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EGRI FEHÉR/FEKETE
a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja
a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola hírei

Az „emberség”, a „több emberség” – és ami mögötte van
Endrédy Vendel (1895–1981) zirci apátra emlékezünk

E

mberség… Az bizony hiánycikk, vélik ma sokan.
Igazuk van-e? Mintegy két és félezer évvel ezelőtt
Diogenész cinikus görög bölcselkedő, aki egy
kimustrált korhadt hordóban lakott kutyájával együtt,
fényes nappal rótta a nyüzsgő athéni utcákat. Embereket
keresett, de nem talált. – Szolón, a nagy államférfi és a
ˇhét görög bölcs” egyike szerint az emberi élet értelmetlen; legjobb meg sem születni, vagy ha már megszülettünk, minél előbb meghalni. – A tragédiaíróknál mutatkozik valami pozitívum is az emberről, amiért érdemes lehet
talán embernek lenni. Aiszchülosz írja le a Leláncolt
Prométheusz című drámájában a Moira (Végzet) szavait
az eljövendő embersorsról a kimondhatatlan kínokban
gyötrődő leláncolt főhősnek: – Kínjaidból meg nem szabadulhatsz, míg az égből le nem száll megmentésedre egy
isten, hogy láncaidat feloldja.” Prométheusz ugyanis, ez
az emberbarát titán, a titkon őrzött égi tüzet lelopta a
földre, hogy idővel annak használatát kitanulva elviselhetővé tegye az ember életét a földön. Zeusz főisten ezért a
„lopásért” láncoltatta őt a Kaukázus egy megközelíthetetlen sziklájához, és gyötörtette őt éjjel-nappal.
Nos, ennyit tud mondani a magára maradó ember a
maga ősmitológiáiban, filozófiáiban és sötétben tapogatózó „látomásaiban” az emberről. És: mindezeket tudomásul véve, de bátran továbblépve immár a kinyilatkoztatás fényében a krisztusi hitünkben rejlő ajándékokról
tanúságot téve mit mondhatunk röviden a megélni érdemes emberségről? És még inkább a „több emberségről”?
Mit tudhatunk meg minderről egy vitathatatlanul hiteles
tanúnak élő valóságként szemünk láttára megélt bizonyságáról, ismerve 87 éves földi életének minden szakaszát.
Amiből egyébként csak hat év volt kiemelten a „több
emberség magasiskolája”, többszörös félholtra veréssel,
sátáni testi-lelki megszégyenítésekkel stb.
Néhány mondat Vendel apátúr „emberségéről”.
Az igazi, a hiteles emberség kialakításához csak egyetlen modellünk lehet, tér és idő keretektől függetlenül: az
„ember Jézus Krisztus” (1 Tim 2,5). Mert minden megkeresztelt, vagyis a Krisztusba, mint Egyház-testbe „beépített” ember formálásának-nevelésének a kerete a keresztény család. Vendel apátúr, akit születésekor még
„Hadarits Kálmán” néven anyakönyveztek, példás családi
keretben indult és bontakozott ki. Édesapja Hadarits Elek
„templomatya”, köztiszteletben álló közösségi „szolgálattevő”, példás családapa. Édesanyja Varga Erzsébet, aki
tíz gyermeknek adott életet, de ebből öt még úgyszólván

csecsemőkorában elhalálozott, így mi általában csak a
felnőtt korba is eljutott öt gyermekről tudunk. A kis Kálmán gyerek már zsenge korától fogva vonzódott a számok világához, és a gyakorlati (konstrukciós) megoldásokhoz. Könnyen gyorsan tanult. Édesanyja a házi, sőt
kifejezetten a konyhai munkákba is bevonta. Ilyen (házikonyhai) munkák közben édesanyjával „számtanoztak”.
De nemcsak fejszámolást gyakorolt anyjától örökölt igen
jó érzékkel a kis Kálmán, hanem terület-kiszámításokat
és egyebeket is. Az édesapa a „harangozói” pontosságot
igénylő napirendhez, életrendhez, fegyelemhez, céltudatos szívós munkához, önmaga ellenőrzéséhez szoktatta.
Tehát: önismeretre és önuralomra. – Ezért nem talált a
„vaskancellár” igazgató (Bitter Illés) Hadarits Vendelnél
rátermettebb parancsnokot a Szent Bernát Gimnáziumban
toborzott cserkészcsapathoz, sem később már az „új épületbe” toborzott „rendi utánpótlást” biztosító oblátus
közösség prefektusságára alkalmasabb személyt, mint a
sokoldalú elméleti és gyakorlati ismeretekkel, készségekkel rendelkező fiatal „mindenest”, Hadarits Vendelt.
Család, család… Szülők, gyerekek, lehetőleg mindenki
vegyen részt a maga képessége szerint mindenben, hogy
egyek lehessünk. (Mint a mi édesapánk mondta halálos
ágyán, szinte testamentumként: „Tartson össze a család,
mindig mindenben, mert az nagy erő”.) Olyan sok hasonlatosság volt a régi öntudatosan hívő keresztény családok
életfelfogásában és életritmusában.
Amikor mint végzős évfolyam tagjai tanári diplománkat bemutattuk apáturunknak, felejthetetlen intelmet
kötött a lelkünkre: „Fiaim, ne feledjétek, hogy azok a
szülők, akik oly bizalommal vezetik hozzánk gyermeküket, bár ezt nem mondják, de elvárják, hogy nemcsak az
ellenőrző és számonkérő atyai szigort, hanem a megértő
és mindig megbocsátani kész anyai szív gesztusait is
gyakoroljuk tanítványainkkal szemben. Igen sokszor
egyenesen pótolnunk kell a manapság nem kevés családban már el-elfogyó ilyen «szívhangokat». A mi embernevelésünknek születése óta «karizmája» a családiasság. A
családiasság elképzelhetetlen édesanyásság nélkül, igazi
édesanyásság pedig a mi Egyházunkban Szűz Mária
tisztelete nélkül. Ezért kell nekünk az anyai szívet is
közvetíteni a ránkbízottak felé. Elvégre, ne feledjük, mi
«Mária citerájának», Szent Bernát Atyánknak a nagy
családjához tartozunk, immár több mint kilencszáz éve!”
– Így indított minket útra tanári diplománk elnyerésének
ünnepi találkozóján Vendel apáturunk.
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Hangsúlyozta a köteles tiszteletadást mindenkivel
szemben, amire ő volt az eleven példakép. Ez minden
rendű és rangú személyek és hivatalok előtt mindenfelé
nemcsak elfogadott, hanem egyenesen kívánatos partnerként ajánlotta őt kínos ügyek megtárgyalásában is. Megalkuvásba azonban ez a mindenkihez tisztelettel közeledő
embersége sohasem ragadtatta. A pártállami hatóságokkal
való tárgyalásokban is elment ameddig „embernyi ember” maradhatott Isten és az emberek előtt. Szembe akarták állítani Mindszentyvel, akinek köztudottan jóbarátja
és ifjúsági, oktatási-nevelési ügyekben szaktanácsadója
volt. És mert meghajlítani (maguk felé) nem tudták a
hatalom erői, ezért lett szemükben „Mindszenty rossz
szelleme” és a legcsúfosabb kirakatperben elítélt társa. És
így került egész rendünk is, intézményeivel és személyi
állományával együtt – a hatalom képviselőinek értékelése
szerint – a „minden szerzet és szerzetes közveszélyes
társadalmi elem” besorolásban is – a legfeketébb fekete
bárányokkal egy sorba. De hogy mindezt hogyan lehet az
emberszívnek az istenhitre mindig „nyílni-kész” derűjével, sőt örömmel elfogadni, azt csak azok sejtik, akik
valamit már elsajátítottak az Isten humorának teológiájából. Ez azonban már „átvezető” a több emberségről szóló
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„Visszapillantás”-ba, Vendel apáturunk utolsó feljegyzéséből:
„Az első, amit ebben a visszapillantásban megállapítok az, hogy nem adnám oda hatévi börtönélet szenvedéseit semmi földi kincsért. Valami óriási értéktöbbletet kaptam. Kijártam a legmagasabb «főiskolát», kezemben a diplomája, s rajta a pecsét: több emberség… A
második, amit megállapítok, hogy minden szemét, ringyrongy ember is lehet fény, örök fény, ha egyszer rásüt
Isten napja, és felszabadítja gonoszsága borzalmas terheitől. Ezért nem tudok én haragudni senkire megbántóim,
kínzóim közül, senki gonosz emberre. Szeretnék értük
imádkozni úgy szívből, igazán, hogy megtérjenek, jó
emberek legyenek.”
És mit akarnak nekünk mondani a címünk utolsó szavai: ti. hogy „és ami mögötte van”. Ez a mi egész életünkre szóló HÁZI FELADATUNK, az itt a fentiekben
vázlatosan ismertetett téma szerinti feladatunk: az 1 Tim
2,5-ben leírt „EMBER JÉZUS KRISZTUST” magunkra
öltve, így legyünk emberek! (Mint az ember Jézus Krisztus megjelenítői a világban.)
Kerekes Károly OCist

––––––––––––––––

Valentin Kálmán 1939-ben érettségizett diáktársunknak egy énekkari művét közöljük az új tanév kezdetén. Első
hangjai a jól ismert egyházi éneket idézi.
Diáktársunk egész életét a zene töltötte be – az egri Gárdonyi Géza színház karnagy-korrepetitora, majd az egri Szilágyi
Erzsébet gimnázium tanára. Nyugdíjasként is komponál, főleg egyházi műveket.
Volt iskolájának szeretettel ajánlja ezt a kórusművét.
Veni Sancte Spiritus
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KÖSZÖNTJÜK POLIKÁRP FŐAPÁTURAT
Főapáturunk ez év júniusában ünnepelte 75. születésnapját, s ugyancsak ez év szeptemberében volt pappá szentelésének ötven éves fordulója.
Az egri ciszterci öregdiákok is szeretettel köszöntik
e kettős jubileum alkalmából. Ad multos annos!
Bepillantást engedett életébe és munkásságába az
alábbiakban közölt interjú, mely júniusban, a Kossuth
rádió „Tanúim lesztek” műsorában hangzott el.

– Zakar Polikárp ciszterci főapát, XX. századi magyar
egyház egyik kimagasló egyénisége, aki a kommunizmus
évtizedeiben nyugatról sokat tett a szenvedő magyar katolikus egyházért. 1941-ben lépett a ciszterci rend bajai
gimnáziumába, majd 1948-ban felvételét kérte a rendbe.
Benne is eleven nyomot hagyott az ’50-es szétszóratás.
Elővigyázatosságból természetesen mi is készültünk
arra, hogy bennünket is internálni fognak. Minden este
egy 20 kilós csomag volt az ágyunk mellett, arra számítva,
hogy éjszaka kopogtatnak és visznek bennünket. Tudtuk,
hogy jön a szerzetesrendek feloszlatása. Elöljáróink úgy
gondolták, hogy az ifjúságnak a fele talán menjen ki külföldre, a másik fele meg maradjon itthon. Nem tudtuk,
hogy melyik lesz a jobb megoldás. Hosszú, heteken át
tartó viaskodás után a legutolsó pillanatban döntöttem, és
21-en átléptük a magyar-osztrák határt drótsövényen,
aknazáron és kanálison át. Megérkeztünk az osztrák zónába, ahol nyolc társunkat elfogták, visszahozták Magyarországra, és 4–7 évi börtönbüntetést kaptak. Én azon szeren-

csések közé tartozom, aki két hónappal később eljutott
Rómába, és csekély negyvenhat esztendőt töltött ott.
Először tanulmányok mellett könyvtáros voltam. Részt
vettem egy nemzetközi teológiai kongresszuson, és akkor
láttam, hogy a rendi folyóiratunk ügye nincs rendben.
Elhatároztam, hogy egy könyvkiadót alapítok, és rendbe
hozom a folyóiratunknak a jogi helyzetét. Igazából ez
döntötte el azt, hogy pappá szentelésem napján a generális
apát meghívott a kúria tagjai közé. ’56-ban kinevezett a
növendékek főnökének, és 29 éven keresztül voltam a
Rómában tanuló ciszterci növendékeknek elöljárója. Kérték tőlem, hogy specializáljam magam teológiai tanulmányaim után egyháztörténelemre, és 30 éves koromban már
meghívtak egyetemi tanárnak egyháztörténelemből. A II.
Vatikáni zsinat után jött a mi saját rendi zsinatunk, hogy a
vatikáni zsinatnak határozatait rendünkre alkalmazzuk, s
akkor – 39 éves koromban – az apátom elrendelte, hogy
végezzem el az egyházjogot is a Lateránon. Így 1971-től
egyházjogot is taníthattam. Ebben az évben került a Szerzetesi Kongregációba egykori rektorom és kollégám
Augustinus Mayer és alaposan befogott a kongregáció
munkájába. Utána jöttek egyéb megbízások, pl. a
Nemhívők Titkársága, a Szenttéavatási Kongregáció,
amíg a bencések meg nem választottak többek között a
teológiai fakultás dékánjává. Hét évig voltam dékán, s
utána is megválasztottak még egyszer, de közben generális apát lettem. Tíz évig a világot kellett járnom, és az
aktív tanítással fel kellett hagynom.
– Főapátúr az egyházüldözés éveiben onnan távolról
kapcsolatot tartott a magyar egyházzal és segítette a magyar katolikus egyház életét. Hogyan emlékszik vissza erre
az időszakra?
Két irányba próbáltam valamit tenni. Az egyik: könyvekkel ellátni azokat, akik ilyesmit kértek tőlem, hogy
követni tudják, mi is történik igazából a vatikáni zsinaton
és akörül. A másik: anyagiakban próbáltam segíteni.
Évente több száz, néha több ezer autót küldtem be intenciókért.
– Mennyire volt tudomásuk arról, hogy itt Magyarországon mennyire nehéz az egyház élete?
Hírek mindig jöttek, és 1966-tól kezdve igen sok hívő
is jöhetett ki. Tőlük nagyon sok mindent megtudtunk.
Utána én is bejárhattam Magyarországra, évenként általában egyszer, mint osztrák állampolgár, és módom volt
saját szememmel látni a reális helyzetet.
– Az elöljárók annak idején a növendékek felét küldték
ki tanulmányokra, a másik fele pedig a fiataloknak itt
maradt. Velük tartották-e a kapcsolatot, és milyen volt a
rend élete itt Magyarországon?
Az itthon maradt növendékek felének igen nehéz volt
a sorsa, mert ha szemináriumba is kerültek 1950-ben,
többször onnan eltávolították őket, éppen azért mert szerzetesek. Ők nagyon komoly kálváriát jártak végig, éppen
ezért a számuk meglehetősen megcsappant. Ma Dallas, a
texasi ciszterci apátság is annak köszönheti létét, hogy
akkor és 1956-ban elég sok magyar fiatal jött ki.
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– Merre látta úgy a világot járva, hogy a ciszterci rend
egyre erősebb hajtásokat hoz, és hol érezte azt – mint
ahogy Nyugat-Európában a papi hivatások terén –, hogy
csökken a papi hivatások száma, és talán a szerzetesi
életre kevesebb személy vonzódik?
A legtöbb hivatásunk az én időmben és most is Vietnámban van. A vietnámi kongregációnk a legnagyobb
kongregáció. Mellesleg a jezsuitáknál jelenleg is India az
az ország, mely a legtöbb hivatást adja. Míg Európa bizony elég gyengén szerepel. A monostorok sorsa nagyon
furcsa és különböző: néha azt hisszük, hogy vége van egy
monostornak, és akkor újra kihajt és virágzik, máskor
pedig azt hisszük, hogy ez nem tudom milyen szépen fog
fejlődni, és akkor hirtelen történik valami baj.
– A generális apát a női ágaknak is a kormányzója,
vagy csak a férfiágé?
A ciszterci rend az egy rend, tehát a nővérek nem alkotnak egy második rendet. Úgyhogy a generális apát mind a
két ágnak a főnöke. A tíz éves generálisi működésem
idején igyekeztem egyrészt emelni a nővéreknek a teológiai kultúráját, másrészt egyre inkább bekapcsolni őket a
rendi vezetésbe is. Valamikor a nővérek csak „hallgató”
része voltak a rendnek, most eljutottunk odáig, hogy az
apátnők is részt vesznek a generális káptalanon teljes
szavazati joggal.
Szinte csoda, hogy Magyarországon a második világháború után elindult két női monostor, amikor a második
világháború előtt egy sem volt. Érdnek a története sem
könnyű, mert 1950-ig legálisan létezhettek, utána jött a
feloszlatás, és akkor súlyos ellenőrzéseknek voltak alávetve. Ennek ellenére minden nap nagyon szépen, pontosan
végezték a zsolozsmát és élték a maguk szerzetesi életét.
Kismaros története egészen sajátságos: ők először arra
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gondoltak, hogy a trappistákhoz csatlakoznak. A trappista
generális éppen engem bízott meg, hogy derítsem ki, kik
is azok a kismarosi nővérek? Amikor generális apát lettem, úgy láttam, elérkezett ideje annak, hogy Kismarost
felvegyem a ciszterci rendbe. Ez 1987-ben történt meg.
1993-ban már apátság voltak, és apátnőt választottak. Én
benedikáltam az első apátnőt.
– 1996-tól pedig főapátúr Magyarországra visszaköltözött és itt tevékenykedik továbbra is azon, hogy a ciszterci rend felvirágozzék, és a magyar egyházi életben
sajátos lelkiségével képviselje Szent Bernát szellemét,
amelyet bárhol a világon közösségeiben megél.
Magyarországon a XVIII. század vége óta iskolákat
vállaltunk. Ez a hivatás jó hivatásnak bizonyult, amennyiben megfelel a monasztikus életnek: benne van a komoly
munka, és nagyon is összeegyeztethető a monasztikus élet
egyéb gyakorlataival. Mi magyar ciszterciek, én magam
is, bízunk a laikusok, a nem szerzetesek közreműködésében. Tapasztalatból tudjuk, hogy munkájukat nagyon jól
tudják végezni, ha megfelelő irányítást kapnak.
– Főapátúr életében tapasztalhatta a Szentlélek segítségét, erejét, útbaigazítását. Miért ad hálát születésnapján
az Úristennek?
Pünkösd napján születtem, és megköszönöm mindazt,
amit annyi esztendő alatt kaptam: Azt a nevelést, amit a
bajai ciszterciek adtak minden vonalon. Nagyon meg kell
köszönnöm azt a 46 esztendőt, amit Rómában töltöttem, a
Szent Péter bazilika tövében, megismerve a világ katolicizmusát, minden problémáját, ugyanakkor azt az életerőt
is, ami az egészből lüktet.
Azt kérem, hogy nagyon sok jót tudjunk tenni a magyar egyház érdekében mind a középiskolák, mind pedig a
teológiai oktatás terén.

––––––––––––––––

Örvendj Eger!

(A püspökség jubileumára)

Hála zengjen Neked, Urunk!
Eger népe, készítsd imára lelked!
Énekeld hálaéneked!

Felettük harcolt a hősök hűsége,
A pártütés, az ármány és árulás,
Jöttek idegen hatalmak és a megszállás.

Ezer éve küldetett ide a Szent Király,
Megszentelte Eger völgyében e helyet,
A hegyek lábánál alapított püspökséget.

Tombolt itt tűzvész, rengett a föld,
Sodort az árvíz, omlott a ház,
De a Hit ereje újra és újra építette városát.

Szentegyházat kőből a dombra építtetett,
Akkor jövőt adva már ezer évre,
S nekünk múltat egy ezredévre.

Felszentelt főpásztorok, szerzetesek és polgárok
Építettek palotát, korházat, iskolát,
Isten dicséretére templomot és bazilikát.

A magaslat körül város született,
Épült a vár, otthonok, kolostorok,
Népe a Szent Király hitében gyarapodott.

A védő városfalak eltűntek, de mégis maradtak,
Ősök lélektégláiból falazva, láthatatlanul,
A Király hitével megbontatlanul.

Romboló táncát itt is járta a történelem,
Vonultak, dúltak hadak és hordák,
Ki élni akart, pincébe bújt a föld alá.

A Szent Király választotta püspök-székhely
Az Égi Bírónál bejegyeztetett már ezer éve,
Az Istenanya támaszát és védelmét is kérve.

Örvendj város! Új ezer éved kezdődik!
Konduljanak meg régi és új harangok!
Te Deumot énekelnek az őseink és az angyalok.
2003. okt. 5.

Renn Oszkár
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A PRIMUSZ-UDVAR
Pelbárt atya beszámolója az újjáépítésről

A

szabadkőműves „kalapos király”, II. József,
közvetlen halála előtt visszavonta ugyan egyházellenes rendelkezéseit, 1802 lett, mire azok a
császári adminisztráció útján hatályát vesztették és az
egész ország oktatási szükségletét felmérve, többek
között Egerben is szabadon elkezdhették az igényeknek
megfelelő tervek, ill. az épületek létesítését. Természetesen a fedezetek megteremtése függvényében.
Iskolánk és rendházunk állapota a XIX. század közepére – a létesítményeket addig ért tűzvészek és földrengések romboló hatására, továbbá a megnövekedett
tanulói létszámon kívül az újabb oktatási előírások
(rajzterem, tornaterem, szertárak, stb. – 1868-tól) szükségessé tették új épületszárny felépítését, a meglévő
északi szárny meghosszabbítását.
Az új szárny a telek keleti oldalán, a Széchenyi utcával párhuzamosan, a templomhoz csatlakoztatva terveztetett meg. A különböző érvényben lévő rendelkezéseket figyelembe véve, valamint az 1876-tól a bajai
gimnázium vállalásának terhe, a budapesti Bernardinum
– fiataljaink tanárképző háza –, a pécsi, a székesfehérvári iskoláink, továbbá Zircen fiataljaink elhelyezéséhez a
keleti szárnyra emeletráépítés, mind-mind emberfeletti
gondot és anyagi terhet jelentett sorra Rezucsek Antal,
Supka Jeromos, majd l89l júniusától Vajda Ödön apátoknak.
A tornaterem a ma is látható méreteivel (23,48 m
hosszú, 9,40m széles és 8,50m középmagassággal 1887ben elkészült a Gimnázium (ma: Bródy S.) utcai fronton.
A különböző jellegű gondok megoldására, leküzdésére fordított évtizedek alatt a VKM (Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium) vezetői a helyszínen is meggyőződtek nemcsak a feladatok nagyságáról, elvégeztetésük szükségéről. Véleményüket kifejezi Eötvös József
már 1868-ban az akkori kassai főigazgató rendtársunkhoz Juhász Norbertnek írt levele: „örvendetesen tudomásul vette, hogy a cistercita rend kormánya teljes
buzgósággal teszi meg tanintézeteiben mindazon intézkedéseket, melyeket az ifjúság korszerű nevelése és
oktatása megkíván,” Utóda: Trefort Ágoston, iskoláink
meglátogatása után 1875-ben „a cisterciták tanításának
módja és sikere felett, személyes tapasztalatai alapján,
teljes megelégedését nyilvánította.”
Vajda Ödön apát felhívására Alpár Ignác 1897. februárjában lejött Egerbe, felmérte a meglévő helyiségeket
majd a tantestülettel és az igazgatóval egyeztette: miféle
helyiségekre lenne szüksége a gimnáziumnak és májusban a zirci apátnak a helyszínen bemutatta a terveket.
(Az építési költségelőirányzat: 134 823 frt, a berendezéseké: 149 823 frt) Ennek (nem a Rend részéről) elhúzódó felülbírálása után a legfőbb kegyúr (a király) 1899
októberében adta meg engedélyező elhatározását. Ezt
követően azonnal és gyorsan hozzáfogtak a munkála-

tokhoz, aminek befejező részeként készült el a meghosszabbított primusz-udvar is.
„A ministeri leiratban is kikötött nyilvános árlejtést
az építőbizottság, a pályázatnak szabályszerű kihirdetése, majd az ajánlattevők elfogadása után, a zirci apát
1900. márc. 2-án Alpárt megbízta a vállalkozókkal való
szerződések megkötésére.” Márc.18-án hozzáfogtak a
Konvent keleti szárnyának munkáihoz. Hogy csodálkozzunk a tempón: márc. 26-ra kiásták az alapárkokat,
április 28-ra kész volt a kétemeletnyi falegyen, június
15-re az egész szárny tető alá került, és a díszítő szobrászmunkákat is felrakták, aug. 24-re az emeleti részek
lakható állapotban voltak és a tanárok beköltözhettek és
szept. 3-ára már a földszinti helyiségek is használhatókká lettek. Az 1900/1. tanév rendes időben elkezdődött
Egyúttal a templom homlokzatát is felújították.
Az új gimnázium falainak építése is folyt. Június közepén fejezték be a tanévet, hogy építkezését az 1901/2
tanév kezdésére befejezhessék. Sikerült is. Amikor kíváncsisággal telve érkeztek meg a diákok, először a
korábbinál nagyobb primusz-udvarukon lepődtek meg
és bent az épületben érte őket további meglepetés.
Erre az udvarra iskolánk akkori – a mai nyolcszáznak csaknem fele – tanulói létszámnál is szükség volt az
udvarok kicsisége miatt. Amikor a rendtől elvették az
iskolát 1948 nyarán, annak főbejárata és előudvara
megmaradt 1962-ig, amikor is a Csiky utcai új épület
megépült és oda helyezték át a főbejáratot. Ekkor e
kerítést lebontották és közterületi formát adtak neki.
Iskolánk diákjainak majdnem megkétszereződött a
száma az eltelt 50 év alatt, ezért okvetlenül el kellett
érnünk, hogy újraépítsük a volt udvar kerítését, valamint
a rendházhoz (mai Szent Erzsébet Leánykollégiumhoz)
vezető felhajtókat felújítsuk.
Az érsek úr és a főapát úr közti megállapodás nyomán kaptam feladatul a fentebb említett munkák elvégeztetését már 2003 tavaszán.
A műemlékek védelmére bizony szükség van! Különösen, mert legtöbbje új kezelők tulajdonábahasználatába került. Ezek közt sokan nem a jó gazda
gondosságával, és szakmailag sem hozzáértéssel élt
benne. A tulajdonosok annak idején nemcsak megépíttetni tudták és megfelelően gondozták, hanem századokon át éltek benne, szükségük szerint felújították, bővítették, stb. A védelmükről gondoskodni kötelezett
(szak)hatóság emberei, ki-ki a maga szakmai elképzelése szerint törekszik ellátni feladatát. Többen szinte
vitrinbe tennék a létesítményt, hogy így őrizzék meg
régiségét, századokkal előbbi állapotát. Ez a szemlélet
nagyon megnehezíti a létesítménybe helyezett intézmény funkcióinak elláthatóságát.
A közmű-hatóságoktól könnyen és gyorsan meg tudtuk szerezni egyetértő állásfoglalásukat. Az engedély
kiadásához szükséges építési terv készítője, emberségének kifogástalansága ellenére, bár utánajárt és amit
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tudott beszerzett a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
a Város az esővíz elvezetéséről. Ezt fel kellett
(KÖH) budapesti központjában, mégsem talált képet a
táratnunk. A rendház főbejárata előtti tégla-aknát kitiszkerítés Bródy S. utcai homlokzatáról. Az előzetes
títtatni az eltömődött iszaptól, megkerestetnünk, merre
egyeztetés nélkül elkészített tervet nem fogadhattuk el,
köt rá a Széchenyi utca melyik aknájára, ugyancsak
mert egyéb ok mellett a KÖH sem fogadta volna azt el.
rendház tetőzetének esővíz levezetője a felhajtó e szakaÚj megbízásunkban a hasonló késleltetések elkerülésére
szán hogyan, merre csatlakozik az elvezető hálózatra.
(ismervén tapasztalatból némely hatóság határidőEz a feltáró munka folytatólagosan végzendő a Csiky
kezelés módját), továbutcára vivő szakaszon is.
bá a tervezőt is meg
Közben a régi tégla aknát
akartuk kímélni a felesis ki fogjuk cseréltetni
leges munkától, nyomamegfelelő anyagúra.
2004 ősz végén várattékosan kértük a tervek
lanul zavarták meg a
végleges formába öntémunkát
templomunk
se előtti egyeztetést.
megvilágítására a pályáEzúttal is figyelmen
zatot nyert cég szerelői.
kívül hagyták fentieket
Tudtunk e tervről már
és újra csak a kész ter2003-ban, de ők is mosveket küldték el.
Hogy újabb évet ne
tanra tudták megkapni az
veszítsünk, benyújtottuk
engedélyező határozatot.
Munkájuk eredményea kapott terveket engeként esténként szép kividélyezésre, amire 2004.
lágítást kapott temploáprilisi kelttel, különbömunk. (Ebben nekünk
ző kikötésekkel megsemmilyen részünk ninkaptuk az építési engecsen. Üzemi költségét is a
délyt.
Az új terv az udvar
Város viseli.)
A 2005. évben április
hosszát az 1901. előttire
végén folytatódott az
csökkentette kérésünkudvarbelső
kialakítása,
nek megfelelően, de
amit aprólékosan egyezegyebek mellett nem
tettünk a kivitelezővel.
tervezte azt a régi olSzerződésünk
szerint
dalkijáratot, ami most
június 15-ére minden
szükségessé
vált
a
szükséges munkát elvétemplomi szemét (kuka)
geznek.
kiszállítása
végett.
A Széchenyi utca felé
Természetesen megcsiAz újjáépített primusz
csak gyalogos forgalom
náltattuk. Mivel ennek
lehetséges, azért a felhajtó
létét a KÖH képviselője
építés munkáit innen kellett kezdeni és visszafelé haladsem ismerte, méltatlankodott miatta. Azon nem, hogy
ni a Csiky utcai kijárat felé, azért a hátralévő szakasz
1962 után a templom oldalához szorosan ültették a fáfolytatását a tanévzárást követően végezheti a kivitelekat, melyeknek gyökerei, stb. következményeként a
ző, amikor már a tömeges gyalogos forgalom is megtemplom déli falán belülről jelentős vakolathullás van
szűnik. – Közbejött új feladat: a Csiky utcai bejárat két
(és máshol is a nem megfelelő mázolási anyaghasználat
pillére közül a Széchenyi utca felőli szobor alatti téglamiatt a keleti, bejárati fal belső „lábazatán”). – A KÖH
talp javítási szüksége. E végett szobor-restaurátort kell
központjából, a kertész és felhajtó út tervét jóváhagyni
kérnünk, (amit a KÖH képviselője elő is írt). Ez állhívatott osztályvezető mérnök szerencsére együttműványzaton közelíthető meg, hogy a javítás módját megködni kész szakember. A kiválasztott kivitelezők hasonhatározhassa. E szakasznak az esővizét a Csiky utcai,
lóképpen.
A 2004. év külső építkezésre alkalmas idő (novembejáratunk előtti elnyelőbe fogjuk bekötni.
Mindezekkel befejeződnek a munkálatok… és vele
ber) végéig elkészültek megfelelő minőségű munkával
együtt az én beszámolóm is!
az udvar határoló falai, a bejárati kapui, valamint a felRácz Pelbárt OCist
hajtó útnak a Széchenyi utcától a templom főbejáratáig
terjedő része. – Ez utóbbi idő és munkaigényes feladatot
tartalmazott, mivel semmilyen tervvel sem rendelkezett
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Találkozóink 2005-ben

P

ók Tibor diáktársunknak érdekes kezdeményezése volt az idén, hogy azok a diáktársak, akiknek osztálya nem
szervez találkozót, 2005. július 2-án szombaton 10.30-kor közös szentmisére jöjjenek össze Egerben a Szent
Bernát templomban.
Július 2-án tele volt a templomunk osztálytalálkozókra jött osztályok tagjaival és egyedül megjelent diáktársakkal.
Örültünk egymásnak és a jó kezdeményezésnek. A közös szentmisén együtt celebráltak dr. Kerekes Károly ny. apát, dr.
Kovács Endre püspök, Kormos Gyula, Deli János, Valuch István, öregdiákok, a már a Gárdonyi ciszterci gimnáziumban végzett Soós Tamás és vendégként Koncz Lajos.
***
A szentmisén részt vevő diáktársak szerető figyelemmel fordultak a 70 évesek – (1927–1935) – Baghy Osvát tanár úr
osztályának megjelent öregdiákjaira. Az egykor harminchárom érettségizőből ma hárman élnek és mind a hárman eljöttek
az Alma Matert köszönteni: Kormos Gyula ny. apátplébános (Miskolc), Pálinkás Miklós ny. osztályvezető. (Budapest),
dr. Tóth Sándor ny. tudományos kutató, docens (Gödöllő). Nem igen találunk az iskola Annales-eiben hasonló eseményről adatokat. Diákszövetségünk minden tagja szeretettel köszönti a jubilánsokat, jó egészséget kívánva mindnyájuknak.
***
Szeretnénk hírt adni a többi kerek évfordulós – 60, 65 éve végzett – osztályokról is. Ők sajnos nem tartottak találkozót. – A közös szentmisén ugyan találkozhattunk két-három, hatvan éve végzett diáktársunkkal. – Megkíséreltük összegyűjteni a ma élő tagjaiknak névsorát. Ha kiegészítésre szorul az alábbi felsorolás, kérjük, írjátok meg!

65 évvel ezelőtt végzett – 1932–40 években vitéz Rédei Gerő tanár úr osztályába járt – ma élő – diákok közül az
alábbiakról szereztünk tudomást:
dr. Békési (Benya) Sándor (Budapest), Bodnár László (Miskolc), Czakó (Hvizdos) Kálmán, Forgács József, dr. Kishalmi
(Korózs) János (Miskolc) és Radnay Tibor (Budapest).
60 évvel ezelőtt végzett – 1937–1945 években Baghy Osvát tanár úr osztályába járt – ma élő diákok:
Bánffy (Hunyadi–Buzás) György (Budapest), Dutkay István (Pacific Palisades CA USA), Engler Lajos (Miskolc), Gulyás Lajos (Fonyód), dr. Husvéti (Hugli) Sándor (Scarborough, ON Canada), Molnár János (Budapest), Senyei
(Lieszkovszky) Ernő (Budapest), Solymosi Ferenc (Budapest), dr. Trencsényi István (Csobánka), Veres Árpád (Eger),
dr .Zombori Pál (Budapest),
***
Beszámolók a találkozókról
66 évesek – (1931–1939) – A gondatlanabb ifjúságra történő emlékezéssel jöttek össze az 1939-ben érettségizett diákok, hogy megünnepeljék 66. érettségi találkozójukat. Megritkult soraikban néhány elhunyt osztálytársuk özvegye is
megjelent. A régi szokásoknak megfelelően 10 órakor szentmisével kezdték találkozójukat, amit Rácz Pelbárt atya
mutatott be. Ezt követte az osztálylátogatás, aminek során szeretettel és kegyelettel emlékeztek elhunyt tanáraikra és
osztálytársaikra s még élő tanáruknak: dr. Divinyi Mihály igazgató úrnak üdvözlő levelet küldtek. Magas koruk és nem
egész fürge lábaik miatt a régebben szokásos temetőlátogatás már elmaradt, de a közös ebéden elbeszélgetve, a jó ételeken kívül sok szép régi emlék került terítékre. Sajnálatosan, közbejött betegségük miatt két osztálytársuk: Tárkányi
László és Záray György jelenlétét hiányolniuk kellett. A találkozón megjelentek: Godó Vidor (Miskolc), Kiss László
(Eger), Komár László (Ózd), Sárdy Lóránt (Debrecen), Somorjai István (Miskolc). Székely Tamás (Budapest), Valentin
Kálmán (Eger), egy részük felségével, s jelen volt molnár István és Okolicsányi István özvegye is. A következő találkozót jövőre is tervezik, de az osztály Budapesten élő tagjait és néhány vidékit is összetartja Tárkányi László által két
havonta rendezett közös vacsora.
(Székely Tamás)
63 évesek – (1934–1942) – Tobákos Kilit osztályának 1942-ben végzett diákjai és családtagjai 2005. június 18-án
tartották találkozójukat Kismaroson A kialakult szokásnak megfelelően az 5 éves találkozókat Egerben, míg az éves
találkozókat Kismaroson tartjuk, ahol dr. Nagy Iván osztálytársunk özvegye – mindannyiunk kedves CINI-je – a vendéglátó háziasszony , a saját hétvégi házukban. Ő ugyanis lelkesen folytatja meghalt férjének az osztálytársakat és hozzátartozóikat szervező, egybetartó munkáját. (A hétvégi ház gyönyörű természeti környezetben, a ciszterci nővérek
kismarosi apátságának szomszédságában fekszik.)
A találkozón tizenegyen vettünk részt, (többen kimentették magukat, de egyhangúan úgy határoztunk: az indokolatlanul távol maradottakat úgy bosszuljuk meg, hogy „csak azért is” jól érezzük magunkat). Az egybegyűlteknek rövid
tájékoztatást adtam az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és a Ciszterci Diákszövetség kapcsolatáról, három
érdemes diák pénzbeli jutalmazásáról stb., továbbá Eger város lényegesebb eseményeiről. Megható pillanat volt a meghalt osztálytársakra való emlékezés: a két szál égő gyertya között elhelyezett kicsinyített tabló előtt felidéztük közös
emlékeinket. – Cini által finomra főzött bográcsgulyás és az egri bor segített abban, hogy igazi jó hangulatban ért véget
a találkozó.
(Dr. Kerekes Lajos)
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62 évesek – (1935–1943) – Ágoston Julián osztályának találkozóját 2005. június 18-án, Budapesten tartottuk meg
abból a nevezetes alkalomból, hogy 80 évesek lettünk! A találkozó megszervezését dr. Erdős László, dr. Janka Ferenc
és Komoróczy László vállalta nagy lelkesedéssel. Az összejövetelünk előtt egy héttel Komoróczy László, Molnár József, Mátray Imre és Nagy Lajos osztálytársaink felkeresték osztályfőnökünk nyughelyét az óbudai Szent Kereszt templom kriptájában, és mindnyájunk nevében koszorút helyeztek el urnájánál.
A találkozóra meghívtuk dr. Kerekes Károly ny. zirci apáturat, Ágoston Zsoltot, osztályfőnökünk unokaöccsét,
Rédey Rezső tanárunk özvegyét Mucikát, és iskolatársainkat, dr. Kilián István ny. egyetemi tanárt és Oláh Gyulát, a
Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya elnökségének tagját.
Június 18-án a budai ciszterci Szent Imre plébániatemplom előtt gyülekeztünk, ahol 10.30-kor szentmisét hallgattunk. Az eredeti terv szerint a szentmisét Mekcsei Antal osztálytársunk mutatta volna be, de a hosszú út miatt – Diósgyőrből utazott fel – nem tudta vállalni. Az apáturat, Károly atyát kértük meg, és a szentmisét ő celebrálta.
Szentmise után a szokásos fotózás következett, majd átsétáltunk a Flamenco szálló Barcelona éttermébe. Ebéd előtt
Kerekes apátúr köszöntötte az osztályt és rövid ismertetőt tartott a visszakapott iskolákról, az ott tanító pedagógusok
ciszterci szellemiség megőrzése érdekében végzendő feladatairól. Dr. Erdős László ismertette a távollevők leveleit:
Puky Pál Kanadából főleg egészségi okokból nem tudta az utazást vállalni; Herendi Jánosnak Ausztráliából a nagy
távolság és anyagi okok jelentettek problémát, de küldött részünkre folyóiratot, melynek ő a kiadója (Adelaide-i Magyar
Értesítő); Madarász András és Gallai László is egészségügyi okból mentette ki magát, (sajnos Gallai Lászlót augusztusban már eltemettük Egerben). Pataky Albertné, elhunyt osztálytársunk felesége is üdvözletét küldte. Ezeknek az
osztálytársaink mindegyikének közös képeslapot küldtünk.
Érdekes epizód volt a 80 évesek nemzedékét köszöntő – számunkra így igen aktuális – Szakály Éva költőnő „Alku
vagy ima” c. versét meghallgatni, melyet Komoróczy László osztálytársunk olvasott fel. (A verset egyébként kedves
figyelmességből Rédeyné Mucika hozta magával.) Ezután dr. Kilián István iskolatársunk szólt Ágoston Julián közeljövőben megjelenő verses kötetéről, mely kiadatlan költeményeiből tartalmaz válogatást. (A megjelenő kötet borítójáról
készült képen örömmel fedeztem fel az általam készített fotót: Julián gyerekekkel.)
Az ebéd és utána együtt töltött idő kellemes beszélgetéssel telt el. Azzal búcsúztunk, hogy a 65 éves találkozót – ha
élünk – Egerben tartjuk meg 2008 nyarán.
A találkozón részt vettek: Bacskai Ottó és felesége Jolika, dr. Csank István, dr. Erdős László és felesége Márti, dr.
Janka Ferenc és felesége Margitka, Komoróczy László, Mátray Imre, Mekcsei Antal, egy kedves házaspárral, akik elhozták Miskolcról, Molnár József, Nagy Lajos, Simon Miklós és felesége Éva, lánya Rita, Szkladányi József, dr. Vámos
Lászlóné Katika, valamint a meghívottak.
(Szkladányi József)
61 évesek – (1936–1944) – Falubíró Győző osztálya 2005. július 2-án tartotta találkozóját Egerben. A 60 éves találkozón fontolgattuk, vajon sikerül-e még összejönnünk. Ritter Marci erősített meg bennünket, hogy a következő évben
is jöjjünk össze. Így hát július 2-án újból találkoztunk – de sajnos, Marci már nem celebrálta a diákmisét.
Ezért is csatlakoztunk a Ciszterci Diákszövetségünk elnökének, Kovács Endrének a felhívásához és júl. 2-án közös
misével kezdtük találkozónkat. A Szent Bernát templomunkban a közös misét dr. Kerekes Károly ny. zirci apát diáktársunk celebrálta nyolcadmagával. (Reméltük ugyan, hogy Kalapos Jóska, most már az egyetlen papunk is köztük lesz.
Eljövetelét levélben ígérte, de valami közbejött.) E napon tartotta több osztály a találkozóját.
Mise után a régi VIII. osztályba vonultunk. Tízen jöttünk össze. Különösen örültünk Tóth Ferinek, aki ugyan két
speciális „háromágú” bottal közlekedett, de eljött! Nemkülönben Szerdahelyi Feri, aki „Teller-Ede-szerű” botjára támaszkodva „sétált” közöttünk. Az osztályban nem is padokba ülve, hanem egy kis kupacban, körülfogva két összetolt
padot, beszélgettünk. Az utolsó találkozónk óta hárman távoztak el közülünk: Ritter Márton 2004. aug. 3-án, Erényi
Tibor 2005. máj. 19-én és Földes Menyhért 2005. jún. 5-én. Elsősorban az ő emléküket idéztük fel. Sajnos, azóta már
Balla János is elhagyott bennünket, – 2005. július 30-án hirtelen elhunyt.
Majd számba vettük a távol levő 19 élő osztálytársunkat, akikről tudtunk valamit: Dobrányi Laci nem jelentkezett.
Horváth Lajbi levele szerint „eléggé lerobbant” állapotban van, s nem tudott vállalkozni hosszabb útra. Intze Pista telefonon jelentkezett: neki is „mozgásszervi problémái” vannak. Juhász Tibitől nem jött üzenet (eddig mindig küldött
beszámoló levelet), mint kiderült júl. 12-re gondolta összejövetelünket és ezért csak késve reagált nizzai magányából.
Kakuk Jenci ugyan Egerben lakik, de betegsége a szobájába kényszeríti, ahonnan nemigen tud kimozdulni; telefonon
jelentkezve köszöntötte a résztvevőket. Kalapos Jóska szép levélben jelezte, hogy eljön, de nem érkezett meg. Reméljük nincs komolyabb baja. Kékesi Gyurka az idén nem küldött levelet Kanadából. Kicsit késve, Juhász Tibitől értesültünk, hogy a torontói utcán súlyos baleset érte, s tolókocsiban tud közlekedni. Kis Pistáék sem jelentkeztek, bár az utolsó két alkalommal itt voltak. Reméljük, jól vannak a „régi új” hazájukban. Lőcsey Iván csak három osztályt járt velünk,
de meghívónkra most is kedves levelet küldött. Morgós Jenciről nem kaptunk hírt, tavalyi meghívónkra telefonon küldött üzenetet. Reméljük nem rosszabbodott állapota. Oláh Elemértől sem érkezett üzenet. Tavaly már Budapestről jelentkezett, ő is többféle bajjal küszködik. Papp Jim az idén nem merte vállalni az utat Egerbe. Mindnyájunkat köszöntő
üzenetét felesége, Klárika telefonon tolmácsolta. Sági Lali a találkozó idején egy müncheni korházban feküdt balatonfüredi autóbalesete miatt. (Azóta már – két hónapos kezelés után – otthon van.) Mindnyájan jobbulást kívánunk neki.
Sávoly Mikiről bátyja Titi mondott egy-két szót. Tavaly nyáron a Balatonon töltött egy kis időt. Szabó Gabiról már évek
óta semmit sem hallottunk. (Grenda Bandi felesége, Teréz találkozott vele Miskolcon, s így hallottuk, hogy még bejár
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régi munkahelyére a miskolci egyetemi könyvtárba.) Szemerédi Dini kimentette magát, szívélyesen köszöntve az összegyűlteket. (Szorgalmazta egy budapesti póttalálkozó összehívását.) Tóth Albinról is igen rég hallottunk. Reméljük, jól
van Hevesen. Turcsányi Tibi elindult a találkozóra, de a Keletiben elkeveredett és lemaradt a vonatról. Telefonon számolt be a történtekről. Sajnáljuk, hogy nem volt közöttünk. Versényi Gyurka is telefonon üzent. Otthonában is egyre
nehezebben közlekedik, így nem vállalkozhatott ez egri útra. Mindnyájunkat köszöntve igen kedvesen elékezett az egri
diákévekre.
S akik ott voltunk: Balla János (Nagytálya), Fügedi István (Budapest), Grenda Andor és felesége Terike (Miskolc),
Lieszkovszky Gyula és felesége Marcsi (Budapest), Mohi György (Tatabánya), Oláh Gyula és felesége Mandi (Budapest), dr. Székely György és felesége Margit (Debrecen), dr. Sávoly Titusz (Szigetszentmiklós), dr. Szerdahelyi Ferenc
és felesége Nóri (Eger), Tóth Ferenc és felesége Margó, örömünkre eljött Wolsky Agenor özvegye Ilonka is.
A folytatás a szokásos volt: Tóth Feri szervezte helyre, az iskola melletti Szanthofer vendéglőbe vonultunk át ebédre. Majd a legtöbbünk Sucu és kedves felesége Nórika hívására a kávét és a delikateszt a Deák Ferenc utcában fogyasztotta el. A régi időket idéző nagy ebédlőasztal körül beszélgetve, no meg a finom tortákat ízlelgetve, az volt az ember
érzése, hogy ezért a kedves társaságért, amíg csak erőnkből futja, mindig érdemes összejönnünk. Isten adja, hogy még
egy pár évig így legyen.
(Oláh Gyula)

59 évesek – (1938–1946) – Varga Bennó (I-VI.) és Károly Asztrik (VII-VIII.) osztálya – az idén is meghallották az
Alma Mater hívószavát és július 2-án összejöttek 59 évvel ezelőtti ballagásukra emlékezve. Sajnos a szép nyári napon a
vártnál kevesebben tudtak eljönni, a múló idővel járó gyengülő egészség többek utazását gátolta. A hívó szóra dr. Kovács Endre, Madaras Sándor és felesége, Mogyorósi Ottó és felesége, Pók Tibor és felesége, Szamosvölgyi Ferenc és
felesége, dr. Bereczkei Ottóné és Veres Tiborné tudtak eljönni. Örülhettünk Szabó Sándornak, aki az alsó 4 osztályt
követően a katonai pályát választotta, de most eljöhetett közénk.
Arnótfalvy Barnabás sok évtizedes távollét után telefonon jelentkezett, dr. Betes Béla, dr. Erdődy Imre , dr. Molnár
Béla, Póta György, dr. Sturm József, dr. Törő Béla betegségük miatt voltak távol. Hargitai Emil, Keszthelyi Ferenc és
dr. Kulcsár Kálmán barátainktól nem jött visszajelzés.
A jó hangulatot emelte és színesítette, hogy a Szent Bernát templom előtt sok régi diáktársunkat is köszönthettük,
akik ugyancsak érettségi találkozójukra gyülekeztek. A szentmisét dr. Kerekes Károly ny. apáturunk, egyetlen élő
tanárunk celebrálta, szívet melengető szavai emlékezetesek maradtak.
A szentmisét követően a szokásos tantermi „osztályfőnöki” órán emlékeztünk az örökre „igazoltan” távollevőkről,
mindenki ismertette a családi eseményeit, amiből természetesen nem maradhatott ki az unokákkal (dédunokákkal) való
büszkélkedés sem. Az Aranysíp étteremben elfogyasztott finom ebédet jókedvű beszélgetés követte, s azzal a reménynyel búcsúztunk, hogy a 2006 júliusában – a 60. jubiláns találkozónkon – sikerüljön újra – nagyobb létszámmal – öszszejönnünk.
(Pók Tibor)
56 évesek – (1941–1949) 2005. május 21-én rendeztük meg azok találkozóját, akik 1941 és 48 között az egri Ciszterci Szent Bernát Gimnáziumban, illetve az államosítás miatti utolsó évben a Gárdonyi Gimnáziumban diáktársak
voltak és ott érettségiztek.
Mint a fentiekből is láthatóaz érettségi találkozót – már évek óta – kiterjesztettük mindenkire, akikkel nyolc év alatt
együtt koptattuk az iskola padjait, és akik címük ismeretében elérhetők voltak. Örömünkre egyre többen jöttek el a
közös emlékezésre. Az elmúlt évek szokásos menetrendjén némiképpen változtattunk. Figyelembe kellett venni, hogy
az éveink múlásával, valamint azzal a ténnyel, hogy a korábbi autós utazás helyett egyre többen veszik igénybe a tömegközlekedést, ezért a városon belüli mozgás is egyre nehézkesebb. Törekedtünk hát, hogy a rendezvény helyszínei
egymáshoz mennél közelebb legyenek.
Délelőtt 10 órakor találkoztunk a Dobó téren, a Minorita templom előtt, hogy annak altemplomában nyugvó szeretett tanárunk és osztályfőnökünk – aki minket mind a nyolc éven át tanított –, dr. Habis György kriptájánál emlékezzünk Reá és minden tanárunkra, akik az ország különböző helyein nyugszanak. A Dobó térről a ciszterci templomba
mentünk, ahol Zsurkai János és Veress Árpádi diáktársaink celebráltak szentmisét, áldást adva a jelenlevőkre és megemlékeztek azokról, akik már eltávoztak közülünk. A kriptánál és az altemplomban velünk volt Habis tanár úr kedves
felesége, melyet ezúton is megköszönünk. Ugyancsak köszönettel tartozunk Rácz Pelbárt perjel úrnak is a segítségéért.
A mise után a gimnáziumba mentünk, stílszerűen a volt nyolcadik. osztályos terembe, kötetlen beszélgetésre, majd
megtekintettük az iskola új dísztermét, melyet a régi rajzterem helyén alakítottak ki. Méltó hely a több évszázados iskola hírnevéhez.
Örömmel konstatáltuk, hogy a 80-as évek végére lepusztult, elhanyagolt, igénytelenül összebarkácsolt részekkel tarkított iskolaépület nagy része újjá varázsolódott, megszépültek a termek, folyosók, rendezett a rendház udvara is. Az
iskola kezelésébe visszakerült a régi primusz udvar. Látszik, hogy jó gazdája van az épületnek. Az iskolalátogatás után
a közös ebédet a volt Werner apát utcában levő Szanthofer étteremben szerveztük meg, ízletes ételei kellemes emlékeket hagytak.
A találkozón részt vettek: Bánházi János, vitéz Botár Sándor, Fecske László, Fikár László, Kékesy Tibor, dr. Kovács
Jenő és felesége Marika, Nickl Károly, Póta Béla, Szalmási Pál, Szedlacsek József, Székely György és felesége Enikő,
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Veres Árpád és Zsurkai János. Veres Árpádot külön is szeretettel köszöntöttük, Ő ugyanis néggyel felettünk járt, majd
hosszú hadifogság után tért haza, és érettséginél csatlakozott hozzánk. A találkozóról betegség és egyéb akadályoztatás
miatt kimentette magát: Bőjthe László, Kovács Géza, Molnár László. Pozder Miklós és Tanyi Lázsló.
Reméljük senkinek sem okozott csalódást az összejövetel. Egy év múlva találkozunk!
(Dr. Póta Béla)

54 évesek – (1943–1951) – dr. Ágoston Julián (I-V.) osztálya – július 2-án tartotta érettségi találkozóját Egerben. Osztályunk három iskolába járt – I–V-ig a ciszterci Szent Bernát Gimnáziumba, VI-ba a Gárdonyi Géza, VII–VIII-ba pedig a
Dobó István Gimnáziumba. Jóllehet az 50. évesen úgy döntött az osztály, hogy ezentúl minden évben összejövünk – és ez
a múlt évben még meg is valósult –, de akkor azt mondtuk, hogy 2005-ben nem tartunk találkozót, csak majd az 55. éveset
2006-ban. A felgyorsult osztálylétszám csökkenés, valamint többünk egészségi állapotának romlása miatt dr. Kovács Endre, diákszövetségünk elnökének felhívására úgy határoztunk, hogy július 2-án még is csak összejövünk.
Részt vettünk templomunkban a közös szentmisén, melyen pap osztálytársaink együtt miséztek dr. Kerekes Károly
ny. zirci apátúrral. Mise után átmentünk Valuch Pistához a Ferences Rendház (Barátok) volt ebédlőjébe – jelenleg közösségi terem –, ahol terített asztal várt bennünket. Nagyon jó hangulatú találkozó sikeredett, mindenki beszámolt az
elmúlt év eseményeiről. Dr. Rácz László azzal indokolta az osztályban meglevő nagy összetartást, hogy tulajdonképpen
ez a társaság nagyobb részt már az első négy elemit is együtt járta a Líceumban.
Megemlékeztünk elhunyt osztálytársainkról. Sajnos már 27-en vannak, köztük 18 volt ciszterci diák, 9 Dobós.
Marczis Demeter Liszt-díjas operaénekes osztálytársunk bemutatta most megjelent igen szép kivitelű életrajzi könyvét – „Életem az éneklés” címmel, mellyel többünket megajándékozott.
Szokásunknak megfelelően főtisztelendőink gyógyfüvekkel dúsított pálinkái és Bartha Pista vörös bora mellett, a feleségek által sütött finom pogácsák és sós sütemények kíséretében igen jó hangulatban délután 5 óráig beszélgettünk.
A résztvevők: v. Bartha István és felesége, Czapek József, Demeter László és felsége, dr. Kilián István, Kocsis Antal
és felesége, Kárpáti Jenő és felesége, Kovács Barna István, Magyari Béla, Marczis Demeter és felesége, Rácz László és
felesége, Szemző János, Tilles Béla, Valuch István. Meghívtuk elhunyt osztálytársaink feleségeit is, közülük Beniczkyné
Magdika és Hegyiné Marika jöttek el. Korábbi találkozóinkon Mátyus Viktor felesége is részt vett, de sajnos az elmúlt
évben ő is meghalt.
A távollevők üzeneteit is meghallgattuk,. Németországból telefonon jelentkezett Gődl Karcsi, Nagy Dénes. Ugyancsak jelentkeztek és mindenkit szeretettel üdvözölnek dr. Csikváry István Lovasberényből, Kristóf László Sopronból,
Kádár János Budapestről, Bogdán Kálmán Veszprémből, akik családi okok miatt nem tudtak eljönni. Jéger Karcsit papi
hivatásának teljesítése akadályozta a részvételben.
Megállapodtunk, hogy jövőre az 55 éves találkozót június utolsó szombatján, vagy július első szombatján tartjuk. A
jubileum alakalmából a három festőművész osztálytársunk – Demeter László, Tilles Béla és Vargha László – műveiből
kiállítást rendezünk a Keresztény Ifjúsági Klubban. A jövő évi viszontlátás reményében búcsúztunk egymástól, remélve, jövőre még többen leszünk.
(v.Bartha István)
52 évesek –(1945–1948–1953) – július 2-án Egerben tartották meg találkozójukat. (Ez az osztály egri Dobó István
gimnáziumban 1953-ban, a IV. B osztályban fejezte be tanulmányait, közülük többen az 1945–48 években a Ciszterci
Rend egri Szent Bernát Gimnáziumba jártak.)
Amikor 2003-ban az 50. érettségi találkozót tartottuk, elhatároztuk, hogy a következő években már mindenévben
fogunk találkozót tartani az évek július első szombatján.
Örömmel olvastuk az Egri Fehér/Fekete újság 2005 húsvéti számában dr. Kovács Endre diákszövetségünk elnökének felhívását, hogy július 2-án Egerben a Szent Bernát templomban közös szentmisét tartanak azon osztályok tagjai
részére, akik valamilyen okból nem tudnak találkozót szervezni. – Ez a felhívás nekünk, az 1953-ban már a Dobó István
gimnáziumban érettségizetteknek – akik még 1947/48-ban dr. Kerekes Károly VII.b osztályában tanultunk – jó időben
jött és segített a találkozónk programjának kibővítésében.
Az 1953-ban végzett 38 fős osztályunkból 13-an voltunk jelen és ott volt dr. Kerekes Károly osztályfőnök úr is. Úgy
látszik ez a megjelenési szám évek óta már megszokottá vált.
A szentmisén a mi 13 fős létszámunkkal együtt mintegy 90-en voltunk jelen az 1935–1953 között végzett diákok
közül. A szentmisét dr. Kerekes Károly osztályfőnök úr celebrálta a fenti időben végzett papokkal együtt.
Mise után az öregdiákok az iskola osztálytermeibe mentek, mi pedig a templom előtti rövid beszélgetés után átvonultunk a primusz-udvar szomszédságában levő Szanthofer vendéglőbe a Bródy Sándor utcába. Ebéd közben nyilvántartásba vettük a megjelenteket és szót váltottunk az ismételten távolmaradtakról. Ebéd után közösen városnéző sétára
indultunk: megnéztük a belváros egy-két újabb létesítményét és meglátogattuk a dobótéren a sörfesztivált a Dobó téren.
(A jobbak több sörsátort is szemrevételeztek hosszabb időn keresztül.)
Ezt követően megtekintettük a Szépasszonyvölgy egyik pincéjét a Kőkút utcában. Egy-két ember ezen a területen
szakmailag és minőségileg átnézte a múlt év óta elkészült újabb földalatti létesítményeket. Itt tartózkodtunk a késő esti
órákig. Közben megbeszéltük az elmúlt év problémáit, majd elhatároztuk, hogy jövőre is találkozunk Egerben a megbeszélt helyen és időben. (Egyik osztálytársunk felajánlotta az Eger melletti épülő hétvégi házát a találkozó színhelyéül –
ha addig elkészül, akkor a helyszín változik.)
(Fazekas István és Kovács Sándor)
–––––––––––––––––––

2005. VENI SANCTE

HÍREK a GÁRDONYI-ból

EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN…
2005. ÁPRILIS 13–22. A 11. K osztály kirándulása Svédországba. 2004 őszén iskolánkba látogatott a
svédországi Värmland megye Karlstad városának Sundsta-Älvkulletgymnasiet iskolájának 18 tagú osztálya és az osztályfőnöke. A 11. K osztály diákjai látták őket vendégül, s így a tavasszal ők utazhattak el
Svédországba. Az úti élményeiket egyetlen szóval minősítették: Svédületes!!

MÁJUS 4-5. A 12. évfolyam tanulóinak osztályozó konferenciái.
Ballagási ünnepély a kollégiumban.

MÁJUS 6. Ünnepi szentmise a Bazilikában Eger város katolikus iskoláinak részvételével, amelyen dr.
Seregély István érsek atya megjutalmazta az iskolák legkiválóbb tanulóit.
Az utolsó tanítási nap a 12. évfolyamon.

MÁJUS 7. A 12. évfolyamos tanulók ballagása.
157 végzős tanuló számára ezen a napon véget ért a középiskola. Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő
búcsúztató beszédében következő szavakkal köszönt el pedig a ballagóktól:
„Kedves Búcsúzó Diákok!
Az idő gyorsan elszállt, de mintha csak tegnap lett volna az a négy-öt évvel ezelőtti nap, amikor
kisdiákként először beléptetek az iskola kapuján. S most magatok mögött hagyjátok a dolgozatírások félelmét, a tanárok szigorát és mosolyát, a felelések sikereit és kudarcait. S ezek a percek és órák alakítottak benneteket, formálták jellemetek. …
Az ifjúkor csúcsaira léptek. Magatokon viselitek az ifjúság hármas nagy ajándékát: az értelmet,
a szépséget és mosolyt. S ezekre most nagy szükség van. Lehet, hogy gyanútlanul léptek be a felnőttek
világába, de tudnotok kell, hogy abban a most vágyott világban érhetnek benneteket hátramaradások,
hátratettetések, bántások, s még számos csonthajlító Canossa várhat rátok. De ezek nem hiábavalóságok. Ilyenkor tudjatok majd elcsendesedni, hallgassatok az Ige szavára, kérdezzétek imádságos lélekkel, mi a szándéka Istennek a ti életetekkel? S mi tudjuk, hogy a választ megkapjátok. Vigyétek magatokkal a szeretet erejét, a megbocsátás képességét. S most búcsúztok és elmentek. Mi a szívünkbe
zártunk benneteket. Búcsúzóul még elkísér intelmünk. Ne feledjétek, hogy II. János Pál Pápa rátok bízta
a harmadik évezredet. Vigyázó szemmel őrizzétek. Ne feledjétek Máté evangéliumának szavait: Ti
vagytok a föld sója, Ti vagytok a világ világossága, menjetek és világítsatok, hogy általatok dicsőítsék
Mennyei Atyánkat. Isten áldása kísérje utatokat!”
A 2004–05-ös tanévben a ballagási ünnepségen a következő tanulók részesültek Gárdonyidíjban: Pázmándi Edit, Sereg Dóra (12. A); Mészáros Tamás Telek Tamás (12. B); Balázs József,
Korózs Marietta 12. D); Bajnok Anikó, Berta László, Balogh Petra, Csákvári Nóra, Hajdú Katalin,
Liktor Eszter, Várady Nóra, Vraskó Jolán (13. K). A tanári karból pedig Némedy László tanár úr érdemelte ki e megtisztelő díjat.
Az itt maradottak nevében Tóth Diána 11. A osztályos tanuló így zárta búcsúzó szavait:
Nézzetek hát körül,
nézzetek a tanáraitokra,
akiknek világába bepillantást nyertetek, hisz
mindenki, aki tanított,
óhatatlanul
megnyílt
előttetek és nektek. Életetek összefonódott e
négy s öt év ünnep- és
hétköznapjaiban, örömeiben és nyűgjeiben
egyaránt. És mindenki
egy-egy lecke volt számotokra, hisz ők nemcsak tanárok, de emberek is. Köszönjétek meg
nekik a felkészítést, a
tudást, melyet vidámság
és küzdelem furcsa elegyében nyújtottak át
nektek,
köszönjétek
meg nekik, akiknek ajkán mindig ott bujkál
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majd egy mosoly, ha a tablón a képetekre néznek, mondván: „lám, ő is elindul…” Nézzetek szüleitekre,
akik most büszkén állnak itt, mert tudják, hogy jó úton indítottak el.
Emlékezzetek és ünnepeljetek. Mint a fösvény: tömjétek meg tarisznyáitokat mohón az itt megélt élményekkel: vonzásokkal és választásokkal, a várakozás örömével, az ellentétekkel és konfliktusokkal, hisz mindez nem rossz, mert emberi, mert minden konfliktus újabb tükörkép és új lehetőség.
A búcsúzás gondolatai Tóth Norbert 12. B osztályos tanulótól:
Fiatalok vagyunk, lázadók, tettre készek. Ha most kilépünk az ajtón, és utunkat siker koronázza,
abban a törődésnek, a szeretetteljes tanításnak nagy része lesz. Köszönjük a bizalmat és a reményt,
amit kaptunk. Mindig is éreztem segítő kezüket magam mögött, mint a fióka, akit repülni tanít az anyamadár. Szállj! Próbáld! Erős vagy már! Elkaplak, hogyha elfáradtál! Ne így! Ne úgy! Na most jó! Látod?
S veled szálltam át- nem világot, csak az iskolaudvart, körözve, - tanár és diák – bukva, szárnyalva,
szólva rád, bíztattalak: No újra hát!
Kedves Szüleink! Köszönjük, hogy hagytatok bennünket a saját útjainkon járni. Igen, felnőttünk,
de számotokra mindig azok a gyerekek maradunk, akiknek ti segítettétek az első lépéseit. Mindent megteszünk és meg fogunk tenni, hogy büszkék lehessetek ránk, mert higgyétek el, a gyermek számára az
a legnagyobb öröm, mikor a szülei arcán egy büszke, boldog mosolyt lát.

MÁJUS 8. Dr. Seregély István érsek atya 16 diákunknak szolgálta ki a bérmálás szentségét
MÁJUS 9–28. Közép és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák.
MÁJUS 29. Iskolánk az egri tanulókkal képviseltette magát az úrnapi körmeneten.
JÚNIUS 3. Wass Albert emlékműsor a díszteremben és az iskola előtt.
A Misztériumjáték és a Gróf Czegei Wass Albert Alapítvány pályázatot hirdetett egri középiskolásoknak Wass Albert munkásságának megismerésére és tanulmányozására. Iskolánk vezetősége
örömmel biztosított helyet az ünnepélyes eredményhirdetéshez.
A színpadon, az ünnepi asztalnál foglalt helyet vitéz Bánkuty Géza, a Gróf Czegei Wass Albert
Alapítvány elnöke Floridából, Gaál Elemér újságíró, Sziki Károly, a Varga László Polgári Társulat alapítója. Bodó Sarolta, a Misztériumjáték Alapítvány elnöke, és mint szóvivő elmondta: a pályázaton résztvevő diákoknak az volt a feladatuk, hogy válasszák ki a számukra legkedvesebb Wass Albert regényt,
novellás vagy verseskötetet, és életkori sajátosságuknak megfelelően mutassák be, illetve helyezzék el
a választott alkotást az adott történelmi korban és az író életművében, valamint elemezzék Wass Albert
magyar- és világirodalomban betöltött szerepét is. Az irodalmárokból, pedagógusokból, művészekből álló zsűri a több mint harminc beérkezett pályaműből tizenegyet kívánt jutalmazni. Az első díjat Kovács
Réka 11. K osztályos tanuló pályázata nyerte. Pályamunkájában az Wass Albert: „Erdők és tavak könyve” című mesegyűjteményét elemezte, szaktanára Lapinskasné Máté Erika tanárnő volt.
A díjkiosztó ünnepség az iskola előtti téren folytatódott. Rövid ünneplő gondolatok mellett vitéz
Bánkuty Géza a pályázat nyertesével az előre elhelyezett kő mellé egy fát is ültetett.

JÚNIUS 3. A Végvári Polgári Kör rendezvényt tartott a díszteremben, ahova meghívták Demeter Ervin
országgyűlési képviselőt és Koltay Gábor filmrendezőt. A találkozó során a következők hangzottak el:
„Nincs a magyar történelmi köztudatban Trianon, mint ahogy az sem, hogy évente 40 000 fővel
fogy a magyarság. Tessék ezt felszorozni ötvennel, s látható, hogy a XXI. század közepén 7-8 milliónyira csökken a magyarság. S nincs benne a magyar köztudatban az sem, hogy egy családban a gyerekátlag 1,3 fő, következésképp a családok nem reprodukálják magukat, mert amikor két fiatal összeköti az
életét, semmiféle perspektívát nem lát maga előtt, nem hiszi el, hogy az életét meg tudja szervezni. Egy
gyerekre vállalkoznak, csak úgy jelképesen. S ehhez kapcsolódik, hogy öregszik a nemzet. Az elszakított nemzettesteknél ugyanezek a jelenségek figyelhetők meg. Az én iskolás koromban még 2 millió erdélyiről beszéltünk, ma már másfélmillió alatt van a számuk. S ezeket az évtizedeket joggal nevezi Tőkés László református püspök „a békés népirtás évtizedeinek”. A szocializmust építő országokban, ahol
a vezetők megölelték, megcsókolták egymást, üldözték, irtották a magyarságot, megfosztották életlehetőségeitől, s így kényszeríttették őket az asszimilációra. S most tegyük mindehhez hozzá az országhatárokat nem ismerő szegénységet. Az országlakosok fele a létminimum határán él, már a Népszabadság
is bevall 3,5 milliót. S azt is el tudjuk már képzelni, hogy mindezek eredőjeként a XXI. század végére 5-6
millió körül lesz a magyarság.
Felmerül a kérdés, hogyan létezik az, hogy a televíziós csatornákon nem ezekről a kérdésekről
hallunk. Nem erről szólnak az újságcikkek, nem erről beszélnek az emberek. Úgy gondolom, soha nem
fogunk tisztába jönni saját történelmünkkel, ha nem dolgozzuk fel a XX. század eseményeit, mert ebben
a században rendszerváltások sora zajlott le, mindegyik több százezer honfitársunkat sodorta el a Kárpát-medencéből. Ha így nézzük a történelmet, a világ csodája, hogy még mi itt egyáltalán létezünk.
Ilyen körülmények között köszöntött ránk 1989/90. Bizakodtunk és reméltünk, s most nagy a
csalódásunk, nem értünk sok dolgot. Nem is fogunk, ha nem dolgozzuk fel a XX. század történelmét.
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Arra a képzeletbeli fehér papírra biztosan felírtuk volna Trianont is, mint amit az elkövetkező időszakban
meg kell oldani. Most az az érzésünk, hogy Trianon is vissza lett seperve a szőnyeg alá. Készült róla
egy film, de azt nem lehet a közszolgálati televízióban bemutatni. De százezres példányszámú újságokban olyan hazugságok jelenhetnek meg, mintha ebben a filmben anarchisták, rosszakaratú emberek felesleges szenvedélyeket keltenének, és felelőtlenül nyilatkoznának. A valóságban nagytiszteletű, jeles
személyiségek szólalnak meg, akik egész életükkel, munkásságukkal hitelesítették mondataikat. Meglehet, hogy a megszokotthoz képest jóval őszintébben beszélnek, tesznek fel kérdéseket, gondolkoznak,
de senki sem tud akárcsak egyetlen mondatot idézni a filmből, amely Erdély holnapi visszafoglalásáról
szólna. Arról viszont szó van, hogy ebben az új, egypólusú világban, az európai integrációban milyen
feloldási, megoldási, orvoslási lehetőségei vannak ennek a traumának. A politikusoktól gyakran hallani,
ha majd mindenki az Európai Unió tagja lesz, légiesednek a határok, a kérdés egy csapásra megoldódik. Én nem hiszem, hogy ez így lesz. Egy csapásra ettől nem fog megállni a magyarság fogyása, elmúlik 30-40 év, s egyre kevesebben leszünk határon innen és túl.
Van-e a magyarságnak 15 évvel a rendszerváltás után jövőképe? Egyáltalán nemzet vagyunk-e
még? Nemzetként viselkedünk-e? Nemeskürty István tanár úr a három legutóbbi könyvében arról beszél, hogy vegyük már észre, mi már réges-régen nem vagyunk nemzet. Mi egy adott földrajzi területen
országlakosokként élünk egymás mellett, nincs közünk egymáshoz. A nemzet egy magasabb rendű fogalom. Erőteljes szellemi-lelki kohézió, az embereket összekapcsoló nemzettudat az, ami egy nemzetet
jellemez, ami nem engedi, hogy egy nemzetbe bárki „beletörölje a cipőjét”. A nemzet nem kisebbrendűségi érzéssel küszködik, hanem felemeli a fejét, kérdései, gondolatai vannak, amelyekre nem fogad el
akármilyen választ. Van elképzelése arról, hogy 20-30 év múlva milyen világot szeretne maga körül, s
hova szeretne eljutni a XXI. század végére. A nemzet lelkileg és szellemileg egyenrangú partnerként tud
és akar részt venni a világfolyamatokban.
Záró gondolatként hadd mondjam el, hogy a Moszkva központú birodalomnak gyökereitől megfosztott, agymosott, nemzettudat nélküli, szolgáló népekre volt szüksége. Erre utalt Rákosi Mátyás
1948-ban, amikor azt mondta a kommunista pártvezetők bukaresti értekezletén: „Kilenc millió fasisztával
nagyon nehéz a szocializmust építeni Magyarországon.” Igen ám, de a 90-es években megváltozott a
világ, demokrácia lett. Az egész világot behálózó és meghatározó multinacionális szervezeteknek nem
ugyanilyen akaratgyenge, történelmi tudatától megfosztott, vazallusi függőségbe kényszerített népekre
van szüksége, akik lehajtják fejüket, anyagi előnyökért cserébe szolgáló néppé válnak. Ezért nem kell,
hogy minél többen lássák a Trianon filmet, hogy aztán elkezdjenek gondolkodni, elkezdjenek eszmélni,
esetleg kérdezzenek, világosodjon az elméjük, rádöbbenjenek igazságokra, s ezen felismerések után
még képviseljenek is valamit. S ez már bizony politikai akaratképzés, s akkor az igazság már nem csupán néhány „izgága” ember véleménye lenne, hanem emberek millióinak a véleménye, s ezekre a kérdésekre már érdemben válaszolni kellene”.

JÚNIUS 13. Kollégiumi záró közgyűlés.
JÚNIUS 14. Osztályozó konferenciák.
JÚNIUS 15. Az utolsó tanítási nap az első három évfolyam tanulói számára.
Dr. Kalicz Éva tartott előadást a pedagógusoknak az oktatási törvény változásairól.

JÚNIUS 16. Az elsősök beiratkozása.
JÚNIUS 17. Te Deum – tanévzáró ünnepi szentmise a Bazilikában.
JÚNIUS 24. Az Főegyházmegyei Könyvtár dísztermében volt dr. Ágoston Julián OCist kiadatlan versei
gyűjteményének könyvbemutatója.

JÚLIUS 5–9. Az iskola tantestületének egy része kirándult Dél-Lengyelországba.

***
AUGUSZTUS harmadik hetében a Kölnben megtartott XX. katolikus ifjúsági világtalálkozó milliós táborában
a három és félezer magyar zarándok között ott voltak iskolánk tanulói is. Közülük néhányan az egri egyházmegye szervezésében, de 24 diák és 5 tanár iskolai programként, az olpei testvériskolánk segítségével Rák Sándorné tanárnő szervezésében juthattak el Kölnbe.
Szeptember végén egy kis kiállítást rendeztek emléktárgyaikból és fényképeikből. Tudják, hogy
az élmény a jelenlétben születik, de bíznak abban, hogy a tárgyak és a fényképek hihetővé teszik az
élmény nagyszerűségét és maradandóságát.
Élmény volt maga az utazás, a táj, a sok látnivaló, a kulturális és történelmi nevezetesség. Élmény volt az olpei barátainkkal való találkozás és az általuk szervezett programok. A legnagyobb élményt azonban a közösen megélt hit adta.
A hit vitte el a fiatalokat Brazíliából, Mexikóból Afrika és Európa országaiból, Ausztráliából
Padenbornba, a kölni bazilikához, és a marienfeldi mezőre. A hit adott erőt elviselni az utazás fáradal-
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mait és gyötrelmeit. A közös hit jelent meg a találkozó színhelyein a zászlók és jelvények sokszínűségében. A hit szólalt meg dalainkban, lüktetett táncainkban. A hit ott volt az arcokon, a szemekben, a
mosolyokban az egymás felé kinyújtott kezekben. A hit töltötte be szívünket azokban a napokban. Ma is
ebből a hitből táplálkozunk.

Képek a Kölnben megtartott XX. katolikus ifjúsági világtalálkozóról

2005/2006. TANÉV
SZEPTEMBER 1. Veni Sancte - ünnepi szentmise a Bazilikában. Az első tanítási nap az iskolában.
SZEPTEMBER 3–17. Utazás Angliába. Papp Valéria és Csákváriné Veréb Valéria osztályfőnökök vezetésével iskolánk 32 tanulója – főleg a 10. A és 10. K osztályból – az angliai Broadstairs város Kent
School iskolájában kéthetes angol nyelvi gyakorlaton vett részt.

SZEPTEMBER 5–10. Erdei iskola Felsőtárkányban.
SZEPTEMBER 9. Lelki nap a pedagógusoknak. A Szent Bernát Templomban előadás tartott Rácz István
Pelbárt atya, iskolánk lelki vezetője.

SZEPTEMBER 11. Veni Sancte mise a Bazilikában, ahol iskolánkat a cserkészek és 30-40 tanuló
képviselte.
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EMLÉKEZÉS HAGYÓ-KOVÁCS GYULÁRA
a zirci apátság előszállási jószágkormányzójára

Hagyó Kovács Gyula
Dr. Erdős László
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

E cikk írója 1942-ben személyesen is megismerhette Hagyó-Kovács Gyulát, akiről tanáraink is mindig
elismerően szóltak. Felsős koromban mezőgazdász
pályára készültem, és osztályfőnökünk – dr. Ágoston
Julián – lehetővétett egy találkozást az éppen Egerben
tartózkodó jószágkormányzóval. Ma is egy határozott,
szikár, szinte aszkéta ember képe jön elő emlékeimből, aki tanulmányi eredményeimről, számtan-fizika
jegyeimről érdeklődött. – Pályám másként alakult,
erdőmérnök lettem, de közel két évtizedet töltöttem
mezőgazdák között az állami gazdaságok keretében. A
volt előszállási uradalomból alakult meg a Mezőföldi
Állami Gazdaság, mely sokáig őrizte az elődök fegyelmét és termelési kultúráját. Név szerint is többször szóba jött a volt jószágkormányzó személye, mint
akinek éles szemét és emlékezőtehetségét nem igen
sikerült senkinek sem kijátszani.
A cikkhez forrásul szolgált Hagyó-Kovács Gyulának Pannonhalmán irt emlékirata, valamint Farkas
Gábor volt előszállási gazdatiszt több publikációját.

H

agyó-Kovács Gyula 1888. március 14-én
Sajóvárkonyban kisbirtokos család gyermekeként
született. A középiskolát a ciszterci rend egri
gimnáziumában végezte. Itt többek között tanára volt
Werner Adolf, a rend későbbi apátja. A teológiát a budapesti Bernardinumban, az egyetemet matematika-fizika
szakon a teológiai évek alatt végezte el. Ünnepélyes fo-

gadalmát 1913. július 10-én tette le és 1913. július 14-én
szentelték pappá..
Békefi Remig apát úr ekkor közölte vele, hogy tanulmányait Magyaróvárott a gazdasági akadémián folytatja,
a nyári szünidejét pedig Előszálláson Wéber Márton
jószágkormányzó mellett tölti el.
1917. májusban megkapta az „okleveles gazda” diplomát. A főiskolás évei alatt jogi tanulmányokat is folytatott, ebből az alap-vizsgát is letette. Ezt követően egy
hónapot töltött Habsburg Frigyes főherceg közeli gazdaságában, amely birtok abban az időben a legkorszerűbbek
közé tartozott. Emlékirata szerint itt az üzemi gyakorlatból nagyon sokat tanult. 1919. júliusában az apát Előszálláson másod-jószágkormányzónak nevezi ki, 1924-től
első jószágkormányzó.
Ismerkedjünk meg közelebbről a rend birtokaival és
az előszállási uradalommal. Az első világháború után a
ciszterci rend földvagyona 26 689 hektárra csökkent.
Ebbe bennfoglaltatnak a zirci és a szentgotthárdi – döntően erdőbirtokok – és néhány kisebb mezőgazdasági terület. A súlypontot a 17 538 ha kiterjedésű előszállási
uradalom képzete. Előszállás lényegileg a középkortól a
ciszterci rend tulajdona volt, a török időkben több száz
éven át gazdátlan, vagy idegenek birtokolják. A rendi
gazdálkodás 1715-ben tér vissza az adott időknek megfelelő legeltető-állattenyésztő hasznosítással. A rend vezetése azonban hamar felismerte a fejlettebb gazdálkodásból származó előnyöket, ezért a lehetőségek szerint fokozatosan korszerűsítette és fejlesztette.
Az uradalom területileg Fejér megye délkeleti sarkában feküdt, határai a déli részen Dunaföldvár, keleti
irányban Baracs, észak felé Dunapentele és Nagyperkáta,
nyugaton pedig Alap és Sárszentmiklós községek illetve
az ezekhez tartozó közép- és nagybirtokokkal érintkezett.
Az uradalom közepén fekvő Újmajorból alakult ki Hercegfalva (a mai Mezőfalva), amit a rend Zirc környéki
németajkú lakosságából telepített mint jobbágy-községet.
Az apátság a birtok szélein az 1860-as években négy
un. zsellértelepet létesített, házhellyel és belsőséggel
ellátva abból a célból, hogy annak lakói szolgáltassák a
szükséges munkaerőt. Hercegfalvához már ettől az időtől
népes majorok, külterületi lakott területek tartoznak:
Előszállás,
Nagykarácsony-,
Kiskarácsony-szállás,
Nagyvenyim, Kisvenyim, Mélykút, Ménesmajor,
Kokasd, Bernátkút, Róbertvölgy stb. Ezekkel együtt
Hercegfalva község területén 1926-ban közel ötezer fő
élt. Az uradalom központja Előszállás-pusztán épült ki,
ahová az apátság kastélyt (központi iroda), templomot,
iskolát és szolgálati lakásokat épített.
A birtok művelési ágainak megoszlása:
Szántó
71% Kert, szőlő
1%
Rét, legelő
21% Művelés alól kivett
2%
Erdő
5%
Terep adottságok: Jellegzetes dunántúli dombvidék.
Talaja termékeny és könnyen művelhető, többnyire mezőségi barna homoktalaj. Éghajlat: a Duna-Tiszaközi
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szárazságra jellemző szélsőséges klíma. A földek átlagos
aranykorona értéke 20,5/ha, tehát közepes minőségű
földnek tekinthetők. A birtok területén négy MÁV állomás ill. teher-rakodó, továbbá az uradalom szélein,
Dunapentelén és Dunaföldváron hajóállomások működtek. Az említett infrastruktúra és Budapest közelsége
kedvező értékesítési lehetőségeket nyújtottak.
Az uradalom a norfolki négyes vetésforgót használta.
Ezen belül jelentős volt a kalászos gabona, a takarmánynövények és a kapások –cukorrépa, kukorica – vetésterülete. A gabonaféléknél előnyt jelentett az uszályokban
való olcsó szállítási lehetőség.
Az állattenyésztés növekvő szerepe pedig együtt járt a
takarmánynövények vetésterületének a növelésével. A
közeli Ercsi cukorgyár, mint folyamatos felvevő tette
lehetővé a cukorrépa termelés növelését. Az igaerőt a
lófogatok és a szilaj-marha ökörfogatok szolgálták. Ezen
felül működött öt gőzeke garnitúra és tizennyolc traktor.
Mindezek együtt tették lehetővé az agronómiai munkák
időbeni gondos elvégzését.
Az állattenyésztés a magas tőke igény miatt fokozatosan tudott kifejlődni. Az igásló állományt az ún. félnehéz
hidegvérű fajtát, saját szükségletre tenyésztette az uradalom. Ménes majorban egy jó hírnévvel rendelkező ménes
(Gidran-Furioso törzs) volt, ahol elsősorban a honvédség
részére neveltek hátas lovakat. A tejelő szarvasmarha
állomány a hazai piros tarka fajtára épült, ehhez folyamatosan importáltak Svájcból és Ausztriából simentáli bikákat. A mangalica sertést tenyésztették, a szaporulat hizlaltan került értékesítésre. A juhtenyésztés a fésűs merinó
fajtát használta, később az ürüket hízottan hozták piacra.
Ezen kívül tenyészállatot is értékesítettek. Az Országos
Mezőgazdasági Kiállításokon az uradalom tenyészetei
sorozatosan kaptak díjakat.
Az előzőekből látható a vertikalitás szerepe, a megtermelt gabona abrakként felhasználva, mint vágóállat
került piacra. Ennek a kereslete a háborús években fokozatosan emelkedett. Az uradalom bevételeinek csak egyharmadát adta a növénytermesztés, a kétharmad már az
állattenyésztés bevételeiből származott.
Az Ercsi Cukorgyár az uradalommal kötött répaszállítás ellenében 1925.-ben megépített 9,5 km keskeny
nyomtávú (760mm) vasutat. Ezt az uradalom fokozatosan
tovább fejlesztette. Összesen 64,5 km gazdasági vasút
épült ki, 200 teherkocsival és 2 motormozdonnyal. Ezzel
lehetővé vált a majorokból mind a vasúti rakodói, mind
az egymás közötti olcsó szállítás. Ennél nagyobb gazdasági vasúthálózattal csak a Mezőhegyesi Állami Birtok
rendelkezett.
1928-ban megkezdte az uradalom a lecsapolási, meliorációs munkákat. Ennek során elkészült közel 50 km
vízlevezető csatorna, 26 ezer m3 föld kiemelésével, ez
által a nádas, kákás területek kitűnő szántóföldekké és
rétekké váltak.
A technikai fejlődést segítette a jószágkormányzó kiváló műszaki érzéke az új talajművelő eszközök adaptálásával, bevezetésével. A három sor kukoricát egyszerre
kapáló Cservinka-kapát egyedül itt használták. A fiumei
kormányzó birtokán látott benzinmotoros kapáló gépet a
Csonka gépgyár kis változtatással legyártotta, amiből lett
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később a „fürge” konyhakerti és szőlő kapa. Ezek az
eszközök csökkentették az élőmunkát és növelték a termelékenységet. Fokozatosan léptek be a termelésbe az
ipari üzemek, a selyemmajori malom, majd a kisvenyimi
keményítő- és olajgyár. Az előbbinél a költséges gőzgép
rendszert fatüzeléses szívógáz rendszerre alakították,
amihez az eddig értéktelen akáctuskót használták fel. Az
utóbbinál a villanymeghajtású gépekhez az áramot várpalotai szénre épült szívógáz-motorral állították elő. A napraforgómag héját kazánfűtésre használták, ami a magokat
pörkölte illetve az üzemet fűtötte.
A rend anyagi helyzete lehetővé tette Simontornyán
1932-ben az 1200 ha-os Wimpffen birtok megvásárlását.
1933-tól ez az uradalom 12. intézőségeként működött.
1940-től a rend jelentős tőkét helyezett ipari vállalkozásokba, így a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt-be, - ahol a
részvények többségét a rend birtokolta - Egyesült Hungária Gőzmalom Rt, Kender- és Lenipari Rt stb.
Az uradalomban szigorú rend és fegyelem uralkodott
a gazdasági intézőktől le az állandó cselédekig. A cselédbérek 1938-ig csak naturáliákból (konvenció) álltak, ettől
kezdve pénzbeli fizetés is járt. Ezzel együtt a bérek országosan a legmagasabbak közé tartoztak. Hozzátartozott
még az orvosi- és gyógyszer ellátás. A nyugdíjasok korábbi 250 kg búza évi kegydíját a cselédeknél 35 év szolgálat után 500 kg-ra emelte. A cselédlakások felújításával
azok szoba-konyhás lakások, az alsóbb vezetőknél 2
szobás lakások voltak. Bevezették a családi pótlékot, ami
a harmadik gyereknél kezdődött és minden gyerek után
100 kg búza és 100 kg rozs volt, továbbá 100 kg búza –
szülési segély. A gazdatisztek fizetése és nyugdíja hasonlóan magas volt, 35 év szolgálat után elérte a miniszteri
tanácsosi szintet.
A céltudatos munkának és vezetésnek természetesen
meg volt a pénzügyi eredménye. Az uradalom tiszta nyeresége már az 1927/28 gazdasági évben elérte az 1,2
millió Pengőt. Ez természetesen az időjárástól és a piaci
viszonyoktól függően változott. Az utolsó teljes gazdasági év nyeresége 5,1 millió pengő volt, éves átlagban 1,7
millió Pengőt tett ki. Ebből az összegből a birtokon 10–
15%, esetenként semmi sem maradt vissza, a többi a rend
fenntartását és a folyamatos építkezéseket szolgálta. Ebből épült fel a budai gimnázium és a templom, fedezte a
pécsi, a bajai, a székesfehérvári gimnáziumok felújítási
munkáit is.
Az uradalom eredményeire felfigyelt a szakmai közvélemény is. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
az 1928.évi közgyűlését Előszálláson rendezte, ahol
Konkoly-Thege Sándor főtitkár, gróf Schomsich László
elnök, Batta Sándor a Mezőhegyesi Állami Birtok jószágigazgatója közel száz résztvevővel együtt győződött meg
az uradalom belterjes gazdálkodásának eredményeiről.
Horthy Miklós kormányzó 1923-ban látogatta meg a
birtokot és a ménesből három anyakancát vásárolt.
Hagyó-Kovács Gyula fokozódó közéleti szerepet is
vállalt. 1930-ben tagja a Fejér megyei Törvényhatósági
Bizottságnak, 1939-től tagja az országgyűlés Felső Házának. Szoros kapcsolat fűzte a mindenkori kormányzathoz,
így gyakorta tett látogatást Darányinál, Imrédynél, gróf
Teleki Pálnál, Kállaynál és Kunder Antalnál. Ezeket a
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kapcsolatokat a ciszterci rend érdekében használta fel.
Teleki Pál 1940-ben felajánlotta részére a földművelésügyi tárca vezetését. Ezt háromnapos gondolkodás után a
rend érdekeit szolgáló munkájára hivatkozva udvariasan
elhárította.
A Felső Házban vezérszónoka volt a földreformmal
foglalkozó 1940. évi IV. törvénynek. Tapasztalati alapján
a jövő birtok-viszonyait a 300-500 ha-os középbirtokban
és a 30-50 ha-os paraszt gazdaságokban látta. Javaslatai
országos visszhangot váltottak ki, az újságok az ország
első gazdájának nevezték. Ennek a törvénynek az érvényre jutása során közel 2000 ha földet adott le az uradalom
Előszállás, Hercegfalva, Baracs, Nagyvenyim községeknek. Baracs-Apátszállás néven új telepes község létesült,
további 1000 ha terület átadásával, ahová a Mátrából
telepítettek katolikus lakosokat. A telepesek kaptak kétszobás komfortos lakást gazdasági épületekkel, belsőséggel és 10–15 ha földet. Az uradalom építtette meg a templomot és az iskolát. A volt cselédek számára a gazdasági
felszerelést is az uradalom biztosította.
A paraszti rétegből az értelmiséggé válás elősegítése
érdekében alapítványt tett az uradalom, a rendhez tartozó
birtokok területéről 10 cseléd-gyerek közép- és felsőfokú
taníttatására.
Hagyó-Kovács Gyulát a kortársak bátor szókimondása,
határozott jelleme és egyénisége miatt rendkívül becsülték. Meggyőződése volt, hogy a ciszterci rendnek tett
szolgálata egyben a nemzet szolgálata is. Szerénysége és
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rendkívüli munkabírása példamutató volt sokak számára.
Pl. az igás ökrök vásárlását távoli vidékek vásárain egy
béresgazdával egyedül intézte. A birtok kereskedelmi
tevékenységét saját maga irányította.
1944 őszén a birtok területe felvonulási ill. hadműveleti területté vált. Először az átvonuló menekült áradat,
majd a német és orosz hadsereg tartózkodott ott. Ezek
igénybe vették és felélték az uradalom termény készletét
és állat állományát.
1945 tavaszán a földreformot a ciszterci rend érdekeinek megfelelően kívánta lebonyolítani. Az államhatalom
azonban jelenlétét Előszálláson nemkívánatosnak minősítette. Rendészeti szervek Székesfehérváron egy hónapig
őrizetben tartották. Ezt követően Budapestre, a
Bernardinumba költözött, ahol Endrédy Vendel apát úr
utasítására a rend vagyonkezelője lett. 1950 novemberében letartóztatták, Grősz érsek perében Endrédy Vendel
apát után Hagyó Kovács Gyula a hetedrendű vádlott. A
Budapesti Megyei Bíróság népellenes magatartás miatt
13 évi börtönre ítélte. A börtönéveket Vácott töltötte,
ebből 2 évet a rabkórházban. 1956 november elsején
szabadult, majd 1957 júniusban ismét börtönbe került,
innen Elnöki Tanácsi kegyelemmel 1957 augusztus 23-án
szabadult. Ekkor költözött Pannonhalmára és itt írta meg
emlékiratait. 1960 március 9-én, – 72 éves korában –
hunyt el Pannonhalmán.

––––––––––––––––––––

DRÁMA DOBÓ ISTVÁNRÓL ÉS AZ EGRI VÁR VÉDELMÉRŐL – Eger 1700.
Dr. Kilián István
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Irodalomtörténész, ny. egyetemi tanár diáktársunk
munkássága a XVII. és XVIII. század iskoladrámáinak
kutatására terjed ki. E területen már számos publikációja jelent meg. Számunkra igen érdekes 1700-ban,
gimnáziumunk jezsuita korszakában előadott színműnek – két részletben közölt –ismertetése, mely egy kis
betekintést enged az akkori iskola életébe
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ger vára és városa 1687. december 17-én szabadult
fel a kilencvenegy évig tartó török uralom alól.
Koháry István felszabadító csapataival együtt érkezett a városba egy jezsuita, Pusztabonyák István, aki a
növekvő ifjúságot keresztény szellemben akarta nevelni.
Koháry István a várost felszabadító katonai parancsnok, a
vár békés átadását követően felajánlott a jezsuita rendház
és iskola részére két telket: az egyik az Eger patak partján
feküdt, s ez azonos a mai minorita rendház és templom
telkével, a másik két, csak alkalmi patakocska közében
húzódott meg, de távolabb volt az Eger patak medrétől,
tehát kisebb árvíz lehetőséggel kellett az építőknek és az
építtetőknek számolniuk. A jezsuiták az utóbbi telket választották. A választott jezsuita telket ma négy utca határolja a mai a Széchenyi utca keletről, a Werner apát (ma
Bródy Sándor) utca délről, a Csiky Sándor utca északról,
nyugatról pedig egy máig létező városfal és a Városfal

utca. Telken az induláskor állt néhány török ház és egy
imaház azaz dzsámi. Ezt alakították át katolikus kápolnává,
a magánházakban pedig részben a jezsuiták laktak, a többit
pedig iskolai célokra használták fel.
A jezsuiták iskoláját már a következő évben, 1688-ban
megnyitották. Évente legalább egyszer színpadra kellett a
diákoknak lépniük. A színre szánt drámák java részét a
jezsuita tanároknak kellett írniuk, ezért darabjaikat a
jezsuita tanárok legtöbbször magukkal vitték újabb és
újabb szolgálati helyeikre. Olykor kölcsön is kértek
drámakéziratokat, s azokat az előadás idejéhez és helyéhez
alkalmazták.
A gazdagabb pártfogókkal rendelkező jezsuita iskolák
előadásaikról színlapot jelentettek meg. A színlapok javarészben latin nyelvűek voltak. A színlapon darab argumentumában összefoglalták a dráma cselekményét, s ezen
kívül megadták az actusok (felvonások) és a scénák (jelenetek) cselekményét is. Ezekből, az argumentum és a
scénák cselekmény-összefoglalásaiból rekonstruálni lehet
szinte az egész előadást. A színlap végén a szerep- és a
szereplőnevek következtek.
A historia domusból (háztörténet) tudjuk, hogy
Telekessy István egri püspök az iskola ifjúságát még a
1699-ben azzal bízta meg, hogy a következő tanévben
vigyenek színre egy drámát 1552. évi egri várostromról.
Ekkor ugyanis egy kicsiny csapat szállt a hatalmas török
túlerővel szembe, s védte a várat Dobó István vezetésével.
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A játék színhelyéül kijelölték a kollégium nagyudvarát,
Mindannyian esküvel kötelezték magukat arra, hogy a
amelynek hátterében akkor még bizonyára látszott az egyvárat nem adják át az ellenségnek, és az ellenség fegyvereikori városfal a két bástyakiszögelléssel. Itt ezen a sziklás
re fegyvereikkel válaszolnak. Aki nem ezt tenné, az halálmeredélyen kiképeztek hét sétányt (ma ez az Orgonás?), s
büntetést érdemel. Az asszonyoknak katonai fegyvereik
ezeken játszottak a diákszínészek. A támadók ezekre a
nem voltak, ezért elhatározták, hogy a vár bevételét ők is
sétányokra másztak fel, a védők pedig ezekről ugrottak alá.
segítenek megakadályozni. Előbb több magyar asszony a
Hogy azonban a falak ellen indított ostrom még érzékletetörökök közé ment, fegyvereket szereztek tőlük, visszatérsebb, még valószerűbb legyen, Telekessy püspök arra kérte
tek a várba s a csata beálltával ezeket egymás között széta vár parancsnokát, hogy a sétányokon helyezzen el ágyúosztották. A vár átadására őket biztató Achmetnek semmit
kat, s ahányszor befejeződik egy-egy felvonás, szólaltassák
nem válaszoltak, hanem a várfal csúcsára magyar szokás
meg azokat. A dráma szerencsésen befejeződött, óriási
szerint két lándzsa közé fekete színű posztót feszítettek ki
közönség jelent meg az előadáson és tapsolt a közelebbről
annak jeléül, hogy életüket és halálukat hazájukért áldozés a távolabbról is ideérkezett nemesség, s jelen volt maga
zák fel. Negyven napig tartották a várat, a török tizenháa váci püspök is.
rom alkalommal indított támadást, s nyolcezer katonáját
Holl Béla 1966-ban több a Régi Magyar Könyvtárba
elvesztette, s végül csúfos menekülésre kényszerült. Említartozó nyomtatványt ismertetett, s közöttük ennek a Dobó
tésre méltó egy fiatalasszonyka tette, aki anyjával együtt
Istvánról és az egri várvédőkről szóló drámának a színlapsegített harcoló férjének, s amikor ez meghalt, az anya
ját is. Az nehezítette az azonosítást, hogy a színlapon nem
figyelmeztette leányát, hogy férjét temesse el. Ekkor e
szerepel évszám, Telekessy István neve azonban teljesen
leány így szólt: „A temetésre most még nincs itt az idő!”
egyértelművé teszi a kérdést. Az kétségtelen, hogy 1700Majd fogta férjének kardját és pajzsát és három török éleban előadtak Egerben Telekessy István püspök kívánságára
tével bosszulta meg férje halálát, majd a holttestet a vállára
egy Dobó Istvánról és az egri várvédőkről szóló drámát. A
vette és eltemette. Egy másik asszony egy hatalmas követ
színlap azt is igazolja, hogy a jelzett drámát Telekessy
emelt feje fölé magasra, hogy azt az ellenségre hajítsa. S
püspök adatta elő, s az előadáshoz mindenféle támogatást
mikor éppen eldobni akarta egy ágyúgolyó eltalálta a fejét.
is megadott. Telekessy az egri püspöki stallumot Egerben
S ennek az asszonynak a közelben lévő leánya a vérrel
1699. június 28-án foglalta el. Rezidenciája lakhatatlan
festett követ a bosszútól égve az ellensége közé hajította, s
volt, s így a jezsuitáknál kapott szállást.
két törököt megölt. Néhányan kardjukkal vágták az ellenA dráma hosszú barokk címet kapott: Triumphus
séget, majd többen a védők közé futva hősi szóval biztatták
gloriosus pro Agria Strenue pugnantium gloriosa defensio
a többieket a haza megvédésére. Megtörtént az is, hogy
ac victoria. Honori Domini STEPHANI TELEKESI
amikor a falakon a csatában harcoltak egy ágyúgolyó háEpiscopi Agriensis, Abbatis Sancti Aniani de Tihan,
rom szerencsétlen asszonyt darabokra tépett s a halott
Domini Gratiosissimi, Moecenatisque, Munificentissimi.
asszonyok vére borította el az élő asszonyokat, akik erre
Dum Annuos Palladis labores praemijs remunararetur. A
annál nagyobb haraggal bosszulták meg társaik pusztulását
Perillustri, Praenobili, Nobili, ac Ingenua Archiúgy, hogy a legharciasabb törökök a csata kimenetelében
Episcopalis Gymnasij Agriensis Juventute in Scenam
nem is annyira a férfiak, hanem inkább az asszonyok erejédatus. (Dicsőséges győzelem, az Eger városának védelmétől legyőzetve reményüket vesztették, s jobbnak látták
ért bátran küzdők harca és győzelme, amelyet Telekesi
hogy csúfosan megfutamodjanak.
A várvédők mintegy kétezren voltak a támadók száma
István egri püspök, a tihanyi Szent Ányosról nevezett apátpedig százötvenkétezer volt. A támadások után tizenkétság apátja, a mi legkegyelmesebb jótevőnk és adományoezer óriási ágyúgolyót gyűjtöttek össze a mieink. Sohasem
zónk tiszteletére, előadta a bárói, főnemesi, nemesi és
számolták össze a kisebb meg a legkisebb vasgolyók szákiváló ifjúság az egri püspöki gimnáziumban) Az előadásmát.
ról nyomtatott színlap argumentum azaz rövid történeti
(A színlap leírását, mely az akkori diákokra vonatkozóan
összefoglalását alább magyar nyelven adjuk közre.
Argumentum – Acsmetes vezír és Ali budai basa megtáérdekes adatokat tartalmaz – a következő számunkban
madták 1552-ben Eger várát, ahol mintegy kétezer nagyon
közöljük.)
bátor férfiú tartózkodott feleségestül és gyermekestül.
–––––––––––––

FRÜHLINGSBOTSCHAFT

TAVASZI HÍRADÁS

Leise zieht durch mein Gemüt
Liebliches Geläute,
Klinge kleines Frühlingslied,
Kling’ hinaus ins Weite.

Lágyan száll át lelkemen
Röpke csengettyűszó,
Csendülj, tavaszénekem,
Messzeségbe szálló.

Kling hinaus bis an das Haus
Wo die Blumen sprießen,
Wenn du eine Rose schaust,
Sag’, ich lass sie grüßen.
H. Heine

Csengj a házig, hol virág
Nyílik künn a kertben,
Hogyha látsz egy rózsafát,
üdvözöld nevemben.

Bőjthe Tamás fordítása
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Egri ciszterci diákok voltak ...
A régi évkönyvekben olvashattuk „Intézetünk tanulói voltak a közélet és az íróvilág jelesei közül” c. fejezetet. – Ennek
nyomdokain, de azért egy kicsit tágítva a kört, ismertetjük elhunyt jeles diáktársaink életútját, elsősorban az iskolához
és Egerhez fűződő kapcsolatait.

Kálnoky László
(1912 – 1985)
Kálnoky László 1912. szeptember 5-én született Egerben. A ciszterci Szent Bernát
gimnáziumba 1922-ben iratkozott be, 1930-ban érettségizett (Tablójukat még az1989es triduum ünnepségei alatt is láthattuk a gimnáziumban.) Tanárai közül sokan a mi
korosztályunkat is tanították: – Bartók Egyed, Hegyi Kapisztrán, Pataki Vidor,
Peszeszér (Károly) Asztrik, Varga Bennó, s testneveléstanára Szabó Ferenc. Az Értesítőket lapozgatva a 1929/30-as tanévben, nyolcadikos korában találkozunk nevével a
Vitkovics Önképzőkör hírei között: az október 6-i díszgyűlésen ő mondta az ünnepi
beszédet; „a «novella vagy versek» c. pályatételre érkezett dolgozatok közül a legjobb: Kálnoky László VIII. o. t. verses műfordítása és szonettje nyerte el a 20 P jutalmat”. Az írásaiból tudjuk, hogy a 213. sz. Koháry István cserkészcsapat tagjaként
részt vett az angliai dzsemborin 1929 augusztusában.
„Gondoltam rá, hogy bölcsésznek megyek” – olvassuk önéletrajzában – végül is a
budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karára iratkozott be. Tanulmányait
az egri jogakadémián folytatta. Az egri joghallgatók szigorlatozni a pécsi Erzsébet
Tudományegyetemre jártak– ő is ott tette le a vizsgákat. 1935-ben itt doktorált, s
ezután Egerben városi tisztviselőként dolgozott. Első verseskötete, az Árnyak kertje
1939-ben jelent meg. Az irodalmi élet közelében, Budapesten kívánt elhelyezkedni,
de ez betegsége miatt – többször is tüdőműtéten esett át – csak 1944-ben sikerült: a Belügyminisztérium közigazgatási
osztályának munkatársa, majd 1953-ban történt elbocsátásáig ugyanitt könyvtáros. 1954-ben a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztője, 1957-től haláláig szabadfoglalkozású. 1957-ben jelent meg újabb kötete Lázas csillagon címmel, majd
hosszabb hallgatás után 1970-től folyamatosan mintegy tíz kötetét olvashattuk. Összegyűjtött verseit 1980-ban ő válogatta, majd halála után 1992-ben jelent meg egy teljesebb gyűjtemény.
A világirodalom számos költőjét és színműíróját fordította. A lehetséges változatok címen 1981-ben jelent meg válogatott versfordításainak kötete. Kiemelkedő Goethe Faustja második részének fordítása.
1947-ben Baumgarten-díjjal, 1963-ban és 1972-ben József Attila-díjjal, 1970-ben Robert Graves díjjal tüntették ki.
2000-ben jelent meg a róla szóló írásokat tartalmazó kötet Menekülő szív – Kálnoky László emlékezete címmel
Alföldy Jenő válogatásában. Ebben saját írásai mellett neves költők és irodalomtörténészek írásait olvashatjuk, és kicsit
közelebb kerül hozzánk rejtőző egyénisége.
Amikor újságunkban emlékezünk iskolánk nevesebb diákjairól – akiket az irodalmi közélet rangosnak ismer el – elsősorban azokat a gyökereket keressük, melyek az iskolához, az iskolavároshoz, Egerhez vezetnek bennünket. Az irodalmi
méltatásnak, értékelésnek máshol van helye. Kálnoky László írásaiban nem igen fedezhetünk fel az iskolára emlékező, azt
méltató sorokat. Eger városához fűződő kapcsolatáról, érzelmeiről már többet olvashatunk versben és prózában.
Az Időszerűtlen vallomás (Őszi városban, háború után) c. versében némi nosztalgikus vágyódással beszél szülővárosáról:
Gunnyasztva rejti titkait a város,
mint sűrű, túl édes óbort homályos
pincemélyben a pókhálós palack.
Egyazon háttérből válnak ki boldog
összhangban a szőlőhegyek s a tornyok:
boros pogányság s főpapi malaszt

Szelíd dombhajlatok kis nyárilakkal,
bevonva mintegy tompa fényü lakkal,
csillognak. Elmosódott kék orom
töri át távolabb a párafátyolt,
s fény ömlik el a zömök és rovátkolt
falú óbarokk palotasoron.

Táj és költő c. írásában olvashatjuk:
Nem vagyok tájak költője, pedig vizuális képzet típusú ember és író vagyok. … Szülővárosom és tájéka is inkább
képekben él bennem, mint emberekben. Eger zömök, barokk stílusú épületeinek még az 1925-ös földrengés
sem tudott ártani, pedig a század egyik legerősebb magyarországi földrengése volt…. A cisztercita gimnáziumban, melynek akkor harmadik osztályos tanulója voltam, beomlott ugyan a templom mennyezete, de csak azért,
mert egy száz-százötven évvel korábbi tűzvész után a félig égett téglákat is felhasználták az újjáépítéshez.
Amilyen kemények és rendíthetetlenek voltak az épületek, hasonlóképp változhatatlan sűrű, érzékenyebb szellemek számára szinte fojtogató volt a légkör. …Huszonnyolc éven át éltem ott, mondhatni, a kamaszkoromtól
kezdve az állandó elvágyódás állapotában…Ma már csak kevés szál fűz ahhoz a tájhoz, ahol születtem. Igaz,
hogy ez a néhány szál, ha hetvenéves koromig kitartott, most már eltéphetetlen…

Úgy tűnik, a szülővárosa ezt a „szálat” nem igyekszik erősíteni: egy emlékét őrző hely – emlékszoba – kialakítása a mai
napig sem valósult meg. – (Talán reményt keltő, hogy az iskola 2004/05. évkönyvében egy remek írást olvashatunk
Kálnoky Lászlóról, – Kovács Réka 11. K osztályos tanuló pályaművét).
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Sziklay doktor úr így magyarázta…

A

z utóbbi tizenöt évben minden júniusban megzeti gondot, de mi az egészségtanóránkon olyan inforemlékezünk – hivatalosan és nem hivatalosan – a
mációhoz jutottunk, amelyet máshol nem kaptunk meg:
trianoni szerződés aláírásának évfordulójáról.
azt állítani, hogy Trianonnak voltak potenciálisan szeIdén félkerek nyolcvanötödik évfordulóhoz érkeztünk el.
rencsés következményei is, s ezt ki kellett volna haszSzükségesnek tartom, hogy ez alkalomból idézzek
nálni, eretnekségnek minősült volna. Miért? Mert gonjózan, nemzeti hasznot ígérő véleményből, ezúttal nem
dolkodást kívánt volna szónoklás helyett, és uraink szájeles emberét, hanem egy vidéki orvosét. Ér annyit, mint
mára kockázatoz jelentett. Az egri cisztercita Szent Beregyes politikusok szónoklatai.
nát gimnázium ötvenkilenc nyolcadikos diákja csöndeAhhoz az évjárathoz tartozom, amelyik a gimnázisen, ellentmondás nélkül hallgatta az iskolaorvos fejtegeumban egészségtant tanult. Az iskolaorvos tanította. Dr.
téseit. Lám, hat és fél évtized múltán is emlékszem szaSziklay Árpád nevelőnek tartotta magát, és óráin sok
vaira. És tudom, hogy így is lehetett volna és lehetne
mindenről beszélt. Az egészség kérdéseiből kiindulva
gondolkodni Trianonról, sőt ez tenné a gondolkodásuneljutott a társadalom testi és lelki egészségének ügyeikat ésszerűvé.
Éppen hatvanöt éve hangzottak el azok a szavak. Akhez, innen a magyarság általános társadalmi és geográfikor száz százalékosan érvényesek voltak. Azóta egybenai helyzetéhez. Többször elmagyarázta: az első világhámásban változott a világ. Például a románoknak szapoború előtt a nemzetiségiek, főleg az erdélyi románok,
rodási gondjaik vannak, talán nem akkorák, mint nesokkal dinamikusabbak voltak, mint a magyarlakosság, s
künk, de őket is fenyegeti a fogyás. Hol van a mai roez szaporodásukban is megmutatkozott. Így, véleménye
mánság a gazdasági expanziótól? A védekezés mellékes
szerint, a folyamat előbb-utóbb összeroppanthatta volna
feladattá vált, a fő tennivaló éppen ellenkezője, az
az ország magyar etnikumát.
Emlegette az etnikain kívül a gazdasági dinamizmust
összefogás. Úgy, ahogy József Attila megírta A Dunánál
is. Példaként idézte, hogy a román népbank fiókot nyitott
című versében. A cikkemben idézett szavak érvénye
Sopronban, az Erdélytől legtávolabbi jelentős magyar
azonban száz százalékos ma is abban, hogy nézzük meg
városban. Trianon megszabadította a magyarságot ettől a
nemzeti tragédiánkat a másik oldalról is, a történelem
fenyegetéstől: az új határ elzárta a nemzetiségiek terjeszáltala feladott leckéjét pedig racionálisan tanuljuk meg.
Nem tudom, meddig gyógyított és tanított Sziklay
kedésének útját. A románok, tette hozzá, megértették a
doktor, mikor ment nyugdíjba. 1976-ban halt meg, hethelyzet változását, s amióta ők az urak Erdélyben, észvenes éveinek közepén járt. Legyen áldott az emléke.
lelni lehet a szaporodási kedvük csökkenését. A trianoni
gát megszűntette a románok és a Kárpát-medence szláv
Dr. Bán Ervin János
nemzetiségeinek gazdasági terjeszkedését is.
Szomorú szívvel értesültünk, hogy dr. Bán Ervin diáktárVéleményével nem volt egyedül. Hasonló gondolasunk, aki rendszeresen írt lapunkban, augusztus 18-án
tokat leírt Németh László is, részletesebben és mélyebelhunyt. R.I.P.
ben kifejtve. Nem valószínű, hogy Sziklay doktor úr
olvasta volna az ő könyvét, a gondolati rokonság mégis
nyilvánvaló. Az író keményebben tárta fel a súlyos nem––––––––––––––––––

hírek...hírek...hírek...
•
DR. KOVÁCS JENŐ (1949) diáktársunkat választotta meg ügyvezető elnöknek diákszövetségünk
elnöksége a május 30-i ülésén az elhunyt Tóth Kamill helyett. Így kiegészült szövetségünk tisztikara. Az alapszabályunk szerint a választást a közgyűlésnek még meg kell erősítenie.
***

Az elnökség a szeptember 26-i ülésen úgy határozott, hogy a Diákszövetség legközelebbi közgyűlését 2006. április 22én tartja, melyre meghívót küldünk.
•
SEREGÉLY ISTVÁN ÉRSEK ÚR Diákszövetségünk örökös tiszteletbeli társelnöke, pappá szentelésének 50. évfordulóját június 25-én ünnepelte. Egerben. A Bazilikában bemutatott szentmisén jelen volt többek között
Juliusz Janusz apostoli nuncius, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, Jakubinyi György gyulafehérvári
érsek, Tempfli József nagyváradi, Majnek Antal munkácsi, Vladimir Filo rozsnyói püspök; a közéleti személyiségek
közül pedig Mádl Ferenc köztársasági elnök és felesége, Orbán Viktor volt miniszterelnök és felesége, Antall József
özvegye, Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke.
„Krisztus az út, az igazság és az élet” – ezt választotta püspöki jelmondatául Seregély István érsek úr. Ez a világító
mondat fényt vet arra, hogyan is szemléli papságát. Ötven esztendővel ezelőtt, 1955. június 19-én szentelték pappá
Szombathelyen. Olyan időben kapta a szentségi küldetést, amikor ez nem kényelmet és társadalmi megbecsülést ígérő
pálya indulása volt, hanem a papi hivatás lényege szinte brutálisan rajzolódott ki a maga teológiai szépségében és drámaiságában – hangsúlyozta Erdő Péter a prédikációban.
Sinkovics Andrea
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•
ÁGOSTON JULIÁN KIADATLAN VERSEK C. kötetének bemutatására 2005 június 24-én,
Szent Iván napjának ragyogó estéjén került sor, az egri Eszterházy Károly Főiskola díszes barokk könyvtártermében. A látogatókat Gonda Zsigmond, a kötet kiadója szívélyes házigazdaként fogadta; a teremben hamar szép
számú közönség gyűlt össze, köztük sokan ciszterci öregdiák is Az est szinte családias hangulatban telt, hiszen
megjelent Ágoston Julián unokaöccse, Ágoston Imre, és fia Ágoston Zsolt is, valamint felszólaltak a kötet létrejöttében közreműködők: Oláh Gyula, Ágoston Zsolt, Kilián István és Gonda Zsigmond.
Az est meghitt hangulatát Ágoston Julián Szavak hancúroznak bennem c. költeménye adta meg – Pócs Dávid, a ciszterci gimnázium diákjának remek tolmácsolásában. Ezután
Gonda Zsigmond meghatott szavakkal méltatta a megjelent
kötet erényeit, és a kötet megjelenésében szerepet játszó emberek munkáját. Kiemelte Oláh Gyulát, aki „hangyaszorgalommal, lelkiismeretesen összegyűjtötte a kötet anyagát, kiváló
munkát végezve”; Ágoston Zsoltot (Julián unokaöccsének
fiát), aki a hagyatékot fellelte, összerendezte és a Ciszterci
Rendnek adományozta; valamint Kilián István professzort,
irodalomtörténészt, aki „fésülte, boronálta, válogatta, gyomlálta, rendezte a kötetet, és szép utószóval látta el”. Külön köszönetet mondott azoknak is, akik nem tudtak eljönni, de valamilyen módon támogatták a kötet megjelenését.
Oláh Gyula, a versek gondos gyűjtője így idézte fel vállalkozásának kezdetét:
„A Diákszövetségben sokat beszéltünk arról, miként lehetne tanáraink emlékét minél jobban feleleveníteni. Így jutottam
el Julián atyához. Az indulásnál nagy segítségemre volt Rónay
László, annak a Rónay Györgynek, Julián barátjának fia, aki
sorstársa volt. Ő bíztatott arra, hogy kezdjem el gyűjteni a
verseket.” Kiemelte, hogy a kötet azért is különleges, mert
Ágoston Juliánnak eddig mindössze két alkalommal jelentek
meg a versei, az 1938-as kiadású Fekete remeteségem c. kötetben, és egy 1969-es válogatásban, a Tiszta kút c. kötetben,
melyben három társával együtt jelentek meg versei. Visszaemlékezett, arra hogy diákévei alatt milyen vegyes érzelmekkel
fogadták az első kötet hosszúra nyúló sorait. Röviden felidézte
a sikeres kutatómunka körülményeit, kitérve arra, hogy még a határon túlról, Aradról is segítettek kedves emberek a
gyűjtésben. Elmondta, hogy a legnagyobb anyagot Zircen találta, amelyben nagy érdeme volt Ágoston Zsoltnak, aki
Julián atya hagyatékát itt helyezte el. „Így összesen 370 vers gyűlt össze. A begépelés során mindet magam is átélveztem, még a hosszú sorok is kedvesek lettek.” – végezte beszédét.
Ágoston Zsolt, az Ágoston család „képviseletében” szólalt fel a rendezvényen. Megilletődött szavakkal köszönte
meg mindazok segítségét, munkáját, akiknek köszönhetően ez a kötet végre napvilágot láthatott. „Ágoston Julián, ha ma
élne, 96 éves lenne. Nagyon erős ember volt: három betegség kellett a halálához, amiből mással már egy is végzett
volna. (…) Ha a kötetet kézbe veszik, megismerkedhetnek az ő életével.” – folytatta.
Felidézte a 18 évvel ezelőtti pillanatot, amikor a hagyatékra talált, és elkezdte azt rendezni; majd végül úgy döntött,
hogy az egészet a Ciszterci Rendnek adományozza, mivel úgy gondolta, ott lesz a legjobb helyen. Ebben az ügyben fel
is kereste Kerekes Károly apát urat, akivel jó barátságot is kötöttek. Később megfogalmazódott benne a gondolat, hogy
jó lenne a verseket kiadni. „Így a Gondviselés 1999-ben Oláh Gyula bátyámmal hozott össze; neki, Kilián tanár úrnak
és Gonda úrnak köszönhetően” hat évvel később ennek a vágyának kézzelfogható eredménye is született: a Kiadatlan
versek c. kötet. „Álmokból mindig úgy lesz a valóság, ha sokan akarjuk. (…) E kötet azért jelenhetett meg, mert még
élnek azok a tanítványok, ismerősök, akik Ágoston Julián emlékét szeretettel őrzik.” – zárta szavait Ágoston Zsolt.
Kilián István is a diákkori emlékeinek felidézésével nyitotta beszédét: „Ágoston Juliántól mindannyian féltünk, akik
a gimnáziumba elsősként beléptünk. (…) Az első találkozás is különös volt. A szünet végén a „ vigyázó” már kint állt
az ajtóban és leste érkezését, majd felkiáltott: „Jön!” Néma csend lett, de az ajtón csak egy fekete, széles karimájú kalap
repült be. Ez volt Julián.” Visszaemlékezett arra is, amint Julián a reverendáját felhúzva az iskolaudvaron fogócskázott
tanítványaival. A személyes élmények felidézése után a ciszterci gimnázium tanárának kiváló oktatási módszereit méltatta: Julián atya nemcsak pedagógiai könyvet írt, de „minden diákot személyesen is ismert, és mindenkihez volt egy
kedves szava.”
Ágoston Julián költői pályafutásának bemutatását a korai versek elemzésével kezdte. Ezekre a művekre leginkább a
„kegyetlen hosszú sorok” miatt emlékszik, melyek a fiatal költőben munkáló végtelen energia és teremtőerő miatt szinte
szétfeszítették a műfaji kötöttségeket. A kirobbanó lendületű korai versek hangulatához képest művészetének egy teljesen új szakaszát jelentik a most kiadott költemények, amelyekben Ágoston Julián hangvétele nemcsak mélységesen
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letisztult és klasszicizálódott, rátalálva a formára és rímre, nemcsak „szebbnél szebb” képek tűntek fel, hanem egy teljesen más világ jelent meg Juliánban. Az új versek letisztultsága mögött ott a keserű tapasztalat, amely őt és rendtársait
érte a meghurcoltatás évei alatt. Julián még ezekben a sötét időkben is képes volt szépet alkotni, képes volt a szívében
megőrizni a szeretetet, az emberséget, a reménységet, a tavaszt, amelyet szilárd hitének köszönhet. Itt a meghatottságtól
szinte elakadtak Kilián István szavai és Gonda Zsigmond gondos közbelépésére Pócs Dávid szép szavakkal előadott egy
költeményt, amely erről az érzésről szól: a megaláztatásban való fölemelkedésről. A vers előadása alatt a teremben
uralkodó csend mélyen megrendítő lett: akik ott voltunk, a sorokat hallgatva valamennyien át tudtuk élni Julián sorsát
és szenvedését; mintha a beszélők megidézték volna a költő szellemét. Szinte érezni lehetett az összetartozás és Julián
atya iránti szeretet melegét.
A vers előadása után Kilián István folytatta beszédét, ismertetve a költemények ciklusokba rendezésének szempontjait, és elbeszélve Ágoston Julián költői életútjának hátralévő részét és halálát. Felidézte a különös történetet, melyet
még Ágoston Imre beszélt el neki: amikor Julián földi maradványait exhumáltatni kellett, a test egészen elporladt, pusztán a jobb keze maradt meg épségben, „a kéz, amely annyiszor osztotta ránk az áldást”.
Az összejövetelt barátságos hangulatú dedikáció zárta, amely lehetőséget adott az esten megjelent érdeklődök számára, hogy beszédbe elegyedjenek a felszólalókkal is.
Reméljük, hogy e kötet kiadásával egy újra felfedezett csillaggal sikerült kiegészíteni, gazdagítani a magyar irodalom égboltját; és Ágoston Julián szívhez szóló, gyönyörű költeményei sokak számára kedvessé válnak majd. Kívánom,
hogy a Kiadatlan versek sorsa hasonló legyen, mint a csillagoké Ágoston Julián Hullámok mélyén c. költeményének
utolsó strófájában:
„s míg a habokat szél zilálja széjjel,
vijjogva bőgnek józan nappalok,
halkan készül fölragyogni az éjjel,
s életre kelnek mind a csillagok.”
(Oláh Tamás)
•
EGER VÁROSI TELEVÍZIÓ július 3-án számolt be Ágoston Julián könyvének bemutatójáról. A
szerkesztő – F. Molnár Gabriella beszélgetett Demeter Lászlóval, 1949-ben végzett diáktársunkkal, Ágoston tanár úr
tanítványával. A műsorban képekkel, versekkel illusztrálva idézték egy paptanár, és egy költő, egy ciszterci szerzetes
személyét, alakját, szellemiségét. Pócs Dávid mai ciszterci diák hitelesen és értően tolmácsolta tanár úr verseit.
•
MEGÁLDATOTT A MEGÚJULT ZIRCI BAZILIKA – Majdnem tíz esztendei állványerdő
után „természeti akadályok” nélkül mozoghattunk a zirci bazilikában. A kórusról az aranyangyalok vígan harsonáztak, a
pécsi kórus segítette őket emberi hanggal, örültek annak, hogy a Dunántúl egyik legszebb barokk temploma megújulva
várja az ünneplő ciszterci atyákat és az összesereglett hívőket.
Augusztus 19-én a hálaadó szentmisét dr. Zakar Polikárp zirci főapát celebrálta. Ő egyben pappá szentelésének ötvenedik évfordulóját ünnepelte, a vele koncelebráló Sulyok Ignác atya hetvenedik (rubin), Harta Csanád atya a hatvanadikat (gyémánt). A velük koncelebráló atyák most először ülhettek az átalakított stallumban. A szentély belsejéből, a
láthatatlan részből „kitették” az apátot a szentély és a hajó találkozásához, így nincs „elbújtatva”, hanem a hívek előtt
öltöztethette be Pop Szabolcs fiatalembert, akit a Rend Sebestyén testvér néven fogadott maga közé. Három „fehérfekete” is odaborult a főapát elé: Bernát, Mór és Damján testvér, akik továbbra is állhatatosságot fogadtak a Rend színe
előtt, és ők ezt már az oltáron okirat aláírásával is megerősítették.
A jubilánsokat: főapát urat, Ignác atyát, Csanád atyát XVI. Benedek pápa is köszöntötte Sodano bíboros által, amit
dr. Erdő Péter bíboros úr olvasott fel. Julius Janusz apostoli nuncius úr szentelte fel a megújult bazilikát, és a szentelés
szavai után kedves párbeszéd zajlott olasz nyelven a nuncius úr és a főapát úr között. (A főapát úr hűségesen fordított.)
Elismerő hangon mondott köszönetet a főapát úr a restaurátoroknak, akik tíz év aprólékos munkájával tették ragyogóvá
a bazilikát, de elsősorban Isten áldását kérte és a Rend háláját fejezte ki Jusztin atyának, aki sok-sok nehézség ellenére
véghez vitte ezt az óriási 650–700 milliós munkát.
„Jóságodról elmélkedünk Istenünk,
templomod belsejében.”
47. Zsoltár
(Tádé atya)
***
A zirci ciszterci sírkertben augusztus 19-e délutánján újra temették a másutt eltemetett ciszterci atyákat:
Dr. Brisits Frigyes (1902–1977), a budai Szent Imre Ciszt. Gimn. igazgatója
Dr. László Vince (1902–1977), a bajai III. Béla Ciszt. Gimn. igazgatója – Egerben tanár (1926–36)
Tipold Özséb (1838–1892), hercegfalvi plébános, – Egerben tanár (1862–63)
Dr. Orsovai Fülöp (1889–1944), hercegfalvi plébános
Farkas Alberik (1887–1963), hercegfalvi plébános, – Egerben tanár (1911–15)
Gombás Miksa (1895–1964), gimnáziumi tanár
Krasznai Gál (1922–1964), hercegfalvi káplán
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•
DIÁKSZÖVETSÉGÜNK BUDAPESTEN élő tagjai ez évi összejövetelüket szeptember 1-jén tartották a budai Szent Imre ciszterci plébánia épületében (Bp. XI. Himfy u. 9.). A találkozónkra meghívtuk Hervay Levente atya, iskolánk volt tanárát, a zirci konvent alperjelét. Kérésünkre beszámolt kutatási munkájáról és a legutóbbi
utazásán szerzett tapasztalatairól. Megjelent Brückner Ákos Előd ciszterci atya, plébános is, valamint 23 öregdiák.
Levente atya nagy figyelemmel és érdeklődéssel hallgatott előadásában a Rend történetével foglalkozó, már 65 éve
folytatott kutató munkájáról beszélt. Ez idő alatt mintegy 400, ciszterci szempontból fontos helyszínt keresett fel. Gyűjtő útját kezdetben – az akkor lehetséges körülményeknek megfelelően – a volt NDK-ban kezdte. Lengyelországban 31
helyszínen járt, majd Csehországban. Később Franciaország, Anglia, Skócia, Írország, Olaszország következett. Spanyolországba 1989-ben jutott el. Pár szóval tett említést a legutolsó, idén júliusban, Franciaországban tett körútjáról. A
két hét alatt számos ciszterci helyszínt kerestek fel (egy cserkésztársa autójával járták az utat) – mindennap más monostorban tértek nyugovóra.
Zircen már folyik ciszterci rendre és a ciszterci apátságokra vonatkozó hatalmas gyűjtött anyag rendezése és számítógépes feldolgozása részben angol, részben latin és magyar nyelven.
(Mohi György)
•
MARCZIS DEMETER operaénekes diáktársunknak életpályáját bemutató most megjelent Életem az
éneklés – c. reprezentatív könyvét vehettük kézbe. Különösen imponáló felsorolás operaszerepeinek bemutatása, melyben saját ismertetői mellett rádióinterjúkat és újságkritika részleteket, barátainak, diáktársainak írásait is olvashatjuk
remek képekkel illusztrálva. „… azt mondják, hogy hét évtized már a felnőttkor felső határát súrolja, és hogy közeledik
az emberi teljesítőképesség hanyatlásának ideje… Én azonban ebből még semmit sem érzek, frissességemet meg tudom
őrizni…, s ezt éppen énekesi pályámnak köszönhetem” – olvashatjuk a könyv epilógusában. Valóban, ma is gyakran
hallhatjuk szép hangját a rádióban, koncerteken, és reméljük, sokáig zeng még „kormos” basszusa.

•
TILLESS BÉLA szobrászművész diáktársunk tervei alapján készült el a „Santa Madonna” kegyszobor nemes ívű oltára a borsod megyei Bogács Szent Márton templomában.
•
MOLNÁR JÓZSEF festőművész gyűjteményes kiállítását láthattuk a pestszentimrei Kondor Béla
közösségi ház helyiségeiben, ahol a július 11-i bemutatón sok diáktársa is megjelent. A már ismerős, kedves
képek mellett újakat is bemutatott az örökifjú diáktársunk.
A Ciszterci Rend Magyarországon és Közép -Európában – címmel Nemzetközi Rendtörténeti Konferencia lesz a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történelemtudományi Intézete
rendezésében, melynek 2005. november 7–8-án az egyetem piliscsabai campusa ad otthont.
Néhány előadás címe általunk ismertebb előadókkal (az előzetes program szerint):
Zakar Ferenc Polikárp: A rendi konstitúció változásai
Kilián István: Ágoston Julián pályaképe és költészete
Lékai Jusztin: Egy templom újjászületése
Hervay Levente: Ciszterciek a középkori Magyarországon
Erdős László: Hagyó Kovács Gyula a zirci apátság előszállási jószágkormányzója.
Mozsgai József Tádé: Ciszterci lelkészségek története
A rendező PPKE Történelemtudományi Intézet címe:
2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u. 1.
Tel.: 26/375-375/2956

•

KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! − Diákszövetségünket, ill. a Ciszterci Alapítványt támogatták adományukkal: Ficzere József (1952) (Lodi CA, USA) –100 USD, dr. Szerdahelyi
Ferenc (1944) – 6 000Ft, dr. Székely György (1944) – 10 000Ft, dr. Tóth Sándor (1935) – 10 000Ft, dr. Lakatos
István(1949) – 10 000Ft, Kis István(1944) – 50 000Ft
***
Utólagosan szeretnénk megköszönni a Diákszövetségünknek, ill. a Ciszterci Alapítványnak juttatott önzetlen támogatásokat – az adományozók elnézését kérve –, melyeket a pontatlan tájékoztatás miatt 2002–2004 években újságunkban nem
közöltünk: 2002-ben: Keszthelyi Ferenc – 10 000Ft, †dr. Száva Józsefné – 20 000Ft, dr. Tóth Sándor – 25 000Ft; 2003-ban:
Kádár István – 10 000Ft, dr. Lakatos István – 10 000Ft, dr. Szerdahelyi Ferenc – 6 000Ft, dr. Tóth Sándor – 30 000Ft;
2004-ben: †Földes Menyhért – 10 000Ft, Kádár István – 10 000Ft, Kalapos József – 50 000Ft, dr. Lakatos István –
20 000Ft, dr. Székely György – 10 000Ft, dr. Tóth Sándor – 30 000Ft.
***
Ezúton köszönjük az Észak-amerikai Ciszterci Öregdiák Szövetség 400 CAD (kanadai dollár) adományát a Gárdonyi Géza
Ciszterci Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium részére. Diáktársaink évek óta rendszeresen juttatnak támogatást az újra
működő ciszterci iskolák részére. Isten áldja meg Őket nagylelkűségükért!
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•
A DIÁKSZÖVETSÉG 2002–2004 évi pénzügyi helyzetéről a gazdasági-pénztárosi feladatok átadásával kapcsolatban a Felügyelő Bizottság elkészítette a jelentését:
CDEO pénzforgalma 2002. 01. 01-jétől
Ciszt. Alapítvány pénzforgalma 2002. 01. 01-jétől
2004.12.31-ig
2004.12.31-ig
Nyitó állomány 2002. 01. 01-jén
6 500Ft Nyitó állomány 2002. 01. 01-jén
3 254Ft
Bevételek
– Tagdíj- adomány-befizetések
– Banki kamatjóváírás
– Átvét Alapítványtól
Összesen

Bevételek
954 259Ft – Alapítványi befizetések
670Ft – APEH-től átutalt SZJA 1%
30 000Ft – Kamatjóváírás
984 929Ft

Összesen

479 085 Ft
108 869Ft
59 195Ft
20 000Ft
667 149Ft

Záró állomány 2004.12.31-én

317 78Ft

Kiadások:
– F/F újság és postaktg.
– Bankköltség
– Ügyviteli kiadások
– Egyéb kiadások

Összesen

219 000Ft
301 326Ft
572Ft
520 898Ft

Összesen

30 000Ft
60 000Ft
54 521Ft
1 923Ft
145 444Ft

Záró állomány 2004.12.31-én

378 708 Ft

Kiadások:
– Átutalás CDEO bankszámlára
– Jutalom a G.G. Gimn. diákjainak
– Bankköltség
– Ügyviteli kiadások

––––––––––––––––––

H A L O T T A I N K
Diáktársaink, akiknek halálhíréről értesültünk:
Balla Albert (1943) – Jászberény
Balla János (1944) – Mátrafüred–Nagytálya
Bán Ervin dr. (1941) – Budapest–Kecskemét
Bóta Csaba (1948) – Eger
Erényi Tibor (1944) – Mezőnyárád
Erdődy Imre dr. (1946) – Sajóvámos
Farkas Endre (1942) – Budapest
Földes Menyhért (1944) – Eger

Gallai (Göltl) László (1943) – Eger
Gulácsi Pál (1937) – Ibrány
Kalo Géza (1943) – Ózd
Magyar Árpád dr. 1947) – USA
Pók Tibor (1946) – Eger
Oltai (Ozsvárt) Gyula (1943) – Stockholm, Svédország
Szamosvölgyi Ottó dr. (1949) – Budapest
Szörényi (Szlovencsák) László (1938) – Parád

Requiescant in pace!

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál Homonnay József, 3300 Eger, Tittel Pál u. 6. fsz. 2.
tel.:(36) 413 482 ill. Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók Béla út 25. III. 5/A tel.:(1) 386 2295 vagy
E-mail: olah@hcbc.hu– címére.
A Gárdonyi gimnázium híreit Kovács Ottó szerkesztette
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