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Szent Bernát családja! Nyolcszáz év ködéből  
ősi monostorod sokezer kövéből  
mintha zsolozsmázó ősök szava hívna:  
zeng a gregorián, a Salve Regina! 

„Nova Claravallis!” Jó anyánk, Zirc, ne félj!  
Áldott „Bakony Szíve!” Élsz még, dobogsz, remélj! 
Nyolcszáz év után is zeng a hálazsoltár,  
s virágdíszben áll a Szűz Mária oltár! 

 
Légy tanúságtevőnk, „Új-Világosvölgyünk”:  
Új Édenkert lehet „siralomvölgy” földünk; 
égi harmatot hints, őrtüzeket állíts, 
Szent Bernát szívével „Lángolj és világíts!” 

             Kerekes Károly 
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ZIRCEN JÁRTUNK 
Őszi Ferenc és Oláh Gyula helyszíni riportja Zircen 

 
2010 júniusában a Budai és az Egri Fehér/Fekete 

újságok „riportereként” kértünk bebocsátást Hervay 
Ferenc alperjel atyától a zirci monostorba. Szerettük 
volna a 20 éve újraindult apátság helyzetét és életét 
bemutatni lapunk olvasóinak. Levente atya nagy 
szeretettel állt rendelkezésünkre. A látogatásról a 
tollat hívatással forgató Őszi Ferenc budai öregdiák, 
a budai újság szerkesztője számol be az alábbiakban.  

Levente atya a történész szemével állította össze 
Zirc utolsó 20 évének történetét, melyet szintén köz-
lünk újságjainkban. 

 
A riporternek fölcsapott öregfiúk valaha sokfelé jár-

tunk a világban, annyi sok tapasztalatszerzés birtokában 
meglepő nagy fölfedezésekre nem számíthatunk. De így 
tanévkezdéskor egyre többször Zirc felé fordul tekintünk.  

Végül is egyazon szándék határozta meg a zirci kirán-
dulást, hála a múltért és tisztánlátás a jövőért. A jövőért, 
amelynek útjait immár csak bizakodva lehet keresni.  

Hogyan él ma az egykor oly erős, hatékony nevelési 
központ, Zirc? Valóban, csak az épületek maradtak meg 
a bolsevista pusztítás után? Újból a rendé a monostor, de 
mennyit ér anyagi bázis nélkül? 

Érdemes egy pillantást vetni a kezdetekre. Ciszterci 
szerzetesek a középkorban, 1182-ben jelentek meg Zircen, 
de tanítással, a fiatalság nevelésével itt csak 1813 óta fog-

lalkoznak. Ez idő tájt kezdtek Egerben, majd Fehérváron, 
Pécsett is tanítani, megváltozott a rendi tevékenység, el-
sődleges feladatuk ekkortól már a tanítás lett. Amikor a 
zirciek Baján is taníthattak (l878), már Zirc volt a szerzete-
si oktatás egyik legnagyobb központja,  

A budai gimnázium megnyitása (1912), majd e gim-
názium sikeres működése a rend oktatási, nevelési törek-
véseinek áldásos beteljesülését  vetítette előre. A rend 
újkori történelmének legszebb napjait élte. 

 
És ekkor jött a megsemmisülés. 
1948-ban az iskolák elvétele, 1950-ben a rend meg-

szüntetése  
 

Egy-két 
adat  
1948-
ból: 
 

a rend teljes létszáma: 
a tanuló ifjak száma: 

főiskolai 
gimnáziumi 

dolgozók gimnáziuma 
általános iskolában 

kollégiumban, diákotthonban lakik 
összesen 

213 fő, 
 
    63 
1770 
  215 
2637 
  464 
5149 ifjú. 

 

És még egy adat:  
19 ciszterci plébániához 58 503 hívő tartozott. 

* * * 
 
 
 

Mi élő tanúi voltunk a rend lik-
vidálásának, amely az ország-
pusztítás részeként történt meg. A 
Mindenható kegyelméből megértük 
a kommunista diktatúra bukását is, 
és most azt szeretnénk meglátni, mi 
maradt a mi Zircünkből. 

Valaha, az 1700-as évek elején a 
sziléziai heinrichaui ciszterci apát-
ság élesztette újra az ősi zirci apát-
ságot. 1733-ra épült fel az egyeme-
letes monostor – közvetlenül a mai 
templom melletti szárnyak. (Ezt 
nevezték „kis kvadrumnak”). 1748-
ra épült fel a templom, felszentelése 
1752-ben volt. Az apátság jelenlegi 
formáját fokozatosan nyerte el, az 
1750-re elkészült épületek után, 
1844–47 között épült a nyugati 

szárny, majd 1866-ban a déli és keleti szárnyak második emelete. („Nagy kvadrum”) Végül a monostor mai képét 
1927-ben a keleti szárny második emeletének felépítésével nyerte el, ahol az újból Zircre helyezett Hittudományi Főis-
kola termei kaptak helyet. 

 

* * * 
 

Lépjünk be hát a megszentelt és  
meggyötört falak közé 

 
Első pillantásunk a basilica minorra esik, a kívül-

belül remekül felújított apátsági templomra. Belépve itt 
ér bennünket az első meglepetés. Nem ilyen belső festé-

szetre emlékeztünk: a kissé komor sötét képek és orna-
mentikák helyett most derűsek a színek, az idős ember-
alakok helyett ifjak néznek le reánk a falakról! Az 1995-
ben kezdődött és tíz évig tartó felújítás alatt történt a 
változás. Hasonló eset játszódott le a sixtusi kápolna  
restaurálásakor amikor a rárakódott portól megtisztítot-

A ZIRCI MONOSTOR ÉPÜLETEI
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ták a freskókat, akkor derült ki, hogy Michelangelo való-
jában pasztell színeket használt.  

Zircen más történt az 1891-es restaurálásnál, a tisztí-
tás után szabályszerűen a régi színek tűntek elő. 

De ez nem tetszett a restauráló mesternek.  Maga lé-
pett elő főszereplőnek, alkotni kezdett, ráfestett az eredeti 
freskókra! Így történhetett száz évig, hogy a rózsás arcú 
ifjak helyett szakállas aggok tekintettek le a falakról. 

A megszépült templom immár derűs, vidám képe – a 
sok nyomorú évtized után – bizakodóvá teszi a jövőbe 
tekintő mai embert. 

És valóban ez történik, belépve a monostorba, min-
denütt a megújulás, a változás képe tárul elénk. Az már 
nem tér vissza a közeljövőben, hogy több mint kétszáz 
fehér-fekete reverendás tekintse otthonának az ősi ko-
lostor! 

Kevés a szerzetes, a jövő sem bíztató, munkájuk itt 
most a kibontakozás előkészítése, a lelki élet fizikai 
lehetőségeinek megteremtése. Egyszerűbben az építő-
ipari munka. 

Az eddig végzett munka a monostor méreteihez iga-
zodó: a hatalmas épületkomplexusban, minden új; friss 
mész- és festékszag tölti be a folyosókat, több helyen 
most is dolgoznak, ahogy látni lehet, itt még régi módi 
járja, szakmai becsület irányítja a fándlit markoló mun-
káskezet, a mesterek büszkék a jó munkára. 

Aki most mindezt irányítja, vendéglátónk, Hervay 
Levente atya, zirci alperjel, belső házgondnok, főiskolai 
tanár, könyvtáros, tudományos kutató. Ő volt a háromta-
gú honfoglalók vezetője 1990-ben, amikor „birtokba 
vették” az ősi tulajdont. Azóta tartó csodálatos tevékeny-
ségének ma sem szab határt kora, a 91. év.  

 
(A következőkben Hervay atya fog beszélni szerkesz-

tők összeállításában, a diktafon hitelességével.) 
 
Hervay Levente atya elbeszélése  

 az újraindulásról, ill. az azt követő évekről 
 
„A fehérvári püspök összehívott egy gyűlést Buda-

pesten – már készülőben volt a rendszerváltozás – s azt 
mondta, hogy a szerzetesrendek újra szerveződhetnek. 
Nem tudnak semmit sem adni, nincs épület, nincs hely. 
Ez Budapesten volt a Központi Szemináriumban, ahova 
a szerzetesrendek elöljáróit (képviselőit) hívták meg. 
Bennünket, cisztercieket Kerekes Károly apátúr képvi-
selt. Én (H.L.) engedélyt kértem, hogy ezen részt vehes-
sek, mivel csak „közlegény” voltam, így átélhettem ezt a 
nagy eseményt. 

A másik esemény volt, hogy 3–4 szobát visszakap-
tunk monostorban. Ez volt itt Zircen az első lépés az 
újrainduláshoz. A monostorban a plébánia számára 
megmaradt egy kis rész akkor is, mikor nem voltak itt 
ciszterciek. A nyugati szárny földszintjén, ahol most is 
van, és a keleti oldalon is, ahol a konyha volt.  

Ezek a szobák a kis kvadrum nyugati szárnyának első 
emeletén, nem voltak beköltözhető állapotban. Fel kellett 
újítani. A szobákban nem volt vízvezeték, a folyosóra 
nyíló WC volt. A mosdó a kollégium számára készülhe-
tett, egymás mellett több kagylóval, zuhanyozóval. 

1990 januárjában költöztünk ide hárman. Engem Ke-
rekes apátúr szólított fel, hogy jöjjek Zircre. Nem voltam 
már lekötve, nyugdíjban voltam, és örömmel jöttem Bu-
dapestről. Sulyok Ignác Székesfehérvárról jött, ő lett a 
házfőnök, a harmadik Szabó Vilmos, aki Egerből jött.  

Ez időben már Liska Szilveszter volt a zirci plébános. 

Szilveszter atya nagy érdeme, hogy a hitoktatást jól meg-
szervezte a városban. Több gyermek járt akkor hittanra, 
mint mostanában. 

A kis közösségünk a plébániától meglehetősen füg-
getlenül élte szerzetesi életét, 1990. február 2-án, Gyer-
tyaszentelő Boldogasszony napjától újból mondtuk a 
zsolozsmát a zirci monostorban. az oratóriumban. Meg 
volt a napirendünk. Egy asszony főzött nekünk. Ellát-
mány nem volt, a nyugdíját adta be mindenki a közösbe. 
Innen-onnan jött valami adomány. A házgondnok én 
voltam 1994-ig, amíg Jusztin atya meg nem jött Egerből. 

 

Ebben az épületben volt mindenféle intézmény, a 
bölcsödétől kezdve, iskola, múzeum, turistaszállás, vá-
járiskola stb.  

1950 után először katonaságot helyeztek a Monos-
torba. A katonák bejártak még a műemlék könyvtárba is, 
mint a Széchényi könyvtárosoktól hallhattuk. A követ-
kező lépés volt, amikor a 1951-ben vájár iskolát helyez-
ték ide. Ekkor volt feljövőben a bányászat, a közeli 
Dudaron. Az 1964/65-ös tanévben megszűnt a vájárkép-
zés és megindult a mezőgazdasági gépszerelők, az építő-
ipari és egyéb ipari szakmák oktatása.  

A1993 táján minden rendtagnak – részben a szent-
szék, részben a rendi irányítás indíttatására – nyilatkoz-
nia kellett, hogy vállalkozik-e újra a közösségi életre, 
vagy marad a régi helyén, mivel már igen beépült a plé-
bániája vezetésébe. Nem volt ez könnyű dolog egy 60–
70 éves embernek, aki negyven év alatt kiépítette a ház-
tartását is, hogy vállalkozzon egy bizonyos fokig bizony-
talan életre.  

Levente atya Zircen 
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Az épületért folytatott nagy küzdelem 1993 decembe-
rében jutott fordulóponthoz. Az Apátság törvényes alapon 
birtokába vehette az egész épületegyüttest, és kilátás nyílt 
arra, hogy fokozatosan használatba is vehesse. A megyei 
önkormányzat pedig megkapta a szükséges összeget egy 
új iskola, majd 2001-ben egy új kollégium építésére.  

1994 decemberében felépült az új huszonkét tantermes 
iskola és ekkor adták át ezt a részt több részletben, és az 
átalakításra ekkortól lehetett az első lépéseket megtenni. 

Az új százhúsz férőhelyes kollégium 2002 decembe-
rében készült el, így innen is kivonult az állam.   

Valójában a Rend hét különböző szakaszban vehette 
használatba az épület egy-egy kisebb-nagyobb részét, és 
kezdhette meg azok átalakítását, közművesítését. Ez igen 
megnehezítette az újjáépítést, hiszen nem lehetett csak 
szakaszosan elkészíteni a vezetékeket. 

A végén, mikor az egész rész a rend birtokába került, 
kérdés volt, mi legyen az épület funkciója? Egyik elkép-
zelés szerint főiskolás kollégiumot alakítottak volna ki a 
veszprémi egyetem diákjai részére. Végül is a döntés az 
idősek otthonának kialakításáról szólt. Jusztin atya ve-
zette az építkezést. 

A Szent Bernát Idősek Otthona a jelenleg 65 fő ré-
szére egy vagy kétágyas szobákban illetve két lakrészes 
helységekben (ezekben két vagy három személy részére) 
elhelyezést biztosítani.  

A felújításra elment húsz év és még ma is folyik. 
Honnan volt erre pénz? 
− A tanárképző főiskolánkat, a budapesti Bernadi-
numot nem tudták visszaadni, és ennek kárpótlása-
ként kapott pénzt a templom felújítására fordíthattuk. 
− A Bakony Múzeum és a Reguly Antal könyvtár 
nincsenek az apátság birtokában, de az épületünkben 
vannak, mostanában rendeződött, hogy bérleti díjat 
fizetnek. 
− Kezdetben én voltam a gazdasági vezető. Igen-
csak meg kellett gondolni, ha egy bútordarabot vet-
tünk. Semmi bevételünk nem volt. 
− Egy darabig működött a Hittudományi Főiskola. 
Ehhez kaptunk némi támogatást. (Akkoriban én vol-
tam a főiskola titkára, s a beszámoló jelentések készí-
tése sok nehézséggel készülhetett.) 
− A püspöki kartól is kaptunk juttatást. 
− Szentgotthárdról is lemondtunk, ez is jelentett va-
lamit. 
− Néhány kisebb házat is örökül hagytak a rendre. 
− Ezenkívül néhány helységünket bérbe adjuk. 
 

Ma mi a helyzet? 
A fő front a nyugati rész. (Az égtájak meghatározása 

könnyen megy, mert annak idején a templomokat „kelet-
elve” építették – az oltár kelet felé néz. A templom bejá-
rattal egy fronton levő monostorszárny a nyugati szárny.) 

Az apátság első része a „kis kvadrum”, mely először 
lépült fel, egy emelettel. A templomot 1752-ben szentel-
ték fel. (Annyi tisztesség volt bennük, hogy az új temp-
lomot ugyanolyan hosszúra – 56 m – építették, mint az 
ősi régit, pedig akkortájt csak 20–30 család élt Zircen. 
Ez hosszabb, mint a veszprémi székesegyház.) 

A második emelet több mint száz év múlva készült el 
a szabadságharc körüli időkben, vele a többi rész is, 
ahogyan most láthatjuk. 

Ma: a nyugati szárny földszintjén a plébánia helyezke-
dik el. Az első emeleten vannak a szerzetesek lakosztályai 
– szoba, háló rész fürdőszoba). A nyugati szárny új olda-
lának első emeletén van a Bakony múzeum. A második 
emeletet a teljes szárnyon a műemlék könyvtár.” 

Levente atya beszélt még a zirci cserkészekről, akiket 
10 éven át ő vezetett. 

Az utánpótlás példájaként említette a Virt József 
atyát, aki 1977-ben öltözött be. Ma ő a novíciusmester. 

Évenként a nyári vakáció vége felé minden ciszterci 
iskolából 5–6 fiú számára egy tábort szervez Zircen 
(Erre a monostorban diákszállás jellegű kis rész is van.) 
A fiúk a ciszterci életet közelebbről megismerhetik, és 
később diplomás korukban a rend társadalmi hátterét 
jelenthetik. 

* * * 
Csodálkozással és örömmel töltött el bennünket, amit 

rövid egynapos látogatásunkon tapasztaltunk. A rendi 
tevékenység dinamikus kibővülését láttuk, amelyet a 
rendkívüli történelmi idők és a jelenkor szekularizációja 
válthatott ki. Amikor változásokról adhatunk hírt, abban 
reménykedünk, hogy szubjektumunkban rejlő optimiz-
musunk ellenére sem rugaszkodunk el a valóságtól.   

Idősebb korban vigyáznunk kell arra, hogy ne a múlt 
legyen világképünk központjában, hanem valamiféle 
egyensúly alakuljon ki a múlt és a jelen, sőt, a múlt és a 
jövő tekintetében. 

Zirc nálunk a ciszterci renddel és a keresztény okta-
tás-nevelés egyik központjával volt azonos.  

Ma ez nincs így: a rendi létszám ismert adatai nem 
teszik lehetővé az elhivatottság egykori, változatlan 
gyakorlását. A zirci látogatás hozta létre bennünk azt a 
felismerést, hogy az oktató-nevelő munka csökkenő 
lehetőségei miatt a rendi hivatás kiterjedése jön létre. A 
ciszterci szellemiség kitört, Zirc, mintha a genius loci 
erejét használná, új területeket hódít meg. 

Konkrétan: 
1. Az ősi otthon birtokba vétele és megújítása való-

ságos építő munka volt. Nehéz és eredményes. 
2. A város és a rend kapcsolata szerteágazó, élő. A 

plébánia népszerűsége, bekapcsolódása a város közössé-
gi életébe, idegenforgalmába (szálláshelyek). Modern 
konyha létrehozása – 300 főre főznek, elvitelre is. Büsz-
kesége Levente atyának a cserkészélet, jó kezekben a 
város fiatalsága. 

3. A monostor egy traktusán létrehozták a Szent 
Bernát Idősek Otthonát. Ez egy 65 fős modern otthon, a 
hozzá tartozó létesítményekkel. Mindenki igénybe veheti 
napi árfolyamon. 

4. Jártunkban-keltünkben minduntalan előkerül az 
utánpótlás problémája. A monostor megújulását csodálva 
mindenhol észlelhető a felkészülés, az előre látó gondosko-
dás, a megkezdett tudományos munka folytatásának lehető-
sége. Ilyen a középkori templom feltárása, amely nagyszerű 
régészeti teljesítmény volt, és a régészkedést valakiknek 
folytatnia kell valamikor, lehetőség bőven adódik. 
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5. A könyvtár 
Mindenki ismeri az európai-hírű Reguly könyvtár je-

lentőségét. Ennek fenntartása, kezelése messze megha-
ladja a rend mai anyagi lehetőségeit, így az állammal 
kötött egyesség értelmében ezt továbbra is a Széchényi-
könyvtár végzi, a rend meg kap némi bérleti díjat. 
(Ugyanígy bérlő a Bakony Múzeum is.) 

A másik, a rendi könyvtár azonban teljesen megsem-
misült annakidején, pedig e nélkül nem képzelhető el 
valamiféle szellemi kibontakozás. Most már bizakodha-
tunk: mintegy 50 000 kötet sorakozik szakszerűen az új 

zirci könyvtár polcain! Lenyűgöző látvány a sok és sok-
féle jó állapotban lévő igen értékes régi és új kiadású 
könyv, valamennyi a megújulás után került a monostorba 
többnyire ajándékozás következtében. (Ott láttuk már 
feldolgozásra várva Kerekes Apátúr hagyatékát nagy 
mennyiségű kézirattal együtt). 

6. Jártunk az arborétumban: ez a terület mindössze 20 
%-a  a réginek, közvetlenül kapcsolódva az udvarhoz. A 
rendnek nincs jövedelme, mint Hagyó-Kovács jószágkor-
mányzó úr idején, így az arborétum nagyobb részről le 
kellett mondani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egy olyan képet muta-
tunk meg, amely akkor 

készült, amikor még 
minden in floribus 
volt. Ez még 1944. 

 
 

* * * 
A fehér ruhás novíciusok 
között balról a 7. 
Vongrey Gusztáv Bódog 

 
 
 
 

A régi auktorok azzal szokták befejezni, jelezvén művük csekélységét, hogy finis rei, gloria Dei. Mindezek fenn-
tartásával beszámolónk befejezéséhez még ezt szeretnénk hozzátenni: 

Zircre az autóbuszok a Népligeti pályaudvarról indulnak.  
Összeállította: Őszi Ferenc (érett. 1945) budai öregdiák 

 
 

* * * 
 

ZIRC UTOLSÓ HÓNAPJAI 1950 ŐSZÉN 
 

1950 július végén hozták a hírt, hogy augusztus elsején kb. 550 apácát fognak Zircre hozni. Augusztus első napjaiban több 
mint 50 autóval érkeztek. „Fél ötkor kanyarodott be az első teherautó. Előzőleg, július 31-én helyiségről-helyiségre járva 
felmértük az Apátságot, felkészülve a nővérek fogadására. Kiürítettük a noviciátust és a klerikátus második emeletét, a ven-
dégfrontot, a múzeumot. Így történhetett meg, hogy kb. 3 percenként érkezett teherautók folyamatosan gurultak ki az előkert-
ből. Olaszfaluig állt a teherautósor… 

1950. augusztus 19-én öltözött be 19 új novícius. Mire vállalkoztak? A holnaputánt sem lehetett tudni! – Lóránt atya Bu-
dán gondolta folytatni a noviciátust: ne veszítsenek egy évet sem. 

Először elmentek a klerikusok. Idegen szemináriumokba feketeruhás kispapoknak, – ahol el kellett hallgatniok nevüket és 
régi életükről nem volt szabad beszélniök. Egy részük keresztül próbált repülni »gátakon«, hogy a déli verőfényben, szabad és 
gondtalan hazában – ahol csak a szív fáj keservesen, mert nem tud felejteni! – készüljenek és várják a tavaszt, amikor újra 
hazatérhetnek... 

Azután eltűnt a novíciusok nagy része. Az officiumot már az Oratóriumban mondottuk: riadtan verdesett a 18–20 hang a 
bolthajtások alatt. 
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Október elején megérkezett a budai ház gyors kiürítésének híre és a szerzetesházak átadásának »ütemterve«. Október 15-e 
a monostor átadásának határideje! Október 8-án énekelte Prior úr az utolsó nagymisét klerikus asszisztenciával. Másnap meg-
kezdődött a lázas munka: a plébánia területét elzártuk az Apátságtól. Először az emeleten húzták fel a falakat, 11-én a föld-
szinten is megkezdték a falazást. A kvadrum-kerten keresztül közlekedtünk, az ablakokon át. Mindennap elment valaki, egyre 
kevesebben maradtunk.  

Október 14-én volt az „utolsó vacso-
ra”a nagy ebédlőben. Egy asztalnál 
ültünk valamennyien. A Szentképekre 
írtuk fel nevünket és eltettük emlékbe: 
»majd ha megint együtt leszünk«. 

 

Október 25-én megjelent a katonai 
őrség, átvették az épületet, szuronyos őr 
állt a kapuban. Egyszerre furcsára idegen 
lett az épület, fojtó benne a levegő... 
Apátúr még két éjszakát töltött itt, de 
elérkezett az ő indulása is. Végigjárta a 
templomot – hiszen ez maradt csak meg 
nekünk –, minden oltárra tett egy nyíló 
szegfűt. A temetőt már e1őző1eg végig-
járta és minden sírról vitt egy szirmot 
magával, földet, apró fekete rögöt, hi-
szen ciszterci ősök csontja porladt abban 
a földben... A templomajtóban vártuk. Prior úr áldását kérte. Hangosan zokogta: Benedicat vos Deus… Két nap múlva meg-
tudtuk, hogy Apáturat 29-én letartóztatták Timót atyával együtt.” 

Ezután már csak négy cisztercinek volt maradása Zircen: Kukunda Miklós plébános atyának és három káplánjának: 
Neuhold Özsébnek, a növendékek gyóntatójának és Rácz Pelbárt és Urbán Gusztáv fiatal káplán atyáknak 

 

Urbán Gusztáv Enchiridionjából 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---- 
 

ELHUNYT BÁNFFY GYÖRGY színművész diáktár-
sunk 2010. szeptember 3-án a görögországi Korfu szigetén. 

Halála alkalmából sokan méltatták a kiváló színész életpá-
lyáját, emlékezve neves szerepeire, kedves zengő hangján 
gyönyörű magyarsággal mondott verseire, tanári működésére. 

Számunkra ő Hunyadi-Buzás Gyurka volt, így ismertük, 
akik 1937–41 között az egri Szent Bernát Gimnázium tanulói 
voltunk. Édesanyjától kapott színészi talentumát tanárai már 
kisdiák korában felismerték. Ha fellapozzuk a korabeli Év-
könyveinket, az „Ünnepek” fejezetben gyakran olvashatjuk 
nevét az iskolai színielőadások szereplői között. Mint elsős 
kisdiák ő búcsúztatta a ballagó „véndiákokat”.  

A 213. sz. Koháry cserkészcsapat tagja volt. Másodikos 
korában társai nevében ő kérte felvételét a cserkészek közé. 
Mint negyedikes diák részt vett a bervai őrsvezetőképző tá-
borban. 1941-ben a családot édesapja hívatása Budapestre 
szólította, tanulmányait ő is itt folytatta. Az Egerben töltött 

gyermek és diákévek azonban kitörölhetetlen nyomot hagytak benne. Magáénak érezte 
és szívesen emlékezett ezekre az évekre. 

1990-ben kérte felvételét az újjáalakult Ciszterci Diákszövetség tagjai közé. Többször 
is részt vett összejöveteleinken. Örömmel jött a budaiak hívására az Ágoston Julián ün-
nepségére, ahol volt tanára több versét is tolmácsolta. 

Az 1945-ben végzett osztálytársai ez évben ünnepelték érettségijük 65. évfordulóját, 
emlékezve és köszöntve a nyolc év alatt együtt járt diáktársaikat, közöttük Gyurkát is.  

Döbbenten hallottunk hirtelen haláláról. Rá emlékezve köszönjük a ciszterci családhoz 
való hűségét, és a fényt, amit csodálatos tehetségével ránk is sugárzott. Mindig büszke-
séggel emlegettük, hogy közénk tartozónak érzi magát.  

Nyugodjék békében! 
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A ZIRCI APÁTSÁG 20 éve —  I. rész 
1990-2010 

 
Hervay Levente atya kezdettől jelen van az újjáéledt 

zirci monostorban, nála hitelesebb személy nincs a tör-
ténelmi események rögzítésére. Amikor az ő feljegyzése-
it az alábbiakban közzétesszük, nemcsak Diákszövetsé-
günk tagjai érdeklődésének akarunk eleget tenni, ha-
nem az egyetemes magyar kultúrhistória részére is 
szeretnénk el nem évülő adatokkal szolgálni  

 

I. A közösség (konvent)  
II. Az épület és a megélhetés  
III. A lelkipásztori szolgálat (plébánia)  
IV. A város családjai, iskolái, ifjúsága.  
V. A város élete, elöljárói, egyesületei. 

 

Előzmények 
Minthogy immár húsz év óta újra „dobog a Bakony 

szíve”, a zirci apátság, időszerű, hogy összefoglaljuk e 
két évtized történetét.  

1950 első felében a ciszterciek a zirci apátságban, az 
öt 1948-ig gimnáziumunkkal egybekötött rendházunkban 
(Eger, Székesfehérvár, Pécs, Baja, Buda, Pest) laktak. 
Június 8/9-én éjfélkor azonban Szentgotthárd, Pécs és 
Baja rendházaiból Kunszentmártonba deportálták a rend-
tagokat. Jún. 18/19-én a székesfehérvári rendházra és a 
pesti Bernardiumra került sor. A rendtagokat Pásztóra és 
Előszállásra deportálták. Az egri és budai rendházat 
deportálás nélkül kellett átadni ugyanazon év első felé-
ben. Szeptember 7-én állami rendelet betiltotta a szerze-
tesrendek működését.  

Ugyanakkor engedélyezte 8 egyházi középiskola 
működését bencés, piarista, ferences és Miasszonyunkról 
nevezett Szegény Iskolanővérek rendek tanárjaival. A 
deportált szerzeteseknek szállás, ellátás biztosítása nél-
kül távozniuk kellett deportálási helyükről. A szétszórt-
ság és elnyomás egy híján 40 évig tartott.  

1975. A zirci apátság második újjászületésének két 
bevezető eseménye volt. Kádár Gábor László, aki 1945-
ben lépett a rendbe, néhány hónappal a szerzetesrendek 
feloszlatása előtt tett fogadalmat és szentelték pappá, 
1950–1965. Felsőtárkányban és Bélapátfalvában volt 
káplán, később az egri érsek titkára lett, 1975 január 10.-
től veszprémi püspök állami jóváhagyással Liska Szil-
veszter balatonbozsoki plébánost ciszterci fogadalmas 
szerzetest áthelyezte Zirc plébánosának. Így Zirc 24 év 
után ismét ciszterci plébánost kapott.   

1987. A második fontos lépés volt, hogy a szentszék 
1987. március 10-én Kerekes Károlyt a Zirci Kongregá-
ció prézes apátjává nevezte ki. Az állami hatóságok 
kérték, hogy avatása ne itthon történjen, mert feltűnést 
kelthetne. Károly apátot 1987 július 14.-én a tiroli stamsi 
ciszterci apátságban Zakar Polikárp, a Ciszterci Rend 
generális apátja, zirci apáttá, a Ciszterci Rend prézes 
apátjává benedikálta.  

1989-ben, a rendszerváltás évében március ..-én Ta-
kács Nándor székesfehérvári (karmelita) segédpüspök 
állami engedéllyel a püspöki kar megbízásából összehív-
ta Bp-re a központi szemináriumba a szerzetesrendek 

megbízott elöljáróit és kijelentette, hogy az 1950. szept. 
7-i állami rendelet érvényét vesztette: a szerzetesrendek 
összegyűlhetnek és megkezdhetik közösségi életüket, 
ahogy tudják, mert épület, anyagi támogatás nincsen. 
1989. szept. az állam törvényesen megerősítette a szerze-
tesrendek szabad működését. 1989. szept. 22-én a Műve-
lődési Minisztérium a Ciszterci Rend Zirci Kongregáció-
ját mint jogi személyt nyilvántartásba vette a Magyar 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1989. évi 17. törvény-
erejű rendeletének előírása szerint. Ennek alapján már 
1989 szeptemberében Bán Elizeus atya vezetésével a 
zirci apátság egykori előszállási (Fejér megye) birtokán 
Nagyvenyimben álló emeletes gazdasági épületében 
négy novicius készült a ciszterci életre. Később közülük 
egy, Molnár Attila az egri egyházmegye papja lett, há-
rom pedig visszatért a világi életbe.  

A zirci apátság épületének legnagyobb részét ekkor a 
zirci Szakképző Középiskola és annak diákotthona fog-
lalta el. A teljes apátsági épület az iskola címére volt a 
telekkönyvben bejegyezve és ezért a nagy épület számos 
helységét bérbe adta különféle intézményeknek, vagy 
lakóknak.   

1989 őszén Glatz Ferenc művelődési miniszter utasí-
tást adott a zirci szakképző iskolának, hogy a ciszterciek 
részére egy lakrészt négy lakószobával szabadítson fel. 
Ezek a nyugati szárnyon a Reguly könyvtár kisterme és 
barokk terme alatt, az első emeleten a jelenlegi 145–51 
szobaszámmal ellátott helységek. Felújításra szorultak és 
ezért csak 1990 januárjában lehetett beköltözni. A tata-
rozásról Szilveszter atya gondoskodott. A szobákat csak 
a templom melletti kórus-lépcsőn lehetett megközelíteni.  

 
A Zirci Apátság második újjáéledése 

A zirci apátságban csaknem teljes 40. évi szünet után 
1990 januárjában kezdődött a közös szerzetesi élet. Ke-
rekes Károly apátúr rendelkezése és egyeztetés után 
sorban megérkezett Hervay Levente (jan. 19), Sulyok 
Ignác (jan. 22.) és Szabó Vilmos (jan. 30.) atya. Február 
2.-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Kerekes 
Károly megáldotta a kis közösség lakrészét és ezt a na-
pot jelölték meg az újrakezdés napjának.  

Károly apáturat sok szál kötötte Budapesthez, ezért 
csaknem élete végéig, 2008 novemberéig († 2009. jún. 
13) megmaradt Budán a Bartók Béla úti lakásában, a 
Szent Imre Kollégium egykori épületében (Budapest XI. 
Bartók Béla út 19.).  

1990-ben, amikor januárba Zircen újrakezdődött a 
közös szerzetesi élet, pontosan 50 zirci fogadalmas élt 
Magyarországon. Negyven év nagyon sok egy ember 
életében. A rendtagok életkörülményei és életvitele any-
nyira különböző volt és az idő is igen eljárt felettük, 
hiszen már a legfiatalabb, Égi Konrád is betöltötte 54. 
életévét, érthető tehát, hogy alig vállalkoztak közösségi 
szerzeteséletre.  

Sulyok Ignác atya, Székesfehérvár szülötte a rend-
tagok szétszórtságának 40 évét 1950-től 1990-ig szülő-
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városában töltötte. 79 éves korában vállalta fel, mint 
perjel a kis zirci közösség vezetését és irányítását. A napi 
szentmise és zsolozsma lett ismét a napirend tengelye és 
súlypontja. Az imaórákat május 17-től az első emeleti 
oratoriumban tartották és először Farkasfalvi Dénes 
Bécsben gondosan kinyomtatott magyarnyelvű zsolozs-
máskönyvét használták, majd 1990 végén Az imaórák 
liturgiája I. kötetével kezdték az adventet. Szilveszter 
atya továbbra is nagy buzgósággal végezte plébániai 
munkáját és a hitoktatást, a közösség zsolozsmáján és 
étkezésén azonban nem vett részt. Kitartott a latin cisz-
terci Breviárium használatában.  

Az év utolsó napján elhatározták, hogy ezután minden 
Magyarországon élő rendi testvért névnapjuk alkalmával 
közös lapon köszönteni fognak és megemlékeznek róluk a 
szentmise könyörgéseiben. Június 25–28-án résztvettek 
leányfalusi lelkigyakorlatos házban rendünk tagjainak tar-
tott lelkigyakorlaton, amelyet Placid és Rókus dallasi atyák 
vezettek.  

1991 váratlan, szomorú eseménye volt, hogy június 10-
én hétfőn kora reggel Szilveszter atyát agyvérzéssel eszmé-
letlenül találták szobája padlóján. Ehhez valószínűleg hoz-

zájárult mértéktelen feketekávé fogyasztása és az aggoda-
lom, hogy más plébániára fogják helyezni. A mentők 
Veszprémbe vitték, de már nem tudtak rajta segíteni. Többé 
nem tért magához. A zirci plébániát ideiglenesen Jani Do-
monkos atya vezette, aki 31 éven át Veszprém közelében 
Nemesvámos lelkipásztora volt. Zirc után a szomszédos 
Borzavár és Porva  plébánosa lett. Július 6-án Kerekes 
apátúr rendelkezése alapján Lázár Kelemen vette át a zirci 
plébániát. Ő 43 évet szolgált a győri egyházmegyében, 
utoljára 12 évet Vitnyéden. Aug. 22.-én növekedett a kis 
zirci konvent Horváth Mihály jött a győri egyházmegyéből 
1969-1984 Császár, majd Fertőd plébánosa volt.  A rend-
tagok évi lelkigyakorlatát június végén Farkasfalvy Dénes 
dallasi apát vezette.  

A szétszórt rendtársak találkozásán elsősorban az évente 
rendszeresen megtartott rendi lelkigyakorlatok adtak alkal-
mat. Amíg az apátságban az elhelyezés nem volt lehetséges 
1990-ben Leányfalun a lelkigyakorlatos házban, 1991-ben 
Egerben, 1992-1994-ben Pécsett gyűltek össze a rendtársak. 
1995-től azután minden évben a Zirci Apátság tudta fogadni 
a rendtársakat. A lelkigyakorlatokat 1990-1994-ben rend-
társak, azután meghívott előadók vezették.  

 

A meghívottak névsora 
 

1995 Békés Gellért OSB  
1996 Katona István váci segédpüspök  
1997 Nemeshegyi Péter SJ  
1998 Sulyok Elemér OSB  
1999 Barsi Balázs OFM  
2000 Jelenits István OSP  
2001 Farkas István OSP  
2002 Werner József SVD  

2003 Béky Gellért SJ  
2004 Böjte Csaba OFM  
2005 Gárdonyi Máté veszprémi teológiai tanár  
2006 Kállay Emil OSP  
2007 Olafson Placid OSB  
2008 Seregély István ny. egri érsek  
2009 Barna Máté OP tartományfőnök. 

 
A Rendtagok egy része tanév folyamán az iskolákban 

volt elfoglalva, így csak a nyári vakáció ideje maradt alkal-
mas lelkigyakorlatra. A „zirci” ciszterciek már régóta au-
gusztus 21-én ünnepelték szent Bernátot, és 1982-től ezt 
Zircen ismét megtartották, az ezt megelőző napok mutat-
koztak legalkalmasabbnak az évi lelkigyakorlat megrende-
zésére, sőt többször Zirci Apátság évi káptalanjának (köz-
gyűlésének) megtartására is.  

Egy harmadik, de rövidebb találkozásokra adott alkal-
mat az elhunyt rendtagok temetése a zirci temető sírkertjé-
ben. A rendtagok túlnyomó része itt talált nyughelyet. 1990 
és 2010 között sok alkalommal gyűltek össze a rendtagok 
rendi testvérük temetésére.  

1991 közepén (aug. 22) Horváth Mihály atya, aki a 
szétszóratás negyven éve alatt a győri egyházmegyében, 
utoljára Süttörön  szolgált, mint nyugdíjas a zirci apátságba 
költözött.  

A zirci közösség (konvent) erősödését jelentette a nö-
vendékek átköltözése Nagyvenyimről Zircre. 
Nagyvenyimben Bán Elizeus noviciusmester vezetésével 
1989 őszén megkezdte négy fiatal a noviciátust és a követ-
kező három évben jelentkezett még három, négy majd öt 
ifjú, de csak négy tartott ki az örök fogadalomig, és máig: 
Tóth Zsolt Ipoly, Prímász Gábor Róbert, Dékány Arpád, 
Szixtusz és Tölgyesi Csaba Alberik.  Ipoly, Róbert és Szix-
tusz 1994-ig Rómában tanultak Rómában tanultak teológiát. 
1993. október 15-én két klerikus (az egyik Tölgyesi 

Alberik) és két novicius (az egyik Huszár Lőrinc) 
Nagyvenyimből Zircre költözhetett és ott folytatták teológi-
ai tanulmányaikat. Egy évig (1993/94) Sulyok Ignác perjel 
viselte a növendékek gondját, mert Elizeus atyának egy 
évig még Nagyvenyim plébániáját kellett vezetnie. A Szent 
Bernát Hittudományi Főiskola már Nagyvenyimben is 
működött, most átkerült Zircre.  

 
1994-1996 

Nagy változások történtek ezekben az években. 1994-
ben Hardy Gilbert atya Dallas-ból véglegesen átköltözött 
Zircre. Június 23-án Pécsett tartott rendi lelkigyakorlat után 
tartott káptalanon a Zirchez tartozó atyák egyhangúlag 
átvették a Zirci konvent kötelékébe. Ő lett a Zirci Szent 
Bernát Hittudományi Főiskola rektora. 2000 febr. 11-én 
bekövetkezett haláláig. Július 1-én Lékai Jusztin atya, miu-
tán befejezte Egerben az érsekség Szent János Továbbkép-
ző Intézetének építkezését, Zircre költözött, és átvette Le-
vente atyától a házgondnokságot és a gazdasági ügyeket. 
(Levente atya „belső” házgondnok maradt.)  

1996-ban március 15-én az apátválasztási káptalanon 
Zircen nagy többség Zakar Polikárpot választotta zirci 
apátnak. Az ő római generális apáti szolgálata (kétszer öt 
év) 1995 szeptemberben ugyanis lejárt. Ezzel ő lett a rend 
Zirci Kongregációjának prézes apátja. (A Zirci Kongregá-
cióhoz tartozik Dallas Texasban és Kismaros apátság is!). Ő 
viselte ezután a főiskola igazgatói tisztségét is.  
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„Mint rabló ellen jöttetek”… II. 
Hatvan éve történt a ciszterciek elhurcolása 

 

1950. június 9-ről 10-re hajló éjszaka a pécsi, ba-
jai és a szentgotthárdi házakból a rendtagokat in-
ternáltakként Kunszentmártonba hurcolták, június 
18-ról 19-re virradó éjjel a pedig budapesti 
Bernardinum és a székesfehérvári rendház szerzete-
seit hasonló módon Pásztóra, illetve Előszállásra.  

Folytatva a korabeli tanúk leírását, ebben a szá-
munkban a szentgotthárdi rendház és a budapesti 
Bernardinum „exodusáról” olvashatunk. 

 
Szentgotthárdi Rendház 
  
Az alábbiakban Kelety Géza OCist Szeretetből élni c. 

könyvéből idézzük fel az elhurcolás történetét. 
Sokáig nézegettem, válogattam a jegyzeteket, névso-

rokat. Elgondolkoztam a gyerekeken, az elmúlt hónapok 
eseményein... Reménységgel töltött el eddigi lelkesedé-
sük, buzgóságuk. Érdemes volna velük még sokáig 
együtt dolgozni. 

Tizenegy óra tájt fejeztem be a rendezgetést. Egy jó 
nagy kézi kofferre való anyag volt együtt. Összekötöttem 
és becsomagoltam az egészet, hogy könnyebb legyen 
majd Gáboréknál elrejteni. 

Nem tudtam elaludni. Fullasztó meleg volt a szobá-
ban. Össze-vissza forgolódtam az ágyban, csak nem akart 
álom jönni a szememre. 

Már éjfél... 
A folyosó végén nyílik az ajtó. Csak nem beteghez 

hívják valamelyikünkét? Éppen én vagyok a hetes. Szinte 
jó lenne egy kicsit kilevegőznöm magam, s jobban esne 
utána az alvás. 

De nem is egy ember lépései hallatszottak. Többen 
jönnek a folyosón. Felülve hallgatózom az ágyban... 

Dörömbölnek a legutolsó ajtón. Majd megint léptek 
hallatszanak. Ismét dörömbölés. Hát így nem szokás 
beteghez hívni valakit. 

– Ávósok! – villant át az agyamon. – Biztosan házku-
tatást tartanak. Éppen jókor! Itt az összes jegyzet, névsor. 
Csak egy nappal jöttek volna később!... 

Sorban riasztják fel az atyákat. Egymás után zörget-
nek az ajtókon. Már az én folyosómon vannak. 

Gyorsan felugrom, s az összecsomagolt jegyzetköteget 
kezembe veszem. Mit csináljak velük? Kidobjam az abla-
kon? Másnap megtalálom a kertben. De bizonyára a kert-
ben is vannak, hiszen házkutatásoknál körbe szokás venni 
a házat. Ki sem nyitom az ablakot, úgyis hiába. Így még 
jobban felhívnám magamra a figyelmet. Tanakodtam... 

A lépések és dörömbölések mind jobban közeledtek. 
Már a szomszédom ajtaja nyílik. Izgatott hangok végig a 
folyosón. 

Nincs menekvés. Bedobom az egész csomagot a 
mosdószekrény aljára. Lesz, ami lesz. 

Kopogtatnak, majd dörömbölnek. Ajtóm zárva. Gyor-
san lábamra húzom papucsomat, felveszem reverendá-
mat. Újabb dörömbölés. 

Kinyitom az ajtót. Civil ruhás, alacsony, vékony, 20–
22 éves, elég rosszarcú fiatalember áll az ajtóban. 

– Államvédelmi osztály – mondja szárazon. – Azon-
nal öltözködjék fel és kövessen. 

Nem feleltem semmit. Nagyjából rendbe szedtem 
magam, s utána indultam. Végigmentünk a folyosón, az 
épület másik oldalára, a régi szobám melletti terembe, 
perjel úr fogadószobájába. A folyosón ávósok álldogál-
nak mindenfelé. A teremben szintén. Az egyik oldalon 
félkörben álltak rendtársaim. Az utolsó voltam, aki be-
léptem, mert engem keltettek utoljára, mivel a folyosó 
végén volt a szobám. Félig álmos, félig riadt tekintettel 
vártuk mindannyian a fejleményeket. 

Tagbaszakadt, feketehajú bőrkabátos ember egy pa-
pírköteget vett elő, s olvasni kezdett. Úgy látszik, ő volt a 
főnők. Rekedtes hangon, hangosan darálta felénk a szö-
veget. 

Végzés. A belügyminiszter rendeletéből kifolyólag a 
szentgotthárdi ciszterci rendház tagjait, mivel további itt-
tartózkodásuk a köz szempontjából „aggályos és káros”, 
Kunszentmárton kényszertartózkodási helyre szállítjuk. 
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. – Levitte a 
hangot. 

– Ide figyeljenek – folytatta, miközben megszakítás 
nélkül ránk nézett –, most húsz perc csomagolási időt 
kapnak. Ezalatt a legfontosabb holmijukat összecsoma-
golhatják, egyetlen kis táskában vihetnek annyit, ameny-
nyit kézben elbírnak. Húsz perc múlva ugyanide jöjjenek 
vissza. Előzőleg azonban mindenki aláírja a nevére szóló 
belügyminiszteri végzést. Egy példány maguknál marad, 
egyet visszaadnak 

Ezzel letette az asztalra a papírcsomót Majd rám né-
zett. 

– Maga fiatalember (!) – szólalt meg felém intve fe-
jével –, majd maga kitölti mindenkinek az ívét, csak 
vezeték és keresztnév kell, semmi más –, és mindegyikük 
sorban aláírja. 

Ez volt a „névre szóló” végzés. Még a nevünket sem 
tudták, nekem kellett kitölteni a végzéseket. 

Hát éppenséggel nem voltam valami nyugodt, hiszen 
nekem volt ebben a percben a legtöbb féltenivalóm, de 
hát magamra erőltettem a nyugalmat, amennyire az a 
körülményektől lehetséges volt. 

Leültem az asztalhoz, a töltőtollammal sorban kitöl-
tögettem az íveket, az atyák pedig aláírták. Aki végzett, 
elmehetett csomagolni. 

Tizennégy perc telt el, mire minden ívet kitöltöttem. 
Már csak hat percem volt a csomagolásra. 

Mindenkit egy ávós kísért vissza a szobájába. Aki 
engem költött fel az imént, most is velem jött. 

Körülnéztem a szobámban. Szekrényem tetejéről le-
vettem egy aktatáska nagyságú kis koffert. Más táska 
nem volt kéznél. Szóval ebbe kell mindenemet belerakni. 

A breviáriumom (papi zsolozsmáskönyvem) négy kö-
tetét vettem le először a polcomról. 
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– Azt nem lehet elvinni – kiáltott rám az ávós, aki 
minden mozdulatomat figyelte. 

Hevesen fordultam hátra. 
– Akkor pedig itt maradok. Az imakönyvem nélkül 

egy lépést sem megyek – válaszoltam határozottan. 
A jól sikerült fellépésre egy kicsit megenyhült. Intett 

a kezével. 
– Imakönyv? Na, nem bánom, tegye be. 
A kis misekönyvet is melléjük tettem, ez ellen nem 

volt újabb kifogása. Két kidolgozott, csak tisztázásra 
váró doktori értekezésemet – sok év munkáját – azonban 
sehogy sem engedte elvinnem. Néhány fehérneműt tud-
tam csak beletenni a bőröndbe, máris megtelt. Civil ru-
hámat, tavaszi és átmeneti kabátomat, valamint télikabá-
tomat magamra vettem, s a kis kofferrel hat perc múlva 
kiléptem az ajtómon. 

Még egyszer visszanéztem szobámra. Talán sohasem 
látom viszont... 

A folyosó végéről már kiabáltak, hogy siessünk. 
Mindenfelől előjöttek szobáikból az atyák, a forró jú-

niusi éjszakán tetőtől talpig vastagon, különféle kabátok-
ba öltözve, körülbelül ugyanúgy mint én, mindenki hozta 
minden kabátját – saját magán. Pár lépés után mindenki-
ről szakadt a verejték. 

Az ávósok sorfala között mentünk le a földszintre. A 
főkapunál megvárták, míg mindenki odaért, s csak akkor 
nyitották ki. A kapu előtt ponyvával letakart nagy teher-
autó várakozott teljes sötétségben, hátsó nyílásával a 
kapu felé fordulva. Körös-körül géppisztolyos rendőrök. 

Nyers, de fojtott hangon adták ki az utasítást, hogy 
teljes csendben lépjünk fel az autóra. (Kiktől vagy mitől 
féltek vajon? ...) Egy kis egyfokú létra volt az autó hátul-
ján, ezen hágtunk fel a kocsira. A nyolcvanhárom éves 
Aurél atya nem tudott magától fellépni, megcsúszott és 
térdre esett. 

Káromkodások. Az egyik durván rákiált: 
– Gyorsan ugorjon föl, mert különben kötéllel kötjük 

az autó végére, s úgy szalad utánunk Pestig. 
Durva röhögés jutalmazta a „szellemes” ötletet. 
Nagy nehezen felsegítettük a testes öregembert. A 

kocsiban keresztben támlás padok voltak, igen sűrűn 
egymás mögött, úgyhogy alig tudtunk leülni. Szorosan 
egymás mellé kellett ülnünk. Közben suttogni kezdtünk, 
mert összevissza botladoztunk a sötétben. Újabb károm-
kodások és fenyegetődzések. 

– Aki egy szót szól, lelövöm! – kiáltott ránk az egyik 
géppisztolyos. Végre valahogyan mindannyian elhelyez-
kedtünk. Persze kabátjaink levetéséről szó sem lehetett. 
Szörnyű hőség volt a ponyva alatt. 

Vagy öt perc múlva végre elindultunk. Ránéztem órám 
világító számlapjára. Háromnegyed egy volt éjfél után. 

Vagy félpercnyi út után megállás. 
Az apácák kis rendháza előtt álltunk. Teljes csend és 

sötétség. Csak a városi lámpák fényei szűrődnek át egé-
szen gyengén a ponyván át a kocsiba. Fertelmesen izzad-
tunk. 

Majdnem egy óra telik el így, nyomasztó csendben. 
Mögöttünk két rendőr üldögél, géppisztollyal. A rózsafü-
zért kezdem imádkozni az ujjaimon pergetve a szemeket. 
De sehogy sem tudtam a titkokra figyelni. 

Végre, háromnegyed kettő után néhány perccel léptek 
hallatszanak a zárda felől. Férfi-női hangok vegyesen. 
Éles „Csend!”-kiáltás, a női hangok elcsendesednek. 
Hátul felbontják a ponyvát. Hat apáca száll fel mögénk. 
Halk köszöntésünket a rendőrök káromkodása némítja el. 
A kocsi hátsó két padján helyezkednek el, leghátul két 
székre két fegyveres rendőr ül fel. Néhány perc múlva 
megindulunk, természetesen megint letakart ponyvával, 
amelyet most már véglegesen leszíjaznak. 

Éppen két óra. 
A kanyarokból tudjuk következtetni, merre megyünk. 

A városból a rábafüzesi útra fordulunk, majd néhány perc 
múlva a Graz-Budapest műútra térünk rá. Most már elég 
gyorsan haladunk. Néma csendben és teljes sötétségben 
üldögélünk. Ingem már teljesen átnedvesedett az izzadt-
ságtól. Mozdulni nem lehetett, olyan szorosan ültünk. 
Imádságba és gondolatokba merültünk mindannyian. 

Jó félóra múlva éreztük, hogy Körmenden haladunk 
át. Három óra körül egyszerre csak dohogni kezd a mo-
tor. 

Megállunk. Elől többen leszállnak, a motort vizsgál-
ják, majd sűrű káromkodások közepette szerelgetni kez-
dik. Újra megindulunk. Néhány perc múlva az előbbi 
zakatolás. Ismét megállunk. 

Ez így ment még jó néhányszor. Közben lassan erő-
södő fény szűrődik át a ponyván. Hajnalodni kezd. 

Négy óra tájban végleg bedöglik a motor. Az ávósok 
feladják a reményt, hogy tovább tudnánk jutni. A két 
rendőr megunta a hőséget, leszállt, de a ponyvát megint 
csak ránk szíjazták a két hátsó sarkon. Valamivel lazáb-
ban, mint előbb, így egy kis résen át ki tudtunk nézni. 
Éppen a Somló hegy alatt voltunk. 

Többen az idősebbek közül panaszkodni kezdtek, 
hogy a veséik nem bírják. Az egyik rendőrtől megkérdez-
ték, hogy leszállhatnak-e? Durva röhögés, káromkodás és 
trágárság volt a válasz. 

Teltek-múltak az órák. A nap mindig feljebb emelke-
dett. Irtózatos hőség volt. Ajkunk teljesen kiszáradt. Ren-
geteg vizet vesztettünk az izzadástól. Közben kellemetlen 
szag kezdett terjengeni, mivel többen már nem tudták 
visszatartani magukat, s kénytelenek voltak ültükben elvé-
gezni dolgukat. Az izzadság, lehelet és egyéb illatok ösz-
szekeveredve mind jobban fojtogatták torkunkat. 

Valamennyien próbáltunk könnyíteni magunkon. Öl-
be raktuk vastagabb kabátjainkat. Egész jó érzés volt, 
hogy negyven fokos hőségben mindössze már csak egy 
ing, reverenda, pulóver, civil zakó, ballonkabát és átme-
neti kabát volt rajtam. Csak Marót atya gubbasztott to-
vábbra is teljes felszerelésben, összesen négy kabátban. 
Meg is kérdeztük, hogy bírja. 

Közbe-közbe benéznek a rendőrök. Ilyenkor jó diák 
módjára hirtelen elhallgatunk, majd újra folytatódik a 
beszélgetés, persze suttogva. A kedvesnővérek elmesélik, 
milyen botrány volt náluk. 

Mindannyian aludtak, amikor az ávósok bezörgettek. 
Egyikük kiment, persze rögtön tudta, miről van szó. Nem 
engedte be őket. Kiabáltak, hogy a Belügyminisztérium-
tól jöttek, de ő hidegvérűen válaszolta, hogy akkor sem 
engedhetnek be férfiakat a zárdába, elvégre mindenki 
mondhatja, hogy ávós. Erre az ajtót próbálták betörni, 
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mivel ez nem engedett, körüljárták a házat, s a fürdőszo-
ba ablakát nyitva találva, azon mászott be az egyik. Némi 
dulakodás után végigrohant az épületen, s kinyitotta a 
többiek előtt a főbejáratot. Ezen incidens után igen dur-
ván bántak velük, szemük láttára kellett felöltözniük, s 
még annyi holmit sem hozhattak magukkal, mint mi. Így 
ők még rosszabb helyzetben voltak. 

Tizenegy óra felé elviselhetetlen lett a hőség és a fül-
ledtség. Többen rosszul lettek, de nem lehetett rajtuk 
segíteni. Végre motorzúgás hangzott fel a távolból, s 
percek múlva egy hasonló nagyságú teherautó állt meg 
mellettünk. Annyira féltek, hogy a gyér forgalmú műúton 
esetleg közlekedők, vagy a földeken dolgozó emberek 
meglátnak bennünket –, hogy a másik teherautó nekifa-
rolt a mienknek, s leszállás nélkül, a ponyvák fedezete 
alatt kellett átlépnünk a másik autóba, amely ugyanúgy 
volt belül padokkal felszerelve, mint a mienk. Kiderült, 
hogy Pestről kérték telefonon ezt az autót az elromlott 
helyébe. Éppen hét órát kellett várnunk a legnagyobb 
hőségben. 

Végre tovább indultunk. A mozgó kocsiban valami-
vel több volt a légáramlás –, bár a ponyvája ennek is 
szorosan le volt szíjazva –, így kissé felfrissültünk. No 
persze, ez nagyon relatív dolog. A két rendőr is unta 
mögöttünk az egészet, és elkezdtek beszélgetni. Persze 
ebben sok köszönet nem volt, mert káromkodásokkal 
sűrűn fűszerezett trágárságokat, gúnyolódásokat, különö-
sen pedig az apácáknak kellemetlen és sértő megjegyzé-
sek áradatát zúdították ránk. Gyűlölettel szikrázó szem-
mel mustrálgattak bennünket, és rágalmak özönével 
illették az Egyházat, a papságot. Igen kínos volt hallgat-
ni. Perjel úr egyszer közbeszólt, de még ocsmányabb 
hangon és szavakkal torkolták le. 

Ez még rosszabb volt, mint az előző csend. Sem vála-
szolni, sem visszaszólni, sem imádkozni nem lehetett. 
Egyszerűen hallgatni és tűrni kellett a sok ocsmányságot. 
Igen sajnáltam a rendőröket. Közben olyasmit fecsegtek, 
hogy a papok azért vannak, illetve volnának, hogy az 
embereket szeressék, de mi nem szerettük őket, s ezért 
visznek el bennünket, hogy megtanuljuk szeretni a népet, 
és jó „szocialisták” legyünk. (Akkor még a népi demok-
ráciánál tartottunk, a felfogásunk szerint a szocializmus 
és még inkább a kommunizmus csak vágyálom volt a 
„jó” kommunisták részére is.) 

Déli 1 és 2 óra között értünk Veszprémbe. A város 
előtt hirtelen megálltunk egy csárda előtt. A sofőrök és 
rendőrök bementek egy kis itókára. Majd tizennyolcunk-
nak két üveg langyos szódavizet hoztak ki. Mohón ittuk 
ki pillanatok alatt a fejenként jutó egy decinket. Majd 
megkérdezték, ennénk-e valamit, de mindnyájan vissza-
utasítottuk. Tőlük nem akartunk semmit sem elfogadni.  

Kis szünet után folytattok utunkat. Négy óra felé ér-
tünk be Pestre. A ponyva vékony kis nyílásán át aggódva 
figyeltük, merre visznek. Mindnyájunk előtt fenyegetően 
meredezett a nagy kérdőjel: vajon nem a hírhedt 
Andrássy út 60-ban, kínzókamrákban kötünk ki? 

Lassan minden más irányú reményünk szertefoszlott. 
A Deák téren rátértünk az Andrássy útra. Két perc múlva 
lassított velünk a teherautó, majd megállunk a borzalmak 
épülete előtt. 

A vezetőülésről leszálltak. Várjuk, hogy bennünket 
mikor szállítanak le. De nem, így nem lehet. Világos 
nappal nem fognak bennünket az utca nyilvánossága előtt 
kirakni. Biztosan majd az autóval bekanyarodunk az 
udvarra. Már vártuk ezt a pillanatot. Végre megindulunk, 
de nem az épületbe, hanem tovább... 

Vagy félórája hagyhattuk el Pestet. Elég gyorsan me-
gyünk, tehát rövidesen befutunk Vácra. Váci börtön? ... 
Kívülről már többször láttam. Nem is olyan régen, 
„csak” két évvel ezelőtt jártam ott pesti gyerekekkel 
biciklivel. Ekkor is elmerengtem, vajon jutok-e még oda, 
megismerem-e belülről is ezt a hírhedt börtönt... 

Hirtelen lelassít a kocsi, majd jobbra kanyarodik. Le-
tértünk a műútról. Valami földút lehet, mert nagyokat 
huppan, ingadozik a kocsi jobbra-balra. Több száz métert 
megyünk így, majd befarolunk, s háttal megyünk néhány 
métert. Megállunk. Elöl az ávósok leugranak, hátrajön-
nek hozzánk. Felbontják a szíjakat, s egy hang bekiált: 

– Kiszállni! 
Hátranézünk. Egy homokfal előtt állunk. 
Lassan feltápászkodunk. Gémberedett tagjainkkal 

alig tudunk levánszorogni a kocsiról. Nagy nehezen 
mindnyájan földet érünk. 

Egy félkör alakú, dombba vájt homokbánya falához ál-
lítanak bennünket egymás mellé. Két géppisztolyos rendőr 
áll velünk szemben. Vagy fél percig így álltunk egymás-
sal szemben, 12 szerzetespap és hat apáca – valamint a 
két fegyveres őr és parancsnokuk a bőrkabátos ávós. 

Végre az utóbbi megszólalt. 
– Most pedig végezzék el a dolgukat. – Persze más-

képp fejezte ki magát, de nem idézem szavait. Három 
perc múlva ismét a leponyvázott teherautón voltunk. 

Rövidesen beérkeztünk Vácra, ahol a püspöki palotá-
ban hagytuk az apácákat. Néhány meghitt, biztató szóval 
vettünk búcsút derék munkatársainktól, akik a szentgott-
hárdi pasztorációban – elsősorban az óvodás korú gyer-
mekek nevelésében oly nagy segítségünkre voltak, s 
máris indultunk tovább. 

A váci püspök palotájában délután öt órakor, amikor 
odaértünk, már rengeteg apáca volt összezsúfolva. Nyil-
vánvalóvá lett, hogy egy országos akció indult meg a 
szerzetesek ellen, s az ország minden részéről összegyűj-
tik őket bizonyos kényszertartózkodási helyekre, közpon-
tokba. Hogy milyen célból és mennyi időre, ezt persze 
nem is sejthettük. Hisz teljesen ki voltunk szolgáltatva a 
rendszer önkényének. 

Részben megnyugodtunk. Valószínűleg mi is valami 
hasonló helyre kerülünk. Az autó közben tovább szágul-
dott velünk Budapest felé. Egy helyen, ahonnan legmesz-
szebb volt a legközelebbi lakott helység, megálltunk, ott 
Arnulf atyát, aki vendégünk volt Szentgotthárdon néhány 
napig, mert a városban rokonai voltak, és velünk együtt őt 
is elhurcolták – ámbár kiutasító végzést ő nem kapott –, 
most letették az országútra. Ez persze megint jellemző volt 
rájuk. Az idős, nagyon kövér öregembernek jó néhány 
kilométert kellett gyalogolnia, hogy vonatra ülhessen. És 
neki is át kellett esnie mindazokon a megpróbáltatásokon, 
amelyek nekünk jutottak osztályrészül. Pedig neki még 
annyi bűne sem volt, mint nekünk, hiszen nem tartozott a 
gotthárdi rendházunkhoz, és már nyugdíjban volt. 
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Pesten sehol sem álltunk meg, hanem délkeleti irány-
ban hagytuk el a várost. Úgy véltük, Kecskemét irányá-
ban megyünk. Lassan besötétedett. Egy nagyobb, kivilá-
gított helyen mentünk át – ez nyilván Kecskemét volt –, 
majd egy újabb óra múlva, hosszú hídon jutottunk át. Ez 
csak a Tisza-híd lehetett. Majd tovább, tovább... 

Fáradtan, éhesen, szomjasan, elcsigázva és izzadság-
ban fürödve, már egészen elfásultan vártuk, vagy már 
nem is vártuk, mi lesz az egésznek a vége. Éjjel tizenegy 
felé járt az idő. Csaknem egy teljes napot töltöttünk szin-
te mozdulatlanul azon a pokoli járművön. 

Végre megálltunk. Vaskapu, nyílik, egy udvarra for-
dulunk be. Szaladgálás, kiáltások hangzanak. 

Kiszállás! – kiáltanak a ponyva alá. Lassan kikec-
mergünk. Emeletes épület udvarán állunk. A lépcsőház-
ból fehér reverendás alakok futnak felénk. Ismerős han-
gokat hallunk. 

– Jé, a gotthárdiak, kiáltja felénk pécsi gimnáziumunk 
igazgatója, Kűhn Szaniszló atya. 

Összeölelkezünk testvéreinkkel. Pécs, Baja, Szent-
gotthárd ciszterci rendházainak tagjai vagyunk együtt.  

 
Budapest–„Bernardinum” 

 
Szép vasárnap este volt, 1950. június 17. Ma mutatta 

be első szentmiséjét a budai Szent Imre templomunkban 
Krasznay Kerény fiatal testvérünk. Egy héttel azelőtt 
vitték el a bajai, pécsi, székesfehérvári és szentgotthárdi 
rendtársainkat. Gondoltuk, mi talán megmenekülünk. 
Pontban háromnegyed 12-kor első álmunkból vészcsengő 
berregése, puskatussal betört földszinti ablak üvegtáblái-
nak csörömpölése, trágár kiáltozások pokoli lármája 
riasztott föl bennünket. Sátáni üvöltözés: „Egy negyedóra 
múlva mindenki a portánál legyen, személyenkint legfel-
jebb 20–25 kg. csomaggal…” Világos, hogy elvisznek. 
De miért és hogyan, hová, azt csak később tudtuk meg. 
Kapunk előtt állt már a két ponyvával letakart, afféle 
vágóállatok szállítására szolgáló teherautó. A személy-
azonosítás után: „Föl!” 

Jó húszan voltunk akkor a házban. A fegyveres ávósok 
ugyanannyian lehettek. A teherautón hevenyészve össze-
tákolt rögzített falócák voltak. „Leülni!” Lábhoz tett fegy-
verekkel az ávósok mellénk, illetve közénk ültek. Volt 

köztük, ki emberszót is váltott: „Semmi bajuk nem lesz; 
mindenről gondoskodunk!” – Leponyvázott teherautóink 
Pásztón álltak meg, az ottani rendházunk előtt. A szállít-
mány ávós felelőse átadott bennünket – egyenkint azono-
sítva mindnyájunkat – a szabad mozgásában meghagyott 
pásztói perjelnek, Rajeczky Benjaminnak. – Afféle cser-
kész elszállásolással jutott hely mindnyájunknak. Pásztó 
arra ébredt, hogy a templom tele van ciszterciekkel… 

Szentmise után reggel, és mindjárt indultunk ki a ha-
tárba dolgozni. Hagyó-Kovács Gyula előszállási jószág-
kormányzónk és néhányan mi „falusi termések” kaszá-
val, a többiek villával, gereblyével. Ma is fülembe cseng 
egy csodálkozó néni hamisítatlan pásztói kiejtéssel mon-
dott csodálkozó megállapítása: „Ni, a pápok káolni is 
tudnak!” Vadcivilben voltunk, de már mindenki tudta, 
hogy kik vagyunk. 

A pásztóiak nagyszívűsége folytán senki sem éhezett 
közülünk. Mégcsak véletlenül sem zúgolódott vagy pa-
naszkodott közülünk senki. Igaz, mi nem hagyhattuk el 
Pásztó területét. Béni bácsi azonban szabadon mozogha-
tott Budapestre is. Az információcsere így lehetséges 
volt, ha legtöbbször csak virágnyelven is. –Augusztus 
10-én, Szent Lőrinc napján, a templombúcsún olyan 
liturgiát énekeltünk, amilyet a pásztóiak még nemigen 
hallottak. (A mi tüzes rostélyon való megsüttetésünkről 
csak humorosan megemlékezve…) 

Mindnyájan tudtuk, hogy az Úristen szeretete egy jot-
tányival sem kevesebb irántunk, mint az ún. „problémát-
lan” napjainkban. Gergely testvérünk (Kovács Endre – a 
szerk.) ünnepélyes fogadalma közeledvén, ugyanúgy 
készülődtünk rá, mintha a zirci anyamonostorunkban 
élnénk, és ugyanolyan ünnepélyességgel tette le (külön-
leges felhatalmazás alapján éppen az én kezembe), mint-
ha a zirci harangok zúgása kísérné örökre szóló Istennek 
adottságát. 

Pásztói internáltságunk szeptember 7-én, a kassai vér-
tanúk emléknapján ért véget, hogy kezdetét vegye éle-
tünkben egy négy évtizedes „diszperzió”, az isteni vető-
magnak olyan vetése-szétszóratása, aminek igazi termé-
sét csak a világvégi nagy aratáskor láthatjuk meg – hi-
tünk szerint… 

Dr. Kerkes Károly OCist 
 

* * * 
 

A rendházakban élő ciszterciek az 1949/50. évi Névtár alapján* 
 

Szentgotthárdi konvent tagjai: 
 
Dr. Várkonyí Fidél perjel,  
Küzdi Aurél, 
Dr. Szücs Aladár,  
Dr. Gondán Felicián,  
Véghelyi Zoltán, 
Szabó Tihamér, 
Jambrich Oszkár, 
Horváth Kázmér, 
Simon Marót,  
Kelety Géza. 

A Bernardinum tagjai. 
 
Dr. Evetovícs Kunó házf. 
Dr. Baranyay Jusztin, 
Dr. Csizmazia Placid,  
Dr. Kerekes Károly,. 
Dolmány Vendel,  
Dr. Bárdos Albert, 
Harta Csanád,  
Kő Bertalan, 
Rácz Pelbárt,  
Horpácsi Illés,  
 

 
 
Rajna Krizosztom,  
Ujfalussy Ottó,  
Hardi Gilbert,  
Urbán Gusztáv, 
Badál Álmos, 
Vongrey Bódog,  
Major Márk,  
Marosy Cézár,  
Szita Árpád. 

* A Névtár keltezése 1949. Magyarok Nagyasszonyának ünnepe (okt. 8.); az 1950. júniusi névsor már ettől eltérhetett. 
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JUBILÁNSAINK 
 

A múlt évekhez hasonlóan megemlékezünk a jubiláns osztályokról, számba véve és köszöntve ma is élő tagjaikat.  
 

A 75 éve érettségizett osztálynak egy élő tagjáról tudunk. Szeretettel köszöntjük Dr. Tóth Sándor (Gödöllő) diák-
társainkat.  

Osztályfőnökük volt Baghy Osvát (I–VIII). 
 

 
Tanáraik voltak: 

 
   Ciszterciek: 
Baghy Osvát  magyar I–VIII., latin I–VIII. 
Evetovics Kunó dr. hittan I–IV. 
Kürti Menyhért dr. filozófia VIII. 
Mészáros Ervin természetrajz I–II., földrajz II–III., VII. 
Palos Bernardin dr. német VII–VIII. 
Pataki Vidor dr. történelem III–VIII. 
Rássy Paulint  matematika III–VIII., fizika VII–VIII. 
vitéz Rédey Gerő görög V., VIII. 
Szekeres Fábiánt német VI. 
Tobákos Kilit  görög VI–VII. 
Tóth János  hittan V–VIII. 
Unger Barnabás dr. német II–V., francia V–VIII. 
Varga Bennó matematika II., fizika III., földrajz IV., 

természetrajz IV–VI., egészségtan VII. 

 
 
 
 
   Világiak: 
vitéz Szabó Ferenc  testnevelés I–VII. 
Szilágyi József dr. egészségtan VII–VIII. 
Takács Tibor dr.  francia VII. 
Troján Alfonz   matematika I., rajz I.–IV. 

* * * 
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A 70 éve osztálynak három élő tagjáról tudunk: dr. Békési (Benya) Sándor (Budapest), Czakó (Hvizdos) Kál-
mán (Budapest), Forgács József (Miskolc) 

 
Osztályfőnökeik voltak: dr. Dörfler (Deáki) Sándor I .o., vitéz Rédey Gerő II.–VIII. o.  
 

 
 

Tanáraik voltak: 
 

   Ciszterciek: 
Ágoston Julián dr. magyar V–VIII. 
Dörfler Sándor magyar I., latin I. 
Erdélyi Guidó földrajz III–IV., történelem III., VI. 
Falubíró Győző történelem VII–VIII., földrajz VII. 
Gonda Keresztély francia VI–VIII. 
László Vince dr. német II. 
Mészáros Ervin földrajz I., II., természetrajz I. 
Palos Bernardin dr. magyar II., német II., IV., filozófia VIII. 
Pataki Vidor dr. magyar III., IV., történelem V.  
Peszeszér Asztrik matematika III–VIII., fizika III., VII–VIII. 
Rássy Paulin  ének I., II. 
vitéz Rédey Gerő latin II–VIIII., görög V–VIII. 
Tóth János t hittan I–VIII. 
Unger Barnabás dr. német V., francia V. 
Varga Bennó  természetrajz II., III–VI., matematika II. 

 
 
 
   Világiak: 
Horányi Károly német VIII.  
Kerekes Sándor német VII. 
Kovács Gergely német VIII. 
Ócsvár Géza  matematika I, rajz I–IV., gyorsírás IV–V. 
Oltai Rudolf  testnevelés VII. 
vitéz Szabó Ferenc testnevelés I–VI.,VIII. 
Takács Tibor dr. német VI. 
 

 
* * * 
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A 65 éve érettségizettek közül a következő, ma élő diáktársainkról tudunk: Dutkai István, dr. Húsvéti Sándor, Zombori 
Pál. Ez az osztály az utolsó VIII. osztályt a háború legkritikusabb hónapjaiban járta, a beiratkozott 35 főből csak 21-en jutot-
tak el az érettségiig. Többen egy-két, volt aki a hadifogság miatt csak négy év után tudta középiskolai tanulmányait befejezni. 
Közülük ma is élnek: Arnótfalvy Barnabás és Veres Árpád.  

Akik több éven keresztül együtt jártak, de nem érettségiztek az osztállyal: †Bánffy (Hunyadi-Buzás) György, Solymosi 
Ferenc, Szemző Gyula, Trencsényi István, dr. Tölgyesi (Trócsányi) Tibor. 

 
Osztályfőnökük volt Baghy Osvát (I–VIII).  
 

 
Tanáraik voltak: 

 
 

   Ciszterciek: 
Baghy Osvát  magyar I–VIII., latin I–VIII. 
Erdélyi Guidó földrajz I–III. ,VII., történelem  III–V. 
Falubíró Győző ének II–III., történelem VII.  
Gonda Keresztély ének I. 
Hegyi Kapisztrán dr.  bölcsészet VIII. 
Kádár Antal mat. I–IV., VI–VIII., fizika III., VII–VIII., gazd-.i ism. VI. 
Károly (Peszeszér) Asztrik matematika V. 
Lékai Lajos dr történelem VI.,VII. (1943.10.22-ig) 
Révész Amadé dr. francia V–VIII. 
Szabó Tihamér hittan IV–VII. 
Tóth János dr. hittan I–III. 
Vajk (Wágner) Atanáz német III., IV., VI. 
Varga Bennó  természetrajz II., IV–V., vegytan VI. 

 
   Világiak: 
Habis György dr. német V–VIII 
Herczeg Antal német IV. 
Horányi Károly német III. 
Kerekes Sándor német IV. 
Kovács Gergely német III. 
Ócsvár Géza rajz I–IV.,VII.,VIII., gyorsírás IV. 
Oltai Rudolf testnevelés II. 
Rédei Rezső testnevelés V–VIII. 
vitéz Szabó Ferenc testnevelés I., III, IV. 
Sziklay Árpád dr. egészségtan IV., VIII. 
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Beszámolók a 2010. 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 
 

 
61 évesek – (1941–1949) – Korábbi szokásunknak megfelelően ebben az évben is május elejét, 8-át választottuk a 61. 
évi találkozó időpontjául. 
A már hagyománynak számító délelőtt 10 órakor találkoztunk a Dobó téren. Ott köszönthettük felejthetetlen emlékű, 
osztályfőnökünk, dr. Habis György tanár úr feleségét, Magda asszonyt és módunk volt találkozni két kedves fiukkal is. 
Együtt helyeztük el a megemlékezési virágunkat a Tanár Úr minorita altemplomban lévő nyughelyénél és mondtunk 
egy rövid imát tanárainkért és eltávozott osztálytársainkért. 
Ezután visszasétáltunk a ciszterci templomba, ahol Veres Árpád és Zsurkai János pap-diáktársaink által bemutatott 
szentmisén vettünk részt.  
A templom előtti rövid beszélgetés után bementünk a gimnázium épületébe. A földszinten elhelyezett tablók és az azo-
kon lévőkre emlékezés után megcsodáltuk az új kétszintes tornacsarnokot, mely méltóan illeszkedik a nagyon gondosan 
rendbe hozott régi iskolaépület hangulatába. Így a gimnázium a nagyon szép díszterem után egy méltó tornacsarnokot is 
kapott. Az „orgonás” rendezése fogja bekoronázni a gondos gazda tevékenységét. A látottakról csak elismeréssel lehet 
szólni. 
Egy rövid beszélgetésre felmentünk a díszterembe, ahol az idő nagyon hamar elszaladt. 
A szokásos közös ebédet a szomszédos Szanthofer étteremben fogyasztottuk el, majd azzal búcsúztunk, hogy jövőre 
/remélhetőleg még mindenkivel/ májusban újra találkozunk. 
A találkozón a diáktársak közül v. Botár Sándor, Bene István, Böjthe László és Magdika, Fecske László, Kovács Jenő, 
Lakatos István és kedves felesége, Póta Béla, Szedlacsek József, Székely György és Enikő, Veres Árpád és Zsurkai 
János vettek részt. 
Kimentették magukat: Fikár László, Homonnay Tibor, Kovács Géza, Molnár László, Nickl Károly és Tanyi László. Az 
üdvözletüket a jelenlévőknek tolmácsoltuk és ezúton is mindannyiukat szeretettel üdvözöljük, remélve, hogy jövőre el 
tudnak jönni. 

A beszámolót összeállította: Póta Béla 
  

60 évesek – (1942–1950) – A Ciszterci Rend Egri Szent Bernát Gimnáziumában hat évet tanult, az Egri Állami 
Gárdonyi Géza Gimnáziumban egy évet járt és az egri Dobó István Gimnáziumban 1950. évben végzett, a 2010. évi 
LX. azaz a 60. évforduló érettségi találkozót tartottak az „öreg” diákok. 

Ezen a szép május utolsó szombatján (MUSz) az osztály maradékát újra szólították, hogy minden útra kelőt szeretet-
tel várják, szívből jövő meleg ujjongással, hogy újra átkarolják egymást. 

Az örök fiatalok a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban a Primusz melletti első osztályban találkoztak. Ott ahol 
1942. évben, 61 fős létszámmal tíz éves kisfiúként voltak jelen. A gyerekek közül 9-en kispapok, leendő papnövendé-
kek) voltak, akiket 70 szegény sorsú jó tanuló iskolás közül tehetségkutató vizsga eredményeként választottak ki. A 
kicsik mindegyike Bocskai-egyenruhában ülve várta osztályfőnökét. Sohasem felejtve azt a pillanatot, amikor dr. Lékai 
Lajos megérkezett. Szeretettel nézett körül, bemutatkozva megsimogatott mindegyikünket, s az első órát imádsággal 
kezdtük. Tájékoztatott bennünket a Rend történetéről, céljáról, majd bemutatta az igazgatónkat, dr. Palos Bernardint és 
ismertette, kik lesznek tanáraink:  

Baghy Osvát – magyar (heti 5óra); honvédelmi ismeretek (1), Falubíró Győző – ének (2), Kádár Antal – mennyiség-
tan (4), dr. Lékai Lajos – hittan (2); földrajz (3); oszt. főnöki óra (1), Ócsvár Géza – rajz (2), Rédei Rezső – testnevelés 
(3), Tobákos Kilit – latin (5), majd a második félévben Vajk Atanáz, Varga Bennó – természetrajz (2). 

Az első osztályfőnöki óra vége felé kedves „lelkifröccs” után kiosztotta az idősebbektől örökölt tankönyveket, a 
szép ciszterci címeres füzeteket, ceruzákat, tollakat, és a tintásüveget. Később a tornacipőben, fekete klott-gatyában és 
feketeszegélyű címeres fehér trikóban sorakoztunk a tornateremben. 

A diákok legtöbbje a Foglárban (Érseki Szent József Internátus) lakott. Prefektusunk a szigorú Kató Ottó atya volt, a 
rendetlenkedőket könnyen elnadrágolta. A stúdiumi foglalkozás után a Foglár-kertben a sportpályákon játszottunk. 

Az internátusban reggelenként zupa (köménymagos leves), vagy feketekávé volt zsíros kenyérrel. Az ebédünket és a 
vacsoránkat maradéktalanul megettük, minden közösségi tevékenység előtt imádkoztunk. Kora reggel gyakran minist-
ráltunk. Éjjel gyakran pityeregtünk a szüleink hiánya miatt, hiszen hónapokig nem láthattuk őket. tisztaságunkra és 
egészségünkre kedves, idős apácák vigyázta, és a otthonról ritkán érkezett csomagokat is ők adták át. 
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Ünnepnapokon a Szent Bernát templomban osztályonkénti csoportokban vettünk részt a szentmisén, melyet a Sík-
Schütz imakönyvből követtünk. Egyszer-kétszer a Fő utcán is felvonultunk osztályfőnökünk kíséretével, fejünkbe csap-
va a Bocskai-sapkát, melyet egy vékony aranyzsinor díszített. Későbbi időkben találkoztunk a prepa- és kerista-
diákokkal, akikkel később elsősorban a sportban rivalizáltunk. 

Később farkaskölyökként a Bornemissza cserkészcsapatba is beléptünk. 
Múltak az évek, hazánkat is elérte a világháború, légiriadók alkalmával sokszor levonultunk a borospincébe. A há-

ború utáni csonka félévben a Líceumban kezdődött az oktatás. Majd jött az államosítás, új eszmékkel, új tanárokkal, új 
iskolával. A kezdeti 61 kisdiák közül nyolc év eltelte után egy idegen iskolában csupán 36-an érettségiztünk 60 évvel 
ezelőtt. Igaz hat évig voltunk ciszterci diákok, de halálunkig hűek maradunk ciszterci családhoz. 

Akik 2010 májusának utolsó szombatján megjelentek, minden porcikájukban érezték a ciszterci diákságukat, szí-
vükben melengették számtalan diákemlékeiket. Az iskola földszintjén sétálva nézegettük tanáraink képeit, a régi osz-
tálytablókat, emlékeztünk a „régi szép időkre”. Az osztályunkba menve szomorúan tapasztaltuk, hogy a kezdeti 1942-es 
61 fős létszámból, az 1950. évben érettségizett 36 diák közül tizennégyen vagyunk életben, s ezek közül csak heten 
jelentünk meg. Öten betegek otthon maradtak, ketten külföldön élnek, és telefonon, levélben jelezték, hogy gondolatban 
ők is itt vannak közöttünk. 

A padokban ülve, egymást látva azonban ismét diákok lettünk, pillanatok alatt egymás szavába vágva féktelen jó-
kedvvel emlékeztünk közös élményeinkre, számoltunk be múltunk és jelenünk eseményeiről. Meghallgattuk Szakály 
Éva versét: hogyan élhetjük meg a 100. évünket. 

A délelőtt folyamán kedvünkért kinyitották a templomunkat, s kéz a kézben mentünk az Isten házába, ahol Varga 
János atya – mivel a sekrestye zárva volt – tartott rövid ájtatosságot, és szentbeszédében emlékezett meg a távol levők-
ről, elhunyt tanárainkról és diáktársainkról, s Isten áldását kérte a jubilánsokra. 

Ebédre a szomszédos Szanthofer vendéglőbe voltunk hivatalosak, ahol szépen feldíszített asztallal várták a fiatal-
öregdiákokat. Az ételfinomságok, egy kupica szilvórium, söröcskék-borocskák elfogyasztása után megfogadtuk, hogy 
ezután minden évben találkozunk, amíg egészséggel bírjuk. Adja Isten, hogy így legyen! 

A találkozón jelen voltak: Borbándi János, Ertsey Attila, Lenhardt László, Marosvölgyi Lajos és felesége, Simonyi 
István, Szemerey Zsigmond, Veres Zoltán és felesége, Wolf György. Külföldön élők: Fehér József, Maróti Béla. Beteg-
ség miatt távolmaradtak: Besznyák István, Buru Pál, Czene Barnabás. 

A találkozó szervezője: Lenhardt László, krónikása: Veres Zoltán volt. 
 

 
1942-ben indult osztály kis elsősei 
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59 évesek – (1943–1951) –osztályfőnökeink: dr. Ágoston Julián, dr. Mikó Sándor, dr. Örsi András voltak. Éves talál-
kozónkat 2010. június 12-én tartottuk. 

A Szent Bernát Ciszterci templomban találkoztunk, ahol a közös szentmisén együtt celebráltakValuch István, Jéger 
Károly és Papp Endre ny. kanonokok, diáktársaink. Hervay Levente tanár úr sűrű  elfoglaltsága miatt – eredeti elképze-
lésétől eltérően – nem tudott eljönni. A szentmisén dr. Kilián István emeritus prof. egyetemi tanár diáktársunk,volt fő 
ministráns ministrált. 

A szentmise keretein belül Valuch Pista név szerint megemlékezett 32 elhunyt diáktársunkról, akik közül 25 volt 
ciszterci és 7 dobós diák. Kilián Pista pedig elhunyt ciszterci tanárainkat méltatta, akikért imádkoztunk. Mise után át-
mentünk a régi rendház – a jelenlegi kollégium éttermébe – beszélgetésre és ebédre. A hely szelleme jó hangulatot és a 
régi szép emlékek felidézését eredményezte. Hála Istennek a múlt évinél többen jöttünk össze.  

Jelen voltak: v. Bartha István és felesége, Bogdán Kálmán és felesége, Deák Sándor és felesége, Jéger Károly, dr. 
Jobbágy Aladár, Kárpáti Jenő és felesége, dr. Kilián István és felesége, Kocsis Antal és felesége, Magyari Béla, Papp 
Endre, Petroczki Károly, dr. Rácz László, Tilless Béla, felesége és fia, Ujvári Ernő, Varga Pál, Valuch István, Kovács 
Barna István és felesége. Elhunyt osztálytársaink feleségei közül Beniczkyné Magdi, Hegyiné Vali is részt vettek a ta-
lálkozón. Marczis Döme felesége Sárika sajnos betegsége miatt távolmaradását jelezte. 

Hírt adtak magukról, de nem tudtak eljönni többnyire egészségügyi okok miatt: Bene Attila, dr. Csányi László, 
Czapek József, dr. Csikváry István, Gődl Károly, Gulyás Andor, Kakuk Mátyás, Kádár János, Kristóf László, Nagy 
Dénes, Rozgonyi László, Vargha László. Mindenkit a régi barátsággal üdvözöltek, lélekben velünk voltak. Demeter 
László nem jelezte távol maradását. 

A jó hangulatú beszélgetés közben Tilless Ágnes asszony elszavalta osztályfőnökünk „Prológ és Hajnal” c. verseit. 
Tilless Béla beszámolt a május 15-i közös öregdiák találkozóról, felolvasta az ott elmondott beszédet dr. Ágoston 
Juliáról. A régi cserkészhagyományainknak megfelelően ebéd előtt elénekeltük az asztali áldást. Finom ebédben volt 
részünk – egri húsleves, borjúpaprikás túrós csuszával, pogácsa, feketekávé, bor. A délután jó hangulatban töltöttük el. 
Lehet, hogy a jó bor hatására néhányan még dalra is fakadtak. A régi ciszterci diákindulót énekelve:”Mikor a ciszterci 
regiment kivonul stb.” lassan szétszéledtünk. Ígéretet tettünk, hogy jövőre – a 60 éves találkozón – Isten segítségével 
megint összejövünk. 

Tilless Béla      v. Bartha István 
* * * 

 
 

MITRU – Marczis Demeterre emlékezve 
 
Az elmúlt nyáron két autó állt meg szomolyai házam 

előtt. Egy csapat fiatal lány és fiú jött hozzám tárlatnézésre 
egy régi kedves barátom unokájának vezetésével. Látni 
akarták mennyire haladtam az általuk rendelt festménnyel, 
melyet egyetemista osztálytársuk esküvői ajándékának szán-
tak. A nyolc-tíz fiatal illedelmesen megnézegette a lakás 
nagy részében lévő festményeimet, majd a kerten keresztül 
felmentünk a hegyoldalba csákánnyal vágott kétszobás, 
tágas, világos pinceházba, melyet nagyképűen műteremnek 
szoktam hívni. Mindenesetre sok képem lógott a falon és a 
falak mentén, festőállványom több félkész munkám állt, 
mivel tényleg itt szoktam festeni. A fehérre meszelt tufakő 
falak kellemes hűvöset árasztottak, marasztalva a kánikulá-
ban eltikkadt kis csapatot. Feleségem két fiú segítségével 
hideg üdítőt, finom szomolyai borocskát, poharakat hozott 
fel, és röstelkedve kínálta az itóka mellé a „tegnapról ma-
radt” pogácsát. Rövidesen élénk beszélgetés alakult ki, majd 
egyikük több ceruza és színvázlaton Marczis Demeter, 
Liszt-díjas operaénekes arcát vélte felfedezni, elmondta, 
hogy ő ostorosi származású, és úgy tudja, hogy a művész úr 
Ostoros díszpolgára. Szeretné tudni, milyen kapcsolat köt 
engem hozzá? Ekkor elővettem a festményeimről készült 
reprodukciókat és megmutattam nekik Marczis Demeterről 
készített portrémat, melyen Sarastro szerepének jelmezében 
lehet látni őt a Varázsfuvolából. Elmondtam, hogy a portrét 
néhány éve ajándékoztam a művész úrnak, aki nyolc évig 
gimnáziumi osztálytársam volt, és a mai napig az egyik 

legjobb barátom. A kis társaság élénken kezdett érdeklődni a 
világszerte elismert. kimagasló sikereket elért operaénekes 
iránt, és mivel rá is értek, jól is érezték magukat, megkértek, 
hogy meséljek nekik a régi diákéletről, osztályunkról és 
főként Marczis Demeter barátunkról. Kitekintve a nyitott 
ajtón a lenyugvó nyári nap utolsó sugarait láttuk a szemben 
lévő hegyek fakoronáin. A sajátos hangulat és a mesére 
szomjas élénk tekintettek arra késztettek, hogy mint Thomas 
Mann, én is mélyen merítsek a múltnak kútjából. Messziről 
kezdem történetem: 

Emlékszem azon a délelőttön még nyáriasan sütött a 
szeptemberi nap. A sok kis és nagy diák emlékeiben még 
elevenen éltek a vakáció emlékei, de máris készek voltak az 
új iskolaév várható újdonságait befogadni. A magasztos és 
lelkesítő „VENI SANCTE” mise után gyorsan, fegyelmezet-
ten foglalták el osztálytermeiket, mintegy beletörődve a 
változhatatlanba, ismét tanulni kell kemény tíz hónapig, 
készülni és felelni számtanból és latinból... Ám a vidáman 
csivitelő fiúk arcáról, csillogó szemeiről nem lehetett leol-
vasni semmi félelmet, még aggodalmat sem. Annál inkább 
lesírt rólunk, kis elsősökről a feszült várakozásokkal teli 
megilletődöttség, az ismeretlentől való félelem, na, meg a 
kíváncsiság. Halványan azért lüktetett bennünk bizonyos 
fajta önelégült büszkeség is, hiszen Eger város legkitűnőbb 
középiskolájának a ciszterciek gimnáziumának lettünk tanu-
lói, és osztályfőnökünk a híres, nevezetes fiatal irodalmár 
Dr. Ágoston Julián szerzetes tanár úr, aki arcán mosolygós 
álszigorral máris viccelődve próbálta oldani tízéves korunk 
minden félszeg bizalmatlanságát, újtól való rettegését. Kissé 
megnyugodva az atyai gesztusoktól osztálytermünket és 
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egymást kezdtük vizslatni, tanulmányozni, találgatva ma-
gunkban, hogy ugyan ki mi fán termett, milyen természetű, 
lehet-e vele barátkozni vagy sem, büszke úrifiú, vagy buta 
falusi paraszt gyerek....? Mert bizony nem mindegy, hogy 
kivel, illetve kikkel járunk együtt nyolc évig az iskolába, 
kirándulásokra, focizni és a májusi litániákra. Egyszóval 
valamennyien igyekeztünk a külső megnyilvánulások alap-
ján jó pajtást, barátot keresni, akivel remélhetőleg vidám lesz 
majd a nehéz diákélet. Én, mint gyengébb alkatú, érzékeny 
gyerek igyekeztem ösztönösen a nálam erősebb osztálytár-
sak között keresgélni, számítva adott helyzetekben a baráti 
védelemre is. Aztán névsor szerint, egyenként felálltunk, 
megmondtuk nevünket és válaszoltunk Julián atya feltett 
kérdéseire. Szerintem már ezen az első gimnáziumi tanítási 
napon megalapozódtak olyan barátságok, melyek aztán 
évtizedeken keresztül, egészen napjainkig sok-sok próbatéte-
len át is tartanak, eltéphetetlennek bizonyulnak. Hát ilyen 
lett a mi barátságunk is Marczis Demeterrel, azaz ,,Mitruval” 
(mert ez az ő igazi neve baráti körökben) csak akkor még 
nem tudtuk, hogy ez a barátság nem csak a nyolc gimnáziu-
mi évre, hanem egy egész életre szól. Azon a szép, nyárias, 
szeptemberi napon 1943-at írtunk dátumként a füzetünk 
margójára. 

Aztán haladt tovább minden a maga útján. Teltek a he-
tek, hónapok, és mi hozzáértő, szigorú, de szeretettel teljes 
tanári irányítással igazi ciszter-diákokká formálódtunk. 
Osztályfőnökünk gondos, mindenre kiterjedő nevelése még 
az otthoni hiányosságokat is pótolta, kiegészítette. Nálunk 
nem lehetett anyagi, vallási, vagy származási alapon megkü-
lönböztetni senkit. A mérce a tudás, a szorgalom és a maga-
tartás volt. Kissé lustább alaptermészetemből adódóan én a 
középcsoport alján kullogtam, míg Mitru barátom mindig az 
élvonalban, az osztályelsők között tartotta magát. Emellett 
még kiválóan focizott is, és minden másban is jeleskedett. 
Később, ahogy kamaszodtunk, bizony sokan irigykedve 
vettük észre, mennyi széplány szeme akad meg a szép ter-
metű, koránérő, jóképű Mitru barátunkon. Na és a dús, gön-
dör, sötétbarna haja.... Nem volt könnyű dolga, sem neki, 
sem a többi Ostorosról bejáró diáknak. Naponta télen, nyá-
ron biciklivel. Persze amikor beállt a kemény tél, Marczis 
bácsi is befogta a lovakat és vagy kocsival, vagy csengős 
szánnal hozta-vitte a fiával együtt másik két ostorosi osztály-
társunkat,~'Hegyi Gézát meg Dobó Jóskát is. Ők ketten 
sajnos, mar az égi utakon siklanak csengős szánon valami 
egészen más iskolába. isten nyugosztalja őket! 

Derék osztályfőnökünk, Júlián nyakas magyarságával 
ritka politikai éleslátással módszeresen világosított fel ben-
nünket 1944-ben a német megszállás alatt nyögő országunk 
tragikus helyzetéről, a várható szovjet invázióról és a re-
ményteli későbbi kibontakozásról. Sejtettük, hogy ő is részt 
vett a nemzetlom ellenállási mozgalomban valamilyen for-
mában. Ez később bizonyossá is vált, mikor a Gestapo le 
akarta tartóztatni, de nem találták meg. Aztán átvészeltük a 
felszabadulást összes velejárójával együtt és teljes szívvel 
bekapcsolódtunk az ország demokratizálási ,azonban ezt 
megakadályozták az ismert erőviszonyok és körülmények. 
Államosították az egyházi iskolákat, a tanárokat szétzavar-
ták, majd nagy részüket – köztük Juliánt is – munkatáborok-
ba internálták, fizikailag, lelkileg tönkretették őket. Szabadu-
lása után már nem jött rendbe egészségileg sohasem szeretett 
osztályfőnökünk. Megengedték, hogy óraadóként taníthatott 
a torbágyi általános iskolában, néha-néha megjelenhetett 
egy-egy kisebb írása, novellája, de gyakorlatilag teljes zárlat 

alatt volt, egészen korai haláláig. Emlékét egy róla szóló 
versemmel és egy általam festett portréjával őrzöm. 

Az államosítással állami Gárdonyi Géza Gimnázium új 
nevet és csupa civil tanárt kapott 1948 szeptemberében a jó 
öreg ciszter gimnáziumunk, kivétel nélkül kitűnő szaktudás-
sal és pedagógiai adottságokkal rendelkező tanárnőket és 
tanárokat. Köztük volt a kiváló Baló tanár úr, aki éneket 
tanított és újjászervezte az énekkart, meg felfedezte Mitru 
csodálatos basszbariton hangját is. Azt mondhatom, hogy ő 
volt az, aki sínre tette Mitrut, és gőzerővel meg is indította a 
művészi pályán. Hatodikos gimnazisták voltunk akkor, és 
rengeteget szerepeltünk az iskolában és iskolán kívül is. 
Állami és kulturális ünnepségeken jeleskedtünk, természete-
sen Mitru énekszámokkal, én meg néptáncosként és vers-
mondóként. Színdarabokban is játszottunk együtt, ha jól 
emlékszem Mitru egy Rupi nevű cigányprímást játszott, én 
meg talán a bőgős voltam a bandában. Óriási sikerünk volt, 
dőltek a nevetéstől a fiúk, de népszerűségünk növekedésé-
hez az is hozzájárult, hogy előadásunkat megnézték az 
ugyancsak államosított Angolkisasszonyok diáklányai is. 
Aztán jött Mitrunak az a frenetikus sikere, ami után már nem 
volt megállás az ő művészi pályáján, elénekelte Fischer: A 
pince mélyén című bordalát. Hát, tudjátok, Mitru énekétől 
zengett a terem, zengtek az ablakok zengett a boldogság az 
öröm az emberek szívében. Azóta sokszor hallottam rádió-
ban, zenei rendezvényeken Mitru csodálatos előadásában azt 
a sikeres bordalt, de bármikor hallottam, újra és újra azt a 
hatalmas emóciót hozta felszínre bennem, melyet akkor, 
azon az első szédületes sikerű, tapsviharos előadáson érez-
tem. 

A következő évek rengeteg csapást, szenvedést hoztak a 
magyarságra. Sztálin és a Szovjetunió dicsőítését követelte 
meg a kegyetlen diktatúra mindenkitől s a megtorlások 
rettenetesek voltak. Nap mint nap ezer veszéllyel kellett 
szembenéznünk, mert egy rossz mondat, vagy mozdulat elég 
volt ahhoz, hogy talán örökre elhurcoljanak a „kékparolis” 
ávósok. Meg kellett tanulnunk alkalmazkodni és ügyesen 
kikerülni a felállított csapdákat. Félelmetes és zavaros világ 
volt ez. Megszüntették a nyolcosztályos gimnáziumi rend-
szert és mi újra harmadikosok lettünk. Megszüntették a 
Gárdonyi Gimnáziumot és összecsaptak bennünket a Dobó-
sokkal, így az utolsó két évünket, meg az érettségit már a 
Dobó István Gimnázium diákjaiként végeztük. 

A nyomor és az elnyomás ellenére mi mégis vidámak és 
lelkes, cselekvő fiatalok voltunk. A tanulás és művelődés 
mellett megtaláltuk a szórakozásunkat is. Nagy sikerrel és 
igen nívósan adtuk elő a város közönségének Dunajevszkij: 
Szabad szél című operettjét, melyben Mitru Márkó szerepét, 
én pedig Filip tengerészt játszottam. Osztályunk a 4/d igen 
közkedvelt volt, nemcsak az iskolánkban, Eger legnagyobb, 
legeredményesebb középiskolájában, hanem az egész város-
ban is, beleértve a jóféle kocsmákat és borospincéket is. 
Mert hát restelkedve bár, de be kell vallanom nektek, hogy 
1950-51-ben már nem voltunk olyan mintadiákok, sem 
gáncsnélküli lovagok, hanem egészséges, tizennyolc éves, 
majdnem mindenre elszánt, kissé bohém, tettre kész csibé-
szek, akik azért valahol a lelkünk mélyén becsületes ciszter 
diákok maradtunk. Talán ezért is szerettek bennünket min-
denütt. Szerettünk szépen, szellemesen mulatni, versekkel, 
jó kis adomákkal fűszerezve a sok bús és vidám nótát. Sok-
szor elvittük magunkkal egy-egy pincemulatásra kedves 
tanárainkat, dr. Mikó Sándor osztályfőnökünket, Wolfinau 
Kati néni matek tanárnőnket, vagy Lengyel Gábort, szeretett 
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fizika tanárunkat. Ők szívesen voltak velünk és mindig jól 
éreztük együtt magunkat. Soha, egyetlen alkalommal sem 
volt egyik részről sem visszaélés, vagy indiszkréció. Mit 
gondoltok, lehet, hogy nem a Magyar Bálint találta fel a 
tanár-diák jó kapcsolatrendszer alapjait? Mitru mindig a 
lelke volt a osztálynak, akár tanulásról, akár mulatásról volt 
szó. Bár sokat vitatkoztunk is vele, sőt gyakran tettlegesség-
re is sor került, mégis mindnyájan rajongtunk érte. Hát még 
a lányok! Túlzás nélkül mondhatom, hogy ostromolták 
Mitrut, de ő nem adta fel miattuk szent célját, távlati tervét, 
hogy sikeres operaénekes legyen. Volt olyan lány, aki jelen-
tősebb összeget is felajánlott Seres Lehel barátomnak és 
nekem is, ha ellopnánk részére Mitru bármilyen ruhadarab-
ját, akár fél pár zokniját is. Mitru rendszeresen sportolt, főleg 
focizott, a gimi csapatában, el lehet képzelni milyen illatos 
lehetett a zoknija. 

Hanem, történt egyszer egy nagy „malőr” ami majdnem 
megakadályozott minden szép tervet, művészi karriert. Na 
még ezt az egyet elmesélem nektek, kedves ifjú barátaim, 
aztán megkérlek benneteket, szálljatok be az autókba és 
induljatok haza, mert eléggé elszaladt az idő, és a kis morgós 
feleségem hamarosan itt lesz, hogy véget vessen a mi szolid 
poharazgatásunknak Sajnos, még 46 évi házasságunk után is 
azt hiszi, hogy ha egy kicsit iszom, rengeteget beszélek… 

Szóval 1951 májusának egy gyönyörű reggelén, amikor 
már a végzősök számára nem volt tanítás, csak a főbb tan-
tárgyakból voltak egy-egy órában összefoglalók, vidáman 
vártuk Lengyel Gábor tanárunkat, fizika összefoglalóra 8-
tól, 9-ig. Senki sem izgult. Számunkra már nem volt kocká-
zat, hiszen a jegyek már le voltak zárva, csupán formális 
jelentősége volt az egésznek. Kedélyesen le is ment az ösz-
szefoglaló, még Gábor bácsi arra intett bennünket, hogy a 
két nap múlva kezdődő érettségi szünetben tanuljunk kemé-
nyen, és ne tivornyázzunk, főleg ne szivornyázzunk. Ott ült 
az egész osztály kétségbeesetten, hogy most két órán keresz-
tül mit is csináljunk, hiszen a matek összefoglaló csak 11 
órakor kezdődik. Valaki kitalálta, hogy sétáljunk egyet a fő 
utcán. Jó! Mentünk mindnyájan, s a ciszter templom sarká-
nál valahogy megálltunk. Valaki azt mondta, meginna egy 
pohár bort. Aztán észre sem vettük, s máris a Szanthoferné-
féle kocsmában ültünk három összetolt asztal körül. Honnan, 
honnan nem, hirtelen az asztalon termett 26 pohár meg vagy 
hat boros üveg, olyan félliteres-forma. Tíz perc múlva már 
csendesen dalfikáztunk és egy félóra múlva már tele volt a 
kocsma emberekkel, akik tátott szájjal hallgattak bennünket. 
Ezt követően az egész Bródy Sándor utcát ellepték a ráérő, 
vagy munkájukat félbehagyó emberek. Talán kitaláltátok, 
Mitru énekelt. Gyönyörű, öblös hangján tárta elénk a szebb-
nél szebb népdalokat, magyar nótákat és népszerű operaári-
ákat. Néha mi is vele énekeltünk, de többnyire ő szólózott, 
hallgatósága nem ki s örömére. A lelkes társság köztük 
időnként egy-egy ismeretlen,fél liter, liter borokat hozatott 
asztalunkra és mi fürödtünk a boldogságban, a népszerűség-
ben és az egri borokban. Csoda-e, hogy nagy jólétünkben 
teljesen megfeledkeztünk, mint Petőfi Csokonai Vitéz Mihá-
lya az idő múlásáról, meg a 11 órakor esedékes matematika 
összefoglalóról? Olyan, féltizenkettő óra ,,magasságábari” 
(ahogy ezt manapság szokták mondani a félműveltségüket 
fitogtató médiaszemélyiségek és munkásőrökből átigazolt 
politikusok) egy alacsony,kissé, kopaszkár férfiú törte át 
magát a közönségen. És kifulladva, rémült arccal állt meg 
asztalunk előtt. Hajas Bandi bácsi volt, az iskola igazgatósá-
gi titkára. Fiúk! Nagy botrány van. A pártbizottságról telefo-

náltak, hogy fényes nappal dobós diákok mulatnak a kocs-
mában. Magukat kicsapják az ország minden iskolájából. 
Az Isten szerelmére! Azonnal jöjjenek vissza! Hát ezen 
már csak nevetni lehetett. Még ilyet! Még hogy azonnal! 
Szép szelíden megfogtuk Bandi bácsit, feltettük az asztalra, 
megígérve neki, hogy bemegyünk az iskolába, de csak ha 
megiszik velünk egy pohár bort. Aztán lett abból kettő is, 
de végül elköszönve tisztességesen, majdnem színjózanon 
elindultunk az iskola felé. Mire a gimi elé értünk, már 
minden utcára nyíló ablak tele volt diákokkal és bent a 
folyósón is a tantermekből kitódult diáktársak éljenző 
sorfala mellett vonultunk üres osztályainkba. Bizony ekko-
ra botrány még nem nagyon lehetett a Dobó Gimnázium 
öles falai között. És berontott az osztályba céklavörösen 
Mikó Sándor osztályfőnökünk és csak ordított, csak ordí-
tott mi meg csak hallgattuk és somolyogtunk. Miután kide-
rült, hogy egy kivételével (ő véletlenül akkor ült a WC-n, 
mikor mi elindultunk, s később nem talált már ránk) osztá-
lyunk minden tagja részt vett a rebellióban, mintha egy 
kicsit megenyhült volna, de az eminens tanulókat sorban 
kezdte keserűen felelősségre vonni. Mikor Marczishoz ért, 
kitört belőle újra a kétségbeesett aggodalommal vegyes 
harag. Azt hiszem egy világ omlott össze benne. Ecsetelte 
rémes helyzetünket, a várható kicsapás következményeit, 
aztán felrohant az igazgatóiba, ihol már összeült a vésztör-
vényszék, a rögtönítélő bíróság. A sok vita után végül a 
héjákkal szemben győzött a józanabb felfogás, mely szerint 
mégsem lehet egy egész osztályt érettségi előtt kicsapni, 
ilyen értékes, tehetséges fiatalokat (tanulmányilag az iskola 
legjobbjai voltunk) egy apró kis botlásért. Így aztán rövide-
sen közölték velünk, hogy még most az egyszer, és hogy 
soha többet ilyet, meg hogy köszönjék meg a jóindulatú 
tanári karnak, stb. ... Megígérték, hogy megkaphatjuk 
mindnyájan az ötös jegyet magatartásból, de egészen az 
érettségiig semmiféle közös dínomdánomban nem szabad 
részt vennünk. Ilyen kedvező döntésre semmi esélyünk 
nem volt, örömünk tehát az egekig szökött., hiszen töb-
bünknek már sokszorosan is be volt ígérve az esélyeinket 
csökkentő 4-es jegy, különböző kihágásaink miatt. Ezt 
természetesen meg kellett ünnepelni, így hát este hétkor 
találkoztunk az akkor még működő Török-kert vendéglő-
ben, mely a vár falain belül teljesen zárt terület volt, szép 
romantikus rózsakerttel. Elek bácsi a tulajdonos, meg Csuli 
papa, az általunk különösen szeretett cigányprímás tárt 
karokkal fogadtak bennünket, és éjfélig csak akkor állt 
meg a nótázás, ha ettünk, vagy ittunk. Mitru gyönyörű 
dalait bizony sokszor könnyes szemmel kísérte a zenekar. 

Aztán Mitrut felvették a Zeneakadémiára, és az évek so-
rán hangjával, mint Orpheus, meghódította az embereket, 
szerte a világon. 

Engem, mint „egyéb” kategóriás, politikailag érdemtelen 
személyt nem vettek fel sem a Színművészeti, sem a Kép-
zőművészeti Főiskolára. Hogy mégis lehetet belőlem vala-
mi, azt a kitartó optimizmusomnak és a Jóistennek köszön-
hetem, na meg a kis morgós feleségemnek, akinek volt 
bátorsága és türelme velem élni. Legközelebb, ha majd a 
kész festményért jöttök, és kedvetek is lesz, meg időtök is, 
talán elmesélem nektek, hogy szereztem meg magamnak ezt 
a morgós kis öregasszonyt, aki akkor még szelíd volt, mint a 
galamb és gyönyörűbb, mint Tündér Ilona … 

 
Szomolya, 2005. január  

Demeter László 
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A SZENT BERNÁT ÉS A GÁRDONYI GIMNÁZIUM 
ÖREGDIÁKJAINAK KÖZÖS TALÁLKOZÓJA 

 
Az iskolavezetés ebben az évben az állami idő-

szakban végzett öregdiákokat is meghívta a közös 
találkozóra. Így sok idős és fiatalabb öregdiák ült 
egymás mellet nemcsak az iskola dísztermében, ha-
nem az ünnepség előtt a templomban is. A ciszterci 

Gárdonyi gimnázium számára sokat jelenthet az a 
társadalmi háttér, amit a „fiatalabb” öregdiák-
nemzedék nyújthat, és szeretné, ha a már hatodik éve 
indult közös öregdiák találkozók ily módon teljeseb-
bek lennének. 

 

                                                                                                                                                                                         

Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatóasszony, Habis László Eger polgármestere, dr. Nagy Andorné az állami Gárdonyi volt igazga-
tója és Hervay Levente atya, a Szent Bernát Gimnázium volt tanára a díszteremben 

A találkozó a Szent Bernát templomban bemutatott 
szentmisével kezdődött Hervay Levente OCist, Gonda 
Imre és Soós Tamás koncelebrálásával. 

A díszteremben a meghívott és összegyűlt vendégeket 
– Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba című versének 
(Szendi Flóra Dóra 12.B) tolmácsolása után – dr. 
Pisákné Balogh Éva igazgatónő köszöntötte. Hangsú-
lyozta, hogy a délelőtt az emlékezés órái, amelyből erőt 
meríthetnek a mai tanárok és diákok. Köszöntötte dr. 
Nagy Andorné ny. igazgatónőt, aki több mint negyven 
évig dolgozott ebben az iskolában, 15 éven át volt ennek 
az iskolának az igazgatója, és aki kiváló szakmaisággal, 
szeretettel, és emberséggel nevelte diákjait. Kérte, emlé-
kezzék az iskolában töltött évekre. 

Dr. Nagy Andorné visszaemlékezését azzal kezdte, 
hogy felidézte Mészáros István professzor úrnak 1987-
ben megjelent könyvéből a következő mondatot: „Az 

egri Gárdonyi Géza Gimnázium ma is méltó nagyhírű 
hagyományához.” Ahhoz a közös hagyományhoz, 
amelyben az iskola egy olyan alma materré válik, amihez 
a diákjai egy életen keresztül ragaszkodnak Mindkét 
iskola a kiművelt emberfők sokaságát kívánta nevelni.  

Az eredmények jelezték, hogy fáradozásaik nem vol-
tak hiába valók, mert másfél évtizeden át első helyen állt 
az iskola a gimnáziumok és szakközépiskolák között az 
egyetemi és főiskolai felvettek rangsorában. Országos 
vetélkedőkön, versenyeken, pályázatokon megszámlálha-
tatlanul sok szép eredményt értek el. Ehhez 3 házi pályá-
zatot is működtettünk. Kiemelkedő színvonalon, magas 
osztálylétszámmal folyt az óvónőképzés. Az idegen 
nyelvi oktatás széles sprektumú és országosan is elisme-
rést kiváltó szintű volt, amihez hozzájárult a maconi és a 
linzi kapcsolat. A városnak ma is működő szimfonikus 
zenekara is 46 éve a Gárdonyiban, gárdonyis diákokból 
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alakul meg. de szép számú sportszakosztályaink így is 
országos eredményeket értek el.  

A kiváló eredmények elismerésére 25 évvel ezelőtt 
létrehozták a Gárdonyi-díjat, ami a város minden közép-
iskolájának lehetőséget biztosít. Az elért sikerek nyomán 
országos, megyei és városi rendezvények, versenyek 
színhelye lett az iskola. Éveken keresztül országos isko-
latelevíziós konferenciákat tartottak. A tantestületből 
szakfelügyelők, tankönyvírók és érettségi elnökök kerül-
tek ki.  

Keszthelyi Jeromos Ferenc atya 1990-ben lett az is-
kola hittan tanára, s ő írta váci megyéspüspökké történt 
kinevezése után: „Itt Vácon is Isten áldását kérem az 
egriekre, a gimnázium egykori, jelenlegi és jövőbeli veze-
tőire és tanáraira, hogy jóakaratuk, fáradságos tanító-
nevelő munkájuk értékes gyümölcsöket teremjen a város, 
a haza és Isten országa számára.” 

 Kerekes Károly apát úr pedig azt fogalmazta meg, 
hogy „Országosan a Gárdonyi az egyetlen iskola, ahol 
nem jelentett nehézséget a ciszterci gimnázium újraszer-
vezése.” 

Végezetül megköszönte ezt a találkozót, valamennyi 
még élő és már elköltözött munkatársának a munkáját, és 
sikereket kívánt a ciszterci iskolának, és kifejezte azon 
reményét, hogy Gárdonyi szellem nem fog elenyészni az 
intézményben. 

Az igazgatónő megköszönve dr. Nagy Andorné em-
lékező szavait, méltatva a gimnáziumért végzett áldoza-
tos oktató-nevelő munkáját a ciszterci iskola Gárdonyi-
díját adta át dr. Nagy Andornénak. Majd felkérte Hervay 
Levente atyát, hogy idézze fel az iskola történetének 
ciszterci időszakát, és az Egerben eltöltött időt.  

Az atya pár mondattal megemlítette, miként került a 
rend Egerbe, miért és hogyan vette át az iskolát, amely a 
rend oktatómunkájának a központja volt 1923-ig, mert itt 
tanulhatták az utolsó két évet azok a fiatalok, akik jelent-
keztek a rendbe. Saját életéről pedig elmondta, hogy 15 
évet töltött Egerben. 1946–48 között taníthatott az isko-
lában, majd az államosítás után 12 éven keresztül teljesen 
titokban és csendben taníthatta azokat a fiatalokat, akik 
nagy odaadással és lelkesedéssel részt vettek a kirándulá-
sokon és nyári táborozásokon. „Azt kell mondanom, hogy 
ez volt életem legboldogabb időszaka. Ezeken a foglalko-
zásokon arra próbáltam rávenni a fiatalokat, hogy sze-
ressék a hazájukat, hiszen bennem is erős ez az érzés, 
ezért lettem történelem- földrajz szakos tanár, és ezért 
jártam be a keresztül kasul a Kárpát-medencét. És igye-
keztem őket felkészíteni az életre, a megfontolt házasság-
ra és a hűséges házaséletre. Azt tartom, hogy a legna-
gyobb érték, amit át tudunk adni a fiataloknak vagy a 
szülők a gyermekeiknek, a jellembeli értékek: a becsüle-
tesség, a helytállás, a teherbírás, a szeret és a hűség. 
Természetesen a szellemi képességek kifejlesztése is fon-
tos, de a nagy tudást – sajnos – az ember nagyon sok 
rosszra is használhatja, ha nincs ott alatta a jellembeli 
érték, mint az egyenesség, a segítőképesség, a szolgálat-
készség Életemben 21 alkalommal kellett költöznöm, 
ezért is vallom, hogy ahová szólít bennünket az Úr, ott 
kell megtenni erőnk szerint mindent a magyar hazánkért, 
egyházunkért, Istenünkért.” 

Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő ezután Hervay 
Levente atyának is átadta az iskola Gárdonyi-díját: 
„Mindig is csodáltam erejét, akaratát, kitartását és 
egyenes jellemét. … Élete példájával Ön még ma is 
iránytűként szolgál iskolánk diákjai és tanárai számára„ 
– szavak kíséretében. 

Ez után egy DVD-s anyag megtekintése következett, 
amely felidézett ballagási ünnepséget a 90-es évek elejé-
ről, az iskola alapításának 300. évfordulójára 1989-ben 
rendezett ünnepség bevezető rendezvényét, és egy kará-
csonyi koncert részletét a 90-es évek végéről. 

Majd a meghívott vendégek rövid hozzászólása kö-
vetkezett. Dr. Habis László polgármester elmondta, hogy 
édesapja nagyon büszke volt, hogy a ciszterci iskolában 
taníthatott a háború előtt. Majd felidézte, hogy ő maga 
ebben az épületben tanulta a betűvetést, mert az ötvenes 
években működő tanítóképzőnek általános iskolájába 
járt. „Én minden tanáromnak nagyon nagyon hálás va-
gyok. Azt hiszem az, a legszebb a pedagógusok számára, 
amikor az ember 40 év elteltével is hálával gondol rá-
juk.” 

Dr. Besznyák István akadémikus, Széchenyi-díjas hat 
évet töltött a ciszterci gimnáziumban.  „Köszönet érte az 
iskoláimnak, a hajdani tanáraimnak. … és hadd emlé-
kezzem meg a fogyatkozó osztálytársaimról is, akikkel 
azokat az éveket együtt tölthettem el. Nekem maradékta-
lanul szép volt, és alkalmassá tett, hogy megállhassam 
helyem a pályámon. Áldja meg őket az Isten ezért!” 

Székely Gábor az állami Gárdonyi öregdiákja emlé-
kezett tanáraira: nagyon-nagyon jó tanárok voltak az 
iskolában sokat kellett: és lehetett tőlük tanulni, de na-
gyon szerencsésnek mondhatja magát, mert Radnai Tiva-
dar tanár úr volt az osztályfőnöke. „Nekem ő mindig 
példát jelentett odaadó emberszeretete, nyitottsága, a 
világról alkotott képe folytán. Eredetileg latingörög sza-
kos tanár volt, de nekünk magyart is tanított, meg még 
pedagógiát. De ez lényegtelen volt amellett, amit ő ne-
künk adott.” 

Dr. Dornbach Alajos 1990-94 között a parlament al-
elnöke 1946-tól két éven át járt a ciszterci gimnáziumba,, 
ahol édesapja is tanult, s voltak közös tanáraik is. Csak 
két évig járhatott ide, de ezen idő alatt olyan magnetikus 
erőtérbe került, amit 10-12 évesen még nem fogott fel, 
amelynek erejéről az utóbbi 10-15 évben bizonyosodott 
meg. „Én hálával és szeretettel gondolok Varga Bennó, 
Hegyi Kapisztrán, Ágoston Julián atyára, Levente atyá-
ra, akitől emberséget, tisztességet és félelem nélküliséget 
tanulhattam. És Habis tanár úr nagy szigorára, de 
ugyanakkor nagy szeretetére is. Egyrészt féltük, másrészt 
mérhetetlenül tiszteltük. A magyar nyelv tiszteletét tőle 
tanultam meg. Köszönöm.” 

Dr. Lukács Tamás országgyűlési képviselő elmondta, 
hogy családjának több tagja ebben az iskolában tanult. 
Emlékezett arra, hogy számára a 60-as évek végén az 
iskolában a ciszterci múltat idézte a szertárakban látható 
anyagok, térképek. A hittant olyan  atyák tanították neki 
mint Kovács Endre és Kádár László. „Mert lehetett bár-
milyen rendszer, de mindig voltak az életemben olyan 
pedagógusok, akik erre az értékre neveltek még akkor is, 
ha nem mondták.” 
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Ezek után iskola mai diákjainak műsora következett. 
 

A Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának vezető-
ségének kérésére az iskolavezetés dr. Zakar Ferenc 
Polikárp zirci főapátúr engedélyével hozzájárult, hogy a 
dísztermet dr. Ágoston Julián tanárunkról nevezzék el. A 
találkozó utolsó 
eseményeként 
dr. Molnár 
Miklós, a Cisz-
terci Diákszö-
vetség Egri 
Osztályának 
elnöke és 
Tilless Béla a 
folyosón elhe-
lyezett névtábla 
készítője együtt 
leplezte le az 
egykori ciszter-
ci diák, Deme-
ter László alko-
tását.  

A díszterem 
előtti vitrinben 
Ágoston Julián 
néhány könyvét 
és életéből 
néhány képet 
helyezték el  

A leleplezés 
után Varga Júlia 
(8.D) részleteket 
mondott Ágos-
ton Júlián: Út vagyok, sikoltás című költeményéből, majd 
Tilless Béla mint egykori tanítvány méltatta tanárát. „Az 
Igazgatónő felkért, hogy mint volt tanítvány, szóljak röviden 
osztályfőnökünkről, Ágoston Juliánról. Megtisztelő feladat. 
Nehéz feladat. Első pillanatban néhány verssora jelent meg 
előttem: 

 

„ha le tudnálak írni már nem volnál ha fösteni tudnék 
rólad képeket nem te volnál” 

 

Könnyű volna mesélni a sok-sok élményről, színes 
történetekről – de ezek a maiaknak már nem sokat mon-
danak. A nosztalgiázás nem méltó Hozzá. 

A pillanat varázsa elmúlik, Julián – több mint 60 év 
után – bennünk, Tőle 18–26 évvel idősebbekben mégis 
jelen van. Léte számunkra evidencia volt. Evidenciáról 
viszont nagyon nehéz beszélni. Mégis megpróbálok olya-
nokról szólni, melyek nemcsak nekünk adtak eligazítást, 
hanem a maiak számára is elgondolkodtatók és megszív-
lelhetők. 

Nem volt szent remete, sokoldalúsága és emberi érzé-
kenysége más pályára állította. EMBER volt az élet sűrű-
jében, akit az Úr a Földre küldött. Aki tudta, hitte és élte, 
hogy itt kell az útját végig járni. És azt nem hagyta el a 
leggonoszabb időkben sem. 

Kitűnő szónok volt. Prédikációi rövidek, igazak vol-
tak, és lényeges dolgokról szóltak. Viselte a tehetség 
súlyos terhét: kitűnő versei és prózája bizonyítják. 

Tanár volt, aki hallatlan tárgyi, pedagógiai és pszi-
chológiai tudással, nagy empátiával és szeretettel foglal-
kozott tanítványaival. Mindenki felé nyitott volt. Megmu-
tatta a magyar nyelv szépségét, gazdagságát és összetar-
tó erejét. Olyan életvezetési modellt tanított – és adott rá 

példát az életé-
ben –, mellyel 
ezt a mögöttünk 
lévő infernális 
korszakot em-
berként élhet-
tük meg. Olyan 
világot plántált 
belénk, mely-
ben a hit és ész, 
a test-lélek-
szellem egysége 

evidenciaként 
él. 

A hamis pá-
toszt nem tűrte. 
Óráin a szigor 
és a játékosság 
mellett – ha 
kellett – egy 
pillanat alatt 

megteremtette 
azt az emelke-
dettséget, mely 

magasrendű 
pátosszal égette 
belénk a legfon-
tosabb eszmé-

ket. Példaképünk volt, és lehetne a jelen és a jövő tanulóinak 
is. 

Ágoston Julián képét az iskola dísztermében dr. Molnár Miklós és Tilless Béla leplezik le 

Nem lett tanítványai közül sok pap, tanár vagy költő. 
De mindenki számára megmutatta és tanította, hogy 
hittel, egyenes gerinccel, magyarként és emberként is 
élhetünk. Ez az út járható és vállalható. 

Valamikor 1947-ben osztályunknak azt mondta: ti 
már szerencsétlen generáció vagytok. Ebben nincs telje-
sen igaza. Való, hogy a kor sötét és kegyetlen, de mert 
tanítványai lehettünk, szerencsésnek mondhatjuk magun-
kat. A szellemi nyitottság, a tisztesség, a hitelesség és a 
valódi értékek megkülönböztetése – mindezt Tőle kaptuk. 
útravalóul, és most ezt kínáljuk a következő generációk-
nak. A Díszterem neve legyen a mementó.” 

A találkozó ünnepi részét az igazgatónő a következő 
szavak zárta be: „…A földszinti folyosón elhelyeztük a 
ciszterci és a gárdonyis időszak tablóképeit. A hely szűke 
miatt nem tudtuk minden tablót elhelyezni, de készítet-
tünk egy DVD-t, amelyre felírtunk minden lefényképezett 
tablóképet, az iskola épületének fotóit, és bemutatjuk a 
mai diákjaink életét is egy képsorozattal. És arra kérem 
még Önöket, hogy a mai találkozóval teremtsünk hagyo-
mányt. Köszönöm, hogy eljöttek, hogy velünk együtt 
ünnepeltek, s visszavárjuk Önöket.” 
 

A találkozóról készült beszámolót a (MAG – Mindennapok 
A Gárdonyiban) internetes diákújság 2010. 05–06. számából 

állítottuk össze Kovács Ottó tanár úr szíves közreműködésével. 
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EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN A 2009/10-ES TANÉVBEN 
HÚSVÉTTÓL TEDEUMIG … 

ÁPRILIS 
10.  Egy budapesti kirándulás. A végzős osztályok tanulói közül harmincan és 4 történelem tanár felke-

rekedett, és elutazott Budapestre. Meglátogatta a Szépművészeti Múzeum állandó kiállításait. Majd el-
sétált a Terror Házába, hogy tanuljon és emlékezzen. Ezzel az úttal hagyományt kívántak teremteni. 

14. A holokauszt emléknap alkalmából iskolánk volt diákja, Székely Gábor megemlékezést tartott a 11. 
évfolyam diákjai számára, akik a Jób lázadása című filmet is megtekintették. 

15. Gárdonyis bál a Bartakovics Béla Közösségi Házban. Iskolánk Diákönkormányzata már hetekkel 
korábban készült a bálra. Lehetett jelentkezni bálkirály- és bálkirálynőjelöltnek is. Végül is 160 diák vá-
sárolt jegyet, bálkirálynak 6 fiú, bálkirálynőnek 8 leány jelentkezett. 

19. Véradás. Iskolánkból 61 tanuló jelentkezett véradásra. 
22. Tavaszköszöntő koncert. A díszteremben megtartott hangversenyen felléptek a 13.E pedagógiai 

tagozat búcsúzó tanulói, a Kicsinyek kórusa, az Egri Ciszterci Ifjúsági Kórus. Közreműködött még isko-
lánk zenekara is. 

27. Ballagás a kollégiumban. A kollégiumból ballagó 
leányokat lelki útravalóval a Székesfehérvárról hoz-
zánk érkező Virth József ciszterci atya látta el.  

27. A nagyváradi tanítóképző főiskola küldöttségé-
nek látogatása A 16 fős küldöttség – 5 tanár és 11 
angol szakos hallgató – érkezett városunkba dr. Mik-
lós Mihály professzor vezetésével, s meglátogatta is-
kolánkat is 

30. A végzős diákjaink ballagási ünnepe. A fenyőgaly-
lyakkal feldíszített osztálytermekből, folyosókról, s is-
kolából a Széchenyi utcán keresztül a bazilika vonul-
tak végzős diákjaink, ahol a szentmisét Soós Tamás
atya, iskolánk megbízott spirituális vezetője tartotta. 

Az 

 

ünnepségen dr. Pisákné Balogh Éva igazga-
tón

öbben két nyelvvizsgával – rendelkeznek. Kiosz-

vben Csákváriné Veréb Valé-
ria

MÁJU
eki jutalom. Dr. Ternyák Csaba érsek atya az Egri Főegyházmegye területén működő katolikus isko-

21–24 lyón. Kilenc tanulónk, hat tanárunk, valamint családtagok, rokonok és isme-

 

NIU
lengyelországi testvériskolánk tanulóinak és tanárainak látogatása.  

ő beszámolt a végzős 155 diák tanulmányi ered-
ményeiről: átlaguk 4,3, 22-en kitűnő 24-en pedig 
jeles eredménnyel végeztek. 81 diákunk eredménnyel végeztek. 81 diákunk nyelvvizsgával – t
tották a Gárdonyi-díjat, amelyet olyan diákok érdemelnek ki, akik négy éven át kitűnő eredményt értek 
el és versenyeken is öregbítették iskolánk hírnevét. E tanévben ilyen diákok voltak: Hegedüs Ágnes, 
Tóth Eszter 13.A; Pócs Alexandra, Püspöki Gabriella 12.B; Rakamazi Réka, Vincze Viktória 12.C; Dá-
vid Nikolett, Pócs Anita 13.E; Novák Helga,Taray Bianka 13.K.  

Gárdonyi-díj tanári fokozatát az iskolavezetés döntése alapján e tané

Ciszterci atya Egerben a kollégisták ballagásán  

 és Szilágyiné Békési Zsuzsanna tanárnők nyerték el. 

S 
13.  Érs

lák és diákotthonok legkiválóbb diákjait – közöttük Szecskó Melinda 11.C, Varga Viktor 12.A, Domán Vi-
vien, Holló Brigitta, Lénárt Liliána, Utassy Anna és Utassy Ágnes 12. E, Tresó Máté 12. C, Tiszlavicz 
Eszter 12. K, Molnár Bence 13. K osztályos tanulóinkat – ünnepi szentmise végén emlékkönyvvel és di-
csérő oklevéllel jutalmazta. 
.  Pünkösdi búcsú Csíksom
rősök Móczárné Köves Eszter tanárnő szervezésében Varga B. János oktatási igazgatóhelyettes úr ve-
zetésével a csíksomlyói búcsúban jártak. 
S JÚ

7–16.  A 
18.  Te Deum – tanévzáró ünnepi szentmise a bazilikában.  

 
 

 

„EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN” oldalait az iskolában havonta megjelenő (MAG – Mindennapok A Gárdonyiban) 
internetes diákújságból állítottuk össze Kovács Ottó tanár úr szíves közreműködésével. 

Az iskola életéről részletesebb beszámoló az iskola honlapján 
– http ható.  ://www.gardonyi-eger.sulinet.hu - ISKOLAÚJSÁG linken – olvas
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Dr. Tóth Ferenc  
1925 – 2010 

 
Fiától, ifj. Tóth Ferenctől kaptuk az üzenetet július 12-én: „Édesapám ma reggel 4.10-kor a kórház hospice részle-

gén békésen elaludt.” Hosszú szenvedés ért végett, melyet példaadó méltósággal és keresztényi alázattal viselt. Temeté-
se július 15-én, csütörtökön 16 órakor volt az egri Kisasszony-temetőben.  

Mi, az itt maradottak annak a nagy műveltéggel bíró, életvidám em-
bernek a képét őrzik magukban, aki mindig nagy szeretettel és igaz barát-
sággal volt minden osztálytársa iránt. 

1941-ben papi hívatást érezve jött hozzánk a szomszédos gimnáziumból. 
1944-ben érettségizett, a háború megpróbáltatásai azonban más felé 
irányították életét, az orvosi pályát választotta, és Eger városának 
polgáraként gyakorolta hívatását. Talán legnagyobb, és legmaradandóbb 
élménye az ’56-os forradalom, majd azt követő kegyetlen idők voltak.’89 
után „az eseményekben játszott porszemnyi szerepem miatt el kellett, hogy 
vállaljam az események képviseletét – az 56-os Szövetség regionális elnöki 
tisztét töltöm be…” mint gimnáziumunk diákjai számára tartott előadásában 
erről beszámolt. 

Indulástól lelkesen támogatta az újjáalakult diákszövetségünket, s míg 
egészsége engedte tevékenyen részt vállalt a szervezési munkában. 

Emlékét idézzük az ’56. decemberi vérfürdő peréről szóló írásával. 
 

Vérfürdő volt. Felelősök nincsenek, csak áldozatok. 
 
A Heves Megyei Bíróságon ítélet született 1998. júni-

us 11-én az 1956. december 12-i egri sortűz ügyében: 
mindenki fel van mentve, senki nem felelős. 

Az egri sortűz korrekt bírói meghatározás szerint há-
borús bűntett volt ugyan, és el nem évül. Innen kezdve 
azonban, mint cselekmény, teljesen elvesztette bűntetti 
jellegét. Ez derül ki az ítélet indoklásából. Az egész ese-
ményt csupán fantomnak lehet tekinteni, amit az 56-os 
fontoskodók találtak ki, és öntelt gőgjükben, telhetetlen 
dühükben felfújták „sortűzzé”. 

Fennáll persze még így is egy kellemetlenül pikáns 
kérdés: miként és honnan származtatták a gyilkos lövé-
sek? Mert sok-sok lőtt sérülés keletkezett, de lövések 
állítólag nem estek. Ki, kicsodák a felelősek hát a szeren-
csétlen áldozatok haláláért? Ismeretlen tettesek talán? 

A karhatalmi szigorúan titkos (!) jelentés ’57. 06.19-
én annyit elárul hogy „…a karhatalom a városban rendet 
teremtett. Dec.11-én 2 halott 1 sebesült. Dec. 12-én 9 
halott 30 sebesült…” 

Ez világos beszéd! A felelősség kérdéséről a jelentés-
ben szó nem esik. — És a mostani ítéletben sem, – sajnos.  

Mi, az ’56-os forradalom hitvallói és kárvallottjai, 
nem embereket akartunk meghajszolni vagy megalázni. 
Senkit sem kívántunk börtönrács mögött sem látni azok 
közül, akik bennünket a forradalom leverése után, a for-
radalomért oda segítettek. Annyit szeretnénk elvárni, 
hogy ezek az emberek merjenek szembenézni akkori 
önmagukkal. 

Ők azonban nemcsak a felelősségre vonás alól, de a 
tárgyaláson való megjelenés alól is kivonták magukat, 
vagy egy pehelykönnyű alibivel, vagy megromlott közér-
zetükre, veszélyeztetett állapotukra, feledékenységükre 
hivatkozva. 

Istennek hála, hogy a jog világa napjainkra ennyire meg-
tisztult és kifinomult. Bizony a sortűzutáni időkben a meg 
torlásnak nem álltak útjában ennél alaposabb kifogások sem. 

Megszületett hát a várva várt bírói ítélet. 

Senki nem hibáztatható, senki nem vonható felelős-
ségre. Az ítélet indoklásában az a konklúzió szerepel, 
hogy a vádlottak nem igen lőhettek, mivel nem alakítot-
tak ki előírásos lőállást. A szemtanúk vallomása a 
lőhelyzet tekintetében nem egybehangzó és messzemenő-
en szakszerűtlen. Azonkívül a megfelelő feltételek híján 
egymást is veszélyeztették volna az esetleges lövéssel. 
Meggyőzően hangzik az a fegyverszakértői vélemény is, 
amely szerint ma nem észlelhetők bizonyítható lőszer-
nyomok a helyszíni falakon, amelynek hiánya pedig ön-
magában is kétségessé teszi ezt a „sortüzet”. 

Ha ironizálni lenne kedvem erről, mondhatnám, azért 
nincsenek becsapódási nyomok, mert a lövéseket (talán) 
az emberi testek fogták fel. 

Visszapillantva az említett karhatalmi jelentésre 
azonban mégiscsak kellett lennie a helyszínen levők 
kezében jó néhány fegyvernek, és azokban nem kevés 
tölténynek. Hiszen miközben a karhatalom „rendet terem-
tett”, a jelentés szerint 9 haláleset és 30 sebesülés történt 
az akció során. A bírósági vizsgálat 6 halottat és 18 sebe-
sültet tekint bizonyítottnak. Bármelyik verziót fogadva el, 
ennyi találathoz az adott helyzetben száznál is több lö-
vésnek kellett esnie. Évtizedek óta nem találok magyará-
zatot arra, mi késztette ezeket az embereket arra, hogy 
bestiálisan lemészárolják a fegyverteleneket. Az önma-
guk előtti megszégyenülés? A hitvány ember gyűlölete a 
nála különbek iránt? A gyáva ember féktelen szadizmusa, 
ha erőfölénybe kerül.? 

Hiszen ez az álig felfegyverzett csoport, a különít-
mény a legkevésbé sem volt veszélyhelyzetben. Hogy 
nemes indulatok nem vezérelték, az teljesen nyilvánvaló. 

Különben teljesen költői ez a kérdésfeltevés. Hiszen a 
vallomások szerint a fegyverét senki sem sütötte el. Arról 
sem esett szó a tárgyalások folyamán, hogy valamelyikük-
nek a társa netán elsütötte volna. A lőtt sérülések származá-
sát, keletkezésüknek hiteles körülményeit az ítélet indoklása 
sem tisztázta egyértelműen és megnyugtató módon. Nem 
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egészen megnyugtató az sem, ahogyan elmaszatolódott a 
kihallgatások során az akció utáni fegyverellenőrzés ügye és 
eredménye. Gyakorlatilag kizárt, hogy egy ilyen nem min-
dennapi, drámai fegyverhasználatot követően elmaradhat a 
fegyvervizsgálat, és a lőszerfelhasználás ellenőrzése. 

Barátaim, hiszékeny polgártársaim. Azért az mégsem 
hihető, hogy a lőtt sérülések fantom golyóktól származ-
nak. Ahol áldozatok vannak, kell lennie elkövetőknek is. 
Vagy pedig minden sérült hazudik, azt állítva, hogy őt 
meglőtték. Avagy azon a borzalmas délelőttön az orvosok 
beteges víziója csupán a testekből kilógó bélkacsok, a 
véres agyvelődarabok, a vérpatakok látványa? 

Mérhetetlen cinizmus nyilvánul meg abban, hogy év-
tizedek múltán, emberek, családok leírhatatlan tragédiáját 
jogi csűrés csavarással még mindig elbagatellizálni igye-
keznek. Megszégyenülten és elképedve arról értesülünk, 
hogy a lövések nem is eshettek meg. Legalább is nem 
úgy, és nem ott, ahol valójában és köztudottan megestek. 
Annak ugyanis, a teljesen jelentéktelen részleteknek, és 
kizárólag csak azoknak az elemzése alapján nem voltak 
adva sem a rendtartásbeli feltételei, sem a technikai lehe-
tőségei. 

Márpedig ez a rémtett nem természeti csapás volt, ha-
nem emberek műve. Egyébként teljesen fölösleges és 
értelmetlen volt ez a vandál támadás egy olyan időpont-
ban, amikor a kormány teljesen konszolidáltnak, a helyzet 
urának deklarálta magát. 

Márpedig az ember által elkövetett bűncselekmény , 
vagy akár az emberi mulasztás is emberek felelősségét 
kell hogy vonja maga után. Az megengedhetetlen és 
kétségbeejtő lenne, hogy egy ilyen tragédia felsősségét el 
lehessen hárítani hamis retorikai fordulatokkal. 

Igenis minden személy felelősséggel tartozik a bűn-
cselekmény következményeiért, amelynek előidézésében 
tevőlegesen részt vett, avagy egyetértéssel abban közre-
működött. Tarthatatlan és égbekiáltó igazságtalanság, 
hogy a törvény egyetemlegesen felmentsen mindenkit a 
felelősség alól. Azzal az indokkal, hogy a bűnrészesség 
mértékét nem tudja differenciálni. 

Bűnrészesek itt az elkövetők, de bűnrészesek és bűn-
társak a szemet hunyó cinkosok is. Egy nemzet világra-
szóló hőstettének megalázása ismétlődik meg újra meg 
újra a szemünk előtt, a történelmünk örök szégyenére. 

Eddig sem voltak illúzióink a beígért igazságtétel 
megvalósulását illetően. Nem kerülte el a figyelmünket, 
hogy évtizedeken keresztül képzett és válogatott jogászok 

hada fáradozott azon, hogy a forradalom utáni embertelen 
megtorlások ügyét a szőnyeg alá söpörje. 

Nagy Imre törvénytelen kivégzésének negyvenedik 
évfordulóján különösen aktuális visszaidézni a zsarnoki 
uralom sztereotip „törvénykezési” módszerét: Szemforga-
tó módon halálra ítélni, kivégezni, eltiltani „a néphatalom 
érdekében”, majd pedig szemlesütve rehabilitálni, ha 
éppen muszáj. Lelkiismereti aggályok, késői lelkifurda-
lások nemigen fordulnak elő. Mindennél fényesebben 
rávilágít erre az a bizonyos kulturált miniszterelnöki 
vállrándítás: NA ÉS…?! 

Életünk meghatározó évtizedeiben, ha csak porszem-
ként is, a mindennapi eltiprásnak, a folyamatos megaláz-
tatásnak voltunk a részesei. A forradalom napja ma már 
nemzeti ünnep, de kompromittálása szüntelenül és zavar-
talanul folytatódik. Hol gúnyolódó maszatolással, hol 
arisztokratikusan fölényes leckéztetés formájában. 

Az ötvenhatosoktól még annak a lehetőségét is meg-
tagadták, hogy – kéretlenül bár – de a megbékélés remé-
nyében megbocsássanak egykori üldözőiknek. A mostani, 
hosszú vajúdás után született ítélet, amely egyetemlege-
sen felment minden vádlottat minden bűncselekmény 
alól, vaskosan alátámasztja ezt. 

Hiszen nincsenek bűnösök, ami történt az fatális vé-
letlen műve. Nincs ok a sajnálkozásra, nincs helye a 
megbánásnak, legkevésbé pedig az elnézés-, vagy bocsá-
natkérésnek. Egy diadalmenet tanúi lehettünk. 

Teljesen érthető dr. Bogár Péter elvtársnak, a védelem 
oszlopának elragadott örömkönnye, akinek az ítélet „… 
visszaadta a hitét abban, hogy Magyarországon létezik a 
bírók függetlensége.” 

Értsék meg végre azok is, akik oly készségesek voltak 
a mindenkori zaklatásunkban az elmúlt évtizedek során, 
hogy ők is csupán egyszerű kiszolgálói voltak a határt 
nem ismerő pártdiktatúrának. Olykor ugyan kiváltságokat 
élvező, de mindenkor kizsákmányolt és megzsarolt áldo-
zatai egy embertelen zsarnoki uralomnak. 

Szerettük volna, ha a jogi kulisszák mögött megren-
dezett bújócska helyett bátran felismerték volna helyre-
hozhatatlan tévedésüket, netán hibázásukat. És ezzel 
hozzásegítettek volna mindannyiunkat a nemzet megbé-
kéléséhez. Amelyet mi tiszta szívből nagyon hiányolunk 
és kívánunk. 

Eger, 1998. június 11-én, a tárgyalás napján. 
Dr. Tóth Ferenc, 

az Ötvenhatos Szövetség Egri Regionális elnöke, 
 
 

Az egri várban 1945 márciusától internálótábort létesített a kommunista hatalom, ahova a városból és a megye 
területéről a „megbízhatatlan elemeket” zárták be, többek között Kriston Endre püspököt is. 

Magánszemélyek kezdeményezésére a várban, a tábor területén emlékhelyet szeretnének kialakítani. Kérjük 
azokat a diáktársainkat, akiket vagy hozzátartozójukat, ismetőseiket e táborba hurcoltak, vegyék fel a kapcsolatot 

Urbánné Simonyi Ilonával 3300 Eger Dobó u. 24. 
 

 

hírek...hírek...hírek...  
 

•  DR. ZAKAR POLIKÁRP főapáturat 80. születésnapja alkalmával Diákszövetségünk nevében dr. Molnár 
Miklós  üv. elnök levélben köszöntötte. 

„Az egri ciszterci öregdiákok egyesületének nevében szeretettel köszöntünk 80. születésnapodon. Isten sokáig éltessen!  
Jó alkalom ez számunkra, hogy emlékezve az utóbbi két évtizedben megtett utunkra, megköszönjük Neked, a magyar 

ciszterciek elöljárójának, az újraindulás és építkezés sok áldozattal és küzdelemmel járó munkáját.  
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Ennek eredményeit mi is, az egri ciszterci öregdiákok megtapasztalhattuk: Örömmel vettük segítő részvételedet a Cisz-
terci Diákszövetségünk nagyvenyimi újraindulásánál, bátorító szavaiddal együtt ünnepeltél velünk az egri középiskolai 
oktatás háromszáz évére emlékező fényes napokban. Küzdelmes munkád eredményeképpen újraindulhatott a ciszterci 
szellemű oktatás iskolánkban, és támogatásoddal eddig nem látott formában megszépült és gyarapodott öreg iskolánk.  

Örömmel tapasztaljuk, hogy ez a megújító munka nagy buzgalommal folyik a többi ciszterci iskolákban is. 
Mindezek mellett ismerjük a mai ciszterci élet és oktatás sok-sok gondját és nehézségeit, melyek terhe Rád is nehezedik. 
Megköszönjük Istennek, hogy egész életedben sok nehézség árán is a ciszterci szellem szolgálatában tudtál dolgozni. 
Hálaadó imánk mellett kérjük Istent, hogy adjon erőt és útmutatást Egyházunk és Hazánk javára végzett további 

eredményes munkához. Ad multos annos!” 
 

 

•  FARKASFALVY DÉNES ciszterci apát kapta teológiai kategóriában a Stephanus díjat, a Szent István 
Társulat és a Stephanus Alapítvány kulturális elismerését ez év májusában. Nevében képviselője vette át az elismerést a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Farkasfalvy Dénes professzorról Zakar Polikárp ciszterci főapát méltatásában 
elmondta: Pannonhalmán érettségizett a bencéseknél, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) joghallgatója 
lett és belépett a ciszterci rendbe. Az 1956-os forradalom és szabadságharc után Rómában végezte el a teológiát a Szent 
Anzelm Egyetemen, 1961-ben Ausztriában pappá szentelték; 1962-ben teológiai doktor lett. Szólt arról, hogy 
Farkasfalvy Dénes Rómában sokat foglalkozott Szent Bernát műveinek elemzésével. Ezután a texasi Dallasban alapított 
ciszterci gimnáziumban matematikát is tanított a hittan mellett, miközben az University of Dallas teológiai tanszékén 
ugyancsak oktatott. Összesen 115 művet írt, ezek közül 43 munka angol, 72 magyar nyelvű. Első biblikus kommentárját 
1983-ban adták ki, ebben Szent Pál apostol római levelét elemezte, János evangéliumának kommentárját pedig 1986 és 
1989 között írta. 1988-ban a dallasi ciszterci közösség apátja lett. II. János Pál pápa 2002-ben a Vatikán szentírás-
tudományi bizottságának tagjává nevezte ki, elsőként a magyarok közül.  

A Stephanus-díjat 1993-ban alapították, a díjazottak minden évben – az alapító okirat szerint – olyan szerzők, akik 
magyar nyelven megjelent műveikben, publikációikban az egyetemes keresztény-európai kultúra értékrendjét közvetí-
tik, mind a teológiai tudományok, mind pedig az irodalmi műfajok területén. A díjat a 2010-es kitüntetettekkel együtt 
eddig 38-an kapták meg. 

 
•  SZENT BERNÁT APÁT ÜNNEPÉN, augusztus 19-én a Zirci Apátsági Bazilikában Rábaközy Bálint 
jelölt-testvér magára öltötte a novíciusok fehér ruháját és a Benedek szerzetesi nevet kapta. Megújította ideiglenes fo-
gadalmát Nagy Lénárd testvér és Fülöp Gergely testvér. Grónai Damján testvér ünnepélyes örökfogadalmát tette le 
Polikárp apát úr kezébe. Égi Konrád atya és Bán Elizeus atya 50 éves pappá szentelési jubileumukat ünnepelték. 

http://www.ocist.hu/ 
 

•  AZ ÖRÖKIFJÚ MOLNÁR JÓZSEF festőművész diáktársunknak kiállítása nyílt meg lakóhelyén, a 
budapesti IX. kerületi Újbuda Galériában „Fénylő tó” címmel. A Kosztolányi téri műterem lakásából kitekintve a 
„Feneketlen tó”és a mögötte álló kéttornyú ciszterci templom látványát sok alkalommal megfestette, a több mint 55 
éve itt lakó mester. Ezeket a pasztellel, olajjal, ceruzával és akvarellel készült képeket láthatta a június megnyitó igen 
népes közönsége, köztük több diáktársa és Brückner Ákos Előd OCist a templom plébánosa.  
 

•  KISTÁLYAI BÚCSÚ EMLÉKHELY SZENTELÉSSEL Sarlós Boldogasszony búcsúját ünnepel-
te július 4-én Andornaktálya, a valamikori Kistálya. A falu templomának Mária kápolnájában emlékhelyet alakítottunk 
ki a kis falu nagy szülöttjének, dr. Kerekes Károly zirci apát tiszteletére, halálának első évfordulóján. 

Az emlékhelyet a falu plébánosa, Korózs Péter atya szentelte meg. A szertartáson a helyi híveken kívül szép szám-
mal vettek részt maklári és nagytályai hívek is. A falukórus tagjai elénekelték Károly atya egyik népdalzsoltárját is. 

Károly atya nagyon szerette ezt a templomot, nagyon sokszor mondott itt búcsúi ünnepi szentmisét, sok ifjú párt es-
ketett össze ebben a templomban, de legfőképpen ide mindig hazajött. Gyakran emlegette, hogy Kistályán három helyet 
kell felkeresnie és akkor lélekben mindig megerősödik. Ez a három hely pedig, a szülői ház, a templom és a temető volt. 
És ha innen visszament, a rendtársak gyakran megkérdezték: ugye most otthon voltál? Észrevették rajta, hogy lélekerő-
sítő hazai levegőt szívott magába. És az, hogy a Mária kápolnában kapott helyet, külön is öröm számunkra, hiszen Kár-
oly atya magát mindig is Szűzmáriás papnak vallotta.  (Kovács Ferencné Kerekes Ildikó, Károly apátúr unokahúga) 
 

 
•  KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! – Puky Pál (43) Peterborough (Kanada) – 
50 euró, dr. Tóth Sándor (35) Gödöllő – 20 000 Ft, Bérczy Pál (52) Ajka  – 10 000 Ft. 

 

•  AZ EGRI FEHÉR/FEKETE − Interneten a www.uj.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. 
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•  MACZKI VALÉR SZOBRÁNAK AVATÁSA volt április 23-án a gimnázium és a templom előtti té-
ren. A szobrot Eger város önkormányzata és az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával állították fel. Alkotó-
ja Kő Pál Kossuth-díjas szobrászművész, akit rokoni szálak fűznek Maczki Valérhoz. Az ünnepségen dr. Pisákné Ba-
logh Éva, a ciszterci gimnázium igazgatója köszönetet mondott a támogatóknak, majd a szoboravató beszédet Habis 

László, a város polgármestere mondta el.  
Ezután Hervay Levente OCist, zirci 

alperjel, a Szent Bernát Gimnázium volt 
tanára áldotta meg a leleplezett szobrot, 
néhány szó kíséretében: 

„Maczki Valérral kapcsolatban csak né-
hány indítást szeretnék elmondani. Egész 
életét a diákságnak és a városnak szentelte. 
Nem azon gondolkodott, hogyan juthatna 
még magasabb méltóságra, vagy pályára, 
hanem itt, ahová helyezték, igyekezett teljes 
odaadással keményen helytállni. Szolgálni 
hazáját, szolgálni egyházát, szolgálni vá-
rosát. Legyen ez számunkra figyelmeztetés: 
bennünket is ebbe a hazába helyezett az Úr, 
itt kell helytállnunk, itt kell építenünk, itt kell 
kitartanunk, itt kell szeretnünk egymást, itt 
kell áldozatot hoznunk, hogy valóban Isten 
gyermekei lehessünk, és maradjunk.  

Mennyei atyánk, add mindnyájunkra 
áldásodat, hogy tegyünk elhatározást: mi is 
ezen az úton fogunk járni.”  

A szoboravatással kapcsolatban interjú 
hangzott el Kő Pállal, a szobor alkotójával 
az egri katolikus Szent István rádióban: 
„Felmenőim mind egriek voltak, csak en-
gem nem néztek jó szemmel itthon, ugyan 

nem tudom kicsodák voltak ezek, de engem kitiltottak innen. Nem lehetett itt kiállításom. Ez az első szobrom Egerben, és 
azért vagyok rá rendkívüli büszke, mert a barátaim, akik nem úgy ismertek meg, mint osztályidegent, hanem úgy mint 
embert, és mint tanárt, elintézték, hogy nekem lehet itt egy munkám, és ez óriási öröm. 

Mint ahogy az igazgatónő mondta, ez végül is egy precedens, hogy a tanárokra oda kell figyelni, a tanárokat meg 
kell becsüln, a diákok miatt is. Mert a diákok a jövő. Hogyha nem kapnak rendes oktatást, képzést és tanítást, akkor az 
egész dolog itt a hamvába hullik. Úgy gondolom, hogy Maczki Valér példa a mai gyermeknek is, és ha utána néz, bele-
olvas a könyvtárak mélyén, hogy ő ki volt, – most nem akarok messzire elcsatangolni – de Maczki Valér valóban meg-
érdemli a szobrot, és azt, hogy utca is volt róla elnevezve. 

A családba is mindig azt mondogatták: mért vagy szobrász, ha Valér bátyádnak se tudsz egy szobrot csinálni?”  
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

H A L O T T A I N K 
 

Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk: 
 

Simor József a bajai diákszövetség elnöke  – Baja 
Dr. Antóny Miklós (48) – Budapest 
Dr. Dániel Ferenc (47) – Territet (Svájc) 
Dr. Tóth Ferenc (44) – Eger  

Dr. Szabó Gábor (44) – Miskolc 
Bánffy Gyögy (45) – Korfu (Görögország) –Budapest 
Dr. Kulcsár Kálmán (46) – Budapest 
Dr. Pataky Árpád (37) – Budapest 

 

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  
 

 

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. 
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