hogy az iskola Évkönyvében helyet kapott a
Diákszövetséget bemutató és új tagokat toborzó fejezet.
Megtaláljuk az Évkönyvben z iskola életét jellemző számokat: 734 diák − 22 osztályban végezte el tanulmányait a 2018/2019-os tanévben, a tanulók közel 40%-a, 291 fő a nyolcosztályos rendszerben. Osztályok
létszáma 22−39 között volt. Átlagos tanulmányi előmenetel pedig 4,40 (!). 124 tanuló tett sikeres érettségit,
28-en jeles és kitűnő eredménnyel, láthatjuk tablóikat is. Végzett az utolsó (pedagógiai) szakközépiskolás osztály A tanulók 24%-a lakik kollégiumban, helybeli 30%, bejáró 46% Megtalálhatjuk a 22 osztály névsorát és
róluk egy-egy színes csoportképet.
Varga B. János igazgató úr vezette tantestületben 72 tanár nevelte-oktatta a diákokat, a kollégistákat pedig
hat nevelő tanár segítette. Ezenkívül az iskolában és a kollégiumban a folyamatos munkát Vékonyné Hevesi
Mária gazdasági vezető és 19 egészségügyi, irodai és technikai dolgozó biztosította.
Köszönet a Kovács Ottó tanár úrnak az Évkönyv tartalmas, gondosan szerkesztett munkájáért.
(O.GY.)
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hírek...hírek...hírek...
• BOLDOG NIVÁRD VÉDELME ALATT HALÁSZ TIBOR A ZIRCI NOVÍCIUS

Augusztus 19-én, Szent Bernát főünnepén a zirci Apátság
szerzetesközösségének új tagja lett Nivárd testvér.
Az Egri Fekete/Fehér olvasói ez év húsvéti számában
olvashatták Halász Tibor írását: „Az Istent szeretőknek minden a
javukra válik”, melynek bevezetőjében már jelezte a rendbelépésének szándékát. Azóta befejezte tanulmányait az ELTE
Bölcsészettudományi Karának Történelem szakán és kérte
felévételét Zircen.
Szent Bernát ünnepén ott voltak az egri Gárdonyi Géza
gimnázium képviselői és a Diákszövetségünk választmányának
több tagja is. Az ünnepi szentmise és Halász Tibor Nivárd
beöltözése után az agapén köszönthettük a monostor új tagját.
A Magyar Krónika képes magazinban Stefán Tamás: Ciszterci
szerzetesek, akik munka és imádság között keresik az egyensúlyt
cikkében írja: „… Még az 1990-as évek elején – amikor újra teljes
nyíltsággal a hit felé fordulhatott a magyar társadalom – négy-öt
fiatal jelentkezett a ciszterciekhez. Ma már csak egy: Halász Tibor.
A Magyar Krónika Zircen találkozott a húszas évei közepén járó
fiatalemberrel. Hívő, katolikus családból érkezett, Pannonhalmán
érettségizett. Történész, aki a ciszterciek históriáját igyekezett feldolgozni, ezért sokszor jött Zircre, az apátságba,
kutatni. Megismerte az itteni életet, és úgy döntött, szerzetes lesz. Azóta járt már az amerikai rendházban is,
tapasztalatot gyűjteni... Tanítani szeretne majdan a lelkipásztori feladatok és a kutatás mellett. Szerinte, amíg
egyfelől megmaradtak a rend hagyományai és regulái, addig másfelől bevonult a modern kor is a szerzetesi
életbe, például a mobil telefon, vagy az internet formájában. Nincs ebben semmi különös.”
„Boldog Nivárd Szent Bernát legkisebb öccse volt. A rendi hagyomány szerint, amikor Szent Bernát
testvéreivel együtt búcsúzott, hogy Cîteaux-ba lépjen, legkisebb öccsét, aki fiatal kora miatt bátyjait még nem
követhette, így vigasztalta: »Lásd Nivárd, mi elmegyünk s most minden, minden a tied marad, a szép fontainesi várkastély, az erdők, mezők s az egész birtok.« A gyermek azonban gyorsan felismerte ennek egyoldalúságát:
»Hogyan – kiáltott fel – ti nekem hagyjátok a hitvány mulandókat és magatoknak tartjátok meg az
örökkévalókat?« És amint lehetett, ő is követte a monostorba testvéreit. Később Szent Bernát sok monostor
alapításának munkájába belevonta vagy rábízta, novíciusmester és perjel is szolgálatot is ellátott. Emléknapját
február 7-én ünnepeljük.” (http://zirciapatsag.hu)

• VERES ZOLTÁN diákszövetségünk választmányának tagja ez év júliusában a Miskolci Egyetemen
kapta meg vasdiplomáját. 1950-ben iratkozott be az akkoriban alapított Miskolci Nehézipari Műszaki
Egyetemre, ahol 65 éve vette át gépészmérnöki oklevelét.
Sokoldalú, változatos mérnöki munka elismerését jelenti ez a díszoklevél, melynek elnyeréséhez szeretettel
gratulálnak öregdiák-társaid is. Ad multos annos!
• KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT! – Bartha István (é. 1951.) Eger – 20 000 Ft; Bacskay Ottó (é.
1943.) Budapest – 10 000 Ft; Czeglédi Tiborné Balázs László (é. 1941.) leánya) – 10 000 Ft; Várfi István (bajai öregdiák)
és felesége Gabi Kanada, Toronto – 200 kanadai dollár.
• 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.

2019. KARÁCSONY

Egri FEHÉR/FEKETE

23

• DEMETER LÁSZLÓ diáktársunknak a Hellász kék ege c. verses kötete jelent meg a Püski kiadó
gondozásában, melyben válogatott verseit olvashatjuk. Ez már a harmadik a verses kötetei sorában, benne
nagyobbrészt a 2000-as évek termései.
A kötetbe válogatta Régi vagy dugdosott versek (1949-1980) – címen a „szocialista időkben” született
néhány versét is, melyekért akkortájt súlyos büntetés, netán börtön is járhatott volna.
A kötetből egy kedves hangulatú szonettjét idézzük:
Vigasztaló szonett
Tovatűnt tőlem már a biztos tudat,
Hogy mellettem áll és segít sok barát.
A vén társ szinte már egyedül maradt,
Túlélte s temette barátok sorát...
Bánat vagy öröm már nem sokat ér,
Ha nincs, kivel osszam a bút s örömet,
Hogy viccet meséljek, már senki sem kér,
S nincs, aki csellel megigya sörömet...
Űrbe zuhantak a nagy kacagások
S elhalt szellemünk szárnyaló dala.
Néma, elsárgult avaron járok
S átjár a halál bús, fanyar illata...
Ám mégis lehet a létnek örülni,
Ha vén szemem az unokákat nézi.
Szomolya, 2018. augusztus
_________________________

HALOTTAINK
Dr. Bánhidy Ferenc 2019. augusztus 20-án hunyt el. A MCDSZ elnöke volt 1990–1996. években,
Diákszövetség újbóli működésének kezdetén szervezte az osztályok együttes munkáját, majd segítette
önállóságra a volt öt ciszterci gimnázium öregdiák egyesületeit. A Ciszterci Rend bajai III. Béla
gimnáziumában végzett, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa volt. Az első magyarországi fejnyaksebészeti osztály megalapítójaként évtizedeken át elhivatottan, betegközpontú hozzáállással végzett
gyógyító munkája elismeréseként a köztársasági elnök a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata
kitüntetést adományozta 2019. március 15-én. Emlékét őrizzük!
Diáktársaink, akinek halálhíréről értesültünk:
Dr. Csikváry István (érett. 1951) − Sehnde (Német- Dr. Gonda Imre (érett. 1948) – Eger
ország) – Lovasberény Rédei Rezsőné (R. R. tanárunk felesége) – Zirc – Budapest
Kárpáti Jenő (érett. 1951) – Pécs
Requiescant 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 Ímél: 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

24

Egri FEHÉR/FEKETE

2019. KARÁCSONY

Néhány kép a felújított iskolánkról

„A belső udvar, mely egy minőségi közösségi térhellyé lett”

A Csiky utcai épület egyik informatikai terme és a „zsibongó”

Lift az öreg falak között és a megnagyobbodott étterem a kollégium (volt rendház) épületében
Kovács Ottó tanár úr felvételei

