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EGRI FEHÉR/FEKETE
a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei
és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola „színes” lapja 

 

Szétszóratás – ötven éve kezdődött 
 
1950 júniusában a kommunista rendszer elérke-

zettnek látta az időt, hogy a szerzetes rendeket felszá-
molja. Ezt azzal a céllal is tette, hogy a püspöki kart 
tárgyaló asztalhoz kényszerítse. A ciszterci rend tagja-
inak deportálása június 9-ről 10-re hajló éjszaka kez-
dődött. Ekkor a pécsi, bajai és a szentgotthárdi rend-
házakban élő rendtagokat hurcolták el Kunszent-
mártonba, a karmeliták rendházába. Köztük voltak 
az iskolánkban egykor tanító tanáraink közül Ágoston 
Julián, Falubíró Győző. Szentgotthárdról hurcolták el 
az akkor 84 esztendős Küzdi Aurélt, aki több mint 
húsz éven át tanított Egerben. 

Június 18-ról 19-re virradó éjjel a budapesti 
Bernardinum és a székesfehérvári rendház lakóit, – 
összesen harminc szerzetest, – köztük Kerekes Károlyt 
– hurcoltak el Pásztóra, illetve Előszállásra. 

 „Az egri rendház feloszlatása egészen egyedülálló 
módon történt. – írja Hervay Levente atya az újságunk 
1996 Veni Sancte-i számában – Ma sem tudom, hogy 
miért. A minisztériumból jött egy leírat, hogy megha-
tározott napig (június 16 vagy 17-ig) a tanügyi megbí-
zottnak kollégiumi célra át kell adnunk az épületet. 
Ami egyéni, szerzetesi szobáinkban volt, azt elvihet-
tük, ami azonban közös helyiségek berendezése és 
felszerelése, azt helyben kellett hagynunk.” 

A zirci apátságot október 25-én kellett átadni. 
Endrédy Vendel apátúr utolsóként hagyta el az apát-
sági épületet. Négy nap múlva Budapesten letartóz-
tatták.  

1950 júniusában 191 örökfogadalmas pappá szen-
telt tagja volt a Zirci Kongregációnak, ebből 19 kül-
földön tartózkodott. Ugyanakkor 38 növendék végezte 
tanulmányait és 12 novícius. 

 
A szétszóratás idejére emlékezünk Kelecsényi Ákos írásával és Ágoston Julián egy versével. Mindkettőt „Kerítések 
közül” címen 1989-ben készült kéziratban olvashattuk. Ágoston tanár úr „kunszentmártoni” verseit tartalmazó füzet 
előszavát Kelecsényi Ákos, Ágoston tanár úr akkori rend- és sorstársa írta.  
 

Leletmentés az éjszakából 
 
Pécs, 1950. június 10. Annak a skóciai Szent Margit-

nak napján, akinek atyját, a brit földről menekülni kény-
szerülő királyfit testvérével együtt oly szívesen fogadta 
Szent István királyunk, és adott nekik otthont éppen a 
Mecsek környékén. Ezen a napon kezdődött a pécsi rend-
ház száműzetése. Az éjszaka csendjében beóvatoskodtak 
az ávósok – nagyon ügyeltek arra, hogy az alvó város 
semmit sem vegyen észre –, álomból felverve összeterel-
tek bennünket, s mindenkinek névre szólóan a kezébe 
nyomtak egy belügyminisztériumi végzést: azonnal a 
kényszertartózkodási helyként kijelölt Kunszentmártonba 
visznek bennünket. A sors különös fintora, hogy a hivat-
kozási szám arra a fasiszta időkben kiadott törvényre 
hivatkozott, amely elől annak idején pesti tanulmányi 
házunkban, a Bernardinumban annyi üldözöttnek adtunk 
menedéket. 

Az ávósok röviden közölték, hogy az engedélyezett 
poggyász egy váltás fehérnemű és egy napi élelem. Tilos 
bármi mást vinni, főleg iratokat nem. Majd mindent utá-
nunk küldenek. (Talán egy év múlva kaptam meg egyet-
len iratomat, a tanári oklevelemet; egyik tanítványom 
apja bukkant rá a MÉH-telepen,) Ágoston Julián is köz-
tünk volt. Pár éve került Egerből Pécsre az egyetemi 

Szent Már kollégium igazgatójának, de nem sokáig tudta 
betölteni állását. Ő megpróbálta egy kész könyvének 
átütő papírra gépelt kéziratát a fehérneműk közé rejtve 
magával vinni. Az ávós megtalálta a kicsinyke bőrönd-
ben, és élvezettel szórta szanaszét az egészet a rendház 
folyosóján. Őszi levelekként kavarogtak a több év mun-
káját rejtő kéziratlapok. Sejtettük, hogy ezeket már aligha 
küldik utánunk. 

Betuszkáltak bennünket egy leponyvázott teherautó-
ba. (Mint később megtudtuk, több ilyen azutó várakozott 
már a nap folyamán a város szélén ismeretlen rendeltetés-
sel az összes pécsi rendház számára.) A bekészített pa-
dokra itt-ott elszórva rendőröket helyeztek közénk. Az 
egyik – máig hálás vagyok neki – bátorítón megszorította 
a kezemet, és elindultunk. Nem hittük el 
Kunszentmártont, de délutánra valóban odaérkeztünk. A 
kicsiny karmelita rendház udvarán álltunk meg. Ott már 
vártak ránk a bajai rendtársaink, s estére megjöttek össze-
törten, hevenyészett orvosi ellátásra szorulóan szentgott-
hárdi apátságunk nyugdíjasai is. A földre terített szalma-
zsákokat összébb kellett szorítani, így hárman, köztünk 
Ágoston Julián úgy döntöttünk, hogy kiköltözünk a rend-
ház födetlen, déli fekvésű teraszára. 



2 Egri FEHÉR//FEKETE 2000. TE DEUM 
 

Nyár volt, a hideg évszakokra nem is gondoltunk. 
Minden olyan ideiglenesnek tűnt. Valóban, egy negyedév 
múlva szélnek eresztettek bennünket. 
Mint kiderült, az egészet fenyegetés-
nek szánták, hogy létrehozhassák az 
állam és az egyház közötti „meg-
egyezést”. Amikor illetékes egyházi 
körök felvetették, hogy amennyiben 
ennyire nem kívánatosak hazánkban 
a szerzetesek, engedjék őket külföld-
re távozni, Rákosi megjegyezte: 
„Önök bedőlnek a kapitalista masz-
lagnak. Népköztársaságunk nem 
engedheti meg, hogy állampolgárai 
kimenjenek a nyugati létbizonytalan-
ságba,” Akkor még nem tudta, hogy 
külföldre kikerült rendtársainkat a 
diplomájuk elismerése után általában 
rögtön meghívták egyetemi előadó-
nak. Arra meg nyilván rossz álmai-
ban – bizonyára voltak neki – nem 
gondolt, hogy a főleg ciszterci taná-
rok által vezetett dallasi középiskolát 
az budai Szent Imre Gimnázium utóda, a József Attila 
Gimnázium az 1987-i jubileum alkalmából társgimnázi-
ummá választja. 

Szóval nyár volt, nappal különben sem tartózkodtunk 
a napfűtötte teraszon. Hárman magunkra vállaltuk a 

konyhai favágást, a vízszivattyú 
karbantartását, továbbá az emész-
tőgödör naponkinti-kétna-ponkinti 
szippantását. Csodálatos paprika-
termést sikerült produkálnunk a 
rendház picinyke kertjében. Ellá-
tásunkról a város és a környező 
tanyák népe megható szeretettel 
gondoskodott. 

Jöttek az esték. A nyári égbolt 
szikrázó csillagai alatt a terasz 
korlátján belekönyököltünk a 
kunsági éjszakába. Közben Julián 
ujjaival a korláton játszadozott. 
Csakhamar kiderült, hogy verse-
ket skandál magában, amelyek 
aztán napvilágnál papírra kerül-
tek. (Doktori disszertációját ő is 
Kaffka Margitról írta, akárcsak 
Radnóti Miklós.) 

Valahogyan így születtek az 
azóta is kéziratban lappangó versek 

 

VÁGY 
 
 Versenyt rohantok, fodros fellegek, 
 Hadd menjek én is, én is veletek. 
 Szívem és gondolatom messze jár. 
 Kerítések közül is délre száll… 
 
 Ájult meleg. Pihegnek a tanyák. 
 A nyári nap forrón tűz, halk szavát 
 alig hallatja az alföldi táj,  
 csak egy-egy cséplőgép ha muzsikál. 
 
 Szabadon futnak fönn a fellegek. 
 Itt lenn a földön minden szendereg, 
 s a száraz sziken – kéklő ég alatt – 
 halott az élet és a gondolat. 
 
1950. jún. 17. 

Ágoston Julián

Kelecsényi Ákos 

 
______________________ 

 
 

Köszöntjük 70 éves Polikárp Főapáturat! 
 

Június 8-án ünnepeltük dr. Zakar Ferenc Polikárp zirci 
főapát 70. születésnapját. Az újjászületett Zirci Apátság 
és kiváló vendégei nagy lelkesedéssel és mélységes áhí-
tattal emlékeztek meg az elmúlt több évtized eseményei-
ről. Az ünnep szépségét fokozták a vendégek százai, akik 
a magyar keresztény társadalom minden rétegét képvisel-
ték. Megtisztelték jelenlétükkel Paskai László bíboros, 
esztergom-budapesti érsek, Karl J. Rauber apostoli nun-
cius és Seregély István egri érsek, püspökök, apátok, 
papok és szerzetesek. A koncelebrált szentmise alatt 
Paskai bíboros köszöntötte és méltatta a Főapát kiváló 
tevékenységét és példaadó munkáját. 

Két fontos történelmi esemény is növelte a szüle-
tésnap ünnepélyes hangulatát. Ötven éve, 1950 júniu-
sában és júliusában a kommunista uralom először 
„kitelepítette”, majd szeptemberben – kevés kivétellel 
– feloszlatta a szerzetesrendeket. Ennek a tragikus 
eseménynek folytatása, hogy „államosította” a Zirci 
Apátságot, amelynek egy nagy részét sajnos még ma 
sem kaptuk vissza. Hanem a visszakapott részek 
homlokzata örömmel hirdeti, hogy az élet nem állt 
meg, és hogy az új korszak kibontakozóban van. Hála 
legyen Istennek, és Zakar F. Polikárp főapát hathatós 
munkájának, a zirci bazilika, mely több mint száz 
esztendeje nem részesült semmi nagyobb szabású 
felújításban, napjainkban ismét visszanyerte ragyogó 
fiatalságát. 

Amikor a feloszlatási törvény 1950-ben megszüntette 
Zirc létét, Zakar F. Polikárp, mint fiatal „zirci klerikus”, 
az ausztriai Stams ciszterci monostorban várta, hogy 
Rómába juthasson. November végén, tizenkét társával el 
is érte életének legfontosabb állomását: tanulmányait a 
San Anselmo Pápai Egyetemen folytathatta. Hanem a 
„néhány esztendőből”, amit ott szándékozott tölteni 
negyvenhat esztendő lett: csak 1996-ban tudott véglege-
sen hazatelepedni. Negyven hat év, még akkor is hosszú, 
ha gyümölcsöző! Polikárp főapát esetében csodálatos 
élet! Tanulmányait mindig ragyogó eredménnyel végezte, 
s hamarosan mint prefektus, professzor, dékán szolgálta a 
fiatal papok és szerzetesek generációit és az egyetemes 
Egyházat. Ha szabad azt mondanom: Zakar F. Polikárp, 
zirci ciszterci, nevét bevéste a világ papságának lelkiis-
meretébe és a magyar katolikus egyház történetébe. 

Mi volt a magyar katolikus egyház története 1950 és 
1990 között? „Üldöztetés, szenvedés, nélkülözés, meg-
aláztatás reménytelenség”. Hisszük, hogy Krisztus így 
szenved a keresztfán. És ahogy Krisztus nem szűnik meg 
a világ végéig megismételni keresztáldozatát, ugyanúgy 
újra föl is támad halottaiból. Ezt volt képes, s ma is képes 
éreztetni kitartó munkásságával a mi mélyen tisztelt Fő-
apátunk, aki tíz esztendeig viselte a Ciszterci Rend Gene-
rális Apáti címet. Az, hogy ő mindenkin hajlandó volt és 
tudott segíteni – lett légyen az püspök, vagy egyszerű 
halandó pap – engem soha nem lepett meg; nála ez a 
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„legtermészetesebb” dolgok közé tartozott. Hanem hon-
nan volt neki annyi ideje és energiája, hogy egyszerre és 
ugyanazon időben ezer irányba tudott gondolkodni, cse-
lekedni és… szeretni?! Isten kegyelme soha nem adatik 
hiába. 

Hiszem, hogy hetven évet megérni s azt bőséges nagy-
lelkűségben élni, a legnagyobb és a „legszebb” isteni 
kegyelem. Hálát adunk Istennek, hogy ennek a kegye-
lemnek gyümölcseit megosztotta velünk, s imádkozzunk, 
hogy még sok esztendőn keresztül élvezhessük azt. 

N M M 
 

______________________ 
 

„ÉRTESÍTŐ” a Gárdonyi Gimnázium 1999/2000 tanévéről 
 

Tájékoztató iskolánkról 
 
A tanév végén a harmadik évét fejezte be a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola. E tanévben 
sajnos nem jelenik meg Évkönyv, amelyből átfogóbb képet kaphatnánk az iskolánkról. (A tervek szerint jövőre 
várható) Kértük dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónőt, tájékoztasson bennünket az iskola elmúlt tanévéről. A 
feltett kérdéseinkre kapott választ szeretnénk mindnyájatokkal megismertetni. 
 

Fontosabb adatok az iskola 1999/2000. tanévéről, 
az iskola fennállásának 311 évében 

 
Létszám adatok: 
A nappali tagozatos tanulók száma 802. Az osztályok átlagos létszáma 33.  
A tanulók közül egri lakos 27%, bejáró 37%, kollégista 31% egyéb 5%. 
Az osztályok száma 24. A gimnáziumban 18, szakközépiskolában 6 osztály működött. 
 
Felvételi adatok 
A 2000/01 tanévben 6 új osztály indul: 
 

 Induló osztályok 
 

Felvett tanulók 
száma 

Jelentkezők 
száma 

 Nyolcosztályos gimnáziumi osztály 
Angol-magyar két tanítási nyelvű osztály 
Speciális angol-német nyelvi tagozatos osztály 
Biológia-matematika tagozatos osztály 
Humán-általános tagozatos osztály 
Pedagógiai szakközépiskolai osztály 

35 
38 

18+18 
18+18 
18+18 

33 

53 
72 

55 – 37 
70 – 60 
72 – 197 

53 
 
A tanári kar 
Az oktatást 60 főállású tanár biztosította. 
 

A tanévben kezdték munkájukat az iskolában: 
 Bárdos Eszter számítástechnika 

Bóta Marianna testnevelés 
Deé-Bagi Emese angol tanár 
Gulyás Erika angol tanár 

Lénárt Veronika német nyelvtanár 
Odler Rita földrajz angol nyelven történő tanítására 
Huppauer Judit könyvtáros 
 

 
Ez évben 4 tanár munkaviszonya szűnt meg.  Lejárt a munkaszerződése és nem került meghosszabbításra 5 tanárnak. 
Sikerült elérnünk, hogy főállású könyvtáros alkalmazásával iskolánk könyvtára 8-tól 16-ig lesz nyitva. Délután 14 órától 
16 óráig a társadalomtudományi előadóban olvasótermi szolgálattal is működik a könyvtár. 
 
Az iskola épületében, felszerelésében történő változások 
 
Ez évben is folytattuk az előző években megkezdett épület felújítási munkálatokat, és a következő beruházásokat sike-
rült elvégeznünk: 
1. Az új épület központifűtés-rendszerének kialakítása, kazánház kiépítése 
2. Az új épület vizesblokkjának teljes felújítása, korszerű tanulói mosdók, WC-k kialakítása 
3. A tornaterem vizesblokkjának teljes felújítása, három korszerű öltöző kialakítása 
4. A régi épület udvari részén a csatorna cseréje  
5. A bejárati ajtó cseréje 
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6. A földrajz terem burkolatának cseréje 
7. Az új épület összes tantermének és egyéb termeinek festése, ajtók mázolása, a földszinten és az I. emelet a parketta 
csiszolása és lakkozása 
8. A lépcsőház teljes felújítása 
9. Új gazdasági hivatal kialakítása 
 
Gondok, nehézségek, tervek az iskola épületével kapcsolatosan 
 
Az épület állapota az elmúlt négy évtizedben jelentősen leromlott. Felújítása 10-15 év komoly pénzügyi ráfordításával 
történhet meg. A felújításokat a tanév folyamán is kell folytatnunk, mivel a nyári szünet a nagyobb volumenű munkála-
tok elvégzéséhez nem elegendő. 
 

••••••••• 
 

Hatvan éve történt… 
(Anno 1940) 

 
1. – Hetedik gimnazisták voltunk. Az egyik magyarórán 
azt mondta Baghy tanár úr: „Valljuk, hogy nyelvében él a 
nemzet. Ám odaföntről most arra intenek, hogy ezt ne 
nagyon hangoztassuk. A visszacsatolt területeken sok 
nem magyar anyanyelvű él, ne idegenítsük el őket a nyelv 
miatt.” Értettük, amit nem mondott ki: bármit szavaljanak 
„odafönt”, számunkra az anyanyelvünk a legnagyobb 
érték, a népességet az fogja össze nemzetté, legfőbb rang-
jának eszméjéből nem engedhetünk pillanatnyi állampoli-
tikai érdek kedvéért. Én még ma is azt vallom, ebben 
látom hívatásom jogalapját. 

Megöregedve is nagy megbecsüléssel gondolok 
Baghy tanár úrra. Nem tanítására. Azt szakmai kritikával 
értékelem, hiszen én is magyar szakos vagyok. Hanem a 
világnak magyar szemmel való meglátásáért. Óra alatti 
soliloquiáiban nemzeti sorsunk valóságaira próbálta irá-
nyítani a figyelmünket, olyan időben, amikor a nemzettu-
datra súlyos idegen árnyék vetődött. 

2. – Tízperc. Álltunk körben az első emeleti folyosón, 
próbáltuk lefordítani a házi feladatra kapott latin textust. 
Nem ment. Ötünk vagy hatunk egybetolt tudománya is 
kevésnek bizonyult. Elhúzott mellettünk francia tanárunk, 
Gonda Keresztély. Latin volt a másik szaktárgya. „Tanár 
úr, kérem, tessék segíteni rajtunk!” Odajött, lefordította. 
Megmenekültünk.  

Mit tett? Tanár létére „beszállt” egy diákcsínybe. A 
mai iskolában elképzelhetetlen lenne. 

3. – A levente-„intézményt” kiterjesztették az iskola 
ifjúságára. Egyelőre magát az iskolát még nem szervezték 
be, az megmaradt iskolának, kívülről hoztak „oktatókat”. 
1940 elején egy tanítót rendeltek az osztályunkhoz. (Hat-
van év múltán nem emlékszem a nevére.) Őszülő ötgye-
rekes apa volt. Bár kisseb gyermekekhez szokott, és lát-
szott rajta, hogy olykor zavarba hozzák a nagyfiúk, de 
bizonyította, hogy pedagógus, nagyon jó kapcsolatot 
sikerült teremtenie az osztállyal („szakasszal”). A téli 

tantermi foglalkozások végén mindig volt „külpolitikai 
negyedóra”. Megítélései a konzervatív gondolatkör lehe-
tőségeinek mértékében okosak és tisztességesek voltak. 
Hitlert és izmusát elítélte, feltételezte, hogy a háborúban 
veszíteni fog.  Mussolinit kedvezőbben ítélte meg; jaj, 
csak be ne lépjen a háborúba, mert minket is magával 
ránthat. A politikai fősodrás ellenében is felismerte a 
nemzeti érdeket. – A körzeti parancsnok egy mafla had-
nagy volt; szurkáló megjegyzéseket tettünk rá, ő pedagó-
giai tapintattal védelmébe vette felettesét. 

Később soha nem találkoztam vele, nem is hallottam 
róla. Remélem „hadtörténeti” szereplése miatt nem esett 
baja 1945-ben. Rossz ügyet szolgált jó emberként és 
pedagógusként. 

4. – 1940 májusában énekkari hangversenyt rendeztek 
a Líceum udvarán. A város minden középiskolájának volt 
énekkara, még a polgári iskolának is, valamennyi szere-
pelt. Így hosszúra nyúlt a műsor; aranyfényű késő tavaszi 
délutánon kezdődött, folytatódott az alkonyatban, az 
utolsó műsorszámokra már lámpafénybe került sor. Ez a 
befejezés hatalmas jelenet volt, az összes énekkar együtt 
énekelte, talán félezer diák. 

A népdal ünnepe volt, az egész műsor népdalból ké-
szült kórusművekből állt. A karvezetőnknek, Rássy 
Paulin tanár úrnak nagy gondot okozott a művek kivá-
lasztása, de az végül igen jól sikerült: Bárdos Lajos négy 
népdalfeldolgozását tanultuk be. A neves muzsikus az 
újabb keletkezésű népdalok feldolgozásában jeleskedett, 
az ilyen dalaink már közép-európai honosok, dúr-moll 
hangneműek; Rássy tanár úrnak így nem kellett számára 
új zenei területen próbálkoznia. 

A hangversenyre eljött Kodály Zoltán, és rövid be-
szédben buzdította az ifjú dalnokokat. Gyönyörű órák 
voltak, hatvan év múltán is nagy emlékeim közé számí-
tom őket. 

(Dr. Bán Ervin) 
 

Egy kis helyesbítés 
2000. húsvéti számunkban Dr. Bán Ervin diáktársunk Félkerek ötvenöt éve… c. cikkében tévesen szerepel egy 1942-
ben érettségizett diáktársunk neve: Kucsera Ferenc helyett helyesen Kuczora Ferenc. Az elírásért elnézést kérünk. 
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„NINCS OLYAN EMBER, AKIRE A JÓ ISTEN NE JÓL GONDOLNA, 
AKIT NE HÍVNA. A KÉRDÉS AZ, HOGY VÁLASZOLOK-E…” 

 
Eperjes Károly színművész önvallomása iskolánkban    II. rész 
 
Iskolánk vendége volt 2000. január 10-én Eperjes Károly színművész. Az előadásán nem vehetett 
részt mindenki. Ezért gondoltuk, hogy az elhangzottakat - részekre bontva - megjelentetjük. 
Az előadás első részét a húsvéti számunkban közöltük. 
 
 A Színművészeti Főiskolán tanított Hegedűs D. Géza bácsi (tavaly temettük, Isten nyugosz-
talja). Az egyik koncentrációs táborból valamilyen csodával határos módon jött haza. Az, hogy 
megmaradt, az ő szeretetének és bölcsességének köszönhető. Nem azért, mert meg akart marad-
ni, hanem a koncentrációs táborban a létet akarta elviselhetővé tenni. Minden este mesélt az em-
bereknek a görög mitológiából, a magyar regékből, a Bibliából, és ezzel aludtak el az emberek. Az 
egyik bölcs rabbi – miután hallotta, hogy a gyerekek sírtak, mert nem tudtak elaludni – beküldte a 
gyerekekhez, hogy meséljen nekik, tanítsa őket. Összedobták neki a kenyeret, s megmaradt, mert 
az Isten úgy fizet, ahogy kell. Ahogy, neki tetszik: jól. Visszajött a főiskolára. Az Isten áldja meg, 
hogy hazajött! (A legnagyobb liberális központ a Színművészeti Főiskola, a drogtól ki lehet ájulni. 
Kirúgták onnan is, ellehetetlenedett. Nem mondták neki, hogy „Takarodjon, Géza bácsi!”, csak 
addig ügyeskedtek, hogy nem taníthatott.) Nagyon magasra tette a mércét, s mindig ugyanazt 
akarta megugrani, amit akkor feltett. Minden órát ehhez az abszolútumhoz akart mérni. Ezért min-
den órája olyan volt, hogy hülye volt, aki nem ment be. Aki részeges volt, az előző nap kevesebbet 
ivott, hogy másnap be tudjon menni. Nem lehetett máshol annyit tanulni, mint azon az órán. Olyan 
mennyiségben adta, hogy nem bírtuk követni. Csak az hiányzott az óráiról, aki mozdíthatatlan be-
teg volt. Raccsolt, de amit mondott, az a lényeg. Minden tanítási órát így kellene kezdeni az elemi 
hatodik vagy hetedik osztályától, de középiskolától mindenképpen. „Kérem, itt alkalmasint minden-
ki színész lesz. (Itt a „színész” jelkép, vonatkoztassa át mindenki a saját életére, terveire, jövőjére, 
vágyaira.) Kérem, itt alkalmasint mindenki kiváló színész lesz. Kérem, itt mindenki alkalmasint 
mesterszínész, szakember lesz. Kérem, alkalmasint többet keresnek, mint én. Sajnos. Kérem, de 
művész, azaz hívatását teljesítő szakember, csak az lesz önök közül, aki két könyvet elolvas, azo-
kat mélyen a szívébe zárja, s amikor megérik, azokat sugározza. Az egyik könyv a Biblia, a másik 
Arisztotelész Poétikája. Nincsen olyan szituáció a világon, amelyre a jó megoldás ne lenne benne, 
a Bibliában, amelynek morális közepében áll a Tízparancsolat. Azt pedig, hogy ezt hogyan kell 
működtetni, a Poétika száz oldal körül válaszolja meg a mit, hogyan, miért hármas egységében. Ez 
a cselekvés művészete. 
 Nézzük az öntörvényű vizsgálatot! „Mit akarok csinálni?” „Színész akarok lenni.” „Miért?” 
„Mert csajok, pia, kábítószer, pénz! Vau!” Ez a motiváció. És most nézzük az istentörvényű választ! 
„Mit akarok csinálni?” „Színész akarok lenni.” „Miért?” Ha nemcsak szóban, hanem cselekvésben, 
gondolkodva, s szívből válaszolok, csak azt mondhatom, hogy „Szeretem.”. A hogyanra a válasz 
csak a lelkiismeretesen lehet. Természetesen nem mindegy, hogy milyen szakmai szinten. A tel-
jesség csak a szakma és a szív, az agy és a szív harmóniájában érhető el. Hit és ráció. A Szent-
atya enciklikája hihetetlen olvasmány, vagy Borberitz Pál: Értelem és érzelem című műve úgyszin-
tén. Olvassák el! Hihetetlen olvasmány! 
 Itt jut eszembe! Tudják, hogy a katolikus és a nem katolikus keresztény között mi a különb-
ség? Csak a katolikus tudja megélni az Úr imájának a centrumát: „add meg nekünk a mindennapi 
kenyerünket”. Ez a napi szentáldozás. Erről nem tudok leszokni hat éve, amikor rájöttem az ízére. 
„Veletek leszek a világ végezetéig.” Nincs olyan nap, hogy ne áldozzak. Ha külföldön forgatok, 
belefoglalom a szerződésbe, hogy viszek magammal papot. Volt már, hogy magyar filmből emiatt 
kimaradtam. A török producer számára nem volt gond. 
 A Szent Kenyérhez való útban segített Pilinszky: Halak a hálóban című versének utolsó 
mondata: „s éjfélkor talán étek leszünk egy hatalmas halász asztalán”. Ez a lét végső értelme. Éjfél 
akkor van, amikor a 24. óra és a 0. óra összeér. Emberileg a legkisebb megtapasztalható időegy-
ség. „Add meg nekünk a minden napi kenyerünket ma”, mint ahogy Ő adta magát a Golgotán és 
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az utolsó vacsorán. Ugyanígy mi is az ő mennyei asztalán válhatunk ugyanolyan szent kenyérré: 
„s éjfélkor talán étek leszünk egy hatalmas halász asztalán”. Ugyancsak fontos a két Sztavrogin-
vers (Sztavrogin elköszön, Sztavrogin visszatér). A bűnbeesés előtti pillanat. Ki ismeri? Nem so-
kan. Nem baj! Jó helyre jöttem! Pilinszkyt nem ismerni bűn. Keresztény iskolában Pilinszkyt, Adyt, 
József Attilát, Babitsot, Juhász Gyulát, Nemes Nagy Ágnest nem ismerni bűn. Mondhatnék még 
egy-két jó költőt még! De jól is kell ismerni! Az első Sztavrogin-vers: 

„Unatkozom. Kérem a köpenyem. 
Mielőtt bármit elkövetnek, 
Gondoljanak a rózsakertre, 
Vagy még inkább egyetlen rózsatőre, 
Egyetlen egy rózsára, uraim.” 

Gondoljanak a teremtett világra, a Teremtőre és a teremtményre! Bámulatos! S a bűnbeesés utáni 
állapotról a Sztavrogin visszatér című vers: 

„Nem gondoltak a rózsakertre, 
és elkövették, amit nem szabad. 
 
Ezentúl üldözöttek lesznek 
és magányosak, mint a lepkegyűjtő 
Üveg alá kerülnek valahányan. 
 
Üveg alatt, tűhegyre szúrva 
Ragyog, ragyog a lepketábor. 
Önök ragyognak, uraim. 
 
Félek. Kérem a köpenyem.” 

Lelki megfordulás szükségeltetik, hogy az ember keresztény legyen. Ez a Pinokkió-állapot, a té-
kozló fiú állapota. 
 József Attila görögkeleti vallású volt. A Négykézláb másztam című verse számomra a leg-
kedvesebb. 

„Négykézláb másztam. Álló Istenem 
lenézett és nem emelt föl engem. 
Ez a szabadság adta értenem, 
Hogy lesz még erő, lábra állni bennem. 
 
Úgy segített, hogy nem segített. 
Lehetett láng, de nem lehetett hamva” 
 

Az a diák, akinek az apja csinálja meg a leckéjét, elindul a korrupció útján. A gyereket rá kell ve-
zetni a megoldásra, lehet neki segíteni. Jézus is elfogadta Cirenei Simont, de nem neki kellett fel-
feszülni, hanem Jézusnak. Mindenkinek személyesen magának kell felfeszülnie. A kereszthordo-
zásban el lehet fogadni a segítséget, de a keresztre felfeszülni mindenkinek egyénenként kell. Az 
sem mindegy, hogy jobb vagy bal latorként feszülünk-e fel. Nagyon tanulságos ehhez a Pinokkió. 
Capettóról, az alkotóról leszakad az alkotás, Pinokkió. „most már, fiam, járhatsz! Menj utadra, de a 
macskával, rókával vigyázz!” Ismerik ezt a Menő-manós sorozatot? Benne van a modern kor po-
gánysága: az üvöltözés és a szemlélődő élet. Hirdeti a „mindent szabad” liberális gondolatát. Pe-
dig ez nem igaz, mert mindent lehet, de csak a jót szabad. Ez a keresztény közmondás! Nem sza-
bad elfogadni egy keresztény iskolában azt sem, hogy „Ép testben ép lélek”. Mert ha ok-okozati 
összefüggésben elfogadom ezt az állítást, akkor azt is elfogadom, hogy aki nem ép testű, az nem 
lehet ép lelkű. Ez pedig nyilvánvalóan nem igaz. Másról szól a történet. Mindig egészben kell nézni 
a részt. ”Ép lélekben, ép test!” Ott, ahova megyünk, nem lesznek fogyatékosok, de lelki fogyatéko-
sok se! Nem igaz az se, hogy „Jobb félni, mint megijedni!”. A Bibliában az olvasható a megdicsőült 
Jézus Krisztustól: ”Én vagyok, ne féljetek!”. Azért mondta ezt, mert aki fél nem tud szeretni. Az 
ördög bűne a félelem. Félelem attól, hogy mi lesz velem, mit mondanak a többiek, ha nem olyan 
leszek, mint ők. Mert nem úgy élek, nem fogyasztok annyit, mint ők. 
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 A fogyasztói társadalom egyéniségeket termel, az egyéniségre hivatkozva. A keresztény 
társadalom pedig személyiségeket nevel, az Istenre hivatkozva. Óriási különbség, hogy egyéni-
séggé válunk vagy személyiséggé. Szakemberré vagy művésszé. Ez a kérdés. Válasszatok! Ami-
kor Pinokkió rájön erre az állapotra, visszaindul az atyai házhoz, ahol rend volt. Amíg útközben 
megy, átéli a kísértéseket. „ No, gyere! No, gyere velem – mondja a cica meg a róka –, a múltkor 
jól voltunk együtt! No, gyere!” Választani kell, hogy hová megyek! Ez a szabadság terhe! Választa-
ni kell, mindenkinek, hogy melyik úton megy! Az előttünk járó generáció nemcsak önhibájából – de 
önhibájából is – elfelejtette a Teremtővel való kapcsolatot, és fogyasztói lényekké degradálta a 
magyar társadalmat. Vissza kell találni, hogy a gyermekeik meg tudják majd Önöket csókolni. 
Hogy vissza tudjanak csókolni, ahogyan Önöknek is el kell kezdeni a papát, és a mamát vissza-
csókolni. Mint ahogy a Teremtőt is. Különben a káosz csúcsára érünk, és elfogy a nemzet. Forgat-
tam Svájcban, ahol a legnagyobb probléma, hogy kimúlik a nemzet. Egyke van mindenhol. A 
nagypapáknak és a nagymamáknak ott marad a nagy villájuk. Felvásárolják az orosz és az ukrán 
maffiózók, mert nekik van pénzük. Svájcban már minden nyolcadik ember nem svájci. 
 A tékozló fiú, amikor megérkezik, nem azt mondja: ”Szevasz fater, elszórtam a lóvét, bocs, 
adjál még!”, mert akkor csak hazalődörgő. Ő viszont megtért. A megtérés pedig az, hogy kincset 
visz magával, a legszentebb kincset. Mint ahogy a betlehemi jászolhoz is vittek kincset a három 
királyok. A tékozló fiú tehát megfordult, de a disznó nem tud ám megfordulni, mert az csak túr és 
röfög. Az Isten a saját képmására teremtette az embert, tehát a Szentlélek ott fújj, ahol akar és ott, 
ahol hagyják. A tékozló fiú azt mondja: ”Az apámnál rend volt. Én szolgának is visszamennék. De, 
hogy menjek vissza?! Bocsánatot fogok kérni tőle!” S tökéletes bocsánatot kér, és ezzel tud a lát-
hatatlan igazság materializálódni, kézzel fogható valósággá válni. A legszentebb kinccsel megy 
haza. Én tudom, hogy milyen nehéz hazamenni a tékozló fiúnak. A drogot is kipróbáltam, nem let-
tem jobb színész. Nem mondom meg melyik két filmnél, de higgyétek el, azt sem tudtam, mit csi-
nálok. Nem tudtam reprodukálni. Lehet, hogy még jó is voltam, de az ösztönös volt, és olyan volt a 
szerep. Nekem színészként kötelező eljátszani nemcsak Jézust, hanem Pilátust is, meg Pétert is. 
Ha nő lennék, még Mária Magdolnát is. Találkoztam idefelé útközben Mária Magdolnával is. Szok-
tak értük imádkozni? Lehet, hogy maguk szellemi prostituáltak vagy prostituáltak. Ők legalább be-
vallják. Szoktak értük imádkozni? „Uram, bocsáss meg neki, mert nem tudja, mit cselekszik.” Vagy 
lehet, hogy kiverik oda. Ilyen is van. Tudok olyan keresztény családot, amelyik nem tudom hánya-
dik gyerekét, eladta pornófilmbe, hogy jobban megéljenek. Abnormális! (Itt jut eszembe, a huma-
nizmus is egy nagy izmus. Az istenemberből leválasztani az Istent, s az embert tenni a középpont-
ba. De ki a központ? Önök közül valaki? Vagy Clinton bácsi? Vagy a zipzáros néni? Tessék nekem 
megmondani, ki a közepe? Ki a közepe, ha nem Jézus Krisztus?) Tehát mindig egészében kell 
nézni a művet! Önöknek is azt tanácsolom, amikor cselekszenek, hogy egészében vizsgálják meg 
a cselekedetet, hogy mire hat a cselekedet! Van – e katarzis, van – e megtisztulás? A gyónásnál a 
papnak bele kellene pusztulnia abba, amit hall. A gyónás vége azonban a megtisztulás, a feloldo-
zás. Vagy amikor a gyerek a szülőnek a nehéz problémáját elmondja. Hülye az a szülő. Aki „Mit 
csináltál, te, állat!” felkiáltással neki megy, és agyba – főbe veri. Ahelyett, hogy leülnének, és közö-
sen megbeszélve keresnék a megoldást. 
 A főtörténet, az élet, ami a bölcsőtől a sírig tart. Az érdemszerzés az életben történik. Ez 
rajtunk múlik. Kinyílik és becsukódik a menny. Az Isten nyitná, ha mi kopogtatunk. Ő vár minket, 
ugyanúgy, mint a tékozló fiút, aki jól jött haza, mert kimondta magára az ítéletet. „Bocsáss, meg 
mert vétettem az Isten és te ellened!” Az Isten és te ellened. A Teremtő és a teremtmény ellen. Ez 
a mély bűnbánat. Mikor Jézustól megkérdezik, hogy melyik a legfontosabb parancs, azt válaszolja, 
hogy az első kettő. Az írástudók, a korabeli intelligencia hatalmas nagy IQ-val (Nehogy elhiggyék! 
Blöff! Láttam olyan parasztembereket, mint a nagyapám, nyolc diplomája lehetne.), tovább kérdez-
ték, mint a mai, sok csikasz, médiasztárok, hogy „de melyik?”. Jézus ismét azt mondja, hogy a 
kettő együtt, minden e kettőn nyugszik. 
 S a tékozló fiút is hazafogadta az apa. Gyere, fiam! Megvan az eltévelyedett bárány! Meg-
van az elveszett drachma! Hazatért, megjött, visszatalált az origóhoz. Az origót az efezusiakhoz 3, 
17, 19–ben megtalálják. A legmagasabb origót találják meg itt! Olvassák el, értsék meg, és a ma-
tematikát is jobban meg fogják érteni! És elindul valami. Mit lehet csinálni? Imádkozni! Ez a keresz-
tény ember magatartása. Mi az ima? Jó szó és jó cselekedet. Én most itt tartok. Bocsássanak meg, ha 
valakit megbántottam! 
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Úgy szándékoztuk, hogy még kérdeznek is, de nagyon elszaladt az idő. Lehet, hogy valamikor 
be kell még iktatni egy másik találkozást is. Ne haragudjanak, ha bármit elkövettem. A sokat botladozó 
Ady, állítólag az utolsó pillanatban még a Bibliát is a falhoz vágta. (Adja a jó Isten, hogy még ezt is meg 
tudta bánni. Én mindenesetre szoktam érte imádkozni. Évente kijárok hozzá a Kerepesi temetőbe, vagy 
a Farkasrétibe. Ott hihetetlen nagyokkal találkozik az ember. Jó velük eltársalogni.) Szóval Ady Kará-
csony című versének harmadik részében ugyanazt a gondolatot megtalálják, mint a tékozló fiú történet: 

„Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni… 
Karácsonyi rege…” 

Nem „rege”, hanem „ige”. Ha mélyen, radikálisan református lett volna „igé”-t írt volna, mert a „rege” 
pogány szó. A másik hiba, hogy talizmánt írt, mert ez egy más vallási körből származó szó. A reformá-
tus és a katolikus között az a különbség, hogy a Szent Kenyérrel mi naponta találkozhatunk, ők nem. 
Nekik két szentségük van, nekünk hét. A zsidó testvéreink is radikálisan megélhetik az élet szentségét, 
ami az első két parancsolatban van. Aki radikálisan megéli a maga szentségeit, az Úristen előtt jobb 
helyzetben van, mint a langyos katolikus. De a materialista is jobb helyzetben van, aki nem hisz, de 
ösztönösen jót akar cselekedni. Az a katolikus viszont, aki csak bámész, az megbukik, vagy pótvizsga. 
Tehát radikálisan lépjenek! Ha valamit megértettek a mai napból, kérem, adják át a többieknek, akik 
nem lehettek itt. Lehet, hogy olyan másfél órán vehettek részt, ami talán hasznos lesz a többire nézve 
is. Ha jól tudják használni, amit ma hallottak, meggyőződésem, hogy elindul egy folyamat, amiről nem 
is tudják, hogy hová vezet. Pontosabban, majd megtudják. S adja az Úristen. Hogy úgy legyen! Szépen 
köszönöm az együttlétet. Bocsánat még egyszer, ha bárkit megbántottam. 
 
 

HÍREK, ESEMÉNYEK 
 

Április 13-án Egerbe látogatott DDr. Zakar Ferenc Polikárp zirci főapát úr. Látogatása so-
rán először tanári konferenciát tartott az iskolánkban. Előadásában leszögezte „ az iskola feladata nem 
az, hogy lexikonok tartalmát öntse a diákok fejébe, hanem hogy …tanítsa meg a diákot gondolkodni.” 
Hangsúlyozta továbbá, hogy „Ez az iskola a zirci apátságé… A diákok és tanárok felvételénél tekintetbe 
kell venni …a vallási és világnézeti elkötelezettséget, és azt komolyan kell venni. …Mindenkit nagyon 
kérek – a diákokat is -, ne tévesszék el az utcát és a házszámot.” 
 Majd a Szent Erzsébet Kollégium felújított konyháját és éttermét szentelte fel. Megköszönte 
mindazok munkáját, akik elvégezték és segítették a munkálatokat, és ezzel méltó körülményeket 
teremtettek az étkezéshez. „A mai megszentelés legyen egyben hálaadás. A konyha szolgálja a test és 
a lélek javát, váljon Isten dicsőségére, ami itt történik …soha ne legyen, hogy nem kap ételt az éhező, 
italt a szomjazó.” 
 
 A Szent Bernát-templomban jótékonysági hangversenyt adott április 13-án a 11. A osztály-
ból Kaibás Gábor, Kelemen Judit, Szecskó Karola, a 12. E osztályból Kulcsár Melinda, valamint Réz 
Lóránd orgonaművész úr, a főiskola ének-zene tanszékének tanára. Kovács László, a gimnáziumunk 
tanára, az Egri Szimfonikus Zenekar kürtöse. A műsoron Liszt -, Schubert - és Bach – művek szerepel-
tek. A koncert gondolatát a 11. A osztály vetette fel, a bevételt pedig a gimnázium díszteremének reno-
válására kívánják majd felhasználni. 
 

Dr. Seregély István érsek úr 2000. május 9 – én az egri székesegyházban misét celebrált az 
egri katolikus iskolák tanulóinak és tanárainak. A szentmise végén iskolánk tanulói közül a következők 
vehettek át jubileumi emlékkönyvet az érsek úrtól: 
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Juhász Tamás 11. C  Példamutató magatartású és szorgalmú tanuló. Az Országos Kö-
zépiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójában vett részt földrajzból. Áldozatos és példás keresz-
tényi életet él. 

Mischinger Ágnes 12. A A négy év folyamán számos versenyen igen eredményesen sze-
repelt. Az országos angol nyelvű esszéíró versenyen első helyezést ért el. Az angol nyelvi országos 
középiskolai tanulmányi versenyen 5. helyezést szerzett. A Soros Alapítvány pályázatán öthetes ameri-
kai ösztöndíjat kapott.  

Kada Ágnes 12. A Négy éven át kitűnő tanuló volt. Példamutató a magatartása. A Soros 
Alapítvány pályázatán egyéves amerikai ösztöndíjat nyert. Több angol nyelvi versenyen is eredménye-
sen szerepelt.  

Pajtók Ágnes 12. A Példás magatartású, kitűnő tanuló. Hívő katolikus. Az Országos Közép-
iskolai Tanulmányi Verseny második fordulójába eredményesen szerepelt magyar irodalomból.  

Pisák Annamária 12. A Kitűnő tanuló, az osztályközösség aktív tagja. A Babits Mihály 
Emlékversenyen harmadik helyezést ért el. Számos iskolai rendezvényen szerepelt.  

Márkus Beatrix 12. A  Példamutató magatartású és szorgalmú tanuló. Áldozatos ke-
resztényi életet él. 1998-ban a Találkozásom Isten emberével  pályázaton és a Kenyér a Bibliában  
című pályázaton is dicséretben részesült. Eredményesen szerepelt a Városszépítő Egyesület pályáza-
tán is.  

Az angol dráma csoport 12. A osztály tanulói A tanulók két esetben is sikeresen szerepeltek az 
Országos Angol Nyelvi Drámafesztiválon. 1999-ben országos negyedik, 2000-ben pedig országos ötö-
dik helyezést értek el. Sokan közülük az iskola kiváló tanulói. Eredményeikkel tovább öregbítették isko-
lánk hírnevét. A drámacsoport tagjai: Busák István, Csajtai Kristóf, Kada Ágnes, Kőrösi Henrietta, Majo-
ros Csilla, Mischinger Ágnes, Molnár Melinda Kinga, Pajtók Ágnes, Pisák Annamária, Prezenszki Tibor, 
Rábai Ildikó, Weisz Linda, Lukács Tamás. 
 

A 12. évfolyamosok ballagása. május 13-án volt iskolánkban 118 gimnáziumi és 35 szakkö-
zépiskolai tanuló vett búcsút iskolánktól, 23 tanuló kitűnő eredménnyel fejezte be gimnáziumi tanulmá-
nyait. 
 

A ballagási ünnepség keretében került sor a Gárdonyi – díjak átadására is. 
 
Az iskolai Gárdonyi – díjban részesült Horváth Sándorné és dr Patkó Györgyné tanárnők, akik 

38 éven keresztült példamutató és eredményes oktató és nevelő munkát végeztek. 
A ballagók közül pedig azok a tanulók részesülhettek a díjban, akik az iskolai éveik alatt kitűnő 

tanulmányi eredményt értek el, és példamutató magatartást tanúsítottak. Ilyen tanuló volt a 12. A osz-



10 Színe s  Egri FEFE  2000. TE DEUM  

tályból Kada Ágnes, Pajtók Ágnes, Szűcs Viktória; a 12. D osztályból Sibelka Zsófia; a 12. E osztályból 
Katona Eszter és Pusztai Csilla. 

 
Iskolánk volt igazgatója, dr Nagy Andorné nyugdíjba vonulásakor alapítványt tett azzal a céllal, 

hogy jutalmazza azokat a tanulókat, akik a gimnáziumi éveik alatt a kiemelkedő tanulmányi eredmé-
nyek mellett, az országos tanulmányi versenyen vagy a Gárdonyi - pályázaton is eredményesen szere-
peltek. Ezt az alapítványi díjat az idén Mischinger Ágnes és Pisák Annamária 12. A osztályos tanulók 
kapták meg.  
 

VERSENYEREDMÉNYEK – 1999/2000. tanév 
III. rész 

 
Városi versenyek: 
 
A „Magyar Millennium” alkalmából rendezett vers- és prózamondó versenyen Sata-Bánfi Ágota 10. K osztá-
lyos tanuló a művészi teljesítményéért oklevelet kapott. 
 
Elsősegélynyújtó versenyen iskolánk Hinora Csaba, Mlinkó Attila, Medve Tamás, Prezenszki Tibor, Heissler 
Gábor összetételű csapata a III: helyen végzett. A felkészítést Dr. Mezei Éva iskolaorvos végezte.  
 
Csecsemőgondozási versenyen a 9. E osztály csapata( Szabó Marianna, Agócs Anett, Pelle Melinda, 
Seress Emese) az I. helyen végzett, míg a 10. E osztályból Papp Ágnes, Sas Nikolett, Proks Barbara a III. 
helyet szerezte meg. A felkészítést Tóthné Juhász Magdolna végezte, a vetélkedő szervezésében iskolánk 
vöröskeresztes tanára, Némedy László vett részt. 
 
Megyei versenyek: 
 
A „Szép magyar beszéd” verseny megyei fordulóján Szabó Mariann tanuló VI. helyezést szerzett. Felkészítő 
tanár: dr. Loboczkyné Hársas Ibolya. 
 
Langwest 2000 tehetségkutató német tanulmányi versenyen Virág Norbert 11. C osztályos tanuló a IV. kate-
góriában 5. helyezést szerzett. Felkészítő tanár: Fürj Attila.  
 
Az OKTV második fordulójába meghívást kapott tanulóink: 
Mischinger Ágnes  12. A  filozófia  Felkészítő tanár: Varga B. János 
Bakondi Lilla   12.C  filozófia         Varga B. János 
 
Idegen nyelvi műfordítási versenyt szerveztek a katolikus középiskolák számára. A versenyre a 35 katolikus 
gimnáziumból 253 pályázat érkezett be 137 volt angol nyelvű ( 95 próza és 42 vers) és 116 német nyelvű 
(73 próza és 43 vers). Iskolánk tanulói a következő eredményeket érték el. 
Angol nyelvű vers kategória 

Rábai Ildikó  12. A  12. helyezés Felkészítő tanár: Hardiené Molnár Erika 
Német nyelvű próza kategória 

Olasz Adrienn   11. D  7. helyezés Felkészítő tanár: dr. Szabóné Kállay Ágota 
Pisák Annamária  12. A  9.helyezés Felkészítő tanár: Patkó Györgyné 

Német nyelvű vers kategória 
Katona Eszter  12. E  4. helyezés Felkészítő tanár: Patkó Györgyné 
Szűcs Viktória  12. A  7. helyezés Felkészítő tanár: Patkó Györgyné 

 
A Gordiusz Országos Matematikai Tesztverseny megyei fordulójában Szatmári András 10. C osztályos tanu-
ló VI. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Mlinkó Lászlóné. 
 
Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Versenyen Bajzáth Adrienn 9. B osztá-
lyos tanuló emléklapot kapott. 
 

A Megyei Német Szépkiejtési Versenyen 
 Boldizsár Judit   9. D  6. helyezés Felkészítő tanár: Dr. Rák Sándorné 
 Koncz Edina  11. A  11. helyezés Felkészítő tanár: Dr. Patkó Györgyné 
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A „Hilfe” nyelviskola német nyelvi tehetségkutató versenyén  

Felkészítő tanár: 
Kisvarga Zsolt   11. D  8. helyezés Dr. Szabóné Kállay Ágota 
Kis János  10. C  3. helyezés Dr. Szabóné Kállay Ágota 
       Patkó Györgyné 
Mucsi Renáta   10. C  5. helyezés Dr. Szabóné Kállay Ágota 
       Patkó Györgyné 
Szlávics Noémi  10. C  5. helyezés Dr. Szabóné Kállay Ágota 
       Patkó Györgyné 

 
Az „Ezeréves Magyarország” millenniumi történelmi vetélkedőn iskolánk csapata az 1. helyezést érte el. A 
csapat tagjai: Kiss Evelin, Koncsik Anita, Nagy Katalin, Szabó Orsolya, Tábi Annamária 10. D osztályos 
tanulók. Felkészítő tanár: Kovács Ottó. 
 
Az Ókortudományi Társaság által meghirdetett latin nyelvi verseny 2. fordulójába jutott iskolánkból Papp 
Gabriella 10. B osztályos tanulónk. Felkészítő tanár: Feketéné Kovács Ildikó. 
 
Az „Rügyfakadás” túra alkalmából a Nagy-Egeden rendezett ünnepségen vette át immáron hatodszor  a 213. 
Koháry István Cserkészcsapat az 1999. évi eredményekért az „ Ifjúsággal a Bükkben” elnevezésű vándor 
kupát. 
 
A Mátrában rendezett „Hanák Kolos” teljesítmény túrán a Csák Péter, Enyedi Ferenc, Juhász József által 
alkotott csapat a18. lett. A 213. sz. Koháry cserkészcsapatból összesen 12 fő vett részt a versenyen. 
 
A Várhegyen megrendezett „Kolacskovszky Lajos” emlékversenyen az iskolánkból versenyző csapatok a 
következő eredményeket érték el: A felnőtt kategóriában 5. lett a csapat, az ifjúsági kategóriában azonban 
megszerezték az 1., 4., 5., 6. helyezést. 
 
Atlétika megyei bajnokság 
 
Súlylökés   Koncz Edina  11. A 1. hely   
Diszkoszvetés   Koncz Edina  11. A 1. hely   
800 méteres síkfutás  Oláh Péter  10. B 1. hely  Felkészítő tanár: 
    Papp Gabriella  10. B 1. hely   
Távolugrás   Németh Klára  9. A 2. hely  Némedy László 
Magasugrás   Németh Klára  9. A 2. hely   
1500 méteres síkfutás  Oláh Péter  10. B 3. hely   
    Papp Gabriella 1 10. B 3. hely   
 
Országos versenyek: 
 
Úszás országos döntő:  100 m mell  Flaskay Mihály  11. K 2. hely 

200 m vegyes  Flaskay Mihály   11. K 6. hely 
100 m gyors  Hegedüs Gábor  10. K 9. Hely 
 

Aerobik országos döntő: Gyetvai Renáta  10. B  9. helyezés Felkészítő tanár: Bóta Marianna 
 
Katolikus Iskolák Országos Versenyén női labdarúgásban iskolán csapata II. helyezést ért el. A csapatot 
Harmat Krisztina  9. A, Morvai Nóra  10. B, Nagy Mónika  10. C, Dankos Aranka 10. B, Papp Gabriella  10. 
B, Rácz Erika  11. A, Fónagy Tünde  11. C alkotta. Felkészítő tanár: Némedy László 
 
A „Prohászka Ottokár” Egyháztörténeti Verseny döntőjét Miskolcon rendezték meg, amelyen iskolánkat há-
rom csapat képviselte. V. helyezést ért el a Lengyel Adrienn  (9. B), Tömösvári Judit  (12. D), Papler Pál  (12. 
D) alkotta csapat. A Koncsik Anita  (10. D), Nagy Katalin  (10. D), Zagyva Diána  (10. D) összeállítású csapat 
a VI. helyet szerezte meg. A VII helyen Kiss Evelin  (10. D), Szabó Orsolya  (10. D), Tábi Annamária  (10. D) 
csapata végzett. A tanulók felkészítője Csák György tanár úr volt..  
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Az „Ébredő természet” országos természetjáró akadályversenyen iskolánkat felnőtt és ifjúsági kategóriákban 
is képviselték induló csapatok. A Szilágyiné Békési Zsuzsa, Enyedi Ferenc, Csák György által alkotott csapat 
a felnőttek csoportjában 3. helyezést szerzett. Az ifjúságiaknál pedig az alábbi helyezéseket érték el 
csapataink: 

Dombóvári Balázs 11. B, Tóth Bence 11. B, Varga Kornél   1. helyezés 
Enyedi Ágota 12. C, Nagy Nóra, Bozsó Anita     2. helyezés 

 
A Raabe Klett Kiadó által hirdetett irodalmi pályázaton Sibelka Zsófia  (12. D) és Magyari László  (10. D) 
különdíjban részesült. Felkészítő tanáruk: Kovács Ottóné. 
 
Az angol drámafesztivál országos döntőjében Solymáron iskolánk 18 tanulója GHOST WRITER című darab-
bal szerepelt, és kb. V. helyet szerezte meg. David Hardie és Hardiené Molnár Erika voltak a felkészítő taná-
rok. 
 
Mezei futás országos döntőjében Papp Gabriella 10. B osztály tanulója 64. helyezést szerzett. Felkészítője: 
Némedy László. 
 
A magyar államiság ezeréves évfordulójának méltó megünneplésére iskolánk történelmi versenyre hívta a 
ciszterci rend középiskoláit és az egri Sancta Maria leánygimnázium tanulóit.. A verseny 4 írásbeli fordulóval 
1999 őszén kezdődött, s a döntőre 2000. május elsején Zircen került sor. Az írásbeli kérdésekre 67 tanuló 
küldte el válaszait, iskolánként a két legmagasabb pontszámot elért versenyző került a döntőbe, amelynek 
sorrendje a következőképpen alakult: 
 1. hely  Szabó Orsolya   Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium Eger 
 2. hely  Oravec Éva   Sancta Maria Gimnázium Eger 
 3. hely  Vári Kovács Zsuzsa  Szent István Gimnázium Székesfehérvár 
 4. hely  Lakatos Máté   Szent Imre Gimnázium Budapest 
 5. hely  Bán Kinga Zita   Szent István Gimnázium Székesfehérvár 
A versennyel a Ciszterci Rend iskoláinak és az iskolák tanulóinak együvé tartozását is ki akartuk fejezni. Ezt 
fontosabbnak tartjuk, mint a verseny végeredményét. A döntő helyszínének varázsa, az atyák szívélyes 
vendéglátása, a délutáni közös programok hangulata biztosították ennek a megvalósulását is. A verseny 
lebonyolítását Kovács Ottó tanár úr végezte el. 
 
Harmadik alkalommal került sor Egerben a ciszterci iskolák tavaszi természetjáró versenyére. A verseny 
során a tanulóknak el kellett jutniuk a Nagy-Egedre, útközben az állomásokon, a Bükk földrajzáról, élővilágá-
ról, Heves megye és Eger városának nevezetességeiről és történelmi emlékeiről kellett számot adniuk. A 
végállomáson pedig kispuskával lövészet volt. Az idén először pedig számítógépes nyelvi versenyt is szer-
veztünk német és angol nyelvből.  

A természetjáró versenyt és az ezzel járó kupát az idén is a székesfehérvári Szent István Gimnázi-
um fiú csapata nyerte, iskolánk cserkészcsapata előtt. (A csapat tagjai voltak Juhász Tamás 11. C, Nagy 
Zoltán 10. D, Gyuris Boglárka11. C, Lakatos Éva 9. B és Szőke Bernadett 9. B osztályos tanulók.) A harma-
dik helyen a bajai Szent László Gimnázium csapata végzett.  

A számítógépes nyelvi verseny eredménye pedig a következő lett: 
Német nyelv:  1. Sződényi Kinga    Szent Imre Gimnázium Budapest 
  2. Kis János    Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium Eger 
  3. Mandl Tibor    Szent István Gimnázium Székesfehérvár 
Angol nyelv: 1. Pató Bálint    Szent István Gimnázium Székesfehérvár 
  2. Gál Melinda    Szent Imre Gimnázium Budapest 
  3. Szabó Diana    Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium 
 
Az Arany János Irodalmi Verseny országos döntőjét Esztergomban tartották meg, ahol Király Gyöngyi  10. K 
osztályos tanuló ezüst minősítést szerzett. Felkészítő tanára: Lapinskasné Máté Erika 
 
Az OSZTV döntőjébe jutott Pusztai Csilla  12. E osztályos tanuló és a 16. helyezést érte el. Különdíjként 
ének-zene és művelődéstörténetből jeles érettségi eredményről igazoló lapot kapott. Felkészítő tanárai Ko-
vács László és Mogyorósi Zsolt tanár urak voltak. 
 
A Nemes Tihamér nevét viselő számítástechnikai verseny második fordulójába jutott iskolánkból Heissler 
Gábor  11. A osztályos tanuló. Felkészítő tanára Molnár Attila tanár úr volt. 
 
 



2000. TE DEUM Egri FEHÉR/FEKETE 13 

T A N Á R A I M  
 

Faluhelyi (Fischer) János 1934-ben érettségizett, Né-
metországban Wiesbadenben élő diáktársunk emlékezé-
sei: 

 
A torna- – hivatalosan a „testgyakorlás-” – órákat Szabó 

Ferenc tanár úr tartotta. A trianoni békediktátum nemcsak 
országunk területének és lakosságának 2/3-ad részét rabolta 
el tőlünk, hanem számos olyan politikai, gazdasági és kato-
nai megszorítást tartalmazott, amelyek valósággal életképte-
lenné tették az országot. A magyar kormány természetesen 
megpróbálta ezeket „kijátszani”. A hadsereg minimálásán 
úgy igyekeztek segíteni, hogy a fiú-középiskolákban – akkor 
még nem volt koedukáció, legfeljebb a kis falusi iskolákban 
– bevezették a „katonai tornát”. A tornaórák egy bizonyos 
százalékában katonai alapkiképzést kaptunk. Ennek kereté-
ben, mikor már nyolcadikasok voltunk, volt céllövészet is. 
Ez is a tornateremben játszódott le. A terem végében, ahol 
az öltözőből jött be az ember, egy-egy asztalra volt feltá-
masztva egy-egy FÉG-puska. A terem szemben levő végén 
volt két ajtó. (Ezeknek célja az volt, hogyha nagyobb ünnep-
ség volt a tornateremben, ezen a végén színpadot állítottak 
fel, s a mögötte lévő helyiségből (spelunka) a szereplők – két 
falépcső segítségével – ezeken az ajtókon tudtak a színpadra 
menni.) 

Nos, a céllövészet idejére e két ajtót kinyitották, az ajtófél-
fák között, megfelelő magasságban kifeszítettek vízszintesen 
egy szál drótot és ennek közepére akasztották fel a céltáblát. 
Minden mozgás tilos volt, s Szabó tanár úr egyenként szólítot-
ta a soron következőt. Amikor engem szólítottak, röviden 
mondtam: „Tőlem ne tessék sokat várni, Tanár úr, mert csak 
pár napja viselek szemüveget, rosszul látok.” – „Ne prédikálj, 
hanem célozz!” – mondta ő. Nekifohászkodtam: „Istenem, 
tudom, lehetetlen, hogy én ennek a céltáblának a közepébe 
találjak, de segíts, legalább a céltáblát eltaláljam!” Szemüveg-
gel nem akart menni. Megpróbáltam szemüveg nélkül egy 
képzeletbeli egyenest húzni a célgömbön át a szemem meg a 
céltábla fekete közepe között, és meghúztam a ravaszt. A 
Jóisten nem hallgatta meg a kérésemet. Nem találtam el a 
céltáblát, hanem azt a vékony drótot, amire felfüggesztették a 
céltáblát, ami most az ajtófélfák között a földön feküdt. Pilla-
natokig dermedt csend, amíg ki-ki rá nem jött, hogy mi tör-
tént. A fiúk üvöltöztek. „Te, betyár! Jó, hogy előre szóltál, 
hogy rossz a szemed!” – mondta Szabó tanár úr, és megfe-
nyegetett, de nem tanári szigorral, inkább olyan pajtási 
mosollyal az arcán. Senki nem akarta elhinni, hogy nem 
szándékosan vettem a drótot célba. 

Dr. Kürti Menyhért volt az igazgatónk és egyben fi-
lozófia és pszichológia tanárunk. Már akkor is címzetes 
főigazgató volt. Érettségink után kevéssel lett kat. tanügyi 
elnök-főigazgató. Munkahelye Budapesten a kultuszmi-
nisztériumban volt, de mert megmaradt a Rend egri per-
jelének, hétvégeken hazautazott Egerbe. Én a Pázmány 
Péter Tud. Egyetem hallgatója voltam. Ilyenkor hétfőn a 
reggeli gyorssal együtt utaztunk Pestre. Mikor először 
utaztunk együtt Hatvanhoz közeledve mondta, hogy ott le 
fog szállni, mert a vonat áll 10 percig és az újságos pavi-
lonban már lehet a friss lapokat kapni. Így is volt. Amikor 
visszatérve letette az ülésre maga mellé az újságokat, 
megdöbbenve láttam közöttük több olyan lapot, amelyről 
sosem hittem volna el, hogy azt egy katolikus pap a kezé-
be veszi. Észre vette tekintetemet. „Csodálkozol? Rossz 
hadvezér az, aki csak a saját hadállásait ismeri. A jó had-
vezérnek ismernie kell az ellenség hadállásait is!” Nem-
csak filozófia tanár volt. Maga is bölcs volt. 

(Legalább zárójelben mindenképp ide kívánkozik: 
1946–48-ban ő volt az, aki Mindszenty bíboros oldalán 
körömszakadtáig harcolt az egyházi iskolák államosítása 
ellen.) 

*** 
66 éve, hogy a díszteremmé alakított tornateremben a 

„kis elsősök” (ma 76 évesek egy-egy gyöngyvirág cso-
korral búcsúztattak minket, ballagókat. Az utolsó órára az 
ünnepség előtt osztályfőnökünk dr. Pataki Vidor jött be. 
Apa nem búcsúzhat féltőbb gonddal, megszívlelendőbb 
tanácsokkal életbe belépő fiaitól, mint ahogy ő mondott 
nekünk „Isten hozzád”-ot. Egy-két gondolat, ami szavai-
ból gyakran eszembe jut: 

„Próbáljatok kiemelkedni a tömegből. Ne engedjétek, 
hogy elsüllyedjetek az átlag-emberek szürke, hétköznapi 
forgatagában.” 

„Ne piszkoljátok be magatokat a napi politika bűzlő 
mocskával, amelyben a kiskaliberű opportunisták kapar-
gatják a számukra kecsegtető gesztenyét.” 

„Őrizzétek meg idealizmusokat. Ha kiléptek az otthon 
melegéből, az iskola biztonságából, rátok támad a kegyet-
len Élet. Összever, igyekszik leteperni benneteket, s ha 
elbukva ott feküsztök az út porában, az idealizmustok 
lesz az utolsó rongydarab, amivel befödhetitek vérző 
sebeiteket…” 

Büszke vagyok rá, hogy a gyöngyvirág csokor mellé 
ilyen kiváló pedagógustól kaptam „útravalót”. 

Faluhelyi-Fischer- János
 

• • • • • • • • • • • •  
 

Harsányi Zsolt – egri ciszterci diák volt 
 

 

Kezembe került Harsányi Zsolt: Az aranyholló című 
könyvecskéje (Dovin Bp., 1991). A könyv végén az íróról 
kis bemutató olvasható Nemeskürty István tanár úr tollá-
ból. Ebben írja:„…A huszártiszt apa özvegye Sárospata-
kon tanítatta fiát, Zsoltot;…” 

Én úgy tudtam, hogy az író középiskoláját Egerben végezte. 
Az 1943/44-es iskolai Évkönyvünkben található: „Intéze-
tünk tanulói voltak a közélet és az íróvilág elhunyt jelesei 
közül” c. felsorolás. E fejezetben ez évben mint új adat 
olvasható: Harsányi Zsolt (1887–1943) regény és színműíró.  
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Megnézve a Ciszterci Rend egri Kath. Főgimnáziumának 
korabeli értesítőit, megtaláltam Harsányi Zoltán nevét a 
„tanulók magaviseleti és előmeneteli osztályzata „ feje-
zetben. 1896/97-ben volt elsős és folyamatosan 1902/03 
tanévig, amikor hetedikes volt. 1903/04 évben, amikor 
nyolcadikos lett volna, már nem található a névsorban. 
Gondot a név okozta, hiszen az értesítőben Harsányi 
Zoltánról van szó. Érdekes, hogy a névsorban, a szükre 
szabott hely miatt mindig Harsányi Zolt., ev.ref. volt 
olvasható. Ez engem is megtévesztett, mivel Zsoltot ke-
resve a Zolt.-ot Zsoltnak olvastam. Talán innen adódott 
az ötlet, hogy a Zsolt nevet használja. 
Egyébként Harsányi Zoltán jó tanuló volt, egy-két kettes 
osztályzattal, sőt IV-es korában vastagbetűs is volt, ekkor 
egyetlen az 54 fős osztályban. Magyar nyelvből, szám-
tanból, ill. mathematikából és fizikából (ami akkor meny-
nyiség és természettani földrajz ill. természettan néven 
szerepelt), valamint műénekből mindig jeles osztályzata 
volt. 

Az évek során jutalmakat is kapott: I. osztályban magyar 
nyelvben tanúsított jeles előmeneteléért az igazgató 
(Kassuba Domokos, aki 7 éven át magyar tanára volt) egy 
darab tíz frankos arannyal jutalmazta; IV. osztály végén 
Perényi Kandid tanár úr 10 kor. aranyát kapta mennyiség-
tanban való jeles előmeneteléért; majd V. osztályban is 
kapott mathematikában, valamint a műének tanulásában 
tanúsított kiváló buzgalmáért 10–10 kor. aranyat. VI. 
osztályban a Vitkovits Önképzókör egyik pályázatán 10 
koronás aranyat nyert. A pályatétele: A négyszögek szer-
kesztése. 
VII. osztályban a bizonyítványa egy kicsit romlott. Ami 
feltűnőbb, és az eltávozását is okozhatta: magaviseletből 
3-as osztályzata volt. Ez akkor is, de a mi időnkben is 
ritkaságnak számított. 
A teljesség kedvéért megnéztem a sárospataki ev. ref. 
főgimnázium 1903/04 értesítőjét, ott megtaláltam 
Harsányi Zoltán nevét. Csak a VIII. osztályt végezte 
Sárospatakon.                                                           O.Gy. 

 

Emlékezés Perényi Kandidra*  
 

 

                                                           
* Perényi Kandid OCist (1873–1924), Egerben 1899–1920 között tanított. H.Zs.-nak IV-es korában osztályfőnöke és 
matematika tanára volt.  

em csak a felnőtt ember életének vannak döntő 
pillanatai. Abban a homályos és titokzatos misz-
tikumban, melyet gyermekléleknek hívnak szin-

tén gyökeret vernek olykor bizonyos magocskák, melyek 
életre szóló gyümölcsöt hoznak és mint emlékek oly 
mélyen vésődnek bele a zsenge lélekbe, hogy kitörölni 
onnan soha többé nem lehet. Ilyen felejthetetlen emléke-
im nekem is vannak diákéveimből. Elmondok egyet-
kettőt belőlük, hiszen jól esik visszagondolni rájuk… 

Egy alakalommal – 13 éves voltam akkor –, elkéstem 
iskolából. Egyébként igen lelkiismeretes pontos diák 
voltam, talán nem is a magam kedvéért, hanem mert 
túlérzékeny gyermekszívemnek nagyon fájt, ha tanárai-
mat, akiket rajongásig szerettem és tiszteltem, megbán-
tom pontatlanságommal. Ekkor azonban mégis megtör-
tént a lehetetlen: elkéstem. Egy kis diák ábrándozás a 
„kacsaparton”, vagy tudom is én, hogy történt elég az 
hozzá, mikor vágtatva a gimnáziumhoz érkeztem, a fo-
lyosókon már halálos csönd uralkodott, ami meggyőzött 
arról, hogy minden rohanás hiábavaló volt. Megálltam az 
ajtó előtt, hallgatóztam. Semmi kétség: Perényi tanár úr 
már bent van, – úgy éreztem, hogy menten a föld alá 
süllyedek, Istenem, milyen mentséget lehetne kitalálni! 
Szívem hangosan vert, torkomat valami különös félelem 
szorongatta. – Benyitottam. Az egész osztály felém for-
dult, részint kárörvendő, részint részvétteljes tekintetek. 
Ez a legrémítőbb vesszőfutás a világon: elkésett diáknak 
odamenni a katedra elé. 

–Tanár úr kérem, a nővérem hirtelen rosszul lett és 
azonkívül megbotlottam és elestem és azonkívül az óra 
nem jól járt és … 

A torkomon akadt a szó. A katedráról egy kék szempár 
szegeződött felém, éreztem, hogy átlát rajtam, belelát a 
vesémbe, látja agyamban a megzavart gondolatok furcsa 

táncát, látja a vergődő szívem, mi lesz most? Vörös vol-
tam, mint a pipacs, szemem lesütöttem. A nagy csendben 
a tanár úr megszólalt:  

– Délután háromkor feljössz a szobámba. Most eredj a 
helyedre.  

S délután, mikor szívszorongva beléptem szobájába, ezt 
mondta Perényi tanár úr: 

– Te egy idő óta rákaptál, hogy hazudol. Magyar gye-
rek vagy te? Milyen ember lesz belőled, ha megnősz? Hát 
szabad nekem ilyen fájdalmat okoznod? 

Ez több volt, mint amit elviselhettem. Fájdalmat okozni 
neki, Perényi tanár úrnak, a bálványnak, az eszménykép-
nek! Elkezdtem sírni. 

– Fogsz még hazudni? 
– Soha, soha! 
– Megfogadod. 
– Meg. 
– Halljuk 
– Tanár úr, kérem, fogadom, hogy nem fogok többé ha-

zudni 
– És becsületes polgára leszel a hazának? 
– És becsületes polgára leszek a hazának. 
Perényi tanár úr ekkor felállt, lassan felém közeledett. 

Borzasztó. Most fog megtörténni, amit sose tett: most kapok 
tőle egy pofont. Rettegve várom a mozdulatát, összeszorí-
tom a fogam, hogy a pofont emberül álljam. Egyszerre fel-
emelkedik két karja és – a nyakam köré fonódik. Megölelt, 
aztán megcsókolt Perényi tanár úr. Áldja meg a jó Isten érte! 
Ez az ölelés és ez a csók a lelkem köré fonódott a ma is ott 
él, felejthetetlenül, örökké. 

Ez az egri cisztercita gimnáziumban történt, ahová hét 
évig jártam, de engem külön is megáldott az Isten tanárok 
dolgában. Perényi tanár úr a matematikatanárom volt, 
latinul és görögül Szalay tanár úrtól tanultam, Küzdi 

N
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Aurél énekre tanított. Tőle kaptam zeneérzékem fejlődé-
sét, tehát ő ajándékozott meg a legszebb örömökre való 
képességgel. Kassuba Domokostól tanultam magyar 
nyelvet, – kevés olyan embert ismerek, aki úgy tud ma-
gyarul, mint ő tudott… Ha író vagyok – s ezt őszintén 
mondom, – van annyira az ő érdeme, mint az enyém. 

(Megjelent az Új Idők-ben, 1940. 1. sz.) 
 

HARSÁNYI ZSOLT  
 

 
• • • • • • • • • • • •  

 

hírek...hírek...hírek... 
 
•  A 213. SZ. KOHÁRY ISTVÁN cserkészcsapat életébõl kaptunk híreket Csák György cserkészpa-
rancsnok úrtól. 
− A tanév során az őrsök hetente tartottak foglalkozást. 
− Február 22-én Papler Pál (kispapjelölt) és Kladiva Imre jelöltek tettek fogadalmat. Jelenleg a csapat létszáma 40 fő. 
− A kerületi közgyűlésen – április 1-én – csapatunkat Csák György parancsnok képviselte 
− Április 15-én az Eged-hegyre menő keresztúton cserkészeink is részt vettek, stációkat is vállaltak. 
− Az egyházi iskolák részére május 9-én dr. Seregély István érsek úr celebrált szentmisén cserkészeink aktív szerepet 

vállaltak a liturgiából. 
− Május 20-án Budapesten a Szent Imre Gimnáziumban tartott országos közgyűlésen csapatunkat Bicsár Ágnes, Ju-

hász József és Csák György képviselték. 
− Május 28-án Budapesten a szerzetes iskolák országos találkozóján Juhász Anikó, Juhász József, Csák Péter és Csák 

György vettek részt. 
 
•  HIT ÉS HAZA – volt jeligéje a „Tanító szerzetesrendek az 1000 éves Magyarországon” elnevezésű ren-
dezvénynek 2000. május 28-án, amelyen a szerzetesrendek régi és újjáéledő oktatási intézményeinek mintegy 2000 
tanára, diákja és öregdiákja vett részt az egész országból a Budapest Kongresszusi Központban. Ott voltak a ciszterciek 
is, köztük dr. Zakar Polikárp zirci főapátúr, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium tanárai, diákjai, az iskola 213. sz. 
Koháry István cserkészcsapatának a képviselői mellett a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának tagjai is. Az egész 
napos program délelőtt a köszöntők után koncelebrációs szentmisével kezdődött, délután Tolcsvay Béla, ismert művész 
énekszámai után Sík Sándor: Szent István király c. drámáját láthattuk az Evangéliumi színház előadásában. Búcsúzás-
kor a Szózatot Bánffy György diáktársunk tolmácsolásában hallgattuk meg. Mindnyájunknak igazi élményt, nagy örö-
met jelentett az együttlét. Köszönet az ötletadó és rendező Magyar Piarista Diákszövetségnek és a Budapesti Piarista 
Gimnáziumnak.  
 
•  TAVASSZAL ISMÉT VÁCON voltunk Keszthelyi Ferenc OCist, váci megyéspüspök diáktársunk 
meghívására. Május 3-án, szerdán közel ötvenen – sokan feleségestül – gyűltünk össze ragyogó napsütésben a püspöki 
palota előtt. A köszöntő poharazgatás után megtekintettük a nemrég megnyílt „Váci Egyházmegye ezer esztendeje” 
kiállítást a most újjáépített nagypréposti palotában. Ismét megcsodálhattuk házigazdánk már 9. éve folyó tevékeny 
munkásságát, amelyet egyházmegyéjéért végez. Mindig nagy örömmel látogatunk Vácra, s az itteni együttlét megerősí-
ti összetartozásunkat a ciszterci családban. 
 

•  OLVASTUK… HALLOTTUK… 
 Új Ember katolikus hetilap április 23–30. számában képes beszámolót olvashattunk arról, hogy Polikárp apátúr 

felszentelte a Szent Erzsébet Ciszterci Kollégium felújított konyháját és étkezőjét. „Megnyitó beszédében felidéz-
te egy ötven év előtti emlékét is, amikor Magyarországot elhagyni kényszerülve egy kolostor kapuján kopogtatott, 
de ott sem szállást, még egy tál ételt sem adtak neki… A közel harmincmilliós költségvetésű beruházás eredmé-
nyeként létrejött hatszáz adagos konyha nemcsak a kollégium és a Gárdonyi Gimnázium növendékeinek és taná-
rainak ellátásáról gondoskodik a jövőben, hanem minden befizető előtt nyitva áll.” – olvashatjuk a lapban.  
Keresztény Élet – a vallásos családok hetilapja – április 30-i számában az eseményről szintén közöl képes beszá-

usi számában a Gianone András (30), a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium történelem-francia 

mában találhatunk beszélgetést Maróti Ervin Arnold OCist atyával. Arnold 

molót.  
 

VIGILIA júni
szakos tanárának, az ELTE doktoranduszának cikkét olvashatjuk Zirc a szerzetesrendek feloszlatásának idején 
címmel. A dokumentumok és sok személyes közlés alapján számol be részletesen az apátság 1950 június–október 
közötti időszakának történéseiről.  
 

Ugyancsak a VIGILIA júniusi szá
atya elmondja, hogy mint fiatal szerzetest hurcolták el Pécsről 1950 júniusában. A Rend feloszlatása után nem 
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vállalhatott egyházmegyei szolgálatot, és mint természetrajz-francia szakos tanár, fizikai munkát vállalt.  „A 
kunszentmártoni Karmelben – ahova 1950-ben deportálták – negyven éven át reggel félhatkor kezdtem a szentmi-
sét. Huszonhat évig utána naponta vonatra szálltam és mint nyugdíjas is tovább dolgoztam Szentesen… Amikor 
rendünk újraéledt, 1989 őszén, Károly apátúr a fővárosba hívott. Azóta a Szent Imre plébánián igyekszem hasz-
nosítani magamat, a templomi szolgálaton kívül fiatalok, nagycsaládosok közt …– mondja életéről a ma 80. évé-
ben levő Arnold atya. 
 „Munkáspapként élte le életét. Sorsa tipikus szerzetesi sors a 20. század második felének Magyarországában. Jel 

ny helyezetteinek egész olda-

edeti színei – Zakar Ferenc Polikárp főapát 

3300 diákot 

sch Szűz Mária mennybevételét megjelenítő 

lenleg nyolc teológus és két 

 
 KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! − Diákszövetségünket támogatták adomá-

:

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM nevet vette fel a székesfehérvári József Attila Cisz-

• • • • • • • • • • • •  
 

 

és követendő példa tudott lenni a világban.” – írja Barna Gábor, a beszélgetőtársa. 
 

Magyar Nemzet május 13-i számában zz országos középiskolai tanulmányi verseA 
las listáját böngészve, találkozhattunk ciszterci diákok nevével is: Monostori Tibor (székesfehérvári Szent István) 
– filozófia (idegen nyelven is); Hegedüs Ákos (pécsi Nagy Lajos) – fizika; Keglevich Kristóf (budai Szent Imre) – 
kémia tantárgyakból. Szeretettel gratulálunk a nyerteseknek. 
 

Új Ember katolikus hetilap június 11-i. számában  „A zirci bazilika er
hetven éves „  címmel Polikárp főapátúr életútjának leírásán kívül érdekes adatokat is olvashatunk: 
– A ciszterci szerzeteseknek ma négy gimnáziuma és két középiskolai kollégiuma van az országban, 
nevelnek iskoláikban. Ilyen értelemben ők a legnagyobb tanítórend. 
– A felújított zirci bazilikáról: … Ez leginkább F. Anton Maulbert
oltárképéről híres, de ezután az öt év munkájával eredeti szépségében megújított templomhajó is jobban vonzani 
fogja a látogatókat. A mostani restaurálás nagy meglepetése volt ugyanis, hogy felfedezték: Wagenmeister József 
eredeti freskóit a XIX. század végén Innocent Ferenc erőteljesen átfestette, az alakokat idősebbé, a színeket söté-
tebb tónusúvá tette. Most a templomhajó freskói eredeti szépségükben láthatók. 
– (A Rendről) … Az elmúlt tíz évben hét szerzetes pappal erősödött a közösség, je
novícius készül hívatására. A zirci apátság fogadalmasai  összesen ötvenheten vannak. 
 

• 
nyukkal  Faluhelyi–Fischer János (1934) Wiesbaden, Németország– 100 DEM, Györy Iván (1947) Ansonia, CT USA 
100 $ 
 
•  
terci Gimnázium. Ez év tavaszán dr. Zakar Polikárp zirci főapát, az iskola fenntartója adta vissza az iskola államosítás 
előtti nevét.  
 
 

F E L H I V Á S  
Iskolánk külső-belső arculata folyamatosan ú zetése tervbe vette a mindnyájunk számára jjáalakul. Az iskola ve
kedves emlékeket ébresztő „primus” kialakítását is az eredeti, tehát 1901-ben Alpár Ignác tervei szerint épített 
formában. A rekonstrukcióhoz szükség lenne fénykép a primus bejárati kapujáról. Akinek ilyen fénykép van a 

birtokában kérjük lemásolásra adja át. 
 

 
 

Szarka Boldizsár István OCist a dallasi apátság tagja, él ek 75. évében április elsején hunyt el.  

Requiescat in pace! 

________________________________________________________________________________________________ 
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Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók Béla út 25. III. 5/A tel.:(1) 386 2295  vagy E-mail: olah@hcbc.hu– címére. 

Az Egri FEHÉR/FEKETE 2000. TE DEUM-i számát Oláh Gyula, a „Szín e s”-et Kovács Ottó állította össz
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