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EGRI FEHÉR/FEKETE
a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja 

a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola hírei 
 
 

EMLÉKEZZÜNK…   REMÉNYKEDÜNK… 
 

 éve, 1948 júniusában államosították az egyházi iskolákat, a Ciszterci Rend egri Szent Bernát Gimnáziumát is. 
170 év után kiűzték ciszterci tanárainkat az iskolából, 1950 júniusában kiparancsolták az Rendházból. A teljes 

bizonytalanságba taszították valamennyijüket, sokan közülük internáló táborba, börtönbe is kerültek.  
60 

Ám az utódiskola 60-as években megjelent évkönyvében a gimnázium történetéről szóló írásban meg sem említik a 
ciszterci múltat… 

És ma reménykedhetünk? … Amikor újból megindulhatott a ciszterci élet, Károly apátúr megkezdte utazgatásait a 
volt ciszterci gimnáziumok városaiba, szelíd következettséggel tárgyalni iskoláink visszavételéről. „Ezért sokan szama-
raztak le engem. Érdekes, hogy most már nem szamaraznak! Jelszavam volt: Ha az Úristen valahol ajtót nyit nekünk, 
azon be kell lépnünk!” – olvashatjuk egyik vele készült interjúban. Ma négy gimnázium fenntartója ismét a Ciszterci 
Rend Zirci Kongregációja. Vállalták a ciszterci iskolák újraindítását. Mai szófordulattal élve ez egy nagy kihívás. Ke-
resni kell az utat, hogyan lehet kiépíteni a mai világban a ciszterci szellemiségű oktatást, lényegében ciszterci tanárok 
nélkül?  

Az első tíz év után az öregdiákok egyre nagyobb csodálkozással és jó érzéssel tapasztalhatják, hogyan újulnak meg 
volt iskolájukban a termek, a kedves folyosók, s épül ki kövekből és szellemből az a folytonosság is a régi és az új isko-
la között, ami olyan kegyetlenül megszakadt 1948-ban. Isten adja, hogy ne csak a falak szépüljenek, hanem hivatássze-
rető, a ciszterci szellemiséget magukban hordozó tanárai legyenek iskolánknak.  

Van okunk a reménykedésre! 
 

*  *  * 
 

Közös találkozó – közgyűlés  
 
Szép hagyománnyá formálódik az öregdiákok és az iskola tanév végi közös találkozója, melyet először 2005-ben 

Pók Tibor diáktársunk javaslatára rendeztünk meg. Idén már negyedik alkalommal jöttünk össze, hogy egymást és isko-
lánkat köszönthessük. Június 21-én fél tizenegy órakor megteltek a Szent Bernát templom padjai, az iskola vezetői 
mellett ott voltak a „fiatalabb” öregdiákok, akiket csak pár évig tanítottak ciszterci tanárok, és az idősebbek, köztük a 
65. éve végzett jubilánsok. Az oltárnál dr. Kerekes Károly ny. zirci apátúr és Lékai Péter Jusztin atya, Diákszövetsé-
günk elnöke végezték az eucharisztiát. Homíliájában Károly atya a nap szentjéről Gonzaga Szent Alajosról emlékezett. 

Mise után az iskolában az egyik földszinti osztályteremben a hozzátartozókkal együtt kb. negyvenen foglaltunk he-
lyet. Összejövetelünk egyben a Diákszövetség közgyűlésének megtartására is alkalmul szolgált. A jelenlevőket, köztük 
dr. Pisákné Balogh Éva iskolaigazgató úrnőt, tiszteletbeli elnökünket, Lékai Péter Jusztin atyát, diákszövetségünk (egri 
tagozat) új elnökét dr. Molnár Miklós tavaly megválasztott ügyvezető elnök köszöntötte, majd beszámolt a diákszövet-
ségben az elmúlt évben történt fontosabb eseményekről: 

„Egy évvel ezelőtt választottak ügyvezető elnökké. Azóta eltelt időt jórészt adminisztratív intézkedések töltöt-
ték ki. Dr. Kovács Endre akkori elnökünk kezdeményezte a Megyei Bíróságon bejegyzésemet dr. Kovács Jenő 
korábbi ügyvezető elnök helyett. Ez meg is történt, ám dr. Kovács Endre püspök úr július 28-án meghalt. 

Dr. Zakar Ferenc Polikárp főapát úr tanácsára felkértük Lékai Péter Jusztin atyát a diákszervezetünk elnöki 
tisztének elvállalására, aki azt készségesen megtette, majd az október 9-én tartott soron kívüli közgyűlésen el-
nökké választottunk. Köszönjük Jusztin atyának, hogy a sok elfoglaltsága mellett ezt elvállalta. Bírósági bejegy-
zése, és banki nyilvántartásba vétele megtörtént. (Ezek lebonyolítása hónapokat vett igénybe.) 
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Idén április 9-én az iskola megrendezte dr. Kerekes Károly ny. apátúr 90. születésnapi ünnepségét, amelyen 
részt vett dr. Ternyák Csaba egri érsek, dr. Zakar Ferenc Polikárp főapát, valamint Habis László Eger város pol-
gármestere. Meghitt, bensőséges ünnep részesei voltunk. 

Május 15-én a Magyar Vöröskereszt elnöke Habsburg György „Vöröskereszt Bázisiskola” címmel tüntette ki a 
gimnáziumot. A címre pályázni kellett. A tanulók elsősegélynyújtás elméleti és gyakorlati ismeretek bemutatásá-
val, továbbá véradásszervező tevékenységükkel érdemelték ki a címet. 27 diák kapott kitűntető oklevelet. A moz-
galmat Köböl Zsolt igazgatóhelyettes tanár úr irányította. (Magam egyrészt a diákszövetség ü.v. elnökeként, más-
részt, mint a „Véradó Mozgalomért” megyei alapítvány kuratóriumi elnöke voltam jelen az ünnepségen. 

Június 6-án osztályfőnöki órát tartottam egy 10. osztályban. Elmondtam, hogy volt 60 évvel ezelőtt. Két lénye-
ges különbséget emeltem ki: 

– túlnyomórészt szerzetes paptanárok tanítottak az iskolában (csak négy civil tanár működött); ma egy papta-
nár sincs, még a hittant is civilek tanítják; 

– a Szent Bernát Gimnázium tanulói kizárólag fiúk voltak, a mai Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium tanulói-
nak nagyobb része leány.” 
Ezután dr. Pisákné Balogh Éva az iskola igazgatója tartott igen érdekes, sok képpel és adattal illusztrált előadást az 

iskoláról. Szavaiból jó áttekintést kaptunk a mai ciszterci gimnáziumról, eredményeiről, gondjairól. 
Néhány gondolat az előadásból: 

„Idén ünnepeltük a 10 éves évfordulónkat. Én magam, aki 2000-től itt voltam, nem gondoltam volna, hogy az is-
kolánk ilyen fejlődésen megy keresztül, és azt sem, hogy az ország katolikus iskolái ilyen elfogadottak lesznek a tár-
sadalom egy részének körében. A Katolikus Pedagógiai Intézet szakértőjeként hat év alatt legalább 14–15 iskolában 
voltam, és a visszatérő látogatáskor magam is tapasztaltam, hogy a katolikus iskolák – Isten kegyelméből és abból 
az értékrendből, ami mégis csak 2000 éves – még a romokban is tudnak virágozni, tovább tudnak élni. 

Iskolánkban 24 osztályban 874 diák, ebből 594 leány (68%) tanult ebben az évben. (Sajnos a mai iskolarend-
szer a fiúkat nagyobb hátrányba helyezi. Ugyanis jelentős az érettségi különbség a lányokhoz képest, s ez egy 
kicsit visszaszorítja a fiúkat. Amikor felvételiznek azt látjuk, hogy az első tíz helyen a lányok vannak. ) 

Az oktatást 70 tanár végzi. Az iskolánkban 26 nyelvtanár van – ez erőssége az iskolánknak, ma már minden 
osztály heti 18 órában tanulja az idegen nyelvet. 

Az iskolai átlag 4,2. Van olyan osztály is, ahol 4,8. Az iskolában 79 kitűnő tanuló volt, majdnem 10%-a az ifjú-
ságnak, és 8 diák bukott. 

Komoly felvételivel lehet az iskolába bejutni. Írásbeli matematikából és magyarból. 120 pontos felvételi rend-
szerben dolgozunk, 80 ponttal már nem kerülnek be a diákok.  

Működik az öregdiákok buzgólkodásának köszönhetően is egy nyolcosztályos évfolyam is. Most volt az első 
nyolcosztályosok érettségije, sikeresen, nagyon jó eredménnyel. A tantestület már megtanulta a 11 éves gyerme-
kekkel való foglalkozást. Nagyon népszerű ez a tagozat. Idén is 39-en – ez a lehetséges maximum – iratkoztak 
be. (Ketten is végig várták a négy órás beiratkozási időt, ha valaki nem jelentkezik, helyükre lépjenek.) 

A nyolc általános után gimnáziumba lépőknél 42 diák van egy osztályban. Ő számukra 5 évig tart az iskola. 
Mindenki tanul egy évig angol nyelvet (ill. egy osztály németet) és számítástechnikát, majd utána kezdődik való-
jában a gimnázium. Az angol-magyar nyelvi tagozaton a szaktárgyak 40%-át – matematikát, földrajzot, informati-
kát, civilizációt – angolul tanulják. A többi osztályban is emelt számban tanulják a nyelveket. 

A jövőben a reáltagozat is indul, erre van most szüksége a társadalomnak, és várhatóan ide a fiúk is jobban fog-
nak jelentkezni. Ezen a tagozaton a 18 óra nyelv mellett angolul a matematikát, fizikát, biológiát, kémiát tanulják.” 
 
Végül dr. Molnár Miklós átadta a Diákszövetség pénzjutalmát, tíz-tíz ezer forintot három diáknak, tanulmányi 

eredményeik és példaadó valláserkölcsi magatartásuk alapján az iskolavezetés által kijelölt: Baranyi Boglárka 9 K, 
Barta Viktória 11 C, és Szolári Attila 12 B osztályos tanulóknak. 

––––––––––––– 
 

JUBILÁNSAINK 
 

 

Petrassevich Miklós
tablóképe 1928. 

70 és 65 éve végzett – jubiláns – osztályokról a múlt években is külön megemlékeztünk, 
számba véve és köszöntve a ma is élő tagjaikat.  
Ebben az évben kivételesen egy 80 éve érettségizett diáktársunkat, Petrassevich Miklóst is 
köszönthettük, aki 99 éves ny. görög katolikus lelkész, és Encsen él feleségével, egy szociális 
otthonban. Évfolyamának, az 1928-ban végzett osztály tablójáról, mely átvészelte a nehéz 
időket, kérésünkre Kovács Ottó tanár úr elkészítette a 80 éve érettségizett diáktársunk fény-
képét. 
Újságunk nyomdakész volt, mikor hírt kaptuk diáktársunk haláláról. 

* * * 
A 70 éve végzettek közül – kiknek osztályfőnökei Tobákos Kilit és dr. Pataki Vidor voltak, 

sajnos nem tudtunk egy életben lévő diáktársunkat sem felkutatni. A 60 éves találkozójukat 1998 
júniusában tartották, amelyen nyolcan jöttek össze, és beszámolójukban még hat távollevő osz-
tálytársukról tettek említést. Ma már csak emléküket őrizzük.  
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Egy 70 éve végzett ciszterci diák életútja 
 

1937/38 tanévben a másodikos kis diákok áhítatával figyeltük a Foglár kertben mindig hármasban sétálgató Gáspárdy 
Pál – Vasas Géza – Szörényi (Szlovencsák) László nyolcadikos urakat, nagy megtiszteltetésnek érezve, ha hozzánk is volt 
egy-egy szavuk. Érettségijük után is láttuk őket a szemináriumból Líceumba vonuló kispapok sorában. Jó ötven év után, 
1989 májusában, iskolánk 300 éves jubileumi ünnepségén találkozhattunk újból velük. Majd az újjáalakult diákszövetsé-
günk révén kerültünk ismét kapcsolatba, és a múlt év végéig levelezésben álltam Gáspárdy Pál Ödön premontrei szerzetes 
diáktársunkkal. Megkértem, hogy írjon élete soráról. Az alábbi a levelét 2007 szeptemberében küldte a nyíregyházi papi 
otthonból. 

„Köztudott, hogy a Gondviselés embereken keresztül intézi sorsunkat. Így lettem én a fehér/fekete papok nyolc éves ta-
nítványa a fehér/fehér papok rendjének tagja, azaz premontrei tanár, Egy évi egri teológuskodás után 1939-ben léptem a 
rendbe, Észak-Erdély visszacsatolását követő napokban tettem egyszerű fogadalmat. Ezt követte 1943-ban az ünnepélyes 
fogadalom. A bomlás előtt ez volt az utolsó ünnepélyes fogadalomtétel Jászóvárban. Utána már csak igen egyszerű formá-
ban játszódtak le ezek.  

1944. április 11-én szentelt pappá Madarász István kassai püspök, az ekkor még magyar Kassán. 1944. április 16-án 
tartottam az első misémet. Ennek a napnak hajnalán dobolták Polgáron, hogy megkezdődik a zsidó vallásúak összefogdo-
sása. Az utcán láttam, amint egyik régi ismerős orvost éppen tuszkolják ki a házából. Másnap reggel a zárdába mentem 
misézni. Akkor kisérték a szekéren ülő szerencsétleneket a lovas csendőrök  a megsemmisítésük felé vezető útra. 

Őszig még Jászóvárban éltem. Szeptembertől Gödöllőre kerültem. Ott éltem át az ostromot, frontátvonulást. Utána az 
épületet szovjet katonai parancsnokság vette igénybe. Átmeneti fogolytábort létesítettek benne. Mi a közeli máriabesnyői 
salvator nővérek házába kerültünk, majd velük együtt kapucinus házba. 

Tavasszal két helyen: a gödöllői polgári iskolában és a budapesti Norbertinumban a környékbelieknek megindult a ta-
nítás. Én az utóbbi helyen működtem 1946 őszéig. Akkor visszakerültem Gödöllőre, prefektus és tanár lettem. 1948-ban az 
iskolák államosítása következtében három évig a Pest közeli Monoron lettem káplán. Ezt követően három évre Salgótar-
jánba kerültem az állami Közgazdasági Középiskolába tanárnak. Ott nyolc évig tanítottam. Majd fél éves álláskeresés  
következett. A Chinoin gyári pár napos segédmunkásság után az építőiparban sikerült elhelyezkedni: a tarnaőrsi, 
tarnamérai KTSZ-ben voltam műszaki adminisztrátor, számlázó, kalkulátor. 

Közben egyik gimnáziumi osztálytársam, dr. Farkas András, aki jogtanácsos volt a Hevesmegyei Építővállalatnál és 
pártfogolt engem, valamint Gyetvai Béla igazgató jóvoltából a vállalathoz kerültem kalkulátornak. Kétévi tanulás után 
kalkulátori vizsgát tettem, nyugdíjba vonulásig, 17 évig ott dolgoztam. 
Utána Egerben éltem 1998 szeptemberéig. 1990 után kisegítettem Egerben, a „barátok templomában”. 1998 szeptember 
1-je óta a nyíregyházi Egyházmegyei Papi Otthonban élek.  

 

Gáspárdy Pál Ödön 2008 márciusában halt meg Nyíregyházán. Gödöllőn a városi temető premontrei parcellájában pihen. 
Így múlt el Magyarországon, a XX. század második felében sokadmagával egy premontrei paptanár élete, aki az ifjúság neve-
lésére szánta életét, de a  szocializmus „kalkulátort” csinált belőle…        O. Gy. 

* * * 
A 65 éve érettségizettek közül – dr. Ágoston Julián osztálya – a következő, ma élő diáktársainkról tudunk: Bacskai Ottó 

(Budapest), dr. Csank István (Eger), dr. Erdős László (Budapest), Herendi (Hering) János (Ausztrália), dr. Janka Ferenc 
(Budapest), Komoróczy László (Budapest), Madarász András (Békéscsaba ), Mátray Imre (Budapest), Mekcsei (Mertus) 
Antal (Miskolc), Molnár József (Budapest), Nagy Lajos (Budapest), Puky Pál (Kanada), Simon Miklós (Budapest), Szkladányi 
József (Budapest); az alsó osztályokban velük együtt jártak közül: Inczédy György (Eger), Kéri István (Eger), Daróczy Lajos  
(Eger). Közülük kilencen jöttek össze Egerben, a 65. éves találkozón.             (Dr. Csank István közlése) 
 
 

_____________________ 
 

Beszámolók a 2008. évi érettségi találkozókról 
 

 Az egész ciszterci pedagógiánknak a családiasság volt az alapja. Gye-
rek, tanár összetartoztak, egy nagy famíliát alkottak. Természetes, ami 
beléjük szívódott, azt sugározták és innen származik az a még ma is 
nagy összetartás a volt diákok és a volt tanárok között, hogy ők magu-
kat egy nagy család tagjainak érzik, melyeknek közösek az eszményeik 
és közösek az értékeik… 

Palos Bernardin szavai 1989 májusában, Egerben 
 

 

65 évesek – (1935–1943) – Ágoston Julián osztályának érettségi találkozója június 21-én volt Egerben. 
A találkozó előtti napokban Budapesten Erdős és Komoróczy Laciék felkeresték szeretett osztályfőnökünk, Julián 

nyughelyét a budai Jó Pásztor templomban… A találkozói szentmise előtt az egri Hatvani temetőben osztálytársaimmal 
megkoszorúztuk a ciszterciek sírhelyét, majd elhalt osztálytársaink: Volárik Feri, Intze Trak Géza, Tóth Imre, Száva 
Jóska, Gallaí Laci és Szontagh Pali sírjain helyeztük el az emlékezés virágait.  
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A találkozón részt vettek: Bacskay Ottó és felesége, Csank István és felesége, Erdős László, Komoróczy László, Ma-
darász András két fiával, Mátray Imre, Molnár József és felesége, Puky Pál fiával és Szkladányi József. 

A „diákmisén” több találkozóra jött osztállyal – köztük Julián második, 1943-ban induló osztályával – közösen vet-
tünk részt. A főcelebráns 90 éves ny. zirci apátúr, dr. Kerekes Károly, kézvezetője pedig az ugyancsak ciszterci, Lékai 
Jusztin atya volt. A ministránsok Ágoston Julián két osztályából voltak: Csank István a ’43-ban és Kilián István az ’51-
ben végzett osztályból.  

Mise után a gimnázium első emeleti egyik osztályba mentünk, ahová már a megelőző napon bevittem a „nagy tab-
lónkat”. Miután az öleléseknek, a csókoknak és az üdvözléseknek vége szakadt, sorba mentünk a tablón és mindenki 
elmondta, hogy mit tudunk róluk.  

Ezután az első emeleten elhelyezett I. és II. világháborús emléktábla előtt róttuk le kegyeletünket, majd levonultunk 
egy földszinti osztályterembe, ahol a gimnázium igazgatónője egy fertályórás, vetített képes előadást tartott az elmúlt tíz 
év eseményeiről és a gimnázium leendő terveiről. Az előadás végén kivonultunk az igen szépen újjáalakított Bernát 
kertbe, ahol már ismét láthatjuk Szent Bernát szobrát is, és itt nyakhajlásig ment a fényképezgetés, de főleg a csevegés. 
A Fő utcára nyíló bejárati vaskapu melletti keskeny kis utcában – jelenleg Bródy Sándor azelőtt Werner apát utca – 
található vendéglőbe mentünk ebédelni és ezzel a hivatalos programnak vége is volt. 

Az ebéd befejeztével elbúcsúztunk egymástól azzal, hogy „ki tudja látjuk-e még egymást?” Örültünk neki, hogy 
megéltük 65. éves érettségi találkozónkat, ezért hálát adtunk az Úristennek és könnyes szemmel, egymást átölelve azt 
suttogtuk, hogy ha megéljük, akkor a 70 éves találkozónkat ugyanitt tartjuk meg,  

Molnár Jóska és felesége, Puky Pali és fia, valamint én elballagtunk a Szarvas-téri felújított volt laktanyába, ma ide-
genforgalmi fogadóhely. Itt van Jóskának egy igen nagy mozaik-képe, amelyt nagyjából húsz évvel ezelőtt alkotott. Ezt 
megcsodáltuk, és kellemesen elbeszélgettünk.             (Dr. Csank István) 

__________________________ 
 

OSZTÁLYFŐNÖK ÚR 
 

Idén Ágoston Julián mindkét –’43- és ’51-ben végzett – osztályának egy napon volt a találkozója. Annak ide-
jén a gimnáziumban nem találkozhattak, de bizonyára hasonló emlékek élnek mindannyiukban osztályfőnökük-
ről. Erről a máig is őrzött képről beszélgetett az 1951-ben érettségizett osztályból tanítványa dr. Kilián István ny. 
egyetemi tanár a Katolikus Rádióban 2008. július 25-én a Mesterek és tanítványok sorozatban a szerkesztő 
Madocsai Beátával, melynek egy részletét közöljük. 

 

M. B.: Ágoston Juliánról említette, hogy nagyon jó tanár volt. Milyen személyiség volt, követlen, vidám, vagy inkább 
távolságtartó? 

K. I.: Az első gimnáziumba 11 évesen kerültünk, körülbelül 60-an voltunk az osztályban. Nagyon izgultunk, mert 
nagy híre volt Egerben. Eger kis város. Nagyon szigorú gimnázium. Természetesen féltünk. 

Ahogy lenni szokott, az órák előtt „bunyók”. Egy diák kiállt vigyázónak. (Ma is emlékszem, ki volt az.) Egyszer 
csak beront: Jön! S jött. Nem őt láttuk meg először, hanem besöndörítette a kalapját – rettentő széles karimájú papka-
lapja volt –, ha ügyes volt, rátalált a fogasra, ha nem, repült a kalap valamerre, s azután vittük neki, feltette a fogasra. 
Miért nem kaptátok el a kalapomat – mondta. Így kezdődött az ismeretség. Mondanom sem kell, hogy egy nagy kő esett 
le rólunk, s abban a pillanatban otthon éreztük magunkat ebben a gimnáziumban. Tízpercben kijött velünk fogócskázni. 
Cingulusa segítségével térdéig felhúzta a reverendáját és fogócskázott velünk. Bár nem otthon voltunk, barátunknak 
testvérünknek tartottuk Juliánt. Elképzelhetetlenül jó pedagógus volt, ilyennel ritkán találkozik az ember. Sok, nagyon 
rendes tanár tanított bennünket, de ennyire nem tudta senki sem belopni magát az ifjúság szívébe, mint ahogy ő tette. 

M. B.: Nyolc osztályos ciszterci gimnáziumban tanította a magyart és a latint Ágoston Julián atya? 
K. I.: Köszöntés kórusban: Laudetur Jesus Christus! – Ő válaszolt: In aeternum. Amen. Latint tanított. Mikor igera-

gozásra került a sor, az igeragozás személyragjait meg kellett tanulni – nem így köszöntünk neki: Laudetur…, hanem 
„óesztémusztiszenté”. Ezek a személyragok: egyes szám első személy:-„o”, a második: -es, a harmadik-„t” stb. Amikor 
a perfectum igealak személyragjait is megtanította, vagy meg kellett volna tanulnunk, a köszönés módja ez volt: 
„íisztiitímuszisztiszérunt. Ő válaszolt: „óesztémusztiszenté” Aztán jött a passzív igeragozás: „erriszturmurminientur”, s 
ő akkor mindig az előzővel válaszolt. Úgy bennem maradtak ezek a személyragok, hogy én azt az életemben sem tudom 
elfelejteni. Szerintem, ha az életből elmegyek, így fogok köszönni: „óesztémusztiszenté” 

Határozottan emlékszem arra, hogy bemutató magyarirodalom órát tartott a tornateremben, és sok egri magyar sza-
kos tanár jelent meg az órán. Soha nem írt jegyeket – fantasztikus memóriája lehetett. Soha senki nem volt elégedetlen a 
jegyével kapcsolatban. Én nem tartoztam a legjobb tanulók közé, általában 4-es (jó) körül mozogtam. 

Zongorázott: a feltett kérdésre azonnal válaszolni kellett, s már hangzott a következő kérdés. Jelentkezés alapján hí-
vott fel. Érdekes órát tartott. A tanárok maguk is csodálkoztak. Mi volt az óra tárgya, már nem tudom megmondani. 
Kiváló tanár volt. 

Sokszor voltam a szobájában. A rendház és a gimnázium egymás mellett voltak. Ha valamit a tanár véletlenül otthon 
felejtett: „Eredj, fiam, itt a kulcs, itt és itt találod a könyvet, hozd le!” Két percet vett legfeljebb igénybe és hoztuk. 

Sokszor előfordult, hogy valamiért kopogtatás után benyitottam hozzá. Mindig nyakig ült a munkában. Olyan ren-
detlenség volt nála, mint most az én asztalomon. Munka nélkül mi őt sohasem találtuk. Verseket írt, amik belső kény-
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szerből születtek – azt hiszem, ez túlságosan nem vette igénybe. Különféle irodalomtörténeti tanulmányokat írt, pl. a 
XX. század költészetéről, Adyról és egyebekről. Nagy szó volt akkor, hogy egy pap Ady költészetéről írjon. (Nem is-
merem ezt a tanulmányát.) De sok minden mással is foglalkozott, tankönyvet írt, mindent írt.  

Ezért lett ő a példaképem, az iskolában is hasonlóképpen. Kalapom nem volt, azt nem tudtam behajítani a középis-
kolásoknak. Ezek már nagyobb fiatalemberek voltak az első gimnáziumban már 15 évesek. Nagyon sok tekintetben 
pontosan úgy tettem, ahogy Julián csinálta. A latint is úgy tanítottam. Mondanom sem kell latin-magyar szakos vagyok, 
ahogy Julián is. 

M. B.: Szerencsétlen időben élt, hiszen feloszlatták a rendet, sok megpróbáltatáson ment keresztül, elhurcolták. Ta-
lálkozott vele később is? Tudott ezekről a dolgokról beszélgetni vele? 

K. I.: A ’60-as években találkoztam egyetlen egyszer vele. 
Ami az ő szerencsétlen sorsa volt: sikerült ugyan elintézni, hogy az egri érsek, Czapik Gyula, egy kápláni állást ad-

jon neki az Eger közeli Andornaktályán, de onnan elvitték az ávósok. Több mint másfél évig volt Kistarcsán internáló-
táborban, úgy, hogy semmiféle tárgyalás nem volt. Amikor elvitték, az érsek nem tudott mást csinálni, megvonta tőle a 
működési engedélyt. Az is egy borzalmas dolog, hogy amikor a büntetésből visszajön, a principálisa is tartott tőle. 
Egerből menekülniük kellett, valahol Velence környékén telepedtek le egy víkendházban, ahol tudomásom szerint egy 
szoba volt, és az anyjával lakott együtt. Mindennel próbálkozott. A Fejérmegyei Állatforgalmi Vállalatnál dolgozott, 
hogy mi volt ott, nem tudom. Biciklivel kellett bejárnia. Később Biatorbágyon tanított.  

Ágoston Julián nagyon jóban volt Rónay Györggyel, évfolyamtársa volt az egyetemen. Később a Rónay családdal 
közvetlen kapcsolatot tartott. Rónay György fia, László írta visszaemlékezésében, hogy minden reggel Kelenföldön volt 
találkozójuk, egy úton utaztak tanítani. (R. László Bicskén volt tanár.) Egy ócska bőrkabát volt rajta – emlékezik –, amit 
egyik rendtársától kapott. Szerintem ezt az bőrkabátot még tán halála után sem vette le, ebben temették el – írja tréfásan 
Rónay László. 

Amikor az édesanyja is meghalt, elhamvasztották, s az óbudai Jó Pásztor templomban helyezték el. Majd Julián 
holttestét exhumálták, elhamvasztották, édesanyja hamvai mellé helyezték. Érdekes, hogy exhumáláskor a jobb keze 
teljesen sértetlen volt. Egyszer úgy fogalmaztam: az a kéz, mely annyiszor áldott minket, éppen maradt. 

M. B.: Mikor egyszer találkozott vele, milyennek találta. Megtörték őt az élet eseményei, vagy megőrizte a lelki béké-
jét, a derűjét? 

K. I.: A kiadatlan versek kötetének borítóján is látható egyik képen egy jó vágású fiatalember, a másikon is, néhány 
diákja között, Egerben. Két osztályt vitt végig, minket már csak öt évig. Állandó kapcsolatban volt velünk, a képen is a 
városban sétál diákjai között. 

Amikor találkoztam vele egy buszmegállóban, Egerben, nem abban az agyonkopott bőrkabátban volt, hanem egy 
hasonló állapotú ballonban. Ő rám ismert, én is ráismertem. Egy megtört fáradt öregember volt, mintha hajléktalan lett 
volna. – Unokaöcsének fiától, Ágoston Zsolttól tudom, hogy volt életének olyan fázisa, amikor egy Velencei üdülőben 
borzalmas viszonyok között élt. 

M. B.: Felnőtt fejjel kezdett foglalkozni a verseivel. Mikor kötetbe rendezte, megtetszettek versei? 
K. I.: Meg, egészen más világ az idősebb kori költészete. Leegyszerűsödött, alkalmazkodott az egyszerű magyar 

versformákhoz. Szövegei fantasztikusan szépek. Közülük egy, az Uram légy ma velem! című verse, mely az Új Ember 
Évkönyvben jelent meg: 

 

Uram, oly kevés erőt adtál, 
és olyan messze van kezed 
most, hogy örökre dönteni kéne, 
felhőbe burkolod szemed. 
 

Uram, oly feketék a felhők,  
s ma minden olyan messze van, 
amit közelnek hittem eddig… 
Uram, a hideg szélnek foga van. 
 

Uram, hadd halljam szódat, 
amely viharos utamon hozott, 
mutasd meg nekem, vak vitéznek, 
fényszóró homlokod.  
 

Uram, oly kevés már az óra, 
amely válaszútig elvezet, 
tedd addig forrongó fejemre 
áldó-hűsítő kezed. 

Uram, add, hogy most jól válasszak: 
öröklét terem-dől vele; 
add, hogy tavasszal itatódjék 
fényfiad fényszomjas szeme.  
 

Uram, add most nekem szent szódat, 
legyem bár éltem áldozat, 
de tudnom kell a sorsom útját: 
add rám áldásodat!  
 

Uram, én félek szavaimtól, 
félek magamtól… És e pár napon,  
minden ezen! És szent neved 
ezért áldom vagy átkozom. 
 

Uram, oly kevés erőt adtál, 
és olyan messze van kezed, 
most, hogy örökre választani kéne, 
csillogjon felhőtlenül – szemed! 

 

 

Gyönyörű szép vers. Az ember megszólalni nem tud, mikor egy ilyen verset olvas.  
Sok mindent mondtak Juliánról. Ő evilági ember volt. Nem zárkózott be a szerzetesi magányba, majdnem úgy élt, 

mint egy világi ember. Közöttünk élt, tanított minket, barátkozott velünk. A legvégső pillanatig megőrizte mélységes-
mély szent hitét. Követett el hibát? – Mutasson nekem, egy embert, ki nem követ el bűnt. Biztosan követett, de mindig 
megtisztult. Járta útját, amit neki kellett. Szíve volt nagyon gyenge. Igen sokat dohányzott, egyiket gyújtotta a másikról. 
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Ez volt a nagyon rossz szokása. Ma már bizonyára leszokna erről. Akkoriban a „antinikonista” társadalmi réteg nem 
volt nagyon erős. 

Hálát adok Istennek, hogy ilyen osztályfőnököm volt, s hogy egy ilyen iskolába jártam, és különösképpen azért, 
hogy egy olyan költő volt osztályfőnököm, aki a verset és a versírás technikáját is megtanította. 

* * * 
 

64 évesek – (1936–1944) Ez évben is csatlakoztunk a már negyedik alkalommal megtartott tanévvégi egri ciszterci 
öregdiák találkozóhoz, mely idén június 21-én volt. Végül is az utóbbi években megszokott létszámban jöttünk össze: 
Fügedi István (Budapest), Lieszkovszky Gyula és felesége Marcsi (Budapest), Mohi György (Budapest), Oláh Gyula és 
felesége Mandi (Budapest), Székely György (Debrecen) és Tóth Ferenc és felesége Margó (Eger).  

Fél tizenegykor a templomunkban találkoztunk, mely a „diákmisére” majdnem megtelt különböző évfolyamok öregdi-
ákjaival. Átmenve az iskolába az egyik földszinti osztálytermében meghallgattuk Diákszövetség elnökének Molnár Mik-
lósnak a beszámolóját, majd vendéglátónk, dr. Pisákné Balogh Éva a gimnázium igazgatója mondott érdekes, vetített ké-
pekkel illusztrált előadást az iskola elmúlt  tanévéről.  

Déli egy óra körül ballagtunk a Szent János utcán át a Dobó térre, ahol a „Forst-Ház” nevű helyes kis étteremben 
volt megterítve számunkra. Tóth Feri, aki az ebédet szervezte már türelmetlenül várt bennünket. (Ő ugyanis nem jött át 
az iskolába, mivel azt hitte, hogy ott majd a második emeletre kell felkapaszkodni.)  

A „munkaebéd” alatt számolt be a társaság az elmúlt évről.  Sajnos halottaink száma ismét kettővel nőtt: Papp Jim 
és Grenda Bandi egy éve még lélekben velünk voltak, márciusban mindkettőjüktől el kellett búcsúznunk. 

A távollevők legtöbbje jelzést adott, így majdnem mindenki igazoltan volt távol. A névsorban 21-en szerepelünk, ré-
szükre küldtünk meghívót. Elolvastuk Kékesi Gyurka Kanadából, Lőcsey Iván (aki csak három osztályt járt velünk 
1936–39 között) Szentendréről és Sávoly Titi Szigetszentmiklósról (a németországi Angermündében élő Miklós öccse 
nevében is írt) képeslapon küldött üzeneteit. Ismertettük a telefonon küldött üzeneteket: Intze Pista budapesti otthonából 
köszöntötte a találkozót, izületi panaszai miatt nagyobb távolságok megtételére már nem vállalkozhatott, Juhász Tibi 
Nizzából üdvözölte a találkozón résztvevőket, Kis Pista új hazájából, a Fejér megyei Soponyáról jelentkezett, ahol még 
mint aktív dolgozó működik feleségével, Sági Lali jó kívánságait Zánkáról küldte, és ígéretét is, hogy jövőre a 65. éves 
találkozón szeretne részt venni. Szemerédi Dini telefonon jelentkezet Tatabányáról, a hosszú útra ő sem vállalkozott, de 
egy érdekes DVD lemezt küldött az 1989 májusában tartott 300 éves jubileumi iskola ünnepségről és a mi 45. éves 
találkozónkról, mely annak idején a TV-ben volt látható. (Egy-két másolatot szétosztottunk, de aki igényelné, számára 
szívesen postázunk.) Turcsányi Tibi szent ígéretet tett, hogy az idén eljön, de végül is nem tudta rászánni magát az uta-
zásra. Sajnos nem jelentkezett Kakuk Jenci, Kalapos Jóska, Szabó Gabi és Tóth Albin. Reméljük a meghívót megkapták 
és el is olvashatták. Oláh Elemérnek küldött meghívólevél kézbesítetlenül jött vissza. 

A kiadós ebéd után úgy három óra tájban kezdtünk szedelődzködni, és abban a reményben búcsúztunk egymástól, 
hogy jövőre a 65. jubileumi találkozónkra még többen összejöhetünk, és szeretettel látnánk magunk között osztálytársa-
ink özvegyeit is. 

Hát így állunk…  Mi 1936/37. és 1943/44. között az egri Szent Bernát Gimnáziumban végeztük a nyolc gimnáziu-
mot, ez alatt 106 diák járt együtt, ki egy-két, sokan – harmincan – nyolc éven keresztül. Közülük 22-ről tudunk. 1944-
ben 53-an érettségiztünk s 18-an vagyunk még életben.                    (Oláh Gyula) 
                                                                              * * * 

60 évesek – (1940–1948) – Rássy Paulin osztályának érettségi találkozója szeptember 13-
án volt Egerben. A jubileumi találkozóra meghívtuk egyetlen élőtanárukat, dr. Kerekes Károly 
ny. zirci apáturat, dr. Habis Györgynét, magyar tanáruk feleségét, és fiát Habis Györgyöt, Eger 
város polgármesterét valamint dr. Pisákné Balogh Éva gimnáziumunk igazgatónőjét. 

Rássy Paulin osztályfőnök úr 
a ballagáson, 1948. május 18-án

Jelen voltak: Fejér György (Eger), dr. Gonda Imre  (Eger), Jászberényi Á. Gusztáv és 
felesége Magdi (Üröm), Kádár István és felesége Alíz (Alszi) USA, Keskeny Ferenc 
Lukács József (Budapest), v. Mátray Dezső, (Budapest), Mocsáry Béla (Budapest), 
Németh György (Pilisvörösvár), dr. Suba János és felesége Rózsika (Eger), dr. Szilvásy 
Sándor (Budapest), Szpolecsnik Sándor (Szepsi −Moldava, Szlovákia), Tóth Endre és 
felesége Mária, valamint leánya Ágnes (Debrecen), Várkonyi Bernát (Szeged). 

Az elhunytak hozzátartozói közül részt vettek: Uzoni Kovács Zsoltné Mária, Nagy Fe-
renc leánya Márta, veje dr. Kocsis Barna és unokája Kocsis Viktor. 

A program közös szentmisével kezdődött melyet osztálytársunk dr. Gonda Imre celeb-
rált dr. Kerekes Károly apátúr közreműködésével. Ezután a Hatvani temetőbe mentünk, 
ahol elhunyt tanáraink sírját koszorúztuk meg. Az iskolába visszatérve egy régi tanterem-
ben felolvastuk a névsort, és megemlékeztünk elhunyt osztálytársainkról.  

Találkozónkat Habis László, Eger város polgármestere köszöntötte, ki elhozta édesanyját, dr. Habis György taná-
runk özvegyét. Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő nagy érdeklődéssel fogadott vetítettképes előadást tartott a gimnázi-
um életéről és fejlődéséről. Végül a közös ebédet délután három óráig együtt maradva az iskola kollégiumának ebédlő-
jében fogyasztottuk el.                    (Jászberényi Gusztáv) 
                                                                                     * * * 
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A találkozón köszöntötte a megjelenteket az egyik jubiláns osztálytárs, v. Mátray Dezső is: 
„A ciszterciek ősi köszöntésével üdvözlök minden jelenlevőt:˙»Benedicite Dominus!« »Áldassék az Úr!«: … Egy-

ben köszöntjük Apát urat azon alkalomból is, hogy ez év első felében 90. születésnapját ünnepeltük. Kívánjuk, hogy a 
jóisten tartsa meg kegyelmében sokáig. Ad multos annos! 

A latin mondás szerint »Ut flos et ventus, sic transit nostra iuventus«, vagyis: mint a virág és a szél úgy múlik el a 
mi fiatalságunk. Ha megfogyatkozva is, de itt vagyunk és Isten kegyelmével élünk. Ma ünnepeljük 60. éves »gyémánt« 
érettségi találkozónkat. A megemlékezés kettős, mely a Te Deum és a Memento jelentőségében tükröződik.  

Hála a Mindenhatónak, hogy az egri ciszterci gimnáziumban 1948-ban végzettek – akkor 52 fő –, 60 év elmúltával 
még 22-en élünk. 

Memento, vagyis emlékezés elhunyt osztálytársainkra és tanárainkra. Emlékezzünk dr. Hegyi Kapisztrán igazga-
tónkra, filozófia- és történelemtanárunkra, Rássy Paulin osztályfőnökünkre, fizika- és matematika-tanárunkra és vala-
mennyi bennünket oktató tanárra. Ők már az örökkévalóságban vigyázzák életüket! 

Osztálytársaim! Ne feledjétek el soha, hogy a ciszterci atyák a tudományok mellett a becsületre, mások iránti tiszte-
let megőrzésére tanítottak, és édes hazánk szeretetére. Isten hozott bennünket és éltessen még számos éven át!”  

* * * 
 
59 évesek – (1941–1949) 2008 május 17-én tartottuk meg azon diáktársak találkozóját, akik az 1941–49-es tan-

években jártak együtt, illetve 1949-ben érettségiztek. 
A találkozó az elmúlt években kialakult, a korunknak és mozgékonyságunknak megfelelő program szerint zajlott. 
A Dobó téren találkoztunk 10 órakor és ott üdvözölhettük szeretett osztályfőnökünk és állandó tanárunk dr. Habis 

György tanár úr kedves feleségét és László fiát, aki jelenleg Eger város polgármestere. Örültünk, hogy Őt is megismer-
hettük! 

Az altemplomban felkerestük tanár urunk nyughelyét, ahol Zsurkai János diáktársunk méltatta az iskola, a tanáraink 
érdemeit és odaadó fáradozásaikat. A megemlékezés virágának elhelyezése után egy rövid imát mondtunk azokért, akik 
örökre elmentek és azokért akik nem tudtak eljönni. 

Innen a ciszterci templomba mentünk egy emlékező „diák” misére. 
Amíg a két diáktársunk Veres Árpád és Zsurkai János a sekrestyében előkészült a szentmisére, addig az egri rendház 

vezetője, Rácz István Pelbárt perjel úr egy rövid tájékoztatást adott a templomban elkezdődött restaurálási munkák 
céljáról és eddigi eredményéről. 

A szentmisén ez évben Veres Árpád társunk, pápai prelátus mondott – szokásához híven – tartalmas szép beszédet. 
Perjel úrnak és diák-paptársainknak ezúton is köszönjük a templomi megemlékezést. 
A mise végeztével felmentünk a régi rajzteremből átalakított reprezentatív díszterembe, útközben az ablakból 

megnéztük az épülő emeletes tornaterem alapozási munkáit. (Sok sikert a befejezéshez!) Jó érzéssel tapasztalhattuk, 
hogy az iskola milyen szép és gondozott állapotban van. Újra látszik rajta a régi-új tulajdonos gondossága. 

A díszteremben sorba vettük a távol maradottakat, az ismert okokat és örömmel állapítottuk meg, hogy az elmúlt 
egy évben senki sem hagyott itt minket. 

Szóba került a jövő évi 60. éves találkozó, melyet a lehetőségek határain belül szeretnénk emlékezetesebbé tenni, és 
ehhez várjuk a javaslatokat. 

A közös ebédet a szomszédban lévő Szanthofer étteremben fogyasztottuk el, majd a jövő évi találkozás reményében  
váltunk el. 

A találkozón részt vettek: v. Botár Sándor, Böjthe Laci feleségével Magdikával, Nickl Karcsi, Kovács Jenő és fele-
sége Marika, Lakatos Pista, Póta Béla, Szalmási Pali, Szedlacsek Jóska, Szemző Gyuszi, Veres Árpi, Zsurkai Jancsi. 
Akadályoztatás miatt kimentették magukat: Fecske Laci, Fikár Laci, Gyulai Gyurka, Homonnay Tibi, Kovács Géza, 
Molnár Laci, Pozder Miklós,  Székely Gyurka, Tanyi Laci, utólag Bene Pista és Kékesy Tibi. 

Jövőre mindenkit szeretettel várunk.               (Póta Béla) 
 

57 évesek – (1943–1951) –  osztályfőnökeink: dr. Ágoston Julián, dr. Mikó Sándor, dr. Örsi András voltak –, szin-
tén a közös ciszterci öregdiák-találkozó napján, június 21-én jöttünk össze. Korábban, az 50 éves találkozónkon eldön-
töttük, hogy most már minden évben találkozunk. Carpe diem, nagyon fogy az időnk, egyre többen betegeskednek, 29-
en már az örökkévalóságba távoztak közülünk.  

Részt vettünk a közös találkozó szentmiséjén, majd utána a diákszövetség közgyűlésén, ahol nagy elismeréssel és 
örömmel hallgattuk az igazgatói tájékoztatót az iskola szép eredményeiről, az ott folyó erkölcsi, nevelői, hitéleti 
munkásságról, a folyamatban levő tornaterem-építésről, templomrestaurálásról. Mindezek általános elismerést váltottak 
ki mindannyiunkból. 

A közgyűlés után magunkra maradva elbeszélgettünk egymással az elmúlt év történéseiről. Mindnyájunkat meg-
döbbentett a közelmúltban elhunyt két osztálytársunk – Balogh ortó Endre és Marczis Demeter halálhíre, kikre néma 
felállással emlékeztünk. 

Hála Kovács Béla alias Kovax körtelefonjának, aránylag szép számmal, a múlt évinél többen jöttünk össze a találkozón. 
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Megjelentek v. Bartha István és felesége, Bogdán Kálmán és felesége, Czapek József, dr. Jobbágy Aladár és felesé-
ge, Kádár János, Kéri Imre és felesége, dr. Kilián István és felesége, Kovács Tóni és felesége, Kovács Béla, Magyari 
Béla, dr. Rácz László, Szemző János, Ujvári Ernő, Varga Pál. 

Többen a korábban eldöntött nyári programjuk miatt jelezték távolmaradásukat, így Bene Attila, dr. Csikváry István, 
Gődl Károly. 

Gulyás Andor és Valuch Pista sajnos egészségi állapotuk miatt nem tudott megjelenni. Jéger Karcsinak pedig egy-
házi elfoglaltsága – papszentelés – volt. Deák Sanyi telefonon történt jelzése ellenére sem jött el. Sajnálattal vettük 
tudomásul Demeter László (Cuki) és Kárpáti Jenő osztálytársaink távolmaradását. 

A jó hangulatú beszélgetés után Lékai Jusztin OCist atya társaságában a volt Kaszinó étterembe mentünk, ahol ebé-
delés közben is tovább folyt a baráti beszélgetés.                             v. Bartha István 
 

 
–––––––––––––––––––– 

 
 

Húsvéti Sándor: 
EGY HAJDANI MINISTRÁNS EMLÉKEZIK… 

 
Húsvéti Sándor Kanadában élő diáktársunk emlékezé-
seinek három részletét előző számainkban közöltük. 
Most írásának a befejező részét olvashatjuk. 

 
Rássy Paulin (1883 – 1954). Kicsi a világ, a föld egy 

globális falura zsugorodott a közlekedés és távközlés 
jóvoltából. Már több mint 20 éve tartózkodtam Kanadá-
ban mint bevándorló (hazai elnevezés szerint disszi-
dens), mikor egyik este csengett a telefon, egy magyarul 
beszélő férfihang jelentkezett: „Az észak-amerikai cisz-
terci öregdiákok listáját böngészve most jöttem rá, hogy 
gyalog elérhető közelben lakunk egymástól; évek alatt 
valószínűleg sokszor elmentünk egymás mellett, ugyan-
abban a bankban intézzük a pénzügyeinket, ugyanabban 
az élelmiszerüzletben vásárolunk. Mindketten az egri 
ciszterci gimnáziumba jártunk.” Pár nap mulva egy ma-
gas, fiatalos úr jelent meg a házunk előtt. Bemutatkozott: 
Dániel Ernő. 4 évvel fölöttem járt a Szent Bernát Gim-
náziumba. Sokkal régebben vándorolt Kanadába, mint 
én. Kiderült hogy egymásra ugyan nem emlékeztünk, de 
sok közös emlékünk akadt a gimnáziumi évekből. 

Ernő osztályfőnöke Erdélyi Guidó volt, akiről mind-
ketten számos anekdotát mesélhettünk egymásnak. Ernő, 
aki kitűnő angol kiejtést sajátított el, különösen azt tar-
totta mulatságosnak, ahogyan Cupidó atya az angol és 
amerikai földrajzi neveket kiejtette. Én viszont a nyelv-
törő dél-amerikai nevek ropogtatását élveztem, mint 
például „Titicaca tó, Popocatepetl tűzhányó, Teguci-
galpa, etc.” 

Ernő mondta, hogy tagja volt a fúvószenekarnak. Va-
lami felrémlett az emlékezetemben, hogy ő lehetett az 
aki a tubát (bombardont) fújta. A hatalmas zeneszerszá-
mot mintha egyenesen az ő termetére tervezték volna. 
Engem bizonyára csak a pikoló kezelésére vettek volna 
be a zenekarba. 

Így terelődött a szó Rássy Paulin atyára, aki a gimná-
zium zenekarát vezette. Tulajdonképpen matematika-
fizika szakos tanár volt, de szívügyének tekintette a 
gimnázium zenei életét. Rássy mellett Falubíró Győző, 
Ferenczy Csaba, Gonda Keresztély is részt vettek az 

ének- és zeneoktatásban, különösen a szimfonikus zene-
kar vezetésében. Az utóbbi zenekar működésében az volt 
a legcsodálatraméltóbb, hogy évről-évre állandóan veszí-
tette a legjobb tagjait, de mindig akadt utánpótlás és fenn 
tudta tartani a színvonalat. Repertoárjában Haydn művei 
szerepeltek leginkább. 

A fúvós zenekar szerepe túlterjedt a zenei élmény 
nyújtásán. Pattogó indulók szolgáltatták a ritmust a gim-
názium kivonulásaihoz a nemzeti vagy helyi ünnepségek 
alkalmával. Ilyenkor az iskolák, frontharcosok, cserkész-
csapatok, sőt katonai alakulatok díszmenete közül gim-
náziumunk aratta a legtöbb sikert. 

Rássy tanár úr többször hangoztatta, hogy a zenészek 
általában jó matematikusok is. Annyira szerette a zene-
kar tagjait, hogy egyszer még egy ártatlan cinkosságot is 
vállalt értük. Dániel Ernő mesélte el az esetet. A gimná-
ziumnak volt egy zeneszobája, itt tartották a zeneszer-
számokat, itt gyakorolhattak a zenekar tagjai. A fúvós-
zenekar mesterei időnként nem csak a hangszereket 
fújták, hanem a titokban elszívott cigaretták füstjét is, 
amit a kályhába terelve igyekeztek eltűntetni. Egy ilyen 
művelet közepette lépett be egyszer Rássy tanár úr. – 
„Gyorsan oltsátok el, fiúk, mielőtt még meglátnak ben-
nünket.” 

Kádár Antal (1904 – 1975). Matematika-fizika ta-
nárunk egyszer alaposan megijesztett. Mise után szólt, 
hogy majd ugorjak fel a szobájába. Kopogásomra egy 
fehér maszkot viselő valaki nyitott ajtót, úgy nézett ki 
mint egy harcba induló vadember. Csak nehezen ismer-
tem fel Kádár tanár urunkat. Látva meglepetésemet 
nevetve magyarázta, hogy erős szakálla gyakori borot-
válkozást kíván, ez pedig irritálja a bőrét, gyógyszeres 
krémet kell használnia. Egy vajas kiflit nyomott a ke-
zembe, papírszalvétába csomagolva. A nagyböjt alatt 
lemondott reggelijéről, a péksüteményt a ministránsok-
nak adta. 

A matematika és fizika órák sok szorongást váltottak 
ki belőlem, ezek a tantárgyak nem tartoztak a kedvence-
im közé. Kádár tanár úr megérezte viszolygásomat. Az 
érettségi vizsgán egy aránylag könnyű egy-ismeretlenes  
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egyenletet adott fel, ami nem haladta meg a felkészültsé-
gem fokát. 

 
Dr. Lékai Lajos (1916 – 1994). Lékai tanár úr csak a 

felsőbb osztályokban oktatott bennünket történelemre, – 
de milyen szinten! A tankönyvben szárazon megírt ese-
ményeket anekdotákkal, a kulisszák mögött elrejtett 
emberi sorsokkal világította meg, rámutatott az össze-
függésekre, indítóokokra. A világtörténelem nem csak a 
véres csaták, uralkodók szeszélyeinek sorozataként ke-
rült tárgyalásra, hanem az egyéni gondolatvilág, nemzet, 
világnézeti mozgalmak tükörképévé vált. Akik a gimná-
ziumi évek után egyetemi tanulmányokra szánták magu-
kat, Lékai óráin ízelítőt kaphattak az egyetemi oktatás és 
tanulás módszereiből. 

A ministránsoknak nem volt nehéz dolga Lékai La-
jossal, szerény, igénytelen misézőnek bizonyult. 

A világháborút követő, egyházüldözés években Lékai 
Dallas (Texas) városába vándorolt, az ottani ciszterci 
rendház többi magyar tagja közé és a katolikus egyete-
men tanított. A ciszterci rend történetét ismertető könyve 
alapvető munka azok számára, akik e témát tanulmá-
nyozzák. Szerencsésnek mondhatom magamat, hogy 
egyik példányát könyvtáramban őrizhetem. 

Nagy szomorúsággal értesültem, hogy zseniális taná-
runk agyi érelzáródás következtében bénulást szenvedett 
és hosszú szenvedés után hunyt el Dallasban. 

 
Dr. Tóth Ev. János (1898 – 1950). Amikor a bel-

gyógyászati klinikán meglátogattam, sápadt, szenvedő 
arcára mosolyt erőltetett, köszönte a látogatást. A lázlap-
ról gyorsan leolvastam az orvosi zsargonban, rövidíté-
sekkel jelzett diagnózist, amelyet laikusok nem igen 
tudhattak kitalálni. A rosszindulatú kór már megtette 
szervezetében a gyógyíthatatlan rombolást. Nem lázadt 
sorsa ellen, belenyugodott a közeledő végbe, amelyet a 
Mindenható elrendelt. Elmélkedéssel, imával készült a 
nagy útra. Ugyanolyan egyszerű, mélyen vallásos, halk 
szavú ember maradt, mint aminek papi és tanári műkö-
dése közben megismertük. Tudta, hogy többé nem talál-
kozunk, úgy búcsúzott, inkább sejtetve, mint kimondva a 
fájó szavakat. Nem mondtam ellent, nem áltattam hazug 
reményekkel. Még csak orvostanhallgató voltam, de 
máris szembekerültem leendő orvosi pályafutásom egyik 
nehezen elfogadható problémájával: a gyógyítás mámo-
rító győzelme mellett el kell tudni viselni a vereség tehe-
tetlenségét is. 

Reméltem, hogy egészen haláláig sikerült megkímél-
nünk egyik emlékezetes vállalkozásának kudarcától. A 
tanári testület Tóth Ev. Jánost, hittan tanárunkat bízta 
meg a szexuális felvilágosítás bevezetésével. Mint most 
is, akkor is élénk viták folytak arról, milyen korban cél-
szerű az oktatást elkezdeni, mennyit kell a tárgyról kö-
zölni, milyen formában és kiknek. Ha túl korai a felvilá-
gosítás, felkeltheti azok kíváncsiságát, akik még esetleg 
nem is foglalkoztak a gondolattal; ha elkéstek az oktatás-
sal, a tanulók már más, esetleg nem egészen tiszta for-
rásból megszerezték a tudnivalókat, sőt már talán a gya-
korlatba is átvitték azokat. 

Abban az időben került ki a nyomdából egy az ifjú-
ságnak szánt, nagy érdeklődéssel fogadott könyv, a 
„Tiszta férfiúság”. Szerzője nevére sajnos nem emlék-
szem. (Tóth Tihamér – a szerk.) Az író szándékai a 
lehető legnemesebbek voltak, módszerei azonban mai 
szemmel nézve alkalmatlanok a kitűzött cél eléréséhez. 
Rendkívül félénk ködösítéssel, köntörfalazással tár-
gyalta a témát, a valóság, a tények nyílt és őszinte is-
mertetése helyett. Itt-ott igyekezett félelmet és bűntuda-
tot kelteni a szexualitás kezdeti jelenségeivel szembe-
kerülő éretlen kamaszokban. A maszturbáció önfertő-
zés nevet kapott, gyakorlása hátgerincsorvadás veszé-
lyével járt. 

Napjainkban könnyű kritizálni az akkori felfogást és 
módszereket, abban az időben azonban a szexualitás témá-
ja tabunak számított, társaságban nem illett említeni sem. 

Tóth Ev. János tanár úr a „Tiszta férfiúság” szelle-
mében látott hozzá feladatához. A hatás nem maradt el. 
Azok is, akiknek a felvilágosítása még várhatott volna, 
kíváncsiságból elkezdtek kísérletezni. Nem volt hiány a 
gyakorlati, szemléltető oktatásból sem azok részéről, akik 
már tapasztalattal rendelkeztek. Már a hittanórát követő 10 
perces szünetben sor került a beavatásra. 

Tóth Ev. János nem szerzett tudomást a nemes szándék-
kal végrehajtott felvilágosító munka a kívánttól ellenkező 
hatásáról. Szelíd, áhítatos egyéniségét bizonyára sokk érte 
volna. 

 
Varga Bennó (1895 – 1964). A természetrajz úgy-

nevezett apavidító tantárgynak számított, ugyanis elég-
séges, sőt elégtelen érdemjegyekkel tarkított félévi vagy 
évvégi bizonyítványban is lehetett belőle aránylag jó jegyet 
hazavinni. Varga Bennó tanár urunk nem igen buktatott 
el senkit. 

A népszerű tanár úr a gyors misemondók közé tartozott. 
Egyszer Ágoston Juliánnal együtt azonos időben kezdte a 
szertartást a két egymással szemben lévő mellékoltárnál, 
így követni és összehasonlítani tudtuk mindkettőjűk 
haladását. Varga Bennó semmiben sem maradt el Ágos-
ton mögött, egyszerre végeztek. 

A természetrajzi órák anyagát jól kiegészítették a ta-
nulmányi kirándulások az Eger környéki parkokba, 
erdőkbe. Varga tanár úr igen élvezetes formában tudta 
megismertetni velünk a környék flóráját és faunáját, 
valamint geológiai képződményeit. Néhányan felszed-
tünk egy-két kullancsot a kiruccanáskor, ezek eltávolítá-
sához is hasznos tanácsot adott. 

A természettani szertár gimnáziumunk egyik büszke-
sége volt; hasonló gazdag gyűjteménnyel egyik egri 
tanintézet sem rendelkezett és az egész országban is csak 
kevés. Rovarok, egzotikus szépségű lepkék, kitömött 
madarak és állatok mellett krokodil, kardhal stb. prepará-
tumok sorakoztak. Egyiptomi múmiát és bebalzsamozott 
macskát is láthattunk. Nem csoda, hogy ha a szertárba 
beszabadulhattunk, nehezen lehetett bennünket távozásra 
bírni. 

A szertár őre Varga tanár úr volt. Bizonyára nagy 
szomorúsággal töltötte el a gyűjtemény pusztulása az 
államosítás után.  
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Palos Bernardin (1904 – 1992) gimnáziumunk igazga-
tója mindig pontosan ugyanabban az időben jelent meg a 
sekrestyében, hogy felkészítsük a misemondásra. Már 
jóelőre elővettük a saját tulajdonában lévő kelyhet, paténát. 
Több tanár-áldozópapnak volt saját kelyhe, ezeket rendsze-
rint családtagoktól, tisztelőktől kaphatták. Akiknek ilyen 
nem adatott meg, azok a rend tulajdonában lévő, közösen 
használt kelyhekkel mutatták be a szentmisét. A legtöbb 
kehely arannyal befuttatott ezüstből készült, abban a barokk 
stílusban, amelynek példái az egész volt Osztrák-Magyar 
Monarchiában láthatók, hagymakupolás templomtorony-
sisaktól a füstölőkig és egyéb liturgikus használatra készült 
tárgyakig. Igazgató urunk kelyhe merőben más stílust muta-
tott, azért vettük elő jóval érkezése előtt, hogy megcsodál-
hassuk. Egyszerűen nem lehetett betelni különleges szépsé-
gével, mindig találtunk rajta valami izgalmas részletet. A 
kehely csészéje inkább egy mély tálra emlékeztetett, nem a 
szokásos magas urnákra. A talapzatát, a felső és alsó részt 
összekötő nyelet vagy ha úgy tetszik fogóját, zománc beté-
tek, domborművek és magyaros stílusú motívumok díszítet-
ték. A kehely kétségtelenül a modern magyar ötvösművé-
szet remekművét képviselte. 

Palos igazgató úr megjelenése egy másik művészeti 
ágat juttatott eszembe, a szobrászatot. Szikár alakja kis 
fantáziával a csúcsíves bolthajtások optikai benyomását 
kelthette, fejének kontúrjai is egymás felé görbültek. Test-
alkata azokra a középkori aszkéta szentekére emlékeztetett, 
akiknek szobrai a nagy gótikus katedrálisok portálját díszí-
tették. A középkori, névtelen kőfaragóknak azonban nehéz 
feladatnak bizonyult volna az arckifejezés megmintázása. 
Palos úr szája egy keskeny, szigorú vonallá húzódott össze, 
amelynek két vége időnként kissé lefelé görbült. Átható, 
szúrós tekintete félelemmel vegyes tiszteletet ébresztett 
csaknem mindenkiben. Megszólalásai kérdőjeleztek, kor-
holtak vagy utasítottak. Mindenkitől a legnagyobb fegyel-
met, a legnagyobb kötelességtudást, a legjobb egyéni telje-
sítést várta el, kifogások, kibúvók nélkül. Mulasztást, ha-
nyagságot, cinikus magatartást nem tűrt. Nemtetszését 
olyan metsző élességgel vagy csípős szarkazmussal fejezte 
ki, hogy a kritizált egyén megsemmisítve érezte magát. 
Elismerés, dicséret elég ritkán hangzott el az ajkairól, de 
mindig megérdemelten. Kevés szóval is határtalan örömet, 
lelkesedést váltott ki az illető tanulóból vagy iskolai alkal-
mazottból. 

Kezdetben nem sokan tartották népszerűnek. Az igazsá-
gosan alkalmazott szigorúság azonban látható eredménye-
ket hozott, a gimnázium hírneve felfelé szárnyalt, a tanul-
mányi eredmények javultak. Mielőtt egy felsőbb beosztásra 
neveztek ki Palos urat, a többség már szerette, távozása után 
pedig sokan hiányolták. 

Mikor Palos Bernardin átvette az igazgatói tisztséget, 
még javában dúlt a magyar rangkórság. Sokszor csak nehe-
zen lehetett eltalálni a kellő megszólítást a tekintetes, 
nagyságos, méltóságos, kegyelmes címzések útvesztőjében. 
Ezért aztán mindenkit inkább feljebb léptettek a ranglétrán, 
az igazgatóból főigazgató lett, az alorvosból főorvos, stb. 
Palos úr egyik első rendelete az volt, hogy kiszögeltetett 
egy feliratot az igazgatói iroda ajtajára. Egy idevágó Szé-
chenyi idézet alá ezt íratta: „Vallom, amit Széchenyi vall; 
megszólításom: Igazgató Úr!”. Már ez a jelentéktelennek 

tűnő intézkedés is rámutatott arra, hogy nem mindennapi 
egyéniség került a gimnázium vezetőségének élére. 

Igazgatónk szerette a szinte katonai, látványos kiképzési 
formákat. Megtanultunk zsinórral húzott egyenes sorokban 
menetelni, nyolcasával egymás mellett, ami kiképzett kato-
náknak sem ment mindig hibátlanul. Mikor valami ünnep-
ség alkalmával ki kellett vonulnunk, a város nézőközönsége 
biztos lehetett abban, hogy rendkívüli látványnak lehetnek 
tanúi, gimnáziumunk megjelenése büszkeséggel töltötte el a 
szülőket, a város polgárait, – no meg Palos igazgató urat. 
Mi, a tanulók is büszkén meneteltünk a teljes pompájában 
kifeszített ciszterci zászló után, saját fúvós zenekarunk 
indulójára; büszkén viseltük a zsinóros-sújtásos egyenruhát 
és a Bocskai sapkát, rajta a ciszterci címerrel. Ezen a büsz-
keségen alapult igazgatónk egyik kedvenc büntetési módja: 
eltiltotta a sapka viselésétől a megkívánt magaviselet ellen 
vétőket. A büntetés csaknem olyan hatást váltott ki, mint a 
pápai kiközösítés a középkorban. 

A ciszterci címerben látható hosszú lábú, hosszú csőrű 
madár faji hovatartozása találgatásokra adott alkalmat. 
Többen állították, hogy az egy pelikánt ábrázol, amelyről 
azt regélték, hogy a saját vérével táplálja a fiókáit. Végül is 
valaki elmagyarázta, a madár egy daru, az éberség jelképe. 
Csőrében egy zöld ágat tart, csak az egyik lábán áll, a másik 
láb karmaiban egy kődarabot szorít. Ha a daru elbóbiskol az 
őrhelyén, elejti a követ, erre felébred. – ”Ha pedig a kő a 
másik lábára esik, a daru egyedül is elropja a párválasztás 
idején esedékes táncot” – toldotta meg a legendát az örökös 
tréfacsináló, de tragikus sorsú osztálytársunk, Pelyhe Flóri-
án. (Elesett a dunántúli harcokban.) 

 
Az 1940-es évek elején mind az öt ciszterci gimnázium 

növendékei az Egertől nem messze fekvő Felnémet község 
határában található erdős-dombos környéken, a Bervában 
jöttek össze egy hatalmas táborban vezetőképző tanfolyam-
ra. Ma is ugyanolyan zavarban lennék, mint akkor, ha vala-
ki megkérdezné, milyen vezetőket akartak itt kiképezni. A 
cserkész-őrsök a háború előtt és alatt szinte észrevétlenül 
beolvadtak a kötelező „levente” mozgalomba, az egész 
egyre inkább a katonai kiképzés vagy előképzés felé toló-
dott el; más kifejezéssel egy para-militarista szervezetté 
vált. 

Sátrakban aludtunk szalmazsákon, az élelmezést csak 
kevesen kifogásolták. Egész napunkat mozgalmas tevé-
kenységgel töltötték ki a tábor szervezői. Reggel ébresztő 
Vongrey Guszti kürtszólójára, imádság és elmélkedés, 
utána hadi játékok, alaki kiképzés, ebéd, népdalok, eszme-
csere, stb. A sátrakat elmulasztottuk körülárkolni, így aztán 
egy nyári zápor idején a hegyoldalról lezúduló víz kiöntött 
bennünket, ázott ürgeként szaladgáltunk pótolni a mulasz-
tást éjfél után. Latrinákat sem ástunk, mindenki ott végezte 
szükségét ahol éppen tudott egy még kevésbé szennyezett 
erdőrészt találni. Egy csörgedező patak folyt keresztül a 
tábor mellett, megtörtént, hogy a szennyezés a felső szaka-
szon történt, a csajkamosás pedig az alsón. A hiányosságok 
és buktatók ellenére a többség sikeresnek tartotta a nyári 
tábort. Néhány bajai és budapesti felső osztályos diáktár-
sunk az egymás közötti beszélgetés alkalmával kifejezte 
aggodalmát vagy nemtetszését a katonáskodás miatt, de 
nem akartak (vagy féltek) nyilvános kritikával fellépni. 
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Palos igazgató úr elemében volt; mint táborparancs-
nok büszkén tartott szemlét a fegyelmezett, jól begyako-
rolt sorok fölött. A tábor utolsó napjait a kiértékelésnek 
szentelte a vezetőség. Mindenki egyéni elbírálást kapott. 
Egyenként jelentünk még a parancsnoki sátorban ülő 
vezetőség előtt. A külső megjelenés látszott a leginkább 
döntő tényezőnek; feszes vigyázzállás, a hasat behúzva, 
vállakat hátrahúzva, némi bokacsattogtatás sem ártott, a 
kifogástalan tisztelgés pedig elengedhetetlen volt a ked-
vező vélemény elnyeréséhez. Ma úgy látom, a militarista 
irányban történő eltolódást az akkori történelmi idők 
szelleme diktálta és sokak számára hasznosnak bizo-
nyult, előkészítette őket a hamarosan sorra kerülő kato-
nai szolgálatra. 

A sekrestye elég széles polcain, párkányain tartottuk 
könyveinket, ugyanitt végeztük az utolsó simításokat az 
írásbeli házifeladaton. Itt helyeztem el az egyik féltett 
kincsemet: Dante: Isteni színjáték”-ának mindhárom 
részét (Inferno, Purgatorio, Paradiso) egy vastag kötet-
ben. Babits Mihály – poeta doctus – egy évtizedet töltött 
el a fenséges, nehézveretű terzinák magyarra fordításá-
val. Már mindhárom részén átrágtam magamat, nem volt 
könnyű, főleg a sok történelmi utalás miatt. A misék 
közötti pár perces szünetekben itt-ott kinyitva a könyvet 
most már több élvezettel ízlelgettem a mű szépségét. 

Amikor belépett Palos úr, tekintete rögtön a tetszetős 
kötésű könyvön állt meg. „Ki olvassa ezt?” – kérdezte 
mintegy vádló hangsúllyal. Természetesen jelentkeztem. 
Titokban dicséretet vártam. E helyett; „Fiam, ez nem neked 

való olvasmány, még nem vagy eléggé érett ahhoz, hogy 
ezt megértsed.” Válaszul nem mentegetőztem, nem tilta-
koztam, csak elkezdtem szavalni: „Az emberélet útjának 
felén sűrű sötét erdőbe jutottam...” – majd olaszul folytat-
tam a már szállóigévé vált idézettel: „Voi ch'entrate lasciate 
ogni speranza”. 

Palos úr keményen összeszorított ajkai ellazultak, ösz-
szehúzott szemöldöke, homloka ráncai kisimultak, az acé-
los, hideg tekintet meleggé vált. „Melyik rész tetszett leg-
jobban, fiam?” – A pokol, igazgató úr. Nagyon sajnálom 
szegény Francesca da Riminit.” Finoman elmosolyodott, 
aztán hal-kan, melegen csak annyit mondott: „Olvasd csak 
tovább, fiam.” 

 

* * * 
 

 
EPILÓGUS 

 
 

Ennél a pontnál be kell fejeznem a hajdani ministráns 
visszaemlékezéseit, amelyet Terentius mondása szelle-
mében írtam: „Nihil humanum a me alienum esse puto” 
– semmi emberi nem idegen előttem. (Szép példája az 
accusativus cum infinitivo-nak). Sok mindenki és sok 
minden említésre méltó kimaradt, mert nem akartam a 
pszichológiában jól ismert Münchausen szindróma diag-
nózisát magamra vonni: homályos emlékeket a saját 
fantáziámból pótolni. Szeretném remélni, hogy a héza-
gokat majd valaki más kitölti. 

 

___________________ 
 

TÁVLATOS EMBEREK 
(Pataki Vidor emlékének)  

Tanárom volt, történész és rajongó, 
hogy miért rajongott, nem is tudom;  
talán az egri várért, vagy hasonló 
romért, – vagy értünk? – szerettük nagyon. 
 

Úgy kezdődött, már több mint hatvan éve,  
leltem szántás közben egy régi pénzt,  
kezébe adtam, eltűnődve nézte:  
„Ez láthatott sok jó egri vitézt!” 
 

Nagyot sóhajtva áhítattal mondta,  
hangjában múltunk számon kért jelent,  
mely oly sok hű fiát kínpadra vonja,  
de rám tekintve jövőt ihletett. 

Majd elvezetett a kazamatákba, 
s magyarázgatta minden kis kövét,  
egyszerre volt gyermek és pátriárka,  
és szórta nagy tudása özönét. 
 

S én, mintha élő forrás mellett ülnék,  
érzem, nem csak szomjúságom csitul,  
a légkör tiszta, egybeér a föld s ég,  
idő, tér s minden itt eggyésimul. 
 

E forrás szent nekem, és szent a Tenger;  
lelkemben így élsz, drága iskolánk,  
ilyenné szentelt pár távlatos ember,  
akikből kincsét Isten szórta ránk! 

  

Áldott rajongók, lelkünk ihletői,  
bennünk ma is tüzet gyújt lángotok: 
e tűz tanúnk, hogy szívünk híven őrzi  
a távlatot, mit tőletek kapott! 
 

Kerekes Károly 
Eger, 1991. máj. 18. 

 

 

 

Dr. Kerekes Károly ny. zirci apát, iskolánk volt tanárának 90. születésnapjára összegyűjtöttük verseit. Szándékunkban állt, 
hogy könyv formájában is megjelentetjük. Dr. Kilián István diáktársunk vállalta a szerkesztés feladatát és záró tanulmány 
írását. Ő tárgyalt a Szent István Társulattal a könyvkiadás ügyében, és várható, hogy a budai és az egri ciszterci iskolák és 
diákszövetségek támogatásával hamarosan megjelenik. Károly apátúr adakozó szívességének köszönhetően, sokszorosított 
lapokon bizonyára sokan őrizik egy-egy kedves versét. Örömünkre szolgálhat, hogy majd könyv alakban is olvashatjuk. 
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Emlékezzetek és emlékeztessetek… 
Ebben a sorozatban azoknak az egri ciszterci tanároknak és diákoknak emlékét szeretnénk megőrizni, akik II. 
Világháború és az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint azt követő terrorizmus szenvedői és áldozatai 
voltak. Kérjük, segítsetek ezen emlékek összegyűjtésében! 
 

Bán Elizeus atya, zirci perjel, 1950 szep-
temberében tagja volt annak a 21 fős, első-, másod- 
és harmadéves klerikusokból és két elöljáróból álló 
csoportnak, akik a szabad világban szerették volna 
továbbvinni a ciszterci életet, és vállalták a határon 
való átszökés bizonytalan „kalandját”. Újságunkban 
közöltük Nagy Mójzes atya írását erről az útról, ő 
azok közé tartozott, akiknek ez sikerült. Közülük 
nyolcan (Lékai Imre Ányos, Bán Zoltán Elizeus, Biczó 
Ferenc Emmerám, Haraszti Béla Xavér, Hegedüs 
József Albin, Katona Ferenc Farkas, Petkó Tamás 
Tarján, Kis Horváth Mihály Paszkál) az osztrák rend-
őrség „éberségének” köszönhetően az ÁVO börtöné-
ben kötöttek ki, ahol mindnyájan hosszú éveke töltöt-
tek.  

Bán Elizeus atya leírta a börtönévek történetét. 
Szíves hozzájárulásával folytatólagosan részleteket 
közlünk írásából. 

 
  

AAzz  éélleett  ffőőiisskkoolláájjáánn    
(Börtönélmények 1950 – 1954)  

  

Első külföldi utam 
(Aggodalmak és remények) 

  

Augusztus végén Zircre jött megyéspüspökünk, 
Badalik Bertalan. Összehívatta a rendtársakat és bejelen-
tette, hogy „a kormány a szerzetesrendeket likvidálni 
fogja”. Az elöljáróink gondoskodni próbáltak a növen-
dékekről, és szétosztották őket a püspöki szemináriu-
mokba. Forma szerint meg kellett írnunk a kérvényt a 
püspököknek, mintha a világból akarnánk felvételt kérni 

az illető egyházmegye szolgálatára. Nekem a székesfe-
hérvári egyházmegyében kellett volna folytatnom ta-
nulmányaimat. Összeraktuk személyi holminkat, és 
vártuk a további intézkedést. 

Szeptember elején félrevon egyik évfolyamtársam, 
Harding testvér, és titoktartást kér arra, amit majd mon-
dani fog. Megígértem. Akkor közli, hogy mód nyílik 
arra, hogy átszökjünk a határon, és Rómába menjünk 
továbbtanulni. „Minden el van intézve, ne kérdezz sem-
mit, csak holnapig add meg a választ, ha akarsz jönni!”  

Döntésem nehezen született meg. Feltételeztem, 
hogy az elöljárók tudnak a tervről, valószínűleg kívánják 
is, hogy igent mondjak. Ellene szólt, hogy féltem min-
den törvénytelenségtől. Ez meg még életveszélyes is 
volt, hiszen a határőrök lelőhetnek. Csiklandozott az 
ambíció, hogy római egyetemen tanulhassak, világot 
láthassak, de azért nem ilyen áron. Hogy mégis igent 
mondtam, az a megfontolás sugallta, hogy ebben a kíná-
latban Isten akaratát kell látnom, és biztosan az elöljárók 
is ezért üzentek nekem. (…) 

Szept. 5-én észrevétlenül elhagytuk a monostort, 
minden holmink ott maradt, és dél körül értünk Szom-
bathelyre, amely csak úgy hemzsegett az ávósoktól. 
Vazul testvér félt, hogy kopaszra nyírt fejem feltűnik 
nekik, és igazoltatnak, ezért vett nekem egy sapkát, s ez 
maradt az egyetlen emléktárgy nekem erről a kalandról. 
Napközben eltöltöttük valahogy az időt. Az izgalomtól 
nem tudtam enni. Este végre felszálltunk a döcögős 
magyaróvári vonatra. Itt vettem csak észre a többi nö-
vendéktársat, akik ugyanennek a kalandnak részesei. A 
kis vonat tömve volt utasokkal, főleg munkásemberek-
kel. Valakitől megkérdeztük, hányadik állomás lesz 
Mosonszentjános, és a jó útitársunk riadtan próbált min-
ket visszatartani, amikor látta, hogy „rossz helyen”, már 
Bősárkányra érve leszállunk. Az állomás mögött egy 
sövény árnyékában jöttünk össze, bár többen is előbb a 
falubelieket követve a falu felé, tehát ellenkező irányba 
gyalogoltak a köves úton, onnan kellett őket feltűnés 
nélkül visszahívni. Vazul testvérünk olyan messze el-
ment a tévelygőkért, hogy végül lemaradt a kalandról, 
mert nem várta meg a csoport. A sötét háttérből előlépett 
akkor egy szálas, talán 30 év körüli férfi, és két alacso-
nyabb. Mindhármuknál puska volt. A magas egy úgyne-
vezett Hanság-őr volt, Ernőnek szólították. Ő lett a mi 
felfogadott vezetőnk, az embercsempész. Cseppet sem 
barátságosan kezdte: „Nincs maguk közt áruló? Jól néz-
zék meg! Mert ha van, annak én kisuttyintom a szemét.” 
Bizonygattuk, hogy ismerjük egymást, és nincs köztünk 
áruló. Ezek után elindultunk a sűrű sötétségben az Ernő 
nyomában. Társai meg mögöttünk jöttek. Átéreztük 
kiszolgáltatott helyzetünket, és megértettük, hogy egyet-
len esélyünk a szerencsés kimenetelre ebben a nagy 
bizonytalanságban, ha megbízunk a vezetőinkben. Er-
dőn-mezőn vágtunk át, a közben felkelő teliholdat hol 
jobbról láttuk, hol balról. Néha meg kellett állnunk, mert 
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autóberregést vagy kutyaugatást hallottunk (állítólag az 
őzbakok hangja is ugatásra emlékeztet), néhol hangos 
csörtetéssel rohantunk, máshol csak óvatosan lopakod-
tunk, embermagasságú csalán közt haladtunk egymás 
kezét fogva, majd meg jött a jelzés elölről: „Lapulj!”, és 
az izgalom ellenére a rövid guggolás alatt is elszundítot-
tunk a fáradtságtól. Árkád testvér „biztosan tudta” vala-
honnan, hogy ilyen veszélyhelyzetekben a Magnificat-ot 
célszerű imádkozni. Órákig gyalogoltunk hangtalanul 
(kb. este 1/2 10-től hajnali 2-ig), és magunkban imád-
koztunk. Végre egy tisztáson az Ernő maga köré gyűjtött 
minket, rövid hazafias beszédet tartott, amelynek az volt 
a lényege, hogy ő nem a pénzért teszi ezt a szolgálatot 
(bár felvett minden személyért 1000 forintot, illetőleg 
egyet elengedett, mert valami  tévedés folytán az hiány-
zott), hanem kötelességének érzi, hogy „drága magyar 
véreit” kimentse a gyűlölt kommunisták kezéből. Aztán 
közölte, hogy hamarosan a határnál leszünk. Utunk 
utolsó szakaszát futva kell megtennünk a 40 m széles 
felgereblyézett sávon át, mert itt már nincs fedezék. A 
„vasfüggöny” két sor kb. másfél m magas tüskés drótke-
rítésből áll, a köztük levő 1 m széles köz közepén húzó-
dik egy drótszál, amely – ha belebotlik valaki – felrob-
bantja a legközelebbi rejtett aknát. Ezért az erdő szélétől 
ő majd odarohan a vasfüggönyhöz, a puskája csövével 
szétfeszíti mindkét sor kerítés drótszövedékét, hogy a 
keletkezett lyukon átférjünk, aztán int, s akkor egyen-
ként mindenki odafut, átbújik az első lyukon, átlépi az 
aknadrótot, átbújik a második kerítés lyukán, igyekszik 
átjutni a határt képező Hanság-csatorna nyakig érő kb. 3 
m széles fekete vízén, s a túlsó part töltése mögött már 
biztonságban van. Így is történt minden. Ernő mindenkit 
átsegített. Hála Istennek, senki sem botlott bele az akna-
drótba, nem villant fel a közeli őrtorony pásztázó fény-
szórója, nem jött járőr, és így nem került sor tűzharcra a 
minket biztosító két fegyveres meg a határőrök között. 
Az Ernő még megmutatta az irányt, amerre abba a falu-
ba jutunk, ahol a plébános már vár bennünket, és a pon-
tosan kidolgozott terv szerint eljuttat Bécsbe a 
Pazmaneumba. 

(Itt meg kell jegyeznem, hogy elmondásom nem csak 
saját átélésemen alapszik, hanem azokon az elbeszélése-
ken is, amelyeket utóbb a börtönben a társaimtól hallot-
tam, így nem csak emlékezetem kihagyása miatt, hanem 
esetleg téves információ miatt is lehet ezekben tárgyi 
tévedés.)  

A vállalkozás tehát sikerült, hátunk mögött fekete 
erdősáv jelezte édes hazánkat. Ki tudja, mikor látjuk 
egyszer viszont...? 
A ruhánk csuromvíz volt és iszaptól szennyezett, hiszen 
csak kevesen rendelkeztek olyan áldott hidegvérrel, 
hogy levetkőztek volna az átkeléshez (mint pl. a Fülöp 
testvér). Ezért a kis társaság úgy határozott, hogy átme-
legedés és erőgyűjtés céljából belefúrjuk magunkat az 
ott levő szénaboglyákba, és alszunk egy keveset. Amint 
kezdett világosodni, rendbe hoztuk magunkat. 21-en 
voltunk. (…) 

Az elöljáró: Bánk atya. Amikor indultunk, Paszkál 
testvér, aki Vendel apátúr rokona és a szökésünk egyik 
szervezője volt, az Ernő által mutatott irányba akart ve-

zetni, ám Bánk atya attól balra, a közeli faluba vezényelt 
minket. Az engedelmesség szellemében ezt követtük.  

 
(Közbevetőleg megemlítem a társak későbbi sorsát: 

 
Bánk New Yorkban doktorált, Springbankből Dallas ala-
pítói közt, egyetemi tanár lett; 
Ányos 7 évre ítélve 1956-ban szabadult, Pobletbe, majd 
Dallasba ment, laicizálva megnősült, megözvegyülve újra 
nősült, lerokkant, Angliában meghalt; 
Paszkál 4 és félévre ítélve ’56-ban szabadult, Dallasban 
lett házgondnok; 
Farkas 4 év után szabadult, Győri egyházmegyésként 
Hidegségen plébános, rendtag; 
Norbert Rómában tanult, Springbank-ből egyetemre 
küldve kilépett; 
Alajos Róma, Springbank, Dallasban  
Mózes Róma, Springbank, Quebec-ben doktorál, Dallas-
ban tanít, Szfvár, Dallas, (Szfvár meghalt – szerk.); 
Tarján 4 év után szabadult, pécsi egyházmegyés kispap, 
megnősül, szentül meghal; 
Dávid Rómában doktorál, Dallasban egyetemi tanár, be-
teg, de még tanít; 
Bertold Róma, Springbank-ből egyetemre, megnősül, na-
gyon korán meghal; 
Alpár Rómában kitették, USA-ba ment; 
Fülöp Róma, Springbank, Dallas, megnősült, egyetemi 
tanár művészetből; 
Polikárp Rómában 2 doktorátus, professzor, generális 
apát, zirci apát, rengeteg műtét; 
Emmerám 4 év után szabad, ’56-ban újra börtön, megnő-
sül, aktív katolikus, meghal; 
Xavér 4 év után szabad, megnősül, aktív katolikus;  
Albin 4 év után szabad, megnősül, hosszú betegség után 
meghal; 
Árkád Róma, Springbank házgondnok, világi pap, fel-
mentéssel megnősül, aktív katolikus; 
Apor Rómában doktorál, Dallasban tanít, megnősül; 
Harding Róma, megnősül, pszichológus; 
Elizeus 4 év után szabadul, pécsi egyhm. pap, ’89-től no-
víciusmester, (zirci perjel – a szerk.); 
Menyhért Róma, Dallasban tanít.) 
 

(…) 
Útközben találkoztunk a földjeikre igyekvő sváb pa-

rasztokkal, akik szekerükről mutogatták nekünk, hogy 
bilincsekre számíthatunk. Nem hittünk nekik, bíztunk a 
jó szervezésben. Tény, hogy amikor bevonultunk Tadten 
(Mosontétény) község plébániájára, szegény plébános 
igen megrémült. Nem ő volt a beszervezett ember. Akart 
is segíteni, meg félt is a következményektől. Közülünk 
csak kevesen tudtak németül, ezért együtt kellett marad-
nunk. Egyelőre kisebb csoportokban szétosztottak min-
ket családoknál, ahol kialhattuk fáradalmainkat (pl. 
szénapajtában), kimosták ruháinkat és bőségesen meg-
vendégeltek. Délután tovább kellett mennünk, mielőtt a 
hatóságok tudomást szereznek rólunk. A falunak nem 
volt vasútállomása, így csak busszal mehettünk tovább, 
vagy át kellett gyalogolnunk St. Andrä-ba, és ott száll-
nunk vonatra. 
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Nekem az első buszmegállónál kellett felszállnom 
(ha jól emlékszem) Farkassal és Emmerámmal együtt. 
Egyikünk sem tudott eléggé németül. Igyekeztünk fesz-
telenül viselkedni, és köszönés után helyet foglaltunk a 
busz végében. Pénzünk volt, tudtuk az úti célt, és vártuk 
a kalauzt. Nem is vettük észre azt a két szürke-
egyenruhás csendőrt, akik az első sorban ültek. A vezető 
csak nem indul. Némi szóváltás után hozzánk kezdtek 
kiabálni, de nem értettük, mit akarnak. Nem tudtuk, 
hogy náluk már a buszvezetőnél kellett a jegyet megvál-
tani. Akkor egy asszony magyarul kérdezte meg tőlünk, 
hogy talán Magyarországról jöttünk? Örömmel vallot-
tuk, hogy igen, mire közölte velünk, hogy szólnunk 
kellett volna az inspektor uraknak. Azok hátra is jöttek, 
elkérték a bejelentő lapunkat, aztán felkértek, hogy 
szálljunk le, és bekísértek a községházára. A busz el-
ment. A következő megállónál várta Ányos atya, Pasz-
kál és Tarján testvér. Az utasok odakiáltottak nekik: „A 
társaik bent vannak a községházán. Maguk is menjenek 
oda!” Szót is fogadtak. A harmadik megállónál Albin és 
Xavér testvér meg sem várták a buszt, hanem messziről 
látva a helyzetet, Albin indítványára maguktól elsétáltak 
utánunk, hogy el ne szakadjanak tőlünk. Bánk atya és 
társai viszont inkább a gyors eltűnést választották, hála 
Istennek, hiszen az volt a cél, hogy Rómába jussanak. 
Gyalog átsiettek St. Andrä-ba, és sikerült ott vonatra 
szállva baj nélkül megérkezniük Bécsbe. 

A tadteni jegyző kiválóan beszélt magyarul. 40–50 
közötti sánta ember volt, kellemetlenül érintette a mi 
esetünk. Átadott az egyik csendőrnek, aki elkezdte a 
jegyzőkönyv felvételét. Mulatságosan hatott, ahogyan 
silabizálgatta a nevünket, és németesen átírta. Ányos 
atya nevét, Lékai Imrét, így ejtette ki: Emmrich Lekháj. 
Biczó Ferencet (Emmerám) Fránc Picső-nek. Mikor 
Albin testvérhez ért, és Józef Hégédüsznek mondta, 
hozzátette: Geiger. Albin felkapta a fejét, és megkérdez-
te tőle németül, honnan tudja, hogy a Hegedűs név 
Geigert jelent. Erre elnevette magát: „Én is magyar 
vagyok, Lengyel Pista a nevem”. Egyszeriben nagyon jó 
lett a hangulatunk. Örültünk, hogy félhangos beszélgeté-
sünkben semmi olyat nem mondtunk, ami őket sérthette 
volna, sőt csodálkozva emlegettük, hogy lám itt, nyuga-
ton még az egyszerű csendőraltiszt is önállóan vehet fel 
jegyzőkönyvet. Lengyel Pista mindent megértett. Albin 
magával hozta a furulyáját, s most kérték az osztrákok, 
hogy játsszon rajta valamit. Először valami magyar 
népdalt játszott, de ennek nem volt nagy sikere. Erre 
eljátszotta nekik Müller – Schubert: Der Lindenbaum c. 
dalt. Ez már nagyon tetszett nekik. Megkérdeztük, hogy 
mi lesz a sorsunk. Erre olyasféle választ adtak, hogy a 
disszidálókat először lágerbe viszik, amíg kivizsgálják 
az ügyüket, aztán megkapják az „Ausweis-et”, és szaba-
don engedik őket. 

Estefelé gyalog átkísértek Andauba a határőrség lak-
tanyájába, majd onnan a Megváltós-nővérek zárdájába. 
Az egyik határcsendőr jó viszonyban volt a nővérekkel, 
mert a kislánya az ő iskolájukba járt. A nővérek protek-
ció nélkül is befogadtak minket, hiszen magyarok voltak 
talán mind, s miután részt vettek Ányos atya szentmisé-
jén, bő vacsorát adtak nekünk, sőt mi ettük meg azt a 

névnapi tortát is, amit a főnöknő a tanítványaitól kapott. 
A nővérek kevésbé voltak optimisták a jövőnket illető-
en, és ránk tukmáltak meleg alsóneműt és pulóvert. Mi 
azt hittük, hogy a telet már Róma meleg éghajlata alatt 
töltjük. Eszünkbe sem jutott szökni, pedig talán senki 
sem őrzött minket, míg a nővéreknél időztünk. Úgy 
emlékszem, egy parkettos folyosó padlóján aludtunk. 
Másnap jött értünk az ismerős csendőr, buszra szálltunk, 
és Burgenland fővárosába, Eisenstadtba (Kismarton) 
utaztunk. Itt a szürkeruhás és szürke tányérsapkás határ-
csendőrség (Gendarmerie) átadott minket a sötétzöld 
zubbonyos, fekete nadrágos, fekete tányérsapkás városi 
rendőrségnek (Polizei), amelynek őrszobája a 
Neusiedlergasse 33. alatt volt. A fogdánk egy néhai 
valószínűleg ferences zárda első emeletén található 
nagyobb terem és a belőle leválasztott két kis cella. A 
kb. 2x4 méteres cellácskákban 2–2 durván összetákolt 
emeletes faágy és egy WC gyanánt szolgáló közönséges 
bádogvödör az egyetlen bútorzat. A baloldali cellában, 
melynek rácsos ablaka az udvarra néz, Farkassal, 
Emmerámmal, Xavérral „nyertem elhelyezést”, míg a 
jobboldaliban először Ányos, Paszkál, Tarján, Albin 
lakott. Néhány nap múlva új foglyokat hoztak: három 
disszidens  brennbergi magyar bányászt és egy 
Waldmann Izsó (?) nevű zsidó származású fiatal magyar 
mérnököt. Ekkor Ányosékat kiköltöztették az előterem-
be, s az újakat zárták a helyükre. 

A kis kolostorban mások is laktak a rendőrségen kí-
vül, többek közt egy asztalos család. Műhelyük a hajda-
ni zárdatemplomban üzemelt. Egy másik fiatal család 
iskolás gyermekét láttuk reggelente hátán táskával ki-
menni a házból, s ez nagyon fájdította Albin szívét, 
mivel mi nem mehetünk iskolába. Itt lakott a mi foglá-
runk is, egy civil ember, Karl Koch, akiről nem tudtuk, 
alkalmazottja-e a Polizeinak, vagy csak bérelte azt a 
feladatot, hogy minket élelmezzen. Békés, csendes em-
berke volt, kicsit tudott magyarul. Felesége főzött ránk, 
de ez nem látszott megerőltetőnek: reggel és este mind-
össze egy kis karaj kenyeret kaptunk „feketekávéval”, 
amelyet inkább teának vélhettünk, ebédre pedig kevés 
levest („zerge bűze = Dörrgemüse, tehát szárított zöld-
ség vízzel föleresztve) és valami főzeléket kaptunk. Ha 
knődlit, azaz teniszlabda nagyságú kenyérgombócot 
adtak hozzá, akkor ez a teljes napi kenyéradag rovására 
történt. Kochné néha hangosan hívta az urát, és zengett 
tőle a ház: „Koáááál!” Mivel ettől a menütől nem híz-
tunk el, örömmel vállalkoztunk, ha hívtak, egy kis 
közmunkára, pl. akkor autómosót betonozni. Ilyenkor 
ugyanis jutalmul megjelent Koch úr valami lekváros 
kenyérrel, és megkérdezte: „No, kérsz kicsi Jause?” 
Előfordult, hogy a szovjet városparancsnokság vette 
igénybe munkaerőnket. Fizetségként megkínáltak az ő 
négyszögletű, fekete, gyurmaszerű kenyerükkel, amely 
ugyan nem volt ízletes, de jól megfeküdte az ember 
gyomrát, és elnyomta az éhségérzetet. A rendőrök jól 
viselkedtek velünk szemben, kivéve egy magyart, aki 
durván kiabált ránk, úgyhogy a többiek csitították. 
Nem tudjuk, azért-e, mert magyarok vagyunk, vagy 
mert papok, vagy mert disszidáltunk. Talán kommunis-
ta volt. 
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Eisenstadtba érkezésünk másnapján átkísértek min-
ket a Geheime Polizei épületébe kihallgatásra. Két kövér 
angolbajszos 50 év körüli civil ruhás úr azonosított min-
ket a személyi adatainkkal, majd Ányos atyát és Albin 
testvért ki is hallgatták németül, a többieknél megelé-
gedtek azzal, hogy levették ujjlenyomatainkat, és arcké-
pet készítettek rólunk elölről és oldalról sorszámmal 
együtt a bűnözők albuma számára. Ányost később is 
hívták kihallgatásra, és egyik alkalommal mondta neki 
valamelyik kövér úr: „Mi nem tehetünk semmit, meg 
van kötve a kezünk. Maguk az oroszok foglyai. Nem mi 
fogtuk el magukat. Részünkről elmehetnének, de most, 
miután a csendőrség jegyzőkönyvvel átadta magukat 
nekünk, már nem tehetünk mást, mint végigcsinálni az 
előírásokat, fénykép, ujjlenyomat stb., és továbbítani a 
szovjet városparancsnoknak. Az valószínűleg megkér-
dezi a magyar hatóságot, s attól függően dönt a sorsuk-
ról”. Elárulta, hogy tudomásuk van a többi 13 társunkról 
is, ők már el is hagyták szovjet-zónát. 

Ányos tájékoztatott minket kevésbé rózsás helyze-
tünkről, de a legtöbben nem adtuk fel a gyors szabadulá-
sunk reményét. Az egymás után következő szép Mária-
ünnepek (szept. 8, 12, 15, 24, okt. 7, 8, 11.) egyre élesz-
tették a Szűzanyába vetett bizalmunkat, és vártunk tü-
relmesen. Az itteni Megváltós-nővérek (Eisenstadt-
Oberberg) hoztak be ostyát, bort, misekönyvet, így 
Ányos néhányszor misézett egy pokróccal leterített 
asztalon, s ilyenkor minket, cellalakókat is kiengedtek a 
másik négyhez a külső terembe. Ennek a teremnek a 
hátsó udvarra is, meg a folyosóra is néztek ablakai. A 
folyosóról bámultak minket a rendőrök, mintha semmi 
fogalmuk sem lenne, hogy mi a szentmise. Rossz volt 
látni, hogy ezek az osztrákok éppoly hitetlenek, mint a 
szocializmusban élő magyarok. Paszkálban egyre erősö-
dött a gondolat, hogy ne várjunk bizonytalanságban, 
hanem szökjünk meg. Vizsgálgatta a hátsó udvarra néző 
ablakok rácsait, és felfedezett egy helyet, ahol viszony-
lag könnyen kilazítható egy pálca, és a tágabb nyíláson 
át tudnánk mászni. Egyre jobban belelovalta magát ebbe 
a tervbe, szinte megszállottan sétált fel-alá, végül el-
mondta társainak. Ányos nem akart egyedül dönteni, de 
mellette volt (?), Tarján a vastag combja miatt nehezen 
tudott volna átpréselődni, Albin ellenezte. Akkor súgva 
beszóltak nekünk, cellásoknak, és titkos szavazásra 
tették fel a kérdést. Abban mindenki egyetértett, hogy 
csak együtt megyünk, nem hagyunk senkit cserben. 
Gond volt az is, hogyan tudunk az első emelet magassá-
gából nesztelenül és épen leérni a földre. És hogyan 
tovább? Imádkoztunk, majd szavaztunk, és – győztek a 
„gyávák”. Néhány nappal később a másik cellában lakó 
bányászok az éj leple alatt elfűrészelték a maguk rácsát, 
a folyosón keresztül lejutottak az udvarra, de ott az őr-
ség némi hajsza után elfogta őket, majd valami szigorí-
tott börtönbe szállították őket. Később Budapesten, az 
ÁVO-n láttuk viszont egymást.   

Az idő múlását igyekeztünk jól felhasználni: Ányos-
tól olaszul tanultunk, tájékozódtunk a római szokások-

ról. Ányos beszámolói kiábrándítólag hatottak ránk, már 
nem is vágyódtunk annyira Rómát látni. Hallottuk, hogy 
a nagy forróságban is fekete, bokáig érő kabátban 
(capotto) és széles karimájú kalapban szabad csak ki-
menni az utcára stb. stb. Természetesen vállaltuk volna a 
furcsaságokat is, de megértettük, hogy nehézségek min-
denütt adódnak, ez a földi élet sehol sem mennyország. 
Előttünk lebegett a lehetősége, hogy visszahurcolnak 
Magyarországra, és féltünk a ránk váró kínoktól, de tán 
az sem lenne olyan rossz, mint hírlik, pl. hogy a „bokor-
ugrókat” az ávósok gumibottal jól elverik: 50 ütés a 
tenyérre az útlevél, 50 a talpra a vízum. Majd meglátjuk, 
ha úgy adódik… 

A cellás életbe, a bádogvödör bűzébe, az állandó 
éhezésbe úgy beleszoktam, hogy hangzatosan ki is 
jelentettem, le tudnám tenni a stabilitás örök fogadal-
mát erre a helyre. Elmélkedtem Szent Bernát egyik 
mondásán, aki a keresztes hadjáratra toborozva némely 
jelentkezőket Clairvaux-ba vitt magával novíciusnak 
ezzel a biztatással: így rövidebb úton jutnak el Jeruzsá-
lembe (a mennyeibe). Mi is ezzel az eisenstadti kitérő-
vel rövidebb úton jutunk Rómába. Nos, ez a kitérő 
kicsit bővült. Okt. 10-én a rendőrök átkísértek a szovjet 
városparancsnokságra. Már előzőleg is voltunk ott 
kihallgatáson. Akkor szemben ült velünk a kihallgató 
tiszt, mellette az orosz-német tolmács, oldalt pedig egy 
civil ruhás, aki csak figyelt, de aki a legfontosabb sze-
mély volt: egy GPU-s. Végigkérdezték tőlünk: 
„Sztugyent?” Az egész kihallgatás barátságos légkör-
ben folyt, ők is csak a németül tudókkal beszéltek. 
Most is abban a nagyteremben kínáltak meg hellyel 
minket, ahol zajlott az élet, ki-bejártak katonák, civi-
lek. Orosz képeslapokat toltak elénk, és egész délután 
ügyet sem vetettek ránk. Úgy tűnt, valóban a szabadu-
lás előtt állunk. Este aztán előállt egy leponyvázott 
katonai teherautó, arra feltessékeltek minket, utoljára 
hagyva Ányost és Emmerámot, és nekik megbilincsel-
ték a kezüket. Végül egy géppisztolyos és egy revolve-
res katona ugrott fel. Ez már nem jó előjelnek bizo-
nyult. Farkas testvér meg is kezdte óvatos akcióját: a 
kényesebb feljegyzéseit eltüntette, azaz megette. Albin 
is ügyeskedett: a kocsi oldalán át eresztette szélnek 
írásait. (Később kiderült, hogy ezek fennakadtak a 
ponyvában, és megtalálták az ávósok.) A teherkocsi 
kigördült a városból, egy útjelző oszlopnál többször 
körbefordult (talán azért, hogy elveszítsük tájékozódá-
sunkat), végül ráállt az Ödenburg, azaz Sopron felé 
vezető útra. Egy percre megálltunk az osztrák határőr-
ségnél, majd hamarosan újra fékezett a vezető. Fel-
hangzott édes anyanyelvünkön a kétségeinket végleg 
eloszlató kérdés: „Hoztak valakit?” Felszállt egy tol-
mács, az autó újra indult, és mi tudtuk, hogy vége a 
külföldi kalandozásnak, nem kell capotto-ban és széles 
karimájú kalapban járnunk, olaszul tanulnunk, hiszen 
itthon vagyunk szép hazánkban. 

 
(Folytatása következik) 

 
 

–––––––––––––––– 
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EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN A 2007/08-AS TANÉVBEN 
HÚSVÉTTÓL – VENI SANCTÉIG … 

MÁRCIUS 
29. A Palotás József és a Kertész Andor megyei matematika versenyek, továbbá a Bugát Pál általános iskolai 

kémia verseny megrendezése iskolánkban. 

ÁPRILIS 
15–18. Köböl Zsolt nevelési igazgatóhelyettes úr, Utasi Tamás és Kovács Ottó tanár urak a lengyelországi 

Przemyśl város Kanty Szent János Gimnáziumába látogattak a testvériskolai kapcsolatok felvételének 
szándékával. 

16. A költészet napja alkalmából a 12. évfolyamos tanulóinknak Lisztóczky László nyugalmazott főiskolai 
tanár előadást tartott a Nyugat című folyóiratról.  

19. Az egyházmegyei ministráns találkozón 1500 ministráns gyűlt össze a székesegyházban. A délutáni prog-
ramok egyik helyszíne iskolánk volt. 

24. A holokauszt emléknap alkalmából iskolánk volt diákja, Székely Gábor megemlékezést tartott a 11. évfo-
lyam diákjai számára, akik a Jób lázadása című filmet is megtekintették. 
A kollégisták kirándulása Kassára. 

29. A végzős évfolyamok tanulóinak osztályozó konferenciái. 
Ballagási ünnepély a kollégiumban. Este pedig közös szerenád. A búcsúzó osztályok az iskola előtti téren 
búcsút vesznek tanáraiktól. 

 
30. Az utolsó tanítási nap a végzős évfolyamoknál 

 
MÁJUS 

1. A végzős évfolyamok tanulóinak ballagási ünnepe. 
Ebben a tanévben a tornaterem építése miatt az udvar helyett a bazilikában tartottuk szentmisével egybekötve 

a ballagást. Az utolsó néhány perces „osztályfőnöki óra” után, az osztályok a kisharang jelzésére elindultak végig 
a Széchenyi utcán. Útjukat diáktársaik sorfala jelezte. A ballagási menet élen az iskola új lobogója haladt, három-
tagú zenekar fújta a jól ismert ballagási dalokat. A ballagók sorát a meghívott vendégeinkkel a tantestület zárta. A 
zsúfolásig megtelt bazilikában a szentmisét Mándy Zoltán atya, érseki helynök végezte, s prédikációjának utolsó 
gondolata így hangzott: „Ti eljöttetek ide Jézus Krisztushoz, s Jézus Krisztus is küld benneteket az életbe azzal a 
paranccsal, hogy életetek termékeny és gyümölcsöző legyen. Ennek záloga, ennek eszköze, hogy Isten igéjével, 
az Eucharisztiával táplálkoztok, s ezáltal Jézus Krisztusban maradtok, s így tudjátok majd Jézus Krisztus cseleke-
deteit végrehajtania világban. Ehhez és ebben segítsen benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent-
lélek!” 

A szentmise után a ballagási ünnepség Balla Ádám 13.K osztályos tanuló szavalatával vette kezdetét, aki Ba-
bits Mihály Zsoltár férfihangra című versét mondta el. Ezt követően iskolánk igazgatónője, Dr. Pisákné Balogh Éva 
igazgatónő ünnepi beszédében felsorolta a végzős diákjaink érdemeit: 

Kedves Szülők! Iskolánk tantestülete nevében köszönöm a bizalmukat, hogy ránk bízták gyermekeik tanítását. 
A búcsúzás a számvetés időszaka is. Örömmel jelenthetem Önöknek, hogy a 124 végzős diákunk 4,1-es tanul-
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mányi átlaggal fejezte be középiskolai tanulmányait. Közülük 41-en kitűnő eredménnyel végeztek, 61-en nyelv-
vizsgát is szereztek. Számosan vannak, akik tanulmányi és sportversenyeken eredményesen szerepeltek, akik 
méltán megérdemlik, hogy nevük és eredményük itt is elhangozzék. Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjében 
Lakatos Vince 13. K spanyol nyelvből 10. helyezést ért el. Győrben az Audi Technik Kreativity 2008 országos 
döntőjében Örkényi Dávid és Ferencz Norbert 12. C osztályos tanulók 2. helyezést értek el. Versenygyőztesként 
egy hetet tölthetnek a franciaországi Maconban Szabó Edina 12. C és Nyikes Attila 13. K osztályos tanulók. 
Koncz Nóra 13. K osztályos tanuló a német szépkiejtési és műfordító verseny országos döntőjében első helyezett 
lett. Tóth Andrea, Orosz Katalin és Tóth Orsolya 12. B osztályos tanulók a Mindszenty Emlékverseny országos 
döntőjében negyedik helyezést értek el. Selmeci Tímea 13. K osztályos tanuló a Langwest angol nyelvi verseny 
döntőjében harmadik helyezést ért el. Eredményesen szerepeltek több alkalommal is országos középiskolai ver-
senyeken Demeter Blanka, Nagy Dóra, Gábor Éva és Képes Kitti 13. K osztályos tanulók. Országos angol 
retorikai versenyen Balla Ádám 13. K osztályos tanuló második helyezést ért el. Pásztor Anna 12. C osztályos 
tanuló sikeres nemzetközi pályázatának köszönhetően jelenleg Norvégiában folytatja tanulmányait. A katolikus 
iskolák világbajnokságán Madridban Gledura Bianka 12. C osztályos tanuló egyéni és váltóúszásban első helye-
zett lett. Több alkalommal is a dobogó legfelső fokán állhatott az országos úszóversenyeken nyújtott eredményé-
ért Farkas Péter és Jakab Dániel 12. C osztályos tanulók. A Francia Intézet által szervezett versenyen gasztro-
nómiai kategóriában Juhász Katalin 12. C első, Nagy Fruzsina 12. C harmadik helyezést ért el. A diákolimpia 
országos döntőjében több alkalommal volt első helyezett Vincze Ádám 13. K osztályos tanuló. A Dr. Lénárt János 
Emlékversenyen több alkalommal is első és második helyezést ért el Bátonyi Zsolt, Glück Viktória, Kiss Dóra, 
Lénárt Patrícia, Sziklay Éva, Vass Orsolya, Kiss Dóra és Pálkovács Zsófia 12. C. Az 1956-os emlékversenyen 
riportkategóriában első helyezést ért el Szendrei Klára 12. C osztályos tanuló. 

Szép hagyománya iskolánknak, hogy a ballagáson kerül átadásra iskolánk legrangosabb kitüntetése, a Gárdo-
nyi-díj. A Gárdonyi-díjat azok a végzős tanulók kaphatják meg, akik négy éven át kitűnő vagy jeles eredményt 
értek el, és versenyeken öregbítették iskolánk hírnevét. Ebben az évben 13 tanuló részesül Gárdonyi-díjban. Ta-
náraink közül Gyimesi Alajosné kapja a Gárdonyi-díjat, aki 1983 óta dolgozik iskolánk kollégiumában. A Gárdo-
nyi-díjasaink a következők: Orosz Katalin 12. B, Tóth Andrea 12. B, Tóth Orsolya 12. B, Szabó Edina 12. C, 
Balla Ádám 13. K, Demeter Blanka 13. K, Gábor Éva 13. K, Képes Kitti 13. K, Koncz Nóra 13. K, Lakatos 
Vincze 13. K, Nagy Dóra 13. K, Nyikes Attila 13. K, Selmeci Tímea 13. K  

Varga Attila „Küldölek én…” kezdetű szerzeményével búcsúzott az énekkar, amelyet Bisztriczki Zoltán tanár úr 
és Pohl Tamás 10.K osztályos tanuló gitáron, Farkas Veronika 9.K osztályos tanuló fuvolán, Taray Bianka 11. K 
osztályos tanuló hegedűn kísért. Vereb Alexandra 12. K osztályos tanuló búcsúztatta el a végzős diáktársait, 
Brunda Klaudia 12.E osztályos tanuló pedig a elköszönt iskolájától, tanáraitól és az itt maradó diáktársaitól. A 
Himnusz közös eléneklése után végzős diákjaink letették a hála fehér szegfűit a bazilika oltára elé, és visszaindul-
tak az iskolába, hogy búcsút vegyenek az Alma matertől is. 

Diákjaink május 5–27 között közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgákat, június 16–25 között pedig kö-
zépszintű szóbeli érettségi vizsgák az iskolánkban. 
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„Oldalindító” sorok 
„Merem állítani, hogy a világ megreformálására csaknem fontosabb a 
leányok jó erkölcse, nevelése, mint az ifjaké, mert mindnyájan édes-
anyánktól kapjuk az élet első irányvonalait, és amit a gyenge cserép-
edénybe beletöltünk, annak illata örökre ott marad.”   Pázmány Péter 
 

Már rég óta érlelődik az elhatározás, hogy újságunkban, ha csak egy kis „sarokban” is, essék 
szó az egri angolkisasszonyok iskolájáról, tanárairól, diákjairól, – ami a közös múltat illeti. 
Hisz legtöbbünk számtalan szállal kötődik ma is az intézet „növendékeihez” – e sorok írójá-
nak édesanyja, felesége és húgai is ebben az intézetben tanultak. Összekötnek minket diákéve-
ink közös emlékei is. Az iskoláink közötti kapcsolat egyik formáját jelentette, hogy 1901. és 
1948. között több mint húsz ciszterci tanár tanított az angolkisasszonyok iskoláiban. 

Összeköt az elmúlt évtizedek sok keserű, közösen megélt tapasztalata, hiszen meg kellett 
élnünk iskoláink – nem annyira a falainak, de szellemének – szétzúzását, tanáraink szégyen-

teljes meghurcolását, szétszóratását,  
Ám figyelmünk volt egymásra a reményteljes újraindulás éveiben is, és szerető figyelemmel kísérjük ma is 

mindkét iskolában az újjáépítés további lépéseit.  
Diákszövetségünknek családi kapcsolatok révén ma több „angolkisasszony növendék” tagja van, s reméljük 

ők is olvasói lapunknak. Újságunkban egy oldalt (lapot) nyitunk, ahol közös dolgainkról egy pár gondolatot el-
mondhatunk egymásnak.  

Kérjük az angolkisasszonyoknál végzett ((öreg))diákokat, diákszövetségünk tagjait, segítsék e kezdeménye-
zést, és írják meg nekünk emlékeiket a közös múltról, gondolataikat a közös jelenről.     O.Gy. 
 

_______________ 
 

Névváltozás 
 

Az angolkisasszonyok (Institutum Beatae Marie Virginis I.B.M.V.) szerzetes rendjének neve 2004. január 30-tól 
Congregatio Jesu (CJ) névre változott. A rend konstitúciója (alkotmánya) pedig szinte teljesen a Jézus Társasága alkotmá-
nyát követi. Jézus Kongregációja nevet az alapítónő Ward Mária több száz évvel ezelőtt már kérte a Szentszéktől. 
 
Egy kis történelem 

 

1852 –1948 
Az angolkisasszonyok működése hazánkban 1628 márciusától indul el Pozsonyban, ahol maga Ward Mária 

Pázmány Péter kérésére iskolát és rendházat alapított.  
1852. november 1-jén Bortakovics érsek ünnepélyes szentmise után iktatta be a rend tagjait munkájukba. A nevelő-

tanító intézetnek két tagozata volt: a belső elemi négyosztályos és a külső elemi négyosztályos iskola. 1874-ben meg-
alakul a tanítónőképző. A 6 osztályos felső leányiskola 1899-től indul és ebből alakul ki a 8 osztályos leánygimnázium 
1916-ban, mely már érettségit ad.  

Az 1944-es állapotok alapján az intézetekben a tanító rendtagok száma 81, a diákok száma 1138 volt. 1948. július 
10-én minden állami tulajdonba került, az egri Sancta Maria leányiskolában ekkor összesen 1322 növendék tanult az 
ötféle iskolatípusban.  

 

1948–1990 
1950. június 19-én éjjel, miután már mindent államosítottak, leponyvázott teherautókkal vitték el az egri nővéreket a 

máriabesnyői „koncentrációs” kolostorba. 450 apácát hurcoltak ide, ahol eredetileg 100 fő számára volt hely. 1950. 
szeptember 21-én éjfélkor minden szerzetesnek le kellett vennie a szerzetesi ruhát, s még sok időnek kellett eltelnie, 
mire azt újra felölthették. 1961. augusztus 20-án kápolnát is házasságkötő teremmé alakították át.  

Az 1948-as államosítás után néhány rendtag külföldre ment: Németországba, Angliába, Franciaországba. A legna-
gyobb és leglátványosabb eredményeket az argentínai misszió érte el Platanosban.  

A legtöbben kántorok, hitoktatók, plébániai irodisták lettek, de akadt közöttük templomi takarító, sekrestyés, magántanár, 
műszaki rajzoló, MÁV-kalauz, sőt általános iskolai tanár és igazgatóhelyettes is. Az idősek szociális otthonba kerültek.  

 

1990. -től 
 

Az angolkisasszonyok 1989. október 6-án kérelmet nyújtottak be Eger Városi Tanácsára visszatérésük ügyében. Az 
első tanév 1990. szeptember 16-án nyílt meg, és ennek előkészítésében nagy szerepet vállalt Valuch István kanonok 
pápai prelátus – akkor a „barátok” templomának plébánosa, diáktársunk is. Az iskola igazgatónője M. Juhász Mária 
lett, akinek az argentínai misszióban sok-sok éven keresztül kiemelkedő szerepe volt.  

Ma a Congregatio Jesu (Angolkisasszonyok) Sancta Maria intézetben négyosztályos római katolikus elemi iskola, 
alapfokú zeneiskola, nyolcosztályos római katolikus országos beiskolázású gimnázium és 173 fős kollégium működik. 

________________________ 
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Falubíró Győző tanár úrra emlékezünk… 
 

Falubíró Miklós Győző 100 évvel ezelőtt, 1908. november 10-én született 
Muraszombaton, ahonnan a család hamarosan Szentgotthárdra költözött. 
Négyen voltak testvérek, a családban Miklós a legfiatalabb.  

Középiskoláját a helyi Szentgotthárdi Magyar Királyi Állami Főgimnázi-
umban végezte 1918 és 1926 között. A ciszterciekkel is itt kerülhetett szoro-
sabb kapcsolatba, a gimnáziumban ciszterci hittantanárai voltak. Zircen 1926. 
augusztus 29-én öltötte magára a novíciusok fehér ruháját – Vajk Atanázzal 
együtt. Az akkori előírásoknak megfelelően a noviciátus után két éves filozó-
fiai tanulmányait Zircen végezte, majd a 1929/30-tól a teológiát Budapesten a 
Bernardinumban folytatta, s a Pázmány Péter Tudományegyetemen történe-
lem-latin szakon végezte egyetemi tanulmányait. 1935-ben nyert középisko-
lai tanári oklevelet. Szakdolgozatát is szűkebb hazája történetéből írta: A 
szentgotthárdi apátság története a XVI. és XVII. században. Közben 1931. 
június 27-én örökfogadalmat tett és július 5-én pappá szentelték. 1935/36-tól 
két évig volt segédlelkész Hercegfalván, majd tanári pályáját 1938 szeptem-
berében kezdte el Egerben, ahol 1944-ig tanította a latint és a történelmet. 
Átvette az iskola zenekarának, később énekkarának irányítását. Az ő kezében 
alakult át a „vonós” igazi szimfonikus együttessé. Akik a harmincas évek 
végén és a negyvenes évek első felében voltak a Szent Bernát gimnázium diákjai, igen sokan egy életre szólóan maguk-
ba fogadták a klasszikus zene szeretetét, és ma is tiszta forrásnak érzik a magyar népdalok melódiáit. Ha szó esik ilyen 
témákról találkozókon vagy baráti társaságban, felidéződik Falubíró Győző tanár úr alakja, aki az iskolai zenekar élén 
Haydn, Mozart, Bartók és Kodály zenéjével formálta át diákjai zenei ízlését. „A zene lélekformáló erejét csak az ismeri 
igazán, aki zenekarban játszhatott egy ilyen karnagy irányításával” …– írja Bán Ervin diáktársunk, aki a zenekarban 
fuvolán játszott.   

1944 őszétől apátja Bajára helyezte, hol az államosításig, 1948-ig taníthatott. Ezután 1950. június 9-ig a bajai Szent 
József plébánián segédlelkész, amikor is a rendtársaival Kunszentmártonba hurcolták az ávó emberei.  

A szerzetesrendek betiltása után a Bajához közeli Vaskútra kerül, ahol a helyi plébánián kántorságot vállal. Ma is 
kedves emlékeket őriznek róla a község lakói. A plébánián, majd albérleti szobában lakott meglehetősen szerény kö-
rülmények között. Ebédjét maga főzte, szívesen segített a mezei munkában, szőlőművelésben. Itt működik 1964 nyará-
ig, amikor az Egyesült Államokban élő nővérét látogatja meg. Erről beszél az egri osztálya 30 éves találkozójára, 1974 
szeptemberében küldött magnószalagon: 

… Komoly szándékom volt, hogy ez csak látogatás lesz, és karácsonyra már otthon leszek. Komoly volt a szán-
dékom, hiszen akkor már 57 évemben voltam, és ilyen korban elkezdeni egy új nyelvet, pláne ezt a nehézségéről 
híres angol nyelvet, és egy új életet megszokni – öreg vagyok már hozzá. 
Mégis másképp történt minden. Hosszú volna és nem érdekes elmondani, hogyan bátorítottak és hogyan alakult 
a dolog, de egy évi New Brunswick-i tartózkodás után 1965 július végén Irvingbe mentem, és újra magamra vet-
tem a rendi ruhát. 
… Ide érkezve Irwingbe elkezdtem az angolt tanulni, amiről kisült, hogy még nehezebb volt számomra mint gon-
doltam. S egyúttal zongorát is tanítottam az iskolában, s ez bizony eleinte elég nagy probléma és gond volt ne-
kem. 
… Most (1974-ben) Fort Worth-ban vagyok, nem messze Dallastól, egészen nyugatra. Már a harmadik éve, hogy 
itt vagyok. Apáturunk helyezett ide a Sister of Saint Mary of Namur nevű apácák lelkészének.  
… És még plébániára is járok néha vasárnap segíteni a misézésben. Aztán minden héten egyszer a rendházba is 
megyek vagy többször is, ha van rá okom. Ez nincs messze. A rendházunktól a mi házunkig 33 miles, kb. 52 km. 

 
1975. június 4-én hunyt el. Dallasi rendtársa, bajai tanítványa így nekrológjában: 

Mióta magyar ciszterciek élnek Amerikában – közel harminc éve annak már– a legszomorúbb hívással június 
4-én du. fél-egykor szólt a telefon, mikor a St. Paul’s Hospital-ból egy hivatalos hang tudomásunkra adta, hogy 
Győző testvérünk, mindannyiunk felejthetetlen „Győző bácsija”, a maga csendes módján elköltözött az élők sorá-
ból. … Két napja már eszméletlen állapotban volt, és hátralevő órái csak lassan estek egymásra mint élet-
könyvének utolsó lapjai, miket gondosan forgatott a halál az Örök Élet küszöbéről. Győző testvérünk volt az első, 
kit a magyar ciszterci kolónia soraiból szólított magához az Úr, mióta egy bőrönddel teli Isten-áldással (semmi 
másunk nem volt) itt Texas-ban alapítottunk házat. Ennek is közel húsz éve már. Eddig éltünk, építettünk, tanítot-
tunk, odaadtuk magunkat az ősi eszménynek: ardere et lucere, de csak ez év június 4-én, egy magyar gyászna-
pon 1920 óta, lettünk egy fénnyel kevesebbek. Győző testvérünk útrakész volt; minden drámai hatáskeltés nélkül 
távozott sorainkból, úgy mint a hajdani névtelen szentek a legendákban. Mikor már a koporsóban feküdt, mi, akik 
ismertük, szinte a homlokáról olvashattuk Krisztus Urunk szavait: „Higgyetek az Istenben, énbennem is higgye-
tek”. Június 6-án de 10-kor valamennyien még egyszer körülálltuk földi maradványait koncelebrációban, majd a 
Dallas-i Calvary Hill temetőben helyeztük örök nyugalomra. 

* * * 
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A családjáról 
 

Osztályfőnökünk, Falubíró Győző születésének 100. születési évfordulója alkalmat szolgáltatott arra is, hogy próbáljuk 
megismerni azt a családi hátteret, ahonnan elindult. Kíváncsiak voltunk azokra a körülményekre, melyek őt olyanná alakí-
tották, akit mi először kis gimnazistaként, majd nagy diákként ismertünk. Voltak tanáraink, kiknek családi kapcsolatáról 
többet tudtunk, de osztályfőnökünk erről csak kevés szót ejtett, és családi szálai is az ország távolabbi részébe vezettek. 

Szerencsénkre megtudtuk, hogy Győző unokahúga, Nyírfásné Falubíró Kinga jó pár éve Budapesten lakik. Kinga 
asszony örömmel fogadott bennünket és szívesen beszélt 
a családról és nagybátyáról, aki a keresztapja is volt. Ő 
már „Falubíró”-nak született. Édesapja és Győző is a 
harmincas évek közepén változtatták meg Friskics családi 
nevüket.  

Előkerültek régi családi képek, néhány levél is.  
Megtudtuk, hogy a Friskics család – négy gyermekkel – 

a vendek lakta Muraszombatról 1909-ben költözött át 
Szentgotthárdra. Győző édesapja Muraszombaton, majd 
Szentgotthárdon jó nevű szabómester volt, akit messze 
vidékről is felkerestek. Szentgotthárd ebben az időben 
kétezer lakosú nagyközség volt, de már itt 1897 óta műkö-
dött gimnázium. Valószínűleg az áttelepedés egyik oka 
volt, hogy itt gyermekeik taníttatására kedvezőbb körülmé-
nyek adódtak. A legidősebb fiú, Pál 1909 szeptemberében 
kezdte el középiskolai tanulmányait a szentgotthárdi gim-
náziumban, két év múlva követte a második fiú József, 
majd három év múlva Győző nővére, Mária is mint magán-
tanuló ugyancsak ebbe az iskolába járt. Az 1912/13-as 
tanévtől több éven át három Friskics gyermek járt 
Gotthárdon a gimnáziumba. Győző 1918-tól kezdte a kö-
zépiskolát. 

Nagy szomorúsága lehetett a családnak, hogy a leg-
idősebb fiúk, Pál, aki 1916-ban, mint VII-es gimnazista 
katonának vonult be, majd egy hónapos tanfolyam után 
VIII. osztályból vizsgát és sikeres, ún. hadi érettségit 
tett, a frontra kerülve hamarosan hősi halált halt. 

Mindezeket Kinga asszony fiatalként a családi króni-
kából ismerte. A családi képet is tőle kaptuk. Győzőről már csak a szétszóratás utáni időkből voltak személyes emlékei. 

A Friskics család 1916-ban 

Vajon honnan eredhetett Falubíró tanár úrnak az életén végigvonuló kapcsolata a zenével, és képessége a zene meg-
szerettetésére? Erről beszélgetve Kinga asszonnyal, ajánlotta, keressük fel Magyari Asszumta nővért, aki az ő anyai 
nagynénje, és az érdi Regina Mundi ciszterci apátságban él. A harmincas években Szentgotthárdon volt zeneiskolája, jól 
ismerte Falubíró tanár urat.  

Porta patet, cor magis – az apátságon kedves szívességgel fogadtak, beszélgethettünk Asszumpta nővérrel, aki az 
apátság legidősebb tagja, 99 éves. Fiatal éveit Szentgotthárdon töltötte. A gimnáziumban – ez bizony még a húszas 
években volt – egy osztállyal járt lejjebb, mint Falubíró Győző – akkoriban Friskics Miklós.  

Győző gimnazista korában is élénkebb zenei élet volt Gotthárdon. A gimnázium igazgatója Maróth (Mathiasz) Ar-
túr, kire a városban ma is tisztelettel emlékeznek, maga is játszott hangszeren, és a szentgotthárdi ciszterci konventben 
élő ciszterci tanárok közül is többen vettek részt kamarazenei esteken – emlékezett a húszas évekre Asszumpta nővér. A 
gimnazista korából nem voltak Győzővel kapcsolatos emlékei. A hatodik gimnáziumi osztály elvégzése után elkerülve a 
városból a budapesti Zeneakadémián zongora szakra iratkozott be (akkoriban ez még nem volt érettségihez kötve). 
Elvégzése után 1931-től zeneiskolája volt Szentgotthárdon. A Falubíró családdal rokoni kapcsolatba került – a nővérét 
Győző bátyja, József vette feleségül –, s Győzőről ebből az időből vannak emlékei. Győző ekkor egyetemi éveit töltötte, 
s a szüleinél töltött nyári szabadságokon felkereste a zeneiskolát is. Az Appassionatát kedvelte és Bartókot – emléke-
zett. Négykezesen végig játszották Beethoven összes szimfóniáit – (a IX.-et nem – mondotta). Győző a zeneiskolájában 
több alkalommal is tanított gregorián antifónákat és himnuszokat, ezeket Asszumpta nővér el is sorolta. 

Győző családjáról igen kedves emlékei voltak. Egy „szeretetház” volt ez a család, szelídség és mérték, ahova mindig 
szívesen járt az ő zaklatottabb világából. 

Búcsúzásunkkor megköszönte, hogy közösen emlékezhettünk Falubíró Győzőre. Ezentúl őt is kérni fogom – 
mondotta Asszumpta nővér –, hogy az égből segítsen a mai ifjúságnak az evangéliumi életet megismerni, az Istenhez 
vivő utat megtalálni.  

Összeállította Oláh Gyula 
_______________________ 
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hírek...hírek...hírek...  
 

 
•  ÁGOSTON JULIÁNRÓL találunk rövid méltatást Rónay László neves irodalomtörténész, egyetemi tanár Lelet-
mentés – katolikus költők a XX. században c. legújabb kötetében. (Szent István Társulat, Bp. 2008. 156 o. 1920 Ft) A rövid írás 
elsősorban személyes élményei alapján született. Róla nem olvashatunk olyan irodalmi elemzéseket, mint az ismert alkotók Mécs 
László vagy Sík Sándor életműveinek bemutatásánál, melyekről a professzornak külön kötetei is megjelentek. A „leletmentés” 
talán azt is jelentheti, hogy sor kerülhet Ágoston Julián irodalmi munkásságának átfogó elemzésére. 
 
•  KÜLÖNÖS HÁZASSÁG – KÜLÖNÖS HAZUGSÁG érdekes „tényfeltáró” cikket olvashatunk 
Balpataki Béla 1950-ben érettségizett diáktársunk tollából Mikszáth Kálmán az elmúlt évtizedekben mindig célzatosan emle-
getett, megfilmesített regényének „történelmi magjáról” – abból az alkalomból, hogy a Duna TV-ben újra játszották a filmet. 
Balpataki Béla ny. plébánosként Girincsen él, ahol a Dőry család kastélyában köttetett meg a „különös házasság”. S ahogy 
Mikszáth ezt megírta az „különös hazugság” volt az 1895 évi polgári házasságról szóló törvény elfogadása érdekében. „Az 
elmúlt 20. században Rákosi kommunista, egyházellenes propagandájának is szüksége volt antiklerikáris anyagra. Ezért fil-
mesíthették meg az 50-es évek elején Mikszáth regényét, és építették be az iskolai oktatásba” – olvashatjuk a cikkben. (Keresz-
tény Élet 2008. márc. 30.) 
 
•  EGY CSALÁDBÓL ÖTEN érettségiztek a Ciszterci Rend egri Szent Bernát gimnáziumában, írja levelé-
ben Petrássevich István diáktársunk:  

Az abaúji kis községben, Gadnán élt Petrássevich Mátyás Béla görög katolikus lelkész. Nyolc gyermekéből öt fiú – 
Metód 1924-ben, Miklós 1928-ban, Béla 1929-ben, Nicefor József 1932-ben és István 1937-ben az egri gimnáziumban 
érettségizett. 

Metód és Béla elhaláloztak, de Miklós 99 évesen Encsen él 95 éves feleségével egy szociális otthonban, mint görög 
katolikus lelkész. Nicefor József 93 évesen a szlovákiai Királyhelmecen él, mint görög katolikus lelkész. Ő Ungváron 
volt székesegyházi karnagy. Azután az eperjesi egyházmegyében tevékenykedett. A csehszlovák hatóságok két és fél évi 
börtönre ítélték, mert nem volt hajlandó átállni a pra-
voszláv hitre. Szabadulása után Magyarországon műkö-
dött mint róm. katolikus kántor. Közben az egri érseki 
könyvtárban könyvtárosként is dolgozott. 

István – jelen sorok írója – szintén gör. kat. lelkész-
ként működött 50 évig Szikszón. Életének 89. évét járja. 
Feleségével és két leány gyermekével (Gabriella és 
Filoména) négyen élnek együtt. Magamról még: Egerben 
a gimnáziumi évek alatt a Foglárban laktam. Hatvanan 
érettségiztünk, akikből tudomásom szerint már csak hár-
man élünk: (dr. Pataky Árpád, Várszegi Zoltán és jóma-
gam), valamint  V-ig velünk járt dr. Kerekes Károly. 

Egy javaslatom lenne: a ciszterci öregdiákok leszár-
mazottjai, fiai és leányai is tartsák a kapcsolatot az öreg-
diákok szervezetével. Így a kapcsolat hosszú évtizedekre 
megmaradna. 

De „esteledik már, és hanyatlik a nap”, amelynek le-
hanyatló sugarai bearanyozzák az egri gimnázium épületét és templomát. Szemeim könnybe lábadnak és könnycseppe-
ken át látom tanáraimat, volt osztálytársaimat, és üzenem nekik: „a viszontlátásra fiúk!” – Szép idő volt, jó idő volt, 
kár, hogy elmúlt, jaj, de kár!… 

István, Miklós, József görög katolikus lelkészek 

Petrássevich István gyémántmisés áldozópap 
1937-ben érettségizett ciszterci öregdiák 

 
•  „EGRI SÉTÁLÓK” A CISZTERCI TEMPLOMBAN – Az Egri Lokálpatrióta Egylet már második 
éve szervezi a „Séták az egrieknek Egerben” rendezvénysorozatot. Ennek keretében az ismert és kevéssé ismert egri műemlé-
kek, művészeti alkotások, az épített és természeti környezet értékei a kijelölt sétacélok, melyekről neves szakemberek mesél-
nek az érdeklődő egrieknek. A sikeres séták és mesék közül is kiemelkedett a nyári hatodik séta (2008. júl. 8.), melynek cél-
pontja a ciszterci templom volt. A műemlék templom építéséről, művészeti értékeiről dr. Kiliánné Jakab Viktória tartott min-
den igényt kielégítő, emlékezetes előadást az érdeklődő sokaságnak és felelt a kérdésekre. A nagy létszámú közönség lelkes 
tapssal köszönte meg a tanulságos „mesét”.                                                                Dr. Renn Oszkár 
 
 
 



2008. VENI SANCTE Egri FEHÉR/FEKETE 23 
 

•  HÍREK ZIRCRŐL  
Áldozópappá szentelte  dr. Szendi József a Veszprémi Főegyházmegye érdemesült érseke a Zirci Apátsági Bazilikában 
június 28-án, Szent Iréneusz napján ünnepi szentmise keretében Bérczi Bernát és Imrefi Mór testvéreinket. 
 

A novíciusok fehér ruhájába öltöztette be Nagy Nándor jelöltet Lénárd rendi névvel Szent Bernát atyánk ünnepén, 
augusztus 19-én dr. Zakar F. Polikárp főapát úr  
 

Biblia-kiállítás Zircen a Reguly Antal Műemlékkönyvtárban szeptember 15-től  december 31-ig. 
A ciszterci szerzetesek által összegyűjtött könyvtár állományában számos ritka és értékes biblia található. A következő te-
rületek kerülnek bemutatásra:  

latin nyelvű bibliák (köztük a könyvtár legrégebbi bibliája 1477-ből)  
a két első magyar nyelvű, teljes bibliafordítás (Károlyi Gáspár és Káldi György)  
polyglott (többnyelvű) bibliák  
Biblia és képzőművészet (metszetes bibliák)  
Biblia és zene (Kájoni János)  
Biblia és irodalom (Babits Mihály, Thomas Mann)  
bibliai térképek.  

Külön érdekességeket jelentenek a különböző nyelvekre fordított bibliák (vietnami, japán, stb.), valamint böngészhető lesz 
a Szentírás CD változata is.  
Kiállítást rendezi: Hervay F. Levente OCist és Németh Gábor  
 

Biblia és természet címen láthatunk kiállítást jelenleg az apátság épületében levő Bakonyi Természettudományi Múze-
umban ugyancsak szeptember 15. és november 15. között. A múzeum egy válogatást kínál gazdag gyűjteményéből az ér-
deklődőknek, és a kiállított tárgyhoz mellékelik a megfelelő bibliai idézetet is.        www.ocist.hu/ Események 
 

•  AZ ADRIÁTÓL AMERIKÁIG Hardy Kálmán altábornagy emlékiratai – címen jelent meg egy nagy-
műveltségű és két világháború között tekintélyes pályát befutó katona –„mellesleg” pécsi ciszterci diák – naplója. Azért 
is érdemes kézbe fogni e könyvet, mert meglátásait nagyon közel állónak érezzük azokról az időkről, melyekben ugyan 
apáink éltek, melyekhez a mi gyermek, majd fiatal éveink is tartoztak, véleményével legtöbbször azonosulhatunk. 
Szimpatikusnak érezzük a napló íróját, mikor így ír : „Ősszel(1902) megkezdtem a gimnáziumba járást. 8 évig koptat-
tam a cisztercita rend pécsi gimnáziumának padjait és lépcsőit. Fivéreimmel együtt (5-en voltak testvérek) összesen 19 
évig adtunk megszakítás nélkül növendéket ennek az intézetnek. Első osztályfőnököm a maga csendes, megértő módján 
annyira megnyerte tanítványait, köztük engem is, hogy a ma is élő öreg szerzetessel immár 43 éves barátság és levele-
zés köt össze. Az iskola jó volt, akkoriban az ország egyik legjobb nevelőintézetének tartottá, s az ország minden részé-
ből küldték családok gyermekeiket a pécsi tarka papokhoz, ahogy a cisztercitákat népiesen hívták. Későbbi életpályá-
mon ismételten kellett pedagógiával foglalkoznom. E tapasztalatok alapján röviden csak annyit mondhatok, hogy nem 
annyira tantervek és tankönyvek teszik a jó iskolát, hanem jó tanárok. »Not measures, but man« ahogyan a gyakorlatias 
angol mondja, aki nem annyira megérteni akarja a világot, mint inkább úgy élni rajta, ahogy az legcélszerűbb. Ilyen 
mértékkel mérve a cisztercita gimnáziumot, véleményem róla ma is változatlan.”  
A könyv a Kairosz Kiadó és a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Bp., 2008 655 o. kiadásában 
jelent meg . 
 
•  HAGYÓ-KOVÁCS GYULÁRÓL, a zirci apátság előszállási jószágkor-
mányzójáról, iskolánk diákjáról jelent meg dr. Erdős László ny. erdőmérnök diáktársunk 
írása „Az Európai Unió Agrárgazdasága” c. havonta megjelenő kiadvány 2008. évi 6. szá-
mában. „Hogyan lett az ország első gazdája Hagyó-Kovács Gyula? A cisztercita szerzetes 
és gazdásza Fejér megyei Előszálláson az apátsági uradalomban dolgozott jószágkormány-
zóként. Cselédlakásokat újíttatott föl, a természetbeni juttatások mellett bért is fizetett az ott 
dolgozóknak, a legmagasabbat az akkori Magyarországon. Családi pótlékot vezetett be, 
amely a harmadik gyermeknél kezdődött. Az itt elért gazdasági eredményekre fölfigyeltek 
országszerte, éppen a kitűnő gazdasági eredmények, a modernizált gazdaság miatt. Az ura-
dalom a tehetséges paraszti gyermekek taníttatása érdekében alapítványt tett.” – olvashatjuk 
a cikk tartalmáról az újság előzetesében. A teljes szöveg az Interneten is olvasható: 
http://www.omgk.hu/pages/euag.htm
 
•  KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! − Diákszövetségünket az alábbi diáktár-
saink támogatták adományukkal: Kis István Pál Soponya – 20 000 Ft, Herendi János Adelaide Ausztrália – 200 
ausztrál dollár, Sági Lajos München – 100 euró, N. N. Franciaország – 50 euró. 
 

http://www.ocist.hu/
http://www.omgk.hu/pages/euag.htm


24 Egri FEHÉR/FEKETE 2008. VENI SANCTE 
 

Ezúton köszönjük az Észak-amerikai Ciszterci Öregdiák Szövetség 600 kanadai dollár adományát, melyet közvetítésünkkel 
juttattak a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium részére. Diáktársaink hasonló összegű ado-
mánnyal támogatták a többi ciszterci iskolákat is. Isten áldja meg őket nagylelkűségükért! 
 
•  KÖSZÖNTJÜK ÚJ TAGUNKAT: Hidegkuthy Antalné Borikát (Eger). 
 
•  AZ EGRI FEHÉR/FEKETE − Interneten a http://www.ciszterciekegerben.hu/ honlapon található 
 Gimnázium linken. A honlap gondozója Kaibás Gábor Márk, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban 2001-ben érettségizett 
diáktársunk, akinek köszönhetően újságunk 1994 óta megjelent valamennyi száma olvasható, ill. letölthető. 

 
––––––––––––––––––––– 

 
H A L O T T A I N K 

 
Dr. Kerekes Lajos 

1922 – 2008 
 

Dr. Kerekes Lajos, diákszövetségünk elnökségi tagja életének 87. évében, szeptember 14-én hunyt el Egerben. Nagy 
részvét mellett temették el az egri Hatvani temetőben szeptember 17-én. A bazilika Mária kápolnájában érte mondott 
szentmisét majd a temetési szertartást Mándy Zoltán Pál pápai prelátus, a főplébánia plébánosa végezte dr. Kerekes 
Károly ny. zirci apáttal, az elhunyt bátyjával koncelebrálva.  

Kerekes Lajos 1934–42 között végezte középiskolát és 1942-ben kitűntetéssel érettségizett a Szent Bernát gimnázi-
umban. A jogi pályát választotta, tanulmányait az egri Érseki Jogakadémián végezte. Évtizedeken keresztül vezette az 
Egri Városi Bíróságot, elismert városatyaként formálta Eger életét. 

Egyik kezdeményezője volt a ’80-as évek végén egri ciszterci öregdiákokat is újra összefogó egyesületnek, mely 
Egri Öregdiákok Baráti Társasága néven húsz évvel ezelőtt 1988. október 1-jén tartotta alakuló ülését, és Kerekes 
Lajost választotta meg elnökének. Az egyesület rendezésében 1989. május 26–28-án háromnapos ünnepen a középisko-
lai oktatás Egerben történt megindulásának 300 éves évfordulóját ünnepelték, ahol negyven év után ismét láthattuk az 
akkor még élő tanárainkat fehér-fekete habitusukban. „Azért jöttünk most ide az Alma Materhez, hogy tisztelegjünk 
300 év eredményei előtt, és különösen tisztelegjünk a fiatal nemzedékeket oly sokszor válságos időben nevelő tanárok 
előtt – mondotta elnöki megnyitójában Kerekes Lajos, és szavait mindnyájan a ciszterci oktatás újraindulása jelének 
éreztük.  

Tevékenyen vett részt a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának vezetésében is, ahol több cikluson keresztül az 
alelnöki tisztséget töltötte be, e tevékenységben is követve élete egyik jelszavát: „Nincs munka, mely több hasznot és 
áldást hoz, mint az ifjúság jóvoltáért végzett munka.” 

 
* * * 

Marczis Demeter operaénekes osztálytársunk, Liszt-díjas érdemes művész lelki üdvéért Egerben a Szent Bernát temp-
lomban május 11-én, Pünkösd vasárnapján este 7 órakor szentmisét mutattattunk be, melyen részt vett felesége és csa-
ládtagjai, nagyszámú ostorosi rokonság és egri ismerői.                                                        v.Bartha István 
 
 

Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk: 
 

Kruppa Dénes  (42) – Dunakeszi 
Kerekes Lajos dr. (42) – Eger  
Homoródi Ottó  (43)  
 

Marczis Demeter  (51) – Budapest  
Balogh ortó Endre  (51) – Dunakeszi 
Petrassevits Miklós Borisz  (28) –Szikszó– Encs 

 

Requiescant in pace! 
____________________________________________________________________ 

 

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál Homonnay József, 3300 Eger, Tittel Pál u. 6. fsz. 2. 
tel.: (46) 415 600 (Miskolcon) ill. Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók Béla út 25. III. 5/A tel.:(1) 386 2295  vagy  

E-mail: olah.gyula3@chello.hu – ÚJ CÍM!!! 
 

 

Az Egri FEHÉR/FEKETE alapítója és kiadója a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya. (3300 Eger, Széchenyi utca 17.) 
Megjelenik ez évben Húsvét, Veni Sancte és Karácsony idején. 

Felelős szerkesztő: Oláh Gyula 
Nyilvántartásba véve 2.9.1/571/2004. szám alatt. 

http://www.ciszterciekegerben.hu/index.php?page=ujsag
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