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Ballagott az első "ciszterci osztály"
a Gárdonyi Géza Gimnáziumban
Május 13-án ballagott az 1991/92 tanévben indult "ciszterci osztály". Ök voltak az elsők, akiket
1949 után ismét ciszteci atyák is tanítottak volt gimnáziumunkban. Azóta már további 13 követte őket,
s a jövő tanévtől már szinte az egész iskola – a 24 osztályból 18 – "ciszterci osztály"-ból áll. Mi –
öregdiákok – várjuk 1997-es Veni Sanctét, mikor reményeink szerint az iskola majd ciszterci osztályokból álló Ciszterci Szent Bernát Gimnázium lesz.
Köszöntjük a gimnázium minden végzős diákját és azokat is, akik négy éven keresztül vezették
őket, – a tanáraikat. Szeretettel kívánunk sikert és boldogulást az "életbe lépőknek".
Külön is köszöntjük az első ciszterci – IV.D. osztály – tanulóit:
Antal Imre
Kelemen Melinda
Papp Éva
Bakos Csilla
Konja Zsófia
Pap Péter
Balázs Mariann
Koós Brigitta
Pásztor András
Bertha Ákos
Kovács András
Pásztor Péter
Braun Péter
Kovács Erika
Ress Katalin
Cipó Andrea
Máté Attila
Rózsahegyi Kálmán
Csák Péter
Miklósvári Magdolna Szabó Ágnes
Cseh Zoltán
Miksi Zoltán
Szabó Sára
Csermák János
Mogyoróssy Zsolt
Szalóki Éva
Deme János
Murguly Mariann
Számel Krisztina
Demus Erik
Nagy László
Szilágyi Marcell
Elek Eszter
Tarnóczi Zsuzsanna
†Nagy Zoltán
Fábri Eufrozina
Tasi Csaba
Pál Krisztián Zoltán
Ferenczy Réka
Zsély István Gyula
Papp Anikó
A ciszterci osztály osztályfőnöke négy éven keresztül Csák György tanár úr volt.
Az 5 ballagó osztály szép és ízléses meghívójában összesen 193 tanulónak és az őket négy éven keresztül tanító 85 tanáruknak – közöttük Égi Konrád, Keszthelyi Jeromos, Lélkai Jusztin, Mozsgai Tádé, Ujfalussy Ottó ciszterciek – nevét is olvashatjuk.

●●●●●●●●
Mindnyájan szeretnénk jobban megismerni az újraindulás gondjait és nehézségeit. Ki közelebbről, ki távolabbról figyelhette az eseményeket, melyek végül is odavezettek, hogy ma már a volt gimnáziumunkban nagyobbrészt ciszterci osztályok járnak. Sokféle elképzelés volt, de csak kevés lehetőség közül lehetett választani.
Megkértük Keszthelyi Ferenc Jeromos OCist egykori hittanárt – ma váci püspököt –, írja meg az elindulás történetét. Kedves levelében megígérte, hogy a Veni
Sancte-i számunk részére elkészíti beszámolóját.
Kértük Csák György tanár urat is – aki az első ciszterci osztály osztályfőnöke
volt négy éven keresztül, és igazán belülről élhette meg az újraindulás gondjait –, emlékezzen vissza az elmúlt négy év küzdelmeire és mondja el számunkra is ezeket. Sajnos a többszörösen elhalasztott "lapzárta" ellenére sem tudjuk írását közölni. Reméljük a legközelebbi számunkban majd olvashatjuk írását...

És végül megkértük a ciszterci osztály végzős diákját – Zsély Istvánt a IV.D.
osztálytitkárát, hogy az elmúlt négy évre visszatekintve írja meg gondolatait. –
Hál’ Istennek az ő írását időben megkaptuk és így közölhetjük:

Visszapillantás az együtt töltött gimnáziumi évekre
Számomra már májusban véget ért az
1994/95-ös tanév. Végzős diák vagyok. Azóta már le is érettségiztem. Eljött az ideje,
hogy számvetést készítsek a gimnáziumi
évekről.
1991-ben – a rendszerváltás elején – lettem, lettünk az egri Gárdonyi Géza Gimnázium tanulói. A szokásos hat első osztály
helyett csak öt indult ekkor, – ugyanis az "A"
osztályt, mint nulladik évfolyamos angol speciális osztályt –"csúsztatták". De e között az
öt osztály között is volt egy különleges, a középső, a "D", az ún. ciszterci osztály. A 4 év
alatt tanított tanárok közül most csak két, szívünkhöz igen közelállót említek: Keszthelyi
Ferenc Jeromos atyát, a jelenlegi váci püspököt, aki ciszterci szerzetesként volt a hittantanárunk a gimnázium első osztályában; és osztályfőnökünket, Csák György Sixtust, aki nap
mint nap velünk élve intézte az osztály ügyeit, ha kellett, kiállt értünk, védelmezett minket. Ez az osztály volt az iskolában a Rend
első bástyája, az éveken át tartó átalakulás
alapköve. Bennünket – mint az osztály tanulóit – ez büszkeséggel töltött el, hiszen kevesen mondhatják el magukról, hogy ilyen történelmi jelentőségű folyamat részesei, sőt
úttörői voltak.
A többi gimnazista is érdeklődve figyelte
életünket. (Más osztályokból is fakultatív
hittanos csoportok alakultak. Többen jelentkeztek keresztelkedésre, elsőáldozásra, bérmálkozásra – így Jeromos atyának nemcsak
délelőtt, hanem délután is bőven akadt tennivalója.)
A Ciszterci Rend oktatási hagyományaihoz igazodva – amennyire ezt a jelen le-

hetőségei engedték –, válogatott, erős tanárok kezdtek minket tanítani. Osztályfőnökünk
mindent megtett azért, hogy a minket tanító
tanári gárda is "ütőképes" legyen. Akkoriban
ezt inkább csapásnak éreztük: már megint mi
kaptuk a legrosszabbat, a legkeményebbet –
mondogattuk. Később azonban tapasztalhattuk, hogyha egy tanár a maga szigorúsága
mellett megértő is, a szigor nem is olyan
rossz tulajdonság...
Gimnáziumunk szinte legendásan jó tanárdiák kapcsolatát hamarosan megtapasztaltuk
mi is. Telt-múlt az idő – hol lassabban, hol
gyorsabban – és mi egyre jobban megismertük a középiskolai életet.
Részt vettünk "konvertibilis" matematika
órákon, rettegett német órákon, ízelítőt kaptunk a hajdani ciszterci gimnáziumról, ismerkedtünk az iskola sok-sok évtizedes hagyományaival. Délelőttönként keresztül-kasul
bejártuk az épületet, csodáltuk a gazdag ásvány- és kőzetgyűjteményt, a kitömött állatokat. De gyakran megálltunk az előtt az üvegszekrény előtt is, melyben az oklevelek és
emléktárgyak sokasága jelezte a tanulmányi
és más versenyeken elért szép eredményeinket.
Csák tanár úr vezetésével gyakran vettünk részt kirándulásokon, természetjáró versenyeken is. Ezek mindig nagy élményt jelentettek számunkra. A tanulmányi munkában és
más területeken elért eredmények pedig növelték önbizalmunkat.
Végezetül álljon itt egy rövid felsorolás osztályunk 4 év alatti jelentősebb eredményeiről:

– 1991. októberében a dr. Lénárt János országos természetjáró versenyen – Szarvaskő körzetében – első, második és negyedik helyezést értünk el.
– Mindszenty József bíboros születésének 100. évfordulójára meghirdetett pályázaton Csák Péter I.
díjat nyert a "Mindszenty bíboros szavai az ifjúsághoz – megnyilatkozásai alapján" c. munkájával,
melyet Esztergomban, 1992. március 28-án dr. Antall József miniszterelnök adott át.
– Matematikából az Arany Dániel Tanulmányi Verseny országos döntőjébe került Zélyi István
Gyula, megyei döntőbe jutott Rózsahegyi Kálmán és Csák Péter.
– Balázs Marianna és Pap Péter angol nyelvből C típusú nyelvvizsgát tett.
– Nyáron Jeromos püspök atyánál nyolc fiú dolgozott Vácott.
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Molnár József – 1943-ban érettségizett – festőművész diáktársunk rajza

– Irinyi János Tanulmányi Versenyen Győrött kémiából az országos 14. helyezést ért el Zsély István
Gyula.
– Éjszakai és nappali országos tájékozódási túraversenyen a Mátrában 1992. őszén III., ill., V. helyezést ért el csapatunk.
– 1993-ban az Irinyi versenyen Zsély István Gyula Győrött országos 8. helyen végzett.
– Papp Anikó és Ress Katalin angol nyelvből C típusú nyelvvizsgát tett.
– Zsély István Gyula kémiából az OKTV-n országos 14. helyezést ért el.
– Szabó Sára francia nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát tett.
– Pap Péter biológiából az OKTV megyei döntőjébe került.
– Szabó Ágnes és Szabó Sára német nyelvből C típusú nyelvvizsgát tett.
– 1995. május 6-7-én, éjszakai tájékozódási versenyen a Mátrában Antal Imre, Csák Péter és Nagy
László országos első helyezést értek el.
– Zsély István Gyula a kémiai OKTV-n országos 12. helyezést ért el és bekerült az olimpiai keretbe,
ahol jelenleg a 7. helyen áll. Lehetséges, hogy júliusban részt vesz a Kínában megrendezendő "Kémiai Olimpiá"-n a magyar csapat tagjaként
– Balázs Marianna angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát tett.

Íme a leltár. Elkészült. Diákcsínyekből és fondorlatos megoldásokból bőven jut a mérleg bal
serpenyőjébe is. Reméljük, a mérleg nyelve azért

a jobbik felé billen... Ám ezt eldönteni nem a mi
dolgunk, hanem a nagy MÉRLEGELŐÉ.
(Zsély István osztálytitkár, IV.D.)
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Egri ciszterci diákok voltak...
A régi értesítőkben olvashattuk "Intézetünk tanulói voltak a közélet és az íróvilág jelesei közül" fejezetet, – ennek a mércéjével mérve, de azért egy kicsit tágítva a kört, kívánunk írásokat közölni elhunyt
diáktársaink éltútjáról.
Szeretnénk, ha minél többet tudnánk egymásról, ezért kérünk minden diáktársunkat, hogy adjon javaslatot – még jobb lenne, ha írást –, hogy közölhessük.

Zimányi Rudolf Ferenc
OCist, az University of Dallas tanára

1994. november 22. estéjén hosszú betegség
után Texasban, a Dallasi ciszterci kolostorban
csendesen elhunyt Zimányi Rudolf ciszterci
atya.
1923-ban született a Borsod megyei
Hódoscsépányon. Messze került a kis falutól, de
az mindig közel maradt a szívéhez. A nyolc
gimnáziumi osztályt a Ciszterci Rend Egeri
Szent Bernát Gimnáziumában végezte. 1942ben, érettségi után, novíciusnak jelentkezett. Zircen végezte el a noviciátust, és ott folytatta filozófiai és teológiai tanulmányait. 1947-ben szentelték pappá, majd Endrédy Vendel zirci apát a
fiatal papot Párizsba küldte, hogy ott franciául
tanuljon. 1948-ban államosították a rend iskoláit,
és hamarosan világossá vált, hogy a Rend feloszlatása csak idő kérdése. A zirci apát felszólította
Rudolf atyát, hogy ne térjen haza Magyarországra, maradjon nyugaton, és ott folytassa tanulmányait. A Rend feloszlatása és a zirci apát bebörtönzése 1950-ben be is következett. Rudolf atya
a többi magyar menekült cisztercivel Amerikába
ment, a Wiscosin állambeli Spring Bank ciszterci kolostorba. Miután az egybegyűlt magyar
ciszterciek felismerték, hogy Spring Bank-ban
nincs kilátás arra, hogy a monasztikus élet mellett taníthassanak is, hosszú keresés után Texasban, Dallas város mellett találtak új otthonra.
1955-ben érkezett az első csoport Dallasba,
1956-ban az akkor induló dallasi katolikus egyetemen megkezdték a tanítást, 1957-58-ban pedig
már fel is épült az új kolostor első szárnya.
Rudolf atya eközben folytatta tanulmányait
előbb Milwaukee városban, a jezsuita Marquette
University-n, majd Chicagóban a Northwestern
University-n. Az utóbbin megszerezte a doktori
címet francia nyelv és irodalomból. 1960-ban

érkezett Dallasba, beköltözött az újonnan épült
kolostorba, az University of Dallason a francia
nyelv és irodalom tanára lett, és az is maradt 33
éven keresztül, egészen 1993-ban bekövetkezett
nyugdíjazásáig.
Nagy tudású, roppant lelkiismeretes profeszszor volt. Bár majdnem minden évben ugyanazokat a tantárgyakat tanította, az irodalmi műveket, amelyeket elemzett, minden évben újra
elolvasta. Kiváló szakkönyvtárat gyűjtött össze
élete során. Nagyszerű érzéke volt a francia irodalomhoz. Nemcsak alaposan ismerte, de annak
mélységeit, minden szépségét hihetetlen beleérzéssel értette is. Szakterületét, melyből doktori
disszertációját írta, egész életen át tanulmányozta. Nagyon specializált terület volt ez: a 17. századi katolikus gondolkodó, Blaise Pascal hatása
a 20. századi katolikus regényíróra, François
Mauriacra. Az e két személyiség munkásságára
vonatkozó művek különösen értékes részét
alkotják könyvtárának: szinte minden mű megtalálható benne, amit ez a két személy írt, vagy
amit róluk mások írtak.
Papi élete során állandóan részt vett a lelkipásztori munkában is. Félénk természetével vonakodott a szószéktől, de hűséges gyóntató volt,
szinte minden hétvégén gyóntatott a környék
valamelyik plébániáján.
Rudolf atya nemcsak pap és egyetemi tanár,
hanem finomtollú költő is volt. Minden versét
magyarul írta, s ezekben a versekben legszemélyesebb vallomásait olvashatjuk. Nyugaton, de
már a kommunizmus bukása előtt Magyarországon is, a jelentős külföldi magyar költök között
tartották számon. Több kötete jelent meg nyomtatásban.

Álljon itt mintegy emlékkőként két idézet
Rudolf atyától:

"A fájdalom
vöröshajú leányai
egyre nagyobb
szenvedéllyel ölelnek át

"szemem a tengerbe zuhant
és elveszett a hullámok alatt

Kegyetlenek
Őrjöngő táncba kényszerítenek
Hiába próbálsz szabadulni Nem tudsz
S végül engeded
hogy lassanként egy lángoló
tenger egészen elsodorjon
egy ismeretlen part felé"

a négy világtáj négy felé
dobálta végtagjaimat
de szívem árva szívem
egy kis falusi házban
örökre ott maradt"

A rák szinte egész testében elterjedt. Hosszú
fájdalmas hónapokon sodorta a "lángoló tenger"
"egy ismeretlen part felé". Miután, úgy tűnt, a
tisztítótűz minden kínját elszenvedte, 1994. november 22-én csendesen, megnyugodva, az
Egyház szentségeivel megerősítve örökre elaludt
az Úrban

(Curriculum vitae)
Prófétai soroknak hangzanak, amit Beteg
vagy c. versében csaknem húsz évvel halála előtt
ír; élete utolsó heteit épp ilyen lázas fájdalomban, majd megbékélt megadással szenvedte végig:

(Farkasfalvi Dénes dallasi apát nekrológja)

–––––––––––––

Tanárainkról
E rovatban folyamatosan részletesebb és személyesebb hangú írásokat kívánunk közölni tanáraink éltútjáról.

PATAKI Vidor János
(1901 - 1973)
Ha visszagondolok tanáraimra Egerben, Pesten az Egyetemen, külföldön: a különböző tanfolyamokon, előadásokon, magyarul, németül, angolul – egy igazi tanár jut eszembe: Pataki Tanár Úr... Kiváló ember és kiváló tanár!
Amikor a "régi" VII. és VIII. – ma 3. és 4. – középiskolás-osztályba jártunk, hihetetlen szorgalommal és rendszeres tanári akarattal tanított bennünket magyar irodalomra és történelemre. Pontosan,
értelmesen és mindnyájunk számára érthető módon. Ismeretes volt, hogy az akkori tankönyveket nem
sokra becsülte. Végigolvasta, de mást tanított, mint ami azokban található volt. Ahogy visszaemlékezem megszámozta az érettségi tételeket és a benne foglaltakat, vagy ahhoz kapcsolódó részleteket pontosan lediktálta. A mi feladatunk az volt, hogy részben a könyvekből, részben a részletekből – melyet
ő ismertetett – összeszedjük és elmondjuk a tananyagot.
Ragaszkodott az évszámokhoz. Ha valaki a VIII. osztályban felelt, három évszámot kérdezett. Aki
egyiket sem tudta, igen jól kellett felelnie, hogy egy gyenge jegyet kapjon. Aki viszont jól tudta az
évszámokat, ő biztos volt benne, hogy a szöveget is tudja, és csak nagyon gyenge felelet esetén kapott
"szekundát". Ez a szám-érték megmaradt a tanítványai felében és ehhez viszonyítottuk a történelmi
eseményeket. Persze voltak a történelmet befolyásoló tényezők, körülmények, egymást befolyásoló
eredmények, amelyet egy középiskolát végzett diáknak tudnia kellett.
A magyar helyesírás tanításában a pontos leírás abszolút érték volt: tud-e ez a "gyerek" magyarul?
Amikor az írókról tanultunk – Balassi Bálint, Bessenyei György, Kazinczy, Petőfi, Arany János –
"a költőfejedelem", Gárdonyi, Ady, Sík Sándor – nagy érdekességeket mondott róluk és felélénkítette
a mi diákfantáziánkat. Egyik-másik költő emléke örökre bevésődött diákjai agyába. Adyt, akiről ebben
az időben (1932-34), nagyon tartózkodóan írtak, minden hibájával, élete ballépéseivel, korán-jött betegségével és halálával ismertette velünk. De a magyar szókincs mindent felölelő szépségével, a gon-
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dolatok, fogalmak szárnyalásával, a költőiességgel és csodálatos ritmusaival – mindent elmondott róla...
Élete nagy fogadalmát: a ciszterciességet, az Isten-hitet, a kötelességtudást, a felelősséget híven betartotta és erre nevelte tanítványait.
Iskolai elfoglaltsága mellett óriási energiával kezdett az "Egri Vár" állományának, történetének feltárásához és később a restaurálásához. Hogy a Vár a magyar múlt egyik legértékesebbet mutató emléke, az legnagyobb részben neki köszönhető. Minden szabadidejét a várásatásokra fordította. Munkatársaival: Pálos jogakadémiai és Lénárt János középiskolai tanárokkal szinte a semmiből "kaparták" ki
a ma is európai történeti értékű várat. Később Pataki tanár úr leközölte az akkor elérhető történeti adatokat – és azt láthatjuk ma is, ha felmegyünk a várba.
1938-ban rendi egyetlenkedések miatt Budapestre került, és itt tanított a ciszterci gimnáziumban.
Szabad idejét Buda történetének kutatásával folytatta. Számos műve jelent meg nyomtatásban.
A Ciszterci Rend feloszlatása után semmilyen közpénzből származó munkát nem vállalt, és mint
"megántörténész" dolgozott. Egy volt tanítványa "miniatűr" cselédszobájában élte le életének hátralevő részét. Mielőtt elköltözött ebből a világból, meghívták Dallasba, a ciszterci apátságba, majd Kanadába. Élete utolsó két hónapját ott töltötte és felvette a ciszterci ruhát, melytől az akkori uralkodó
rendszer megfosztotta. Mikor megérkezett haza, már a repülőtéren rosszul lett. Két-három napot volt a
korházban, majd elköltözött az élők sorából.
Tardy Lajos, a kiváló történész és író megemlékezik róla, amint az Országos Levéltárban ő is ott
dolgozott a katolikus, református és evangélikus idős korú történészek között, mint "magánkutató"...
Tardy azt is leírja, hogy a napi munka mellett késő délután a nyomorék betegekhez sietett, azokat
gyóntatta és áldoztatta.
Azon kevesek közül, akiknek tanító mestere volt és még élnek: mély tisztelettel és egy életre szóló
hálával állunk az egri Hatvani temetőben nyugvó sírja előtt... Nyugodjék békében!
(Dr. Ringelhann Béla)

–––––––––––––

Emlékezés EVETOVICS Kúnó Kázmér tanár úrra
Az "Új Ember" katolikus hetilapban nem régiben fényképes emlékezés jelent meg a tanár úrról, melyben ezt olvashatjuk:
"...1898-ban született Bácsalmáson, a ciszterci rendbe 1915-ben lépett, áldozópappá 1922-ben szentelték. Édesapja szíjgyártó mester volt. Tizenhárom gyermeke született, közülük hat maradt életben.
Mindegyiket tanítatta, ügyvéd, pap, kántortanító, közgazdász lett belőlük.
Kúnó Kázmér Innsbruckban végezte teológiai tanulmányait, majd Budapesten és Zircen lett főiskolai
és gimnáziumi tanár, házgondnok és novíciusmester.
Az ötvenes és hatvanas években kisegítő kántor és kisegítő lelkész volt Budapesten. 1971-ben halt
meg szerzetességének 57. áldozópapságának 50. évében..."
Eddig az idézett cikk. Mivel élete és munkássága a Ciszterci Rend egri Szent Bernát Gimnáziumához
is kötődik, – és már nagyon kevesen élünk egykori tanítványai, – szeretném kiegészíteni az idézett
újságcikket.
Evetovics tanár úr 1925 őszén jött a gimnáziumunkba, és hat tanéven keresztül tanította a hit- és erkölcstant. Ő volt iskolánk cserkészparancsnoka is. Igen emlékezetes "A kereszt diadala" c. ifjúsági
színdarabja, melyet 1927. május 15-én, a gimnázium zászlószentelési ünnepsége alkalmával mutatták
be.
(Erről a 1926/27-es Értesítőben is olvashatunk: Evetovics Kunó r. tanár műve a Kalovits Alajos dr.-tól
megzenésített "A kereszt diadala" c. ifj. színdarab. Ez az alapgondolatában, nemes hevületében s költői nyelvében egyként jeles munka méltóképen sorakozik az intézetnek azon újfajta iskola-drámáihoz,
melyek 1903/04 óta, mikor az elsőt előadtuk, az ország nem egy intézetében arattak már fényes sikert.
Ezt a művet nemcsak történeti levegője és nevelő ereje avatja a legjobb iskoladrámává, de színihatás
tekintetében is nagyon sikerült alkotásnak kell lennie, mert a mind szélesebb körben mutatkozott
érdeklődés ötször szólította gyermekeinket a darab előadására.)
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Mint közszeretetnek örvendő tanárt, lelkiatyát és szellemi irányítónkat egyaránt lelkünkbe zártuk.
Meghatározója lett felnőtt életünknek is.
Eger után 1931-34-ig Zircen, majd 1934-50-ig Budapesten a Bernardinumban teológiai tanár, közben
1937/38-ban novíciusmester Zircen.
A szétszóratás után 1950-63-ig kántor Budapesten – Pestlőrincen, majd Római fürdőn. 1963-után
nyugalomba vonult. Sajnos korán, sok viszontagságot átszenvedve 1971. október 27-én halt meg Budapesten. Zircen temették el a Ciszterciek Sírkertjében.
Úgy érezzük, hogy ezek az adatok kimaradtak az Új Emberben megjelent életleírásból, de számunkra
lényegesek, melyekre az egri volt ciszterci diákok – beleértve magamat is – örök hálával emlékeznek.
(Dr. Okolicsányi István)
–––––––––––––––

A 213. sz. Koháry István cserkészcsapat hírei
Szerettünk volna a csekészcsapatunk tavaszi munkájáról ill. nyári terveiről híreket közölni, azonban a "lapzártáig" sajnos nem érkezett meg a beszámoló. Így majd az őszi számunkban ...
Hogy mégi lássunk valamit e rovatban, a régi értesítőkben lapozgatva az indulásról írt érdekes híreket közöljük:
Kivonat az 1922/23 évi Értesítőből
A tanév elején végre teljesült óhajtásunk és megkezdődhetett intézetünk falai között
a cserkészmunka, melynek vezetésével a tanári kar Balassa Brúnó dr.-t bízta meg.
Állandó segítségre voltak a megalakulás nehézségében Szabó Ferenc, Rássy
Paulin, Bartók Egyed dr., Tóth Ágoston, Borián Elfréd tanárok. Öt hónap csendes
és szorgalmas munkájának eltelte után (1923.) febr. 18-án 23 cserkész (II-VIII.
o.t.) tette le impozáns ünnepségek keretében a fogadalmat... Csapatunkat Eger vára visszavételének nagy hőséről és vezéréről Koháry Istvánról neveztük el, hogy e
nagy jellem, kiváló kongreganista és hazafi legyen ideálunk. A csapat az igazolásnál a 213. számot kapta...

kis hírek...
•
"Az Egri Ciszterci Rendház és Gimnázium újraindítása alapítvány"-ra ez évben január1-től június
2-ig – elsősorban a Közgyűlésen elhangzott felhívásra – összesen 57.500 Ft-ot fizettek be.
A befizetők: Balogh Simon (Mezőkövesd) 2,000Ft – Barankay Gyula dr. (Eger) 1,000Ft – Bárdos
Rezső (Eger) 500Ft – Bartha István (Eger) 5,000Ft – Bereczkei Ottó dr. (Eger) 1,000Ft – Bodnár
László (Miskolc) 500Ft – Bordás Béla dr. (Gyöngyös) 1,000Ft – Botár Elek (Űröm) 500Ft –
Chikán János (Bp.) 1,000Ft – Deli János (Eger) 2,000Ft – Dobrányi Zoltán (Gödöllő) 1,000Ft –
Gáspárdy Pál (Eger) 1,000Ft – Habis György dr. (Eger) 1,000Ft – Hibay György dr. (Eger)
1,000Ft – Homonnay Tibor (Abaújszántó) 500Ft – Kékesy Tibor dr. (Bp.) 2,000Ft – Kerekes Lajos dr. (Eger) 500Ft – Kishalmi János dr. (Miskolc) 1,000Ft – Marosváry László (Miskolc)
1,000Ft –Mischinger Gábor (Ózd) 500Ft – Miskey Kálmán (Eger) 2,000Ft – Molnár József (Bp.)
1,000Ft – Oláh Gyula (Bp.) 1,000Ft – Pálinkás Miklós (Bp.) 1,000Ft – Papp János dr. (Bp.) 500Ft
– Póta Béla dr. (Bp.) 1,000Ft – Renn Oszkár dr. (Eger) 1,000Ft – Smigura László (Bp.) 2,000Ft –
Száva József dr. (Eger) 2,000Ft – Székely Tamás dr. (Bp.) 1,000Ft – Szelényi János (Eger) 500Ft
– Szerdahelyi Ferenc dr.(Eger) 1,500Ft – Tajthi László (Erdőtelek) 2,500Ft – Tar József 1,000Ft –
Tóth Ferenc dr. (Eger) 5,000Ft – Tóth Sándor (Gödöllő) 10,000Ft – Wolszky László (Bp.) 500Ft

•
A hajdani Foglár, azaz az érseki Szent József internátus – mint a múlt alkalommal hírül adtuk –
találkozót szervez az egykori foglaristák részére. Bizonyára sokan megkapták Juhász Ferencnek, az Érseki Szent
József Kollégium direktorjánk a kedves meghívó levelét, melyben szeptember 23-án délelőtt 11 órára hívja
találkozóra az internátus volt növendékeit. – Aki hallja (olvassa), adja át...
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•
Varga Bennó tanár úr exhumálását és Egerben a ciszterciek sírboltjában való újratemetését, még egri
hittanár korában Keszthelyi Ferenc Jeromos OCist – ma váci püspök – a zirci apátúr támogatásával
kezdeményezte. Ezzel kapcsolatosan dr. Száva József, diákszövetségünk elnöke járt el Debrecenben. Varga
tanár úr utolsó éveit Debrecenben rokonainál töltötte, és ott is halt meg 1964. március 31-én. Mint Száva József
elmondotta, a temetőben megtalálta Varga tanár úr sírját – igen elhanyagolt állapotban –, és tájékozódott a
lehetőségekről. Az exhumáláshoz az egykori eltemettetőnek – a hatósági adatok szerint Molnár Sándor
debreceni lakosnak – vagy utódjának a hozzájárulására volna szükség. Sajnos Molnár Sándort nem találta meg,
ezért kéri, ha valaki tájékozottabb Varga Bennó tanár úr debreceni rokonságáról, jelezze, hogy a további
lépéseket megtehesse.
•
A Budapesten lakó egri ciszterci öregdiákok tavaszi találkozóján 20-an jöttek össze június 19-én.
Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre többen szereznek tudomást a már rendszeresnek mondható "klub
délutánunkról". Legközelebb szeptember 18-án találkozunk!
•
Templomunk állapotáról rossz híreket kaptunk Mozsgai Tádé OCist atyától, aki az egri rendház
perjele és ő a templomigazgató is: "Szomorúan kell tudatnunk – írja –, hogy templomunk tetőzete elöregedett. Az
ilyen esetekben az eutanázia nemhogy megengedett, hanem kifejezetten szükséges, mert a beszüremkedő víz
mindent tönkretesz. Az összes palát, az egész bádogrészt, a csatornákat és a belső deszkaborítás egy részét
cserélni kell. A költségvetés a mai áron 6,5 millió forint.
Ennek az összegnek nagyobbik része rendelkezésünkre áll Elődeim gondoskodása folytán – akiknek ismételten
hálás köszönet! –, és a mindenki előtt ismert volt sekrestyés: Mária néni jószívűségéből."
A Szövetségünk vezetősége úgy határozott, hogy a tagságtól is segítséget kér a templom renoválásához. A Veni
Sancte-i számunkban közlünk továbbiakat.
A Borgia Szent Ferenc tiszteletére felszentelt templomunk alapkövét 1700. július
31-én rakták le a jezsuiták, de csak 1731-től kezdődött az építése majd a homlokzati rész kiképzésével 1743-ban fejeződött be.
A művészi főoltár – a magyar rokokó szobrászat szinte egyedülálló remeke – készítése 1769-ben kezdődött.
A berendezési tárgyak közül ki kell emelni az 1730-as (!) évekből származó padokat, az intarziás gyóntatószékeket, a Szent Kereszt- és a Szent Alajos-oltár rokokó
ereklyetartóit.
1830-ban készült a templom jelenlegi egyetlen – 6 mázsás, Sarlósboldogasszony
tiszteletére szentelt – harangja
1800-ban és 1827-ben tűzvész rombolja, 1835-, 1841- és 1925-ben pedig földrengések okoznak jelentős károkat.
A ma is álló új toronysisakokat 1885-ben építették. 1888-ban a külsejét és a belső
részeket újítják fel. Ezután még 1936-ban, majd 1968–69-ben renoválják.

●●●●●●●●
Mint a múlt számunkban is írtuk Baghy Osvát és Varga Bennó tanáraink életéről szeretnénk írásokat közölni.
Sajnos eddig igen kevés adat gyűlt össze. Ezért ismét kérjük a volt tanítványokat, hogy emlékezzenek...

–––––––––––––––––

< < < < < <

HALOTTAINK

< < < < < <

A Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya elhunyt tagjai:
Katona László (1939), Chikán János (1938)
Requiescant in pace!

____________________________________________________
Ha a legközelebbi Egri FEHÉR/FEKETE hírekbenkben közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy
telefonáljál Wolsky Agenor, 3300 Eger, Kertész u.34. tel.:(36) 317 420 ill. Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók
Béla út 25.III.5/A. tel:(1) 165 9374 – címére.
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