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MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJAT KAPOTT
A CISZTERCI DIÁKSZÖVETSÉG
A Magyar Ciszterci Diákok Egyesülete – az egykori
öt ciszterci iskola – Baja, Buda, Eger, Fehérvár és Pécs
– öregdiák osztályainak közös szövetsége, alapításának
90. évfordulóján nagy megtiszteltetésben részesült:
Magyar Örökség díjjal ismerték el a magyar kultúra és
a társadalom erkölcsi és szellemi felemeléséhez való
hozzájárulását. 2012. június 23-án a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében a Szövetségünk elnöke,
dr. Seidl Gábor vette át a díjat.
***

MAGYAR ÖRÖKSÉG díjat Makovecz Imre, Fekete
György és Farkas Balázs alapította 1995-ben. A díj azon
magyar intézményeknek, csoportoknak, személyeknek adható, akik tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra,
gazdaság, sport, tudomány, azaz a magyar társadalom
erkölcsi, szellemi felemeléséhez. Célja a magyar kultúra
múltbeli és jelenlegi közismert és kevésbé közismert pozitív
teljesítményeinek népszerűsítése, a magyarság közös értékeinek ápolása.
A bíráló bizottság évente négyszer hoz határozatot
többszöri titkos szavazás után hét-hét díj kiosztására. A
díjat ünnepélyes külsőségek között a Magyarországért
Alapítvány kurátorai jelenlétében adják át a MTA dísztermében. Díjjal jutalmazott személyek ill. egyesületek érdemeit az ún. laudátor ismerteit. A ciszterci családban
Endrédy Vendel zirci apátúr és Rajeczky Benjamin ciszterci
szerzetes kapott már ilyen elismerést. A díjnak csakis erkölcsi értéke van.

Dr. Párdányi Miklós, a budai ciszterci Szent Imre gimnázium igazgatójának laudációja
a Magyar Örökség díjjal kitüntetett Magyar Ciszterci Diákok Szövetség díjátadó ünnepségén
Immár 90 éve – 1922. március 22-én – történt, hogy
az akkoriban országosan, a Ciszterci Szerzetesrend által
működtetett és fenntartott 5 gimnázium már régebben
végzett diákjai közül néhány – fontos közéleti szerepet
játszó és nagy tekintélynek örvendő személyiség – jelesül
a kitűnő gr. dr. Klebelsberg Kunó (egykori fehérvári diák
és akkori belügyminiszter), Gaál Gaszton (a nemzetgyűlés korábbi elnöke) és Zichy János gróf (valamikori pécsi
diák, egykori kultuszminiszter) levélben fordultak a ciszterciek Zirci Apátsága gimnáziumainak volt diákjaihoz
azzal a javaslattal, hogy hozzák létre Diákszövetségüket:
igazolandó és ápolandó együvé tartozásukat, egymás
közti kapcsolattartási- és segítőszándékukat, és feltétlenül
azért, hogy folytassák és fenntartsák ciszterci ihletésű és
erkölcsiségű szellemiségüket és hagyományaikat. Igaz
ugyan, hogy Békefi Remig zirci apát már korábban is
tervezte ilyen alakzat létrehozását, ám igazában ekkor
jött el az ideje egy efféle polgári kezdeményezés megvalósításának, illeszkedve a gimnáziumok életéhezműködéséhez a szerzetesrend patronálásával; a vesztes
háborút, a szétziláló forradalmakat és Trianon gyalázatát

követően, a nemzeti talpra állás és feltámadás reményében is.
Az ezt követő erőfeszítés célra vezetett. Tudni való,
hogy a kezdeményezők már ismertek világszerte létező
mintákat is, hiszen a világi egyetemeinek, kollégiumainak és kiváló középiskoláinak körében fejlett kultúrája
létezett a generációkon átívelően működő diákszövetségeknek és szervezeteknek, komoly szakmai, kulturális és
közéleti befolyással és távlattal. Olyannal, amelyet Zirc
apátja is örömmel felkarolhatott. Így esett, hogy az 1923.
február 25-én, Budapesten megtartott alakuló közgyűléssel kezdetét vette az a munka, amelynek mentén
1. kibontakozott az emlékezés és a tradíciók folyamatossága;
2. a ciszterci szellemiség és erkölcsi felfogás talaján sodró
erejű együttműködés nyert egyre szélesebb teret és
3. egyre hatékonyabb támogatási-segítségnyújtási gyakorlat terjedt szét a résztvevők körében, elsősorban az
újabb gimnazista generációk javára, erkölcsi és anyagi tekintetben egyaránt (figyelemmel kísérés-követés,
ajánlások, akár nemzetközi szinten is, kollégiumi el-
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helyezés, étkeztetés, tankönyv, taneszköz ellátás, ösztöndíjak, informálás-tájékoztatás stb.).
A szövetség védnökének szerepét Werner Adolf zirci
apát, az ügyvezető elnökét az akkor már kultuszminiszter
Klebelsberg Kunó látta el.
… A következő évtizedekben rohamosan hányta
szebbnél szebb virágait az öt szervezet mozgalma (Baja,
Buda, Eger, Fehérvár és Pécs volt diákjai), amennyiben
tömegesen segített a gimnáziumok érettségizettjeinek a
magas szintű továbbtanulásban, sőt kapcsolatok révén az
elhelyezkedésben és a kiválóság igazolásában. Se szeri se
száma azoknak a tudományos, művészeti és közéleti
kitűnőségeknek, akik eredetileg a ciszterci gimnáziumokban tanultak, utóbb a diákszövetség kapcsolati hálójának közbejöttével is tudták növelni-terjeszteni eredményeik, alkotásaik hatását.
A II. világháború után Magyarországon is kiépülő új
rendszer a ciszterci szerzetesrenddel, iskoláival, következésképpen a diákszövetséggel is leszámolt azzal, hogy
1948–1950 között felszámolta ezeket. Ám nem tudta
kitörölni a létezésből azt a hatalmas szellemi építményt
és összetartozási gyakorlatot, amelyik addigra már beleivódott a magyar élet szövetébe és évtizedeken, generációkon át igyekezett hordozni, majd tudta felmutatni az
újjáéledés képességét. És íme: már 1987-ben – még a

József Attila (volt budai Szent Imre) Gimnázium kínálta
behatárolt keretben ugyan, de már elindulhatott valami,
1988/89-ben Pécsett mozdult meg a világ, 1989. májusában már Kerekes Károly apát úr vezetésével Nagyvenyimben új alapszabállyal bontott zászlót a diákszövetség és 1990-ben a budai Szt. Imre Plébánián indult útnak
a Magyar Ciszterci Diákok Szövetsége, amely közösséget nemrég ajánlották Magyar Örökség Díjra a szövetség
pécsi osztályának támogatói, akik a 325 éves pécsi iskola
bázisán végzik munkájukat.
Valóban a MCDSZ-nek 5 osztálya az újjászerveződés
óta eltelt két évtizedben kitűnő munkát végzett az eredeti
elképzelésektől fogantatott szellemben és a zirci apátok –
Kerekes Károly és Zakar F. Polikárp támogatásával. Így
jelentős szerepet játszottak az „iskolavisszaadási” folyamatok „katalizálásában”, a ciszterci iskolák működésének folyamatos erkölcsi és anyagi támogatásában (pl.
alapítványok közbejöttével, médiamunkával, programszervezésekkel, a cserkészcsapatok munkájának segítésével, illetve a civil szféra és a szerzetesrend kapcsolatának „stimulálásával” stb.). Vagyis ez az alakzat méltán
bizonyította, hogy a mai világ körülményeinek közepette
is képes mind újabb értékek létrehozására, valós erő
felmutatására, közösségépítésre, sőt túlmutató társadalmi
jelentőségű erőfeszítések támogatására is.

***

Kiegészítés a laudációhoz…
A Diákszövetségünk újraindulásában elévülhetetlen
érdemei voltak Tárkányi László 1939-ben a Ciszterci
Rend egri Szent Bernát gimnáziumában érettségizett
diáktársunknak (erről a laudációban nem esik szó!).
1987. február 13-án ő, Mezey Zoltán (1939) és
Urbán Gusztáv (1942) kezdeményezésére 18 egykori
Szent Bernát-gimnáziumi diák jött össze a Kiss János
altábornagy utcában levő Makk Hetes vendéglőben
azzal a céllal, hogy a Ciszterci Diákszövetség Egri
Osztályának újjászervezését kezdeményezze, és azzal a
szándékkal is, hogy iskolánk fennállásának 300. évfordulóját méltó keretek között megünnepelhessük. Megválasztották az egyesület tisztikarát és megbízták diáktársunkat, dr. Farkas András (1938), az egykori alapszabály „korszerűsítése” mellett mielőbb vétesse nyilvántartásba az egyesületet a Heves Megyei Bíróságon.
Ezen az alapító gyűlésen távolabbi célkitűzéseként jegyzőkönyvben is rögzítve, megfogalmazták: munkálkodnak
annak érdekében, mind az 5 volt ciszterci gimnázium
székhelyén keltsék életre régi minta alapján a Ciszterci
Diákszövetség „osztályait”.
A Heves Megyei Bíróság azonban a megalakult egyesület nyilvántartásba vételét elutasította. Dr. Kerekes
Lajos és dr. Chikán Zoltán, mindketten Egerben laktak,
javasolták egy szélesebb körű egyesület alapítását Egri
Öregdiákok Baráti Társasága néven. Az egyesület 1998.
október 1-én tartotta alakuló ülését, tagjai túlnyomó
részben a Szent Bernát Gimnázium diákjai voltak.

Az eredeti célkitűzéseket figyelembe véve Tárkányi
László tovább munkálkodott az öt ciszterci gimnázium
öregdiákjait összefogó Ciszterci Diákszövetség újjá alakulását. Sorban kereste fel a volt ciszterci iskolákat,
miután különböző ismeretség révén kapcsolatot talált az
iskolák öregdiákjaival.
A Ciszterci Diákszövetség alakuló közgyűlésére 1989.
április 22-i keltezéssel Tárkányi László és Urbán Gusztáv
diáktársaink aláírásával küldték ki a meghívót, melyben
az öt gimnáziumi öregdiákjait a nagyvenyimi plébániatemplomba hívták össze. (Akkoriban a még állami kézen
levő zirci monostor helyett itt kezdett kibontakozni a
ciszterci élet.)
Mindannyiunk számára feledhetetlen a találkozás
Nagyvenyim templomkertjében, ahol 1989. május 20-án az
öt gimnázium közel száz öregdiákja jött el az alakuló közgyűlésre, szeretettek köszönve a közel negyven éve itthon
nem láthatott fehér-fekete habitusban megjelent Polikárp
generális apátot, Kerekes Károly zirci apátot – nagyon
sokan itt tudták meg, hogy van zirci apát! – és Égi Konrád
atyát, a házigazda plébánost.
Végül is a Fővárosi Bíróság 7. Pk. 23.952/1989/1
számú, 1989. június 7-én kelt végzésével Szövetségünket
161. szám alatt nyilvántartásba vette
A közgyűlés az újjáalakult szövetség első elnökének
dr. Farkas András, 1938-ban érettségizett diáktársunkat
választotta, aki ezt a tisztséget egy évig viselte.

––––––––––––––––––––––-
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A ciszterci cserkészcsapatok
szentgotthárdi jubileumi nagytábora
1942-ben ünnepelte a ciszterci család a Rend Magyarországra telepedésének 800 éves évfordulóját.
Mind az öt gimnáziumban, Egerben 1942 decemberében, nagyszabású ünnepségek keretében emlékeztek
erről a jubileumról.
A ciszterci cserkészek is közös nagytáborban ünnepelték meg ezt a jeles évfordulót 1942 nyári szünetében, július 1-je és 14-e között. Ennek most 2012
júliusában volt hetven esztendeje.
Erre emlékezve, a nagytábor sajtótudósítójának,
Ágoston Julián tanár úrnak a korabeli lapokban megjelent írásaiból, meg egy kicsit a saját emlékeinkből
állítottuk össze a hetven éve történteket. (Ágoston
tanár úr tudósító munkája széles körre terjedt ki: külön
tudósítások és összefoglaló hangzott el többször is a
rádióban, a levente-újságokban, pesti napilapokban, a
Magyar Cserkészben és számos vidéki lapban, többek
között az Egerben is.)

Előkészületek
Gimnáziumaink és a zirci hittudományi főiskola cserkészvezetői 1941 őszén Budapestre jöttek össze, hogy
döntsenek afelől: legyen-e tábor, e nehéz háborús időkben. Az értekezlet dr. Palos Bernardint, az egri Szent
Bernát gimnáziumi igazgatóját kérte fel a Nagytábor
parancsnokául, helyetteséül pedig ’Sigmond Lóránt budai
tanárt. A tábor központi törzs-tagjait is kiszemelték:
Kalász Elek (Buda) GH vezető lett; Lékai Lajos
(Bernardinum) énekvezető; Ágoston Julián dr. (Eger) a
sajtó és a hírverő szolgálatot vállalta.
A parancsnokság munkáján kívül a leventemozgalom
legfőbb vezetője vitéz Béldy Alajos altábornagy és vitéz
kisbarnaki Farkas Ferenc vezérőrnagy, főcserkész
mindketten a legnagyobb készséggel indítványozták a
tábor megtartását. Endrédy Vendel zirci apátúr pedig
erkölcsi és nagy anyagi támogatásával tette lehetővé 400
ciszterci cserkész ünnepi táborozását.
1942. július 1-je és 14-ke között két hétre a szentgotthárdi apátsági birtok talapatkai völgyében vertek
sátrat a ciszterci cserkészek. Az első öt nap „A Magyar
Ciszterci Leventecsapatok Zrínyi Miklós Leventetábora”
felírást viselte, a többi pedig a „Magyar Ciszterci Cserkészcsapatok III. Béla Nagytábora” címet.
Az öt gimnázium – Baja, Buda – közülük került ki a
híradósraj, telefonosok, rádiósok, postások –, Eger – ők
adták a tábortörzs válogatott legénységét –, Fehérvár,
Pécs – cserkészcsapatai mellet a zirci főiskolások csapata
vett részt a négyszáz fős táborban. Az egriek 213. sz.
Koháry István cserkészcsapata 70 fős volt.

A tábor eseményei:
Július 1. A gyönyörű napsütéses időben lassan emelkednek ki a földből a cserkésztábor sátrai.

Július 2. A leventetábort ma nyitottuk meg ünnepélyes keretek között. A táborparancsnok megnyitó beszédjében többek között a következőket mondotta: „Fiúk!
dolgozni jöttünk ide. Legyen hát minden napotok kemény, odaadódó munkából fakadó jótettek sorozata…
Veni Sante Spiritus! … Énekelte ezután 400 fiatal szív.
Július 3-ának közös programja délelőtt alaki-, hadijáték-, rádiós- és telefonkiképzés, délután pedig a céllövőverseny volt. Közbe-közbe előadásokat, közös énektanulást és parancsnoki megbeszélést iktatott be a vezetőség.
A következő nap legkiemelkedőbb eseménye a közös
tábortűz volt.
Július 5-ének verőfényes napján pompás fegyelmezett
menetben, zeneszóra vonult a 400 ciszterci diák-levente
Rábakethelyre, hogy megkoszorúzza a község elöljárósága és ünneplő közönsége előtt a hősök emlékművét.
Szeretettel fogadtuk ekkor első alkalommal hozzánk
érkező Vendel apáturat. Beszédének néhány gondolata:
„Fiaim, ciszterci magyar leventék! Elvünk volt 800 esztendőn keresztül meghódítani e földet és verejtékes munkával a nép szolgájává tenni, ugyanakkor lelkét Istenhez
emelni. Ti is ezt az utat járjátok. Meghódítjátok most
magatoknak a földet, egymás iránti szeretetben pedig
közelebb kerültök Istenhez… Az új magyarság arcát kell
magatokban kialakítanotok. Ha sok magyar a ti példátokon felbuzdulva egy táborba áll, együtt érez, akkor ez a
marék magyar nép nem tíz, hanem százmilliót fog jelenteni a népek sorában. Legyetek tehát jó leventék, és igazi
ciszterci diákok!”
Ezen napon a nagyobbak terepsport-akadályversenyen vettek részt, volt futás, súlylökés és zsinórlabdamérkőzés, a kisebbek számára a program futás és zsinórlabda-mérkőzés volt.
Július 6-án nyitotta meg Palos táborparancsnok úr Teleki Pál gr. volt főcserkészünk jelszavával, – „Kötelességet keresek!” – a Ciszterci Cserkészcsapatok III. Béla
király Nagytáborát.
Július 7-e, kedd, nagy nap volt táborunk életében. Pontosan 8 órakor érkezett meg Vendel apátúrral v. kisbarnaki
Farkas Ferenc főcserkész úr, aki örömének adott kifejezést, hogy közénk jöhetett, és öröme fokozódott, amikor
a tábor mintaszerű fegyelmét látta. Büszkék lehettek –
mondotta – a ciszterci cserkész névre és büszkén használhatjátok azt a ruhát, amely már 30 éve feszül a magyar
ifjú keblén. … Tudnotok kell, hogy a cserkész önzetlen,
több-munkája a hazáé. Aki egyszer cserkész, az mindig
és mindenütt az; cserkész otthon, a szülői házban, cserkész az iskolában, cserkész a leventében, cserkész a hét
minden napján, nemcsak ünnepnapjain, cserkész a nap
minden órájában és az óra minden percében. Mi, cserkészek a magyar ifjúsághoz képest szűk keret vagyunk
csak, mert csupán azokat hívjuk meg közénk, akik magukévá teszik a cserkész eszmény. …” A díszfelvonulás
után Apátúr ünnepi misét pontifikált.
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11 órakor hatalmas arányú hadijáték zárta be a nap
programját. A nagy tábor két csoportra oszlott: védőszázadok, a „Sárgák”: Buda, Eger és Zirc, támadók a „Kékek”: Baja, Fehérvár, Pécs századai. A „puskaporszagú
vértelen” csata a Hársaspatak partján zajlott le. A játék
lefúvása után a csapatok díszmenetben vonultak el az
apátúr és a főcserkész előtt.
Jelen volt a Magyar Filmiroda riportere is.
Az utolsó napok történetének kiemelkedőbb eseményei: július 13-án voltak az őrsi akadályversenyek. Ezeknek kilenc állomása nagy szellemi és gyakorlati felkészültséget kívánt meg a fiúktól. Jellemző és egyben dicséretes cserkész leleményességükre, hogy egy-két nehezebb állomást majdnem minden őrs másképpen oldott
meg. Ugyanezen a nap délutánján zajlott le a nagy közös
énekverseny, amely négy komoly számával, köztük ismeretlen dallamok időre való megtanulásával, a magyar
népdal fejlett műveléséről tett tanúbizonyságot. Este volt
az utolsó közös cserkész-tábortűz.
Július 14-én utolsó akkordként koszorúzta meg a tábor a szentgotthárdi hősök emlékművét.

***
Iskolánk volt legtávolabb a tábor színhelyétől. Az út
oda vissza közel 900 km volt, melyet több napon át tettük
meg a „G” típusú tehervagonokban. Ezeket a menetrendszerű személyvonatokhoz csatolták. A korabeli Évkönyvünk az útról így számol be: „A táborba utazásunk alkalmával útba ejtettük és megtekintettük Budapesten az
országházat, továbbá Székesfehérvár, Veszprém, Celldömölk és Pápa ősi városait. A Magyarországon 800
éves ciszterci Rend iránt úgy akartuk hódolatunkat leróni, hogy elzarándokoltunk a Rend anyamonostorába
Zircre. … A táborból való visszautazás alkalmával
Szentgotthárdot, Szombathelyt és futólag Győr városát
tekintettük meg.”

***

Emlékforgácsok – a mai öregcserkészek
leveleiből
Erdős László (43) – A GH-s szolgálatban Várhelyi
(Ungár) Károllyal ketten láttuk el az öt tábor napi élelmezését szolgáló fuvaros munkát. A Rend adott egylovas
fogatot, stráfkocsit. Velünk volt a Kalász Elek ciszterci
atya, aki régebben a szentgotthárdi ciszterci erdőgazdaság ügyelője volt. Két sátor és egy nyári istálló volt a
telepünk a táborok közelében.
Egész napos elfoglaltságunk miatt csak a fontosabb
eseményeken vehettünk részt.
A tábor élete tükrözte a ciszterci hazafias nevelést.
Ebben Palos Bernardin igen magas követelményt támasztott. Az iskolai év nemzeti ünnepein három zászló – a
nemzeti, gimnáziumi és a cserkész – vonult be a templomba és a színpadra. Az ünnepségen cserkész diszszakasz katonai fegyverrel, nemzeti himnusszal díszelgett a zászlóknak. Lényegileg teljes katonai parádé volt,
mint a hadapród iskolában. Ez egyébként megjelent a
cserkészetben is, a HÖK – Honvédcserkész Örsvezetői
Kar – Egerben is működött.

5

Ezekben az években történt az ország-gyarapodás, terület visszacsatolások. Teljesen más közszellem uralkodott.
A szentgotthárdi táborba levittük a fúvós zenekar nagyobb részét, Rábakethelyen a hősi emlékmű koszorúzásnál és a főcserkész fogadásnál a díszszemlén szerepelt. Az a bizonyos hadijáték is a katonai nevelést szolgálta, tápot adva az utókornak ennek elitélésére.
Mohi Sándor (46) – A szentgotthárdi tábor kedves
emlékeim közé tartozik. Odamenet Rátót állomáson rágyújtottunk az ismert nótára: A rátóti legények… – a jelenlevő falusiak nem nagy örömére. A zirci Apátság meglátogatása is maradandó élményt jelentett.
Az állomáson lovas szekerekkel vártak, mi gyalogosan, a távolság ellenére is jókedvvel érkeztünk a táborhelyünkre. Kijelölt helyek voltak külön-külön az öt gimnázium cserkészcsapatainak. Latrinák, a főkapu már készen
állt. A főkapunál éjjel-nappal őrség állt. A sátrak, konyha
hamarosan elkészült, kezdődhetett a táborozás.
Esténként a közös nagy tábortűznél a csapatok érdekes programokkal szerepeltek, sok-sok közös énekkel.
Naponta „csencselgetés”: különböző sapkapajzsok és
más dolgok kerültek cserére.
A várva-várt nap a hadijátékokkal is eljött: sárgák a
kékek ellen. A Sirály őrsünk őrsvezetőjének (Herendi
János) az első világháborúból származó látcsöve jó szolgálatot tett az „ellenség” sapkához tűzött számai leolvasásában. Igazi golyószórós csapatunk is volt. Száva Jóska
ugrott ki a fedezékéből, amint a fölényben levő ellenség
közeledett. Vaktölténnyel töltött fegyvere a csata hevében egy közeledő tag bokáját találta el, így a szanitéceknek is akadt dolga. A mindenütt jelenlevő bírálók döntötték el, mennyi a „halott”.
Egyesek a patakparton található málnabokrok alatt
élvezték a gyümölcsöt, fittyet hányva a nagy hadijátékra.
Később persze mint halottak lettek regisztrálva. Erre
költött egy szakértő irodalmár még ma is fülembe csengő
„dithyramb”-ot:
„Mál-ná-zás kö-ben
Jött ér-tem a ha-lál”
Bordás Béla (47) – Szentgotthárdon mint első táborozó voltam. Hosszú út után Máriaújfalu állomására
érkeztünk, ahonnan éjjeli menetben gyalogoltunk a táborhelyre. Emlékszem, alva meneteltem.
Mi az 5. század voltunk. Gyulai Arisztíd hadnagy –
mert az első napokban levente-tábor voltunk – az egrieket Berciknek becézte.
A gyepüvidék ingoványos volt, az idő is esős, lábnyomunkban víz fakadt. Luxus budijainkban (nem latrina volt!) plafonig csapódott a víz. Nehéz volt papír
nélkül tüzet gyújtani, ez volt akadályverseny első állomása.
Emlékszem, mi volt a kedvenc dala a táborozó csapatoknak: a bajaiaknak: Kaszárnya, kaszárnya, nem az Isten
háza…, a budaiakéról csak arra emlékszem, az volt benne: … csak az a hibája, hogy szűk a szára, nem illik a
lábamra…, a pécsieknek: Udvarhelyi utca jaj de sáros…
Na és a zirciek, csodálatosan énekelték a hallod-e csalogányt. Mi egriek akkoriban: Ez a gyönyörű huszár-t szerettük énekelni.
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A sebtében összeállt focicsapatunk 6:1-re kikapott a
Talán többen emlékeznek a Provitára, mely egy helyi
helyiektől, pedig két egri erősségünk Madarász András
gyártmányú üdítőital volt. Szentgotthárdon ezért így
és Mekcsei Antal is ott voltak. Az akadályversenyen
énekeltünk: Azért is iszom, az angyalát, én fizetem meg a
elsők voltunk, a sportban a második. Mi kicsi a stafétáProvitát.
ban a budaiak mögött másodikak voltunk.
— Talán még másoknak is vannak emlékeik… Írjátok meg!
***
Őrsi gyűlés előtt imádkoztuk:
Mindenható Úristen! Alázatos szívvel fordulok Hozzád munkám kezdetén. Nagyratörők céljaim, de gyarló az én erőm, kérlek ezért, minden erőnek forrása, támaszd meg az én gyengeségemet és tedd eredményessé munkámat, hogy azzal, amit
tanulok, a te dicsőségedet növeljem, hazámnak és embertársaimnak javára lehessek. Add szándékomra áldásodat!

És néhány féltve őrzött , kissé megfakult fénykép a táborból
A képek Szkladányi József, Erdős László, Nagy Lajos, Póta György, Mohi Sándor öregcserkészektől kaptuk.

Főcserkész a 213-asoknál

Vendel apátúr, Palos parnokúr, háttal Julián

Vendel apátúr Grősz püspök úrral

Falubíró Győző , mint látogató Lékai Lajossal
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Géhások élelmet szállítanak
Zászlófelvonás

Egy kép a korabeli híradóból: Póta Gyurka a mesterlövész

Sólyom őrs sátra

Zenekar a temetőben?

A 213-asok egy vidám csoportja
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RÉGI HARANGOK KONGÁSÁT HALLGATOM…
Az egri harangokról
Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango
Írásunk címét Gyomlay László – iskolánk 1899–
1907-ben volt diákjának – 1942-ben megjelent könyvcíme sugallta. Annak idején mindnyájan kaptuk egy
„tiszteletpéldányt” ebből a könyvből, s élvezettel olvastuk az író XX. század eleji diákéletéről szóló emlékezéseket. Az Egerbe vissza(haza)térő öregdiákok
számára a város harangjai ma is ifjúságuk szép napjait
idézik fel.
A harangokról szóló beszámolót Havasi Horváth
Istvántól, diákszövetségünk tagjától kapott, „Harangokról – Egerben” c. tanulmányából állítottuk össze.
Eger a tornyok és harangok városa is. 1004-től püspöki, 1804-től érseki székhely, így sok harangra volt
igény az egyházmegye területén. Magában Egerben is
szép számú templom van. („Válogat, mint egri a templomban!” – szól a régi közmondás.) Nem véletlen tehát,
hogy az egyházi székhelyen is létesültek harangöntő
műhelyek. Ezek történetét, a harangöntő dinasztiák munkásságát és az akkor meglevő egri harangok ismertetését
Valuch István iskolánk nemrég elhunyt diákja, a
Nagyboldogasszony (Barátok) templomának plébánosa
írta meg 1981-ben.
Az egyik egri harangöntő műhely, ill. a mestercsalád
háza ma is megvan – a tevékenységről elnevezett Harangöntő utcában. Az épületet a II. világháborúig az utcai
homlokzaton levő domborművek díszítették, melyek
harangöntői jelenetet ábrázolnak (jelenleg a Dobó István
Vármúzeumban vannak). A Jüsztl (Jüstell) harangöntő
család háza volt ez.
A harang iparművészeti alkotás, hiszen díszítések is
vannak rajta, jellemzőek az ikonográfiai ábrázolások.
Magán viseli a készíttető elgondolását (milyen célból
öntötték), a kor stílusjegyeit; az írásmód is üzen, sok esetben hagyományok fűződnek hozzá. Ki kell emelni a harangokat díszítő kisplasztikákat, melyek azt a szentet ábrázolják, kinek tiszteletére öntötték, ill. szentelték azokat.
Ezek az ábrázolások is magukon viselik az adott kor jellegzetességeit – túl az ikonográfiai követelményeken (attribútumok). A díszítőelemek is művészi megformálást
kapnak, virágfüzérek, szőlőindák a levelekkel, fürtökkel,
töviskoszorúk, vagy éppen csipkeszerű díszítmények.
A campanológia tudománya foglalkozik a harangokkal és szavukkal, az általuk közvetített üzenettel, s a
hozzájuk fűződő kanonizált szakrális és népi hagyományokkal. A templomokban már az V. században voltak
szerény, csengettyűs harangok, a XII. sz. óta pedig kötelező a harangozás. A régi harangokon elsősorban latin és
német nyelvű föliratok vannak (1700-as évek), majd
megjelenik a magyar (XIX. sz.). A harang a különböző
művészetekben gyakori motívum, sok-sok versben, novellában, regényben találkozhatunk vele. Több közmondásban, népmesében, népdalban szerepel és a zeneszerzők munkáiban is föltűnik. A harangokkal kapcsolatos

művek közül csak egy zongoradarabot említünk meg egri
vonatkozása miatt. Geszler György zeneszerző és zongoraművész (1913–1998) városunkban mutatta be Ünnepi
hangok c. alkotását 1989-ben. A mű a jezsuitaként indult
Ciszteri Gimnázium alapításának 300 éves évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségsorozaton hangzott el és
az egri harangokat idézi. Elmondható, hogy a harang
mindennapi életünk része, nemcsak azáltal, hogy nap
mint nap halljuk.
Van úgy, hogy a harangok elnémulnak. Évente a húsvéti ünnepkörben nagyhéten, nagycsütörtökön az Oltáriszentség alapításának ünnepére utoljára szólnak a szentmiseglória részénél (az orgonával és a templomi csengőkkel együtt), majd „elmennek Rómába”! Csak húsvétvasárnap vigíliáján, azaz nagyszombaton, Jézus föltámadásának ünneplésére szólalnak meg újra, diadalmasan.
Bizony, az is előfordult, hogy a harangok nem tölthették
be szerepüket. Történelmünk során a hadiesemények
miatt is sok harang „elnémult örökre”, ui. elvitték hadi
célra. Így 1848/49-ben a szabadságharcban is kellett az
ágyúöntéshez a harangbronz, de a legnagyobb pusztítást
az I. és II. világháború okozta harangjaink sorában.
Eger legnagyobb harangját, a Nagytemplom Szent Mihályról elnevezett büszkeségét 1944. szeptember 29-én
vitték el a Hadianyaggyár számára. Súlya 4351 kg volt, a
békét hirdette, míg a helyén volt, a háborút, mikor elvitték.
2001-ben Passauban újra öntött 6015 kg-os harangot 2001.
szeptember 29-én, Szent Mihály napján emelték be a bazilika északi tornyába, azon a napon, amikor 1944-ben a régi
Szent Mihály-harangot leszerelték.
Az egri bazilika Szent Mihály harangja a budapesti
Szent István Bazilika Szt. István (9250 kg) és a szegedi
Fogadalmi templom Szent Gellért (8537 kg) után a harmadik legnagyobb harang Magyarországon.
A bazilikának összesen négy harangja van. A minoriták és a barátok templomában pedig egy-egy harang lakik.
Eger legrégibb harangja a Ráctemplom (Görögkeleti)
50 kg-os Miklós harangja 1720-ból.
Eger második „legöregebb” harangja az Eszterházy
Károly Főiskola, egykori érseki Lyceum épületének
északi traktusán, a volt kápolna fölötti fióktoronyban
található. A János harang Joann Joseph Jüstell egri harangöntő műhelyében készült 1769-ben, súlya kb. 35 kg.
Eger különlegessége volt a helyi delet jelző harangszó a Lyceum tornyának (Specula) teraszáról. Az ott levő
kis harangot akkor szólaltatta meg a „csillagda” őre,
amikor a Nap sugarának fényfoltja a Hell Miksa által
kijelölt egri délkör márványlapján megjelent. Ez mindig
előbb volt 10–25 perccel, mint a zónaidő szerinti dél. A
Hajdú-hegyen, az Almagyar dombon és a környék egyéb
szőlőiben dolgozó kapások ekkor hagyták abba a munkát.
Az ebédidő végét már a Nagytemplom egy órát jelző
ütéséhez igazították – így hosszabbították meg kissé a
pihenőidőt…
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Egerben ma 39 harang szólaltatható meg…!
Eger összes harangjairól az alábbi internetes honlapon tájékozódhatunk:
http://www.magyarharangok.hu/eger.html
***
Részletesebben szólunk Szent Bernát templomunk
harangjainak sorsáról Kiliánné Jakab Viktória: Az egri
ciszterci templom építésének története és művészettörténeti elemzése c. tanulmánya alapján.
A templomot a jezsuiták építették. Alapkőletétele
1700. július 31-én, a jezsuiták alapítójának, Szent Ignác
ünnepén év végi iskolai ünnepség keretében történt. A
következő években alig haladtak az építkezéssel a Rákóczi
szabadságharc zavarai miatt. Amint a homlokzatba vésett
szám is mutatja, 1743-ban végezték be a templom építését;
de a belső díszítés munkája, még mind hátra volt. Jóval a
felszentelés után 1763-ban 2.039 Ft-on a toronyba egy
fekete számlapú, aranyozott számokkal és mutatókkal
ellátott óra került és egy 5 mázsás harang. 1765-ben ismét
egy 4 mázsás és egy hatalmas 15 mázsás haranggal gazdagodott az É-i torony, ezenkívül a szentély felett egy kis
huszártorony ült a tetőn két kisharanggal. (Ezeknek kötelei
a főoltár mögött függtek, le egészen a kövezetig. Szent
események alkalmából húzták meg azokat.)
1773. június 21-én a jezsuita rendet a Dominicus ac
Redemptor pápai bulla értelmében feloszlatták, „hogy a
béke és kiengesztelődés a Bourbon udvarokkal
helyreállíttassék”. Gazdátlanul maradt az egri jezsuita
gimnázium és a templom, melyet azután pár év múlva a
helytartótanács a pásztói ciszterci konvent perjelének,
Beitler Methódnak ajánlkozására a cisztercieknek adott
át. 1776. november 8-án történt az iskola és a templom
átadása. 1779/80-tól kezdve már mind a templomi szolgálatot, mind a tanítást a ciszterciek végezték.
1787-ben II. József egyházátszervező politikájának
értelmében az egri ciszterci kolostort is feloszlatta. Az
akkor ismét gazdátlanná vált épületek rövid idő alatt
romlásnak indultak. Eme pusztulást betetőzte az 1800.
aug. 23-án keletkezett szörnyű tűzvész, leégett a temp-
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lom tetőzete, toronysisakja és az öt harang teljesen elpusztult. A templom és kolostorépület még egy év múlva
is tető nélkül éktelenkedett kormos, üszkös falaival. A
boltozat beázott, a hívőkre csurgott a víz.
1802-ben I. Ferenc császár visszaállította az eltörölt
ciszterci rendet, így a ciszterek visszatérhettek Egerbe és
kevés pénzzel, de nagy energiával fogtak a roskadozó
épületek kijavításához. 1808-ban a templom felső falait a
tető alatt erős tartóvasakkal kötötték össze, új orgonát és
Pestről 3 db nagyharangot vettek. A 12, 8 és a 4 mázsás
harangot 1808. október 8-án húzták fel a toronyba a
minoriták Historia Domomusa szerint.
1827. augusztus 26-án ismét hatalmas tűzvész perzselte fel a várost. Tönkrementek a tornyok a harangokkal.
1831-ben adták át a felújított templomot. Ekkor húzták
fel a déli – a templommal szembeállva a baloldali – toronyba a ma is meglevő egyetlen – Vizitáció – harangot. A
harang alsó átmérője 109 cm, súlya 722 kg. A harang
palástján a névadó Vizitáció jelenet – Mária látogatása
Erzsébetnél, továbbá Szent Bernát, Szent Benedek és
Szent Róbert képei láthatók.
A fölső peremén körbefutó mondat: IN HONOREM
VISITANTIS B.M.V. S. BERNARDUS ABBAS S.
BENEDICTUS ABBAS S. ROBERTUS ABBAS.
Alsó peremének körbefutó szövege: ÖNTÖTTE
EBERHARD HENRIK PESTEN 1830. – PONDERO
1289. LIBRAS FUDIT HENRICUS EBERHARD
PESTINI MDCCCXXX. NYOMOK 1289. FONTOT.
A „harmadik nemzedékként” felszentelt harang hangját mi is hallhattuk. Sokan közülünk még húzták is a
„haragkötelet”.
Gyomlay László írásunk címét viselő könyvének befejező soraiban írja: „A város felől tisztán kongja a nagytemplom órája a déli 12 órát. És megkondul a Jóska harang.
Zendül már a minorita is, de a hangja nem a régi. És szól a
barátok harangja is, zsong mar a servitáké, vele együtt a
szürke nénéké s a többiek is mind, mind és ezüstösen áthallatszik valamennyien a cisztercita harang.”
Sajnos ma már nemigen szólal meg.

–––––––––––––––

CURRICULUM VITAE III.
További részleteket közlünk Kilián István diáktársunknak „folyamatosan készülő” életrajzából

KÖZÉPISKOLA ZIRCEN.
SCHOLA PROPEDEUTICA THEOLOGIAE
CISTERCIENSIS
Zirc, a Bakony szíve
A magyarországi cisztercieket sokféleképpen nevezték. Egerben utánozhatatlan tájszólással ciccereknek,
egyszerűbben tarka papokként emlegették, előfordult
azonban az is, hogy nagyon helyesen zircieknek is
mondották, jelezvén azt, hogy rendjük központja a Bakony közepén, Zircen volt. Paptanáraink többsége itt

végezte a teológiát, a rend vezetője mindig a legjobbakat helyezte ide, s ezért itt mindig folyamatos és tökéletes volt a kórus, a gregorián éneke itt volt a leghibátlanabb, az egyházi év nagy ünnepeit itt ünnepelték a legfényesebb és a legfegyelmezettebb liturgiával, s a növendékeket itt képezték az idősebbek ciszterciek utánozhatatlan pedagógiai érzékkel papokká. S ezért minden fiatal paptanár Zircről csak úgy beszélt, mintha az
egyetlen és utolérhetetlen mesevilág egyetlen biztos
pontja lenne, ahová el kell utazni, ahol el kell tölteni
néhány napot, ahol be kell kapcsolódni a folyamatos
zsolozsmázásba, s ahol tiszteletre és követésre méltóan
éltek még a legfiatalabbak és legelfáradtabbak is.
Mielőtt hosszabb időre odaköltöztem volna, Zircen
kétszer jártam. Ez a két utazás azonban évtizedek alatt
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egybe izmosodott, s csak egyetlen egy stabil emlékem
maradt Zircről. Első alkalommal egy balatoni táborból
indultam Zircre. Az volt a szerencsém, hogy vasutasgyerek voltam, s az utazási költség nem került pénzbe.
Édesanyám, bár Édesapám élt, özvegyi nyugdíjat kapott, s az özvegyet s az egész családot, tehát a gyermekeket is megillette a vasúti kedvezmény. Édesapámat
nem, mert ő fiktív halott volt. Hervay Levente, egri
paptanárunk levitt Pécsre. Együtt utaztunk, s ott a rendházban Kühn Szaniszló bácsi, a gimnázium igazgatója
és házfőnöke fogadott és adott nekem szobát, valahol a
rendházban. Étkezni a konyha melletti kis ebédlőben
étkeztem, tehát nem a rendtagok, a tanár urak közvetlen
közelségében. Természetesen számomra ez a külön
szoba egészen különös volt, hiszen otthon Édesanyám
és Édesapám szobájában aludtam az ágy végére helyezett díványon. Kosztolni meg a konyha melletti úgynevezett gyerekszobába jártam, ahol az egész család
együtt ebédelt, együtt vacsorázott. Itt azonban külön
szobában egyedül aludtam, s egy másik külön szobában
egyedül étkeztem. A nagycsalád zsúfoltsága után az
egyedüllét szokatlanságával lepett meg. Számomra ez
külön gyönyörűség volt.
Az étkezés sem volt a megszokott. A rendnek valahol a Mecsekben lehetett egy gyümölcsöse, s abban az
évszaknak megfelelően éppen akkor a legfinomabb,
hatalmas őszi barackokat tették az asztalomra. Az őszibarack ízét, Kühn Szaniszló igazgató úr közvetlenségét,
szinte baráti szeretetét máig emlékemben őrzöm. Nagyon jól éreztem Pécsett magamat, s amikor Hervay
tanár úr figyelmeztetett, hogy most már el kell indulnod
a balatoni cserkésztáborba, nagyon rosszul esett. Nem
akartam elutazni. Nem hittem, hogy bárhol is olyan jól
érezném magamat. A következő napon azért mégis
rászántam magam az utazásra. Korareggel indult vonatom. Hamarabb kellett felkelnem, mint bárkinek a rendházban. Azt hiszem vekkert adott Hervay Levente tanár
úr a szobámba. Felhúzta úgy, hogy az állomásra gyalog
is kiérjek, s elérhetem, a hajnalban induló vonatot.
Hogy miért, miért nem, nem tudom, de lekéstem a vonatot, s én örömömben visszamentem a rendházba, s
leültem a kofferemre Levente atya szobája előtt s vártam, hogy kinyíljon az ajtaja. Ennek is eljött az ideje, s
amikor ajtaja zárát kifordította, s a széles egyszárnyú
ajtót kinyitotta, meglátott engem.
– Hát te? – szólított meg és nézett rám kérdően.
– Lekéstem a vonatot – szóltam ugyanolyan rövidséggel, de torkomban éreztem, hogy hamarosan a sírás
fojtogat. Pécsi tartózkodásom így egy nappal meghoszszabbodott. S csak másnap reggel indultam el. Pontosan
tudtam a címet, ahol cserkészeink táborhelyét keresnem
kellett Balatonaligán, s azt is, hogy melyik állomáson
kell majd átszállnom. Mindent úgy tettem, ahogyan
Hervay tanár úr elmondta, s Aligán megkerestem a
cserkészek táborát, ahová mennem kellett, s itt még
néhány napig élveztem a cserkészéletet. Itt másképpen
volt jó a jó. Itt fiatalokkal voltunk együtt. Talán
Purszky Géza volt a tábori főszakács, s én meg beálltam
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neki segíteni. S jól esett a kuktáskodás, a kóstolgatás, a
torkoskodás, de a fegyelmezett napirend is. Majd itt is
kiteltek napjaim, s indulnom kellett tovább utam végcélja, Zirc felé. Itt emlékeim szerint ez egri Kádár család legidősebb gyermeke, Laci fogadott, akit itt mindenki Gábornak hívott. Itt s talán ekkor szembesültem
azzal, hogy a szerzetesek új nevet kapnak, azaz minden
a szerzetbe jelentkező növendék új védőszentet választhat magának, s ennek új védőszentnek a nevét kell felvennie, s a rendben természetesen ezen a néven hívja
mindenki. Ekkor már több ismerősöm volt itt növendék,
az egriek közül Keszthelyi Feri, azaz Kefe és Kovács
Endre azaz Papi novícius volt. A novíciusok nem fogadhattak vendéget, nem tárgyalhattak csak novíciusokkal, ha valamelyik egyszerű fogadalmas vagy örök
fogadalmas rendtaggal szeretett volna valamit beszélni,
erre engedélyt kellett kérnie. Kádár László Gábor, vagy
ahogyan mi neveztük, Gábris ekkor már túl volt a noviciátus egy évén, letette az egyszerű, azaz három évig
tartó fogadalmát, ezért neki engedélyezték az ott lévő
egriek közül egyedül, hogy velem érintkezzék, hogy
engem fogadjon az állomáson, s zirci tartózkodásom
idején egyáltalán gondoskodjék rólam. A fogadalmasok, akiket itt Zircen klerikusoknak hívtak, az első fogadalmi év letelte után rövid nyári szabadságra hazautazhattak, a novíciusok még vendéget sem fogadhattak,
s ha beöltözésükre a családból őket valaki meglátogatta,
akkor a velük való beszélgetésre a novícius mester
adhatott engedélyt. Kefével és Papival tehát nem beszélgethettem, Gáborral azonban megtekintettem Zircet,
a könyvtárat, a rendházat, a templomot és a sekrestyét, s
velük azaz a klerikusokkal együtt étkeztem s minthogy
nyári vakáció volt, az egyik éppen üres szobában kaptam éjszakára szállást.
Zirc világa, az a nemcsak kívülről, formálisan tartott
napirend és szabályozottság, hanem a belsőleg is átérzett és szükségesnek tartott fegyelem engem lelkem
legeslegmélyén megérintett. A közös imádság, a gyönyörűen recitált vagy énekelt s egységesnek ható, hallható zsolozsma pedig ebben a különösen szép világban
elringatott. Gregorián énekük valami szépségesen szép
volt. Különösképpen vigyáztak arra, hogy egyikük
hangja sem lógjon ki a kórus egységéből, s nem is lehetett hallani mást csak egyetlen hangot, amit a közösség
énekelt. A zirci ebédlőben magas támlájú székeket
helyeztek az asztal köré, s az étkezés előtti s utáni
imádság alatt mindenkinek a szék mögé kellett állnia, s
az imádság alatt kezüket a növendékeknek és a papoknak is össze kellett kulcsolni, s a skapuláré alá betenni.
Nekem nem volt skapulárém, nem volt reverendám, a
keményített nyakravaló gallér, a colláré se dörgölte
pirosra nyakamat, kezemet azonban én is úgy tartottam,
ahogyan ezt a klerikusok és a novíciusok tették. Az élet
természetesen itt is élet volt a javából. Ha a konventkertben lent voltak a klerikusok, játszottak, labdáztak,
kosaraztak, turuloztak. Gábor egyik nap árulta el, hogy
mosolygott rajtam, mert a magas támlájú szék mögött
teljesen elvesztem, s ő bármennyire is magasról tekin-
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tett le rám kicsinységemet nem látta. Ez volt első látásra
Zirc. Fehér fekete csend, baráti, jókedvű beszélgetések,
de fegyelmezett munka, tanulás és figyelmet követelő
zsolozsma, önfeledt játék és boldog tréfálkozás.
A rendelkezésemre bocsátott szobámban két ágy,
két íróasztal volt, s ez jelezte, hogy szorgalmi időben
ketten laktak itt ebben a szobában. A klerikátus folyosója legvégén az igazgató nevét láttam kiírva: Dr. Horváth
Konstantin. Ebből a szobából olykor olykor Beethoven,
Mozart és más klasszikusok zongoradarabjait lehetett
kihallani. A „művész” vagy inkább a zongorista maga
az igazgató volt, aki történettudományi tanulmányai
közben pihenésképpen zongorázott. Ablakából rá lehetett látni a konventkertre, az óriási gazdasági udvarra,
ahol a lovakat, ökröket istállóban tartották, a sertések az
ólban szaladgáltak vagy híztak, s baromfiudvar pedig
tele volt „apró marhával” ahogyan azt régen hívták,
azaz csirkével, tyúkkal, kacsával, libával, pulykával.
Zirc tehát a második világháború pokla után igyekezett
önállóan gazdálkodni mindennel, ami egyáltalán szükséges volt ennyi ember, mintegy ötven-hatvan fő eltartásához.
A szobában természetesen e néhány nap alatt egyedül laktam. Nézelődtem, olvastam, kórusra mentem, a
szabad idejükben a klerikusokkal beszélgettem. Nekik
tartaniuk kellett a napirend minden pontját, s nekem
kötetlen volt az időbeosztásom. Jártam le velük a kórusra, s figyeltem gyönyörű gregorián éneküket szinte
egyhangú recitálásukat zsoltározás közben, s a konvent
kertben még játszani is próbáltam velük. A labdajátékokban általában mindig ügyetlen voltam, s ügyetlenségemmel nem nagyon akartam dicsekedni. Első alkalommal azonban maradt egy kellemetlen emlékem is.
Az asztali lámpa annyira tetszett, s igen kellemes zöld
színt árasztott burája fénye, s ezért felemeltem, meg
akartam nézni, hogy az üvegbúra belül is zöld-e vagy
sem. Nem volt zöld, de az emelés közben elvált a lámpa
testétől, s leesett a földre. Összeszedtem az üvegdarabokat, s vártam azt a személyt, akinek bevallhatom
szörnyű bűneimet. Ez is eljött, s míg nagy izgalmamban
kinyögtem nagy nehezen nagy bűnömet a nálam alig
idősebb klerikusnak, az nagyon jóízűen kinevetett engem. Izgalmamat, oldódásomat azóta sem felejtettem el,
s ha volt rá lehetőségem, s akadt olyan tanítványom aki
hasonló okok miatt izgult, vagy ha éppen gyermekem
eltört valamit, igyekeztem én is úgy lereagálni a bűnvallomást, mint tette ezt ez az ifjú papnövendék.
Zircen ezután még egyszer jártam. Ekkor már Kefével is beszélgethettem, mert letette első, ideiglenes
fogadalmát. Már Papi, azaz Kovács Endre Gerely is túl
volt ezen, de ő magasabb szintű teológiai tanulmányokat folytatott, s ezért őt a Bernardinumba, azaz a
Horánszky utcai növendékházba helyezte az Apátúr.
Második utam hasonló élményekkel gazdagított. Semmi
nem kedvetlenített el Zirctől, inkább csalogatott. Amikor Zircen tanulmányaim folytatására lehetőség nyílt,
nem sokat gondolkoztam, mentem. S egy év alatt egy
egész életre szóló gyönyörű emléket sikerült elraktá-
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roznom, s olyan emberekkel ismerkedhettem meg, akik
végtelen közvetlenek, barátságosak, mélységesen humánosak azaz emberséges emberek voltak, s azok maradtak egész életükben és a legvészesebb időkben is.
A 1948-as tanév elején államosították az egyházi
gimnáziumokat. Férfi és női szerzetesek ezreit bocsátották el, mert őket állami gimnáziumban már nem lehetett
alkalmazni. Egyesek szerint Magyarország prímásérseke, Mindszenty József a szerzeteseknek és a tanító apácáknak megtiltotta, hogy állami gimnáziumokban vagy
általános iskolákban vállaljanak tanítást. Az egyházi
iskolák pedig ekkor már nem léteztek. A papok még
csak el tudtak valahogyan helyezkedni, akkor, ha az
egyházmegye püspöke volt annyira merész, hogy őket
vagy csak néhányukat lelkészként alkalmazta. Voltak
akik nyugdíjba mentek, azaz a tényleges munkát befejezték, de tisztázatlan volt még akkor, hogy az egyházi
iskolák alkalmazottai, akik a nyugdíj kort elérték, egyáltalán kaphatnak e nyugdíjat. Ezért nagyon sokan segédlelkészi szolgálatot láttak el, a nővérek egyházi
intézményekben, azaz plébániákon konyhai alkalmazottak lettek, vagy civilként vállaltak bármi munkát. Az én
tanáraim közül többen rövid ideig káplánként tevékenykedtek, majd ott sem engedte őket az állam alkalmazni,
tehát innen is elbocsátották őket.
Ágoston Juliánt Czapik Gyula, az egri érsek
Kistályán alkalmazta segédlelkészként. Talán még egy
teljes évet sem dolgozott végig, amikor megjelentek a
plébánián az ávó alkalmazottai, s valahová elcipelték.
Sokkal később tudtuk meg, hogy teljes egy esztendeig
Kistarcsán tartották, s amikor kiengedték, akkor sem
mondták meg, hogy egy évig miért zárták el. Révész
Amadé, Egerben a Kisasszony kápolnában lett segédlelkész, de azután hamarosan nyugdíjba mehetett, s eltűnt
Egerből. Kádár Antal a kiváló matematika tanár valamiféle az egyház által szervezett, gépi harisnyakötő üzemben helyezkedett el, s végül Miskolcon folytatta a matematikatanítást a Földes Ferenc Gimnáziumban. Ő is
én is csodálkoztam, amikor engem ugyanebben a gimnáziumban alkalmaztak latin történelem szakosként.
Richter Matyi bácsi rokonokhoz került Budapestre.
Semmit nem látott a szemével, de a fehér botot nem
használta, s őt, szegényt elütötte Pesten egy autó.
Hölvényi Olaf talán két évig tanította nekünk a hittant,
őt ugyanis hittan szakosnak képezte ki a rend, s az államosított gimnáziumban is ő maradt ott hittan tanárnak. Ismeretlen okok miatt kétszer is letartóztatták,
talán Márianosztrán töltötte rituális börtönéveit. Amikor
kikerült a börtönből, rendtársai féltek tőle, mint mindenkitől, aki börtönbe került majd kiszabadult. Varga
Bennó nyugdíjat nem kapott néhány esztendeig, debreceni rokonoknál lakott, akik természetesen megadták
neki halála után a végtisztességet. Hajdani, legutolsó
osztálya azonban Debrecenben eltemetett hamvait exhumáltatta, s csontmaradványait az egri ciszterci sírhelyre szállíttatta. Lékai Lajos, aki később a rendi történetírás kiváló mestere lett, talán még 1949 előtt a zirci
apát kihelyezte Spring Bank-be, s a mikor onnan egysé-
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gesen eltávoztak a magyarországi ciszterciek, hiszen
egy szigorú, monasztikus életformát akart rájuk kényszeríteni a provinciális, s tanítás nem vállalhattak, ő is
ment velük. Ferenczy Csaba kiválóan zongorázott,
nagyszerű énektanár volt s igen sok nyelvet beszélt, ő
valami egészen különleges módon szökött ki nyugatra, s
csatlakozott ő is a magyarországi ciszterciekhez. Fiatalon meghalt. Hodász Erik hatalmas izmos férfialak volt,
aki szinte szakmányba aprította a tüzelőfát, ő talán
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egykori pátriájába, Székesfehérvárra került, s mintha a
rendből is eltávozott volna. Vajk Atanázt, mint már
írtam, az egri egyházmegye alkalmazta, évekig Diósgyőrben volt segédlelkész, innen Jászberénybe került
káplánnak, s innen jutott a zirci ciszterci temetőbe. Íme,
így lehetett egy kiváló, nagy tudású tanárokból álló
tantestületet tönkre tenni, s a rend tagjainak egy jelentős
részét börtönbe zárni, záratni, s több évig ott tartani, s
teljesen lehetetlenné tenni.

–––––––––––––––––––––––

Beszámolók a 2012. évi érettségi találkozókról
Az egész ciszterci pedagógiánknak a családiasság volt az alapja. Gyerek, 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 magukat egy nagy
család tagjainak érzik, melyeknek közösek az eszményeik és közösek az értékeik…
Palos Bernardin szavai 1989 májusában, Egerben
65 évesek – (1939–1947) A Ciszterci Rend egri Szent Bernát Gimnáziumának 1947-ben érettségizett tanulói Egerben jöttek össze 2012. június 30-án a 65. éves érettségi évforduló emlékének megünneplésére.

A 65 éve érettségizett osztály tablóját a találkozón is jelenlevő Győry Iván tervezte és rajzolta.
Az összejövetelen 11 öregdiák, 5 feleség és – az időközben elhunyt – 2 diáktársunk özvegye vett részt, összesen 18-an.
Jelen voltak: Bódvai Vince és felesége Ágnes, dr. Bordás Béla, vitéz Botár Elek és felesége Klári, Bőjte Tamás, dr. Gál
József, Győry Iván és felesége Veronika az Egyesült Államokból, dr. Kertész Pál, Mischinger Gábor, Mohai Lajos és
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felesége Ágota, Pázmándy István és felesége Baba Németországból, Szpolecsnyik Sándor a felvidéki Szepsiből, Szlovákiából, dr. Juhász Lászlóné Marika Szombathelyről és Toronyi Józsefné Irénke Egerből.
Az ünnepi összejövetel szentmisével kezdődött, melyet osztálytársunk dr. Gál József ny. apát mutatott be. A szentmisén a jelenlevőkért és családjaikért, távollevő osztálytársainkért, elhunyt igazgatóinkért (dr. Palos Bernardin és dr.
Hegyi Kapisztrán) elhunyt Vajk Atanáz osztályfőnökünkért, elhunyt tanárainkért és időközben elhunyt öregdiák osztálytársainkért imádkoztunk. Dr. Gál József szentbeszédében külön megemlékezett Vajk Atanázról, aki 1939–1947
között 8 éven át volt osztályfőnökünk és a gimnázium cserkészparancsnoka. Cserkésztáborokat és osztálykirándulásokat
rendezett Bervába, Felnémetre és Felsőtárkányba. Tantárgyait kiváló pedagógiai módszerrel oktatta és elmondta, hogyan lehet hasznosan tanulni. Szigorú, igazságos és jóakaratú ember volt, aki a bajba jutott diákon segített. Még kamatmentes kölcsönt is adott. Tanári pályája során egyetlen diáknak sem adott intőt, rovót vagy szóbeli figyelmeztetést;
nem írt be az akkor használatos „Izenetek” füzetbe. Ilyesmi nem tartozott nevelési módszereinek tárházába. A szellemes
diákcsínyeken – mellyel senkit nem sértettünk –, velünk együtt nevetett, még akkor is, ha annak ő volt a szenvedő alanya. A rakoncátlankodó tanulókat viszont alaposan megforgatta, kikérdezte, „megizzasztotta”, latinból vagy németből
jól megregulázta. „Lófuttatást” soha nem rendezett, mert ezzel nem akarta büntetni a vétlen diákokat. Ha nagyon dühös
volt, akkor hangosan ránk rivallt: „Ti fiúk, észnél legyetek!” Atanáz szakszerű, precíz és profi fotósként nagyon sok
fényképet készített. Ezeket dobozokban tartotta és a 25., 30., 40 éves érettségi találkozóinkon ezzel ajándékozta meg a
fotóalanyokat. Az orgonán kísért szentmise végén elénekeltük a magyar Himnuszt és a Boldogasszony anyánkat.
A szentmise után megtekintettük a gimnázium új kétszintes tornatermét, a kondíciótermet, mely dr. Pisákné Balogh
Éva ny. igazgatónő több éves szívós munkája eredményeként a Zirci Apátság anyagi támogatásával is épült. A felújított
iskolaépület, az átépített belsőkert, a primus és a nagyudvar új burkolatával igen szép látványt nyújtott. Mindezek az
öregdiákok számára nagy örömet jelentettek, köszönet érte a ny. igazgatóasszonynak. Eger a gimnáziumnak ezekkel a
felújított és új létesítményeivel tovább gazdagodott. Mindnyájunk nevében utólag is köszönetet mondunk az intézet
szakszerű bemutatásáért.
Ezután a Hatvani-temetőben megkoszorúztuk az Egerben eltemetett tanáraink sírját. Gál Jóska imájával emlékeztünk minden elhunyt tanárunkra és osztálytársunkra.
A találkozónk idején a 38°C fokos kánikula volt, így jól esett visszatérnünk az Alma Mater egyik hűs osztályába,
ahol Gál Jóska és jómagam megtartottuk az ilyen ünnepélyes érettségi találkozókon szokásos „osztályfőnöki órát”.
Névsorolvasással kezdtük, a jelenlevők mellett mindenkiről, akik nem tudtak részt venni tájékoztatót adtunk:
Dobrányi Zoltán betegsége miatt nem tudott eljönni; dr. Goóts László lányának ezen a napon volt orvossá avatása;
Gajottó Szilvió külföldi vendégeivel volt elfoglalva; dr. Fazekas István feleségének, Magdinak betegsége miatt nem
tudott eljönni. v. Kádár Emilné Ilike dédunokája óvodai ballagása volt ezen a napon; Kiss Ferenc és Szommer István
betegsége miatt volt távol. Fluk Ottót hiába kerestük e-mailon, nem jött válasz tőle. Hiányzott mindnyájunknak; Simon
Istvánnét is eredménytelenül kerestük telefonon, pedig a régebbi találkozóinkon mindig jelen volt. Sajnos Szelényi
Györgyné Ari betegsége miatt nem tudott eljönni.
Több diáktársunkról régóta nem kaptunk semmi hírt, így megállapíthatatlan, hogy az 1947-ben érettségizett 60 osztálytársunk közül hányan vannak életben.
Ezek után Mohai Lajosnak – egyetlen osztálytársunk, aki Egerben él – köszöntük meg szervező munkáját. A korábbi
találkozásokat is ő szervezte. Eddig ő őrizte az „Osztálykönyvünket”, melyet még 1939-ben vettük az „osztályközpénzen”, és ebben örökítettük meg az érdekesebb eseményeket, diákcsínyeket. Osztályfőnökünk támogatásával megtalálhatók ebben tanáraink, osztálytársaink eredeti kézírásos bejegyzései 1939-től. Ezt a felbecsülhetetlenül értékes „osztálykönyvet” minden találkozóra elhozza az érdemes őrzője és ilyenkor bárki beletekinthetett. Lajos barátunk most ünnepélyes méltósággal átadta a könyvet Gál Jóskának további végleges megőrzésre.
Az osztályfőnöki óra után átvonultunk „díszebédre” az iskola éttermébe, ahol a szépen feldíszített asztal mellett 18
vendég foglalt helyet. Három féle ízletes menüből válogathattunk. Ezúton is köszönjük az étkezde vezetőjének figyelmességét.
Ebéd után még jó két órát kötetlenül csevegtünk, majd elbúcsúztuk egymástól annak reményében, hogy Isten segítségével a legközelebbi találkozónkon újból láthatjuk egymást.
Összeállította vitéz Botár Elek
***
62 évesek – (1942–1950) – Korábbi szokásunknak megfelelően május utolsó szombatján (MUSZ), ebben az évben
május 26-án volt a találkozó.
Osztálytalálkozó (conversus classis) – Ki tudja már, hányadik?! A gyengébbek (öregek) kedvéért 2012–1950=62.
évi randevú, no meg se kérdezd, hogy hányadik…
Nem is gondolunk arra, hogy hányszor jöttünk már össze megemlékezésül. De nem volt ez mindig így! Valamikor
nagyon vártuk az első, az ötéves és a többi randevúkat. Akkor egy 30 év körüli ember öregnek tűnt számunkra. De nézzünk szembe a tényekkel! Az idő halad. Ha a tükörbe nézünk, kezdjük érezni ennek a haladásnak a nyomait. Az igazi
figyelmeztetést az jelenti, mikor belépünk a nyugdíjasok egyesületébe; és az osztálytalálkozásainkon szomorúan emlékezünk azokra, akik végleg elhagyták osztályunkat. Az itt maradók még mindig felmérhetjük helyünket az életben.
Látjuk társunkat, gyermekeinket, unokáinkat, (dédunokáinkat), rokonainkat, barátainkat és itt az osztálytársainkat és
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megállapíthatjuk igazi fontosságát annak, amire időnket és figyelmünket, szeretetünket még szentelhetjük! Hála legyen
Istennek ezekért a minduntalan fogyó létszámú osztálytalálkozókért!
Végül mégis csak ezek emlékeztetnek bennünket arra hogy milyen szép a világ:
Ha zöldell a fű, ragyog a fény,
s a könnyű szél arcomhoz ér
akkor hadd mondjam el,
milyen szép a világ!

Ha leszáll az est, a hold vigyáz rám,
s barátként kíván jó éjszakát,
Neked hadd mondjam el,
milyen szép a világ

A szivárvány színét az égre festheted
A felhők bánatát, messzi űzheted.
Nincsen már semmi baj
ne bánts másokat,
Örülj, hogy élsz, hisz ember vagy!...

ahogy ezt Louis Armstrong énekli a What a wonderful wordl című dalában.
Végül mégis csak ezek emlékeztetnek bennünket arra, milyen rövid az élet és közel az örökkévalóság!
Ezért is írjuk ezeket a sorokat, mi történt akkor és mi van most. Az emlékezet boldogít, és hogy mindig legyenek,
akik az eltávozottakat a szívükbe zárják!
70 évvel ezelőtt, 1942. szeptember 8-án a Ciszterci Rend egri Szent Bernát gimnáziumának első osztályában 61 diák
(discipulis cisterciensis) a maguk tíz évével gyülekezett. (Köztük tízet az „Országos Magyar Falusi Tehetségmentés”
keretében versenyvizsga eredményeként választottak ki.) A kicsik elfoglalták a szabad helyeket. Csengettek! Abban a
pillanatban lépett be osztályfőnökünk, dr. Lékai Lajos, Laudetur Jesus Christus! – köszöntéssel. Szeretettel nézett körül,
egyenként felállva bemutatkoztunk. Mindegyikünket megsimogatott. Tájékoztatott
bennünket a ciszterci rendről, szólt igazgatónkról, dr. Palos Bernardinról, elmondotta
kik lesznek tanáraink, mire fognak oktatni bennünket: Baghy Osvát, Kádár Antal,
Tobákos Kilit, Varga Bennó, Falubíró Győző, Ócsvár Géza, Rédei Rezső. Ők már
mindnyájan eltávoztak, tiszteletük továbbra is él szívünkben. Requiescant in pace!
Megtudtuk azt is, hogy hetente 30 óránk lesz: magyar és latin 5–5, mennyiségtan 4,
földrajz, testnevelés 3–3, hittan, természetrajz, rajz, ének 2–2, honvédelmi ismeretek
és osztályfőnöki óra 1–1. Az óra végén megkaptuk az idősebbektől örökölt könyveket, a szép ciszterci címeres füzeteket, ceruzát, tollat. A tintásüveg a padba volt beépítve.
Számunkra 1942 Kisboldogasszony napján beindult a több mint száz éves pedagógiai tradicióval működő ciszterci szerzetesrendi „gépezet”. A hétköznap reggeli és
a vasárnapi közös misék, tanrendi órák, délután pedig a diákegyesületekben folyt az
élet, ekkor voltak az ének, zene és sportköri elfoglaltságok. És mindenek fölött a
tanulás, a helytállás, a fegyelem, melyek már kisgyermek korunk óta életünk részévé
váltak. Na és ünnepnapokon a felvonulás Bocskai-ruhában, ciszterci diáksapkában –
milyen nagy öröm volt: elől a nagyok, a VIII-asok, azután a többi hét osztály. A meElső osztályfőnökünk:
netelő oszlopok mellett pedig az osztályfőnökök mentek szigorúan figyelve lépteinLékai Lajos (1916– 1994.)
ket. Év végén felejthetetlen volt a nyolcadikosok ballagása a primusz udvaron át:
búcsú az iskolától, a diákélettől.
Mint kis elsősök éltük mindenapjainkat. Az osztálynak majdnem a fele a Foglárban lakott, nagyobbakkal együtt több
mint 130-an. Egy hálóteremben 65-en aludtunk, ahol tisztálkodásra jó pár mosdó-kagyló áll rendelkezésünkre. Ebédlőben
egyszerre étkezetünk, reggelente kömény levest, fekete kávét, zsíros kenyeret kaptunk. Az ebédet az ügyeletes diákok,
„szervitorok” szolgálták fel. Az otthonról érkező élelmiszer-csomagjainkat az ebédlő melletti szekrényekbe rejtettük, ezekre aztán „rájártunk”. A főzést, mosást apácák látták el. Az alsósok fegyelmére Kató Ottó prefektus vigyázott.
Évközben gyakori volt a különböző sportágakban rivalizálás a prepákkal és a kerisekkel szemben.
Ahogy múltak a hetek, hónapok, évek egyszer csak váratlanul becsapott a „menykő”. Azzal kezdődött, hogy gyakorlatként óvóhelyként használt pincébe levonultak az osztályok. Folytatódott azzal, hogy dr. Lékai Lajos osztályfőnökünk
eltűnt, helyét Kádár Antal tanár úr vette át. A háború közbejöttével a ciszterci élet folytatódott, az 1947/48-as tanév
végéig. A ciszterci tanáraink búcsú nélkül távoztak, majd jött az „államosítás” új tanárokkal, új eszmékkel, új iskolával.
először gárdonyis diákok, majd Dobó tanulók lettünk. A cserkészet megszűnt, jöttek új a „demokratikus” egyesületek, a
továbbtanulás elbírálásánál a származás – munkás, paraszt vagy „egyéb” – előjoga volt a lényeges, a tanulmányi eredmény nem sokat számított! Mi magunk csak sodródtunk, azt sem tudtuk naivan, mi történik körülöttünk. Bármi is volt,
mi akkor is minden külső hatás ellenére ciszterciek maradtunk!
A 61 kisdiák közül a viszontagságos nyolc év eltelte után egy idegen iskolában csupán 37 volt ciszterci diák érettségizett 1950-ben. 62 évvel ezelőtt!
2012 május utolsó szombatján a Domusz ház teraszán volt az osztálytalálkozó. Ezen a randevún jelen voltak:
Borbándi János, Detky Tamás, Lenhardt László, Simonyi István, Szemerei Zsigmon és Veres Zoltán. Egy-egy korsó sör
vagy pohár bor mellett, egymást látva azonban ismét diákok lettünk, pillanatok alatt egymás szavába vágva, féktelen
jókedvvel emlékeztünk közös élményeinkre és számoltunk be múltunk és jelenünk eseményeiről. Kissé lehiggadva
vettük elő az 1942-es osztály fényképét és az akkori névsort. Hogyan alakult ez az 1942–50-es években együtt járt egri
ciszterci diákoknak sorsa? 61-en kezdtük tanulmányainkat. 1942–48 években, 6 év alatt többen elmentek, kimaradtak,
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sokan hozzánk jöttek. Az induló létszámból 19-en maradtunk, 17-en csatlakoztak hozzánk. 1950-ben tehát 37 volt ciszterci diák érettségizett az állami Dobó István gimnáziumban.
Az osztálytalálkozón hatan voltunk jelen. Tudomásunk szerint a 37 fő érettségizett tanuló közül 14 fő van életben
(8-an az indulók, 6-an pedig a csatlakozók). Húsz diáktársunk elhalálozott, ebből 11 fő volt az 1942-es „évjáratú”. Három diáktársunkról nem tudunk.
Lassan elszaladt még itt is fölöttünk az idő, de a búcsút egyre halogatjuk. Visszanézve mások által „hosszúnak”
mondott életünkre. Telve vagyunk hálával drága tanáraink iránt, szeretettel gondolunk eltávozott kedves osztálytársainkra. Érezzük, tudjuk, milyen boldogságot jelent a ciszterci emlék.
Végül átöleljük egymást, hívjuk a pincért és fizetünk! –Isten veletek! Ha minden jól megy , jövőre ugyanekkor,
ugyanitt újra találkozunk.
A találkozó szervezője Lenhardt László, krónikása Veres Zoltán volt.
***
61 évesek – (1943–1951) 2012. június 10-én a Szt. Bernát ciszterci templom 10 órai miséjén találkoztunk – Korábban
elhatároztuk, hogy külön nem szervezzük a találkozókat, hanem minden év június második vasárnapján találkozunk a
10 órai szentmisén. Ez ebben az évben Úrnapjára esett.
A szentmisét Hugyecz János templomigazgató celebrálta, osztálytársunk Jéger Károly pápai prelátus-kanonok, ny.
plébános concelebrálásával. Sajnos kevesen jöttünk össze, osztálytársaink egészségi állapota, mozgásképessége erősen
romlott. Mindezek ellenére a még élő osztálylétszám, hál’ Istennek, nem változott.
Jelen voltak: v. Bartha István és felesége, Bogdán Kálmán, Jéger Károly, Kárpáti Jenő és felesége, dr. Kilián István, Magyari Béla, Tilles Béla. Távolmaradásukat jelezték: Gődl Károly, dr. Jobbágy Aladár, Kocsis Antal, Rácz László, Papp Endre, Petróczki Károly és Szabó Bálint.
Az elhunyt osztálytársak feleségei közül jelen volt Beniczkiné Magdi, Hegyi Gézáné Valika, valamint Valuch Pista
két unokahúga Varga Gyuláné Judit és Bóta Béláné Katalin asszony. Sajnos Kádár Jancsi felesége Gizi asszony előzetes bejelentkezése ellenére sem tudta vállalni az egri utazást.
A szentmise után a templom volt hittantermében jöttünk össze baráti beszélgetésre, ahol megemlékeztünk tanárainkról
és elhunyt osztálytársainkról. Innen ebédre átsétáltunk a Santofer vendéglőbe, ahol tovább folytattuk a baráti beszélgetést.
v. Bartha István
–––––––––––––––––––––––––––

BÚCSÚZUNK HÖLVÉNYI TANÁR ÚRTÓL
Életének 90. évében elhunyt dr. Hölvényi (Olaf)
György, aki a 1948/49 tanévben az államosított ekkor
már Gárdonyi Géza nevét viselő gimnáziumunkban,
majd a Dobó gimnáziumba áttelepített iskolának volt
hittantanára.
A ciszterciek az 1948/49 iskolaévben már nem taníthattak. Az államosított egyházi iskolákban a hittanórák
ekkor még megmaradtak, de csak az végezhette ezt a
feladatott, aki tanárként nem tiltakozott az államosítás
ellen, egyszerűen azért, mert akkor növendék volt, vagy
nem volt tanári beosztásban. Hölvényi tanár úr Szentgotthárdon könyvtáros és segédlelkész volt, így hittantanárként alkalmazni lehetett. A hittantanítás mellett tovább ápolta a cserkész szellemiséget, melyre a táborozás
adott lehetőséget, mely sok öregdiák számára ma is kedves emlék.
1949 szeptemberében összevonták az iskolát a Dobóval,
a hova mint hittantanár ő is átkerült. Végül is 1950. áprilisában a rendházból elhurcolva Kistarcsára internáltak.
Sorsa ezután egy meghurcolt, magára maradt ciszterci
életútja.
1922. november 7-én született Ráckevén. Középiskoláját a ciszterciek budai Szent Imre Gimnáziumában
végezte, ahol 1940-ban érettségizett. A Rendbe lépve
1940–1945 között a zirci hittudományi főiskola, majd
1945-től–1947-ig pedig a Pázmány Péter Tudományegyetem hallgatója volt. 1945. május 8-án szentelik pap-

pá. 1947–48-ban könyvtáros, levéltáros Szentgotthárdon.
1948–1950-ig hittanár Egerben a Gárdonyi Géza, ill. a
Dobó István Gimnáziumban. 1950. április 14-én tartóztatják le Egerben, és 1951 februárjában bocsátják szabadon a kistarcsai internáló táborból. 1952. augusztus 29-én
tartóztatják le másodízben. A demokratikus államrend
elleni szervezkedésben való tevékeny részvétellel és a
feljelentési kötelezettség elmulasztásával vádolták, és
hogy kapcsolatot tartott a feloszlatott ciszterci renddel,
továbbá a fiatalokat az „idealista világnézet” szellemében
irányította. 1952. december 2-án 7 évi börtönre ítélik.
1956. július 24-én szabadul. 1956 augusztusától segédmunkásként dolgozott Budapesten. Később műszaki
adminisztrátor, fuvarlevél felülvizsgáló, általános iskolai
tanár. Egyházi alkalmazásáról még 1957 tavaszán sem
akart hallani Endrey Mihály püspök, az esztergomi egyházmegye kormányzója. 1958-ban megnősült, és miután
Rómától megkapta a hivatalos felmentését 1964. december 22-én egyházi házasságot kötött. Élete további részét
családja körében töltötte. 1964-től 1983-ban történő
nyugdíjaztatásáig az egyetemi könyvtárban dolgozott,
mint tudományos munkatárs.
2012. április 29-én hunyt el Budapesten.
Diákjai mindig is szeretettel gondolnak egykori
tanárukra, aki számukra megárvult iskolánkban a
ciszterci szellemiséget képviselte.
Requiescat in pace!
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EMLÉKEIM
Molnár József festőművész diáktársunk, aki a
Heves megyei Nagyrédén született, ez év novemberében tölti be 90. évét. A Szent Bernát Gimnáziumában
1935–1943 években végezte középiskoláját, végig
kitűnő eredménnyel. 1945–50 között a Képzőművészeti Főiskolán tanult Bernáth Aurél növendékeként.
Diplomájának megszerzése után négy évig tanársegéd
a Főiskolán. 1949-ben a Budapesti Világifjúsági Találkozón I. díjat nyert. 1975-ben olasz ösztöndíjban
részesült, s a Római Magyar Akadémián kamara
kiállításon mutatkozott be. Szemléletére Itália mellett
Párizs, Bécs és a görög múzeumok, valamint az
Ermitázs voltak jelentős hatással.
Eddig közel 60 kiállítást rendezett Budapesten és
több magyar városban. Gyakran vett részt csoportkiállításokon is. Munkáit több alkalommal díjakra
érdemesítették. Pályája elején főként arcképeket és
figurális kompozíciókat festet.

Murális alkotásai közül kiemelkedőek mozaikból
készült munkái Egerben, Nagyrédén, Szigetszentmártonban és az Ópusztaszeren tervezett Szent László kápolna részére készített 9 darab – Árpádház
szentjeit ábrázoló – mozaik arcképe. Néhány munkája a Magyar Nemzeti Galéria tulajdonában van, mások közintézményekhez, illetve magángyűjteményekbe kerültek.
Ez év nyarán jelent meg Emlékeim címmel válogatott alkotásait bemutató albuma.
Szeretettel köszöntjük még ma is tevékenyen dolgozó kedves diáktársunkat. Isten életesse!
Ad multos annos!
Hozzájárulásával a most megjelent albumában írt viszszaemlékezéseit két rövidített részletben közöljük újságunkban.
***

Elöljáróban
Minden művészt nyomaszt a gond, vajon életműve milyen sorsra jut. Vannak korán elkallódó, lappangó művek.
Mások hamar gazdára találnak, ám megvásárlójukkal
együtt tűnnek el. Szerencsés esetben gyűjteményekbe
kerülnek, vagy elajándékozva remélhetnek megbecsülést.
Ahogy a könyveknek „Habent sua fata libelli...” úgy minden alkotásnak saját sorsa, fátuma van. Törekszünk arra,
hogy monográfiák, albumok, kiadványok készüljenek
emlékeztetőül legalább a sikerültebb művek reprodukálásával.
Ilyen szándék indított arra, hogy akár saját költségemen is, válogatott festményeimet albumokban bemutassam. Az elsőt 1997-ben, Nagyréde Önkormányzata
nyomtatta, szülőfalumnak ajándékozott 39 festményem
átadása alkalmával. A második 2005-ben már a magam
költségén készült. Mindkettő szövegét kitűnő művészettörténész barátom, Borbély László írta. A harmadik,
szintén saját költségemen készült katalógus értékelő
sorait 2009-ben dr. Feledy Balázs művészeti író barátomnak és Kratochwill Mimi művészettörténésznek
köszönhetem. A második és harmadik albumot Sascha
Müller festőművész szerkesztette, tervezte.
Az első három nyomtatvány célját a fenti gondokgondolatok sugallták. A 2012-es kiadvány tervezésekor
a gazdasági, politikai, erkölcsi válság a jövőt illető gondokat elmélyítette. Műveim veszélyeztetettségét tényként tapasztalhattam. Néhányat már nem találtam ott,
ahol addig biztonságban tudtam. Másrészt adósnak
éreztem magam azokkal szemben, akik művészi pályára
jutásomat lehetővé tették, segítették. Róluk ebben az új
kiadványban kívántam megemlékezni.
Emlékezés indulásomra. Apám, Molnár Flórián
(1893-1960)

Mindenekelőtt szüleimről kell említést tennem, de nem
csak róluk, akikről több portrét is festettem, hanem azokról
a faluvezetőkről is, akikről nem adódott alkalom, hogy
festményt vagy rajzot készíthessek.
Első sikeres arcképem Édesanyámról készült 1950ben. Hamarosan a Magyar Nemzeti Galéria megvásárolta.
A konyhában, vagy a lakószobában dolgozott, így több
festményt és rajzot készíthettem róla. Apám a kertünkben
vagy a mezőn végezte munkáját. Csak néha jött be, s állt
le „cigaretta szünetre”. Egy ilyen alkalommal sikerült
arcképét megfestenem 1954-ben. A IV. Országos Magyar
Képzőművészeti Kiállításon szerepelt a Műcsarnokban.
A portréját az akkori KISZ Bizottság vásárolta meg, a
veszprémi irodájukba került. Amikor a KISZ feloszlott,
sajnálatomra a képnek nyoma veszett. Szerencsére volt
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róla egy jó fekete-fehér fotó, amelyet még a főiskolán
készített kiváló szobrász barátom, Martsa István.
2004-ben három alakos képet készítettem. Középen
Anyám emlékezik. A baloldalon dús, sötét haját fésüli. A
jobb oldalra Apám Veszprémben eltűnt színes portréját
festettem, azzal a szándékkal, hogy valaki ráismer a lappangó arcképre.
Apámat tiszteltem és szerettem. Ha a bor feszültebbé
tette, nehezen viseltem el. Másnapra persze a szokott rend
helyreállt. Sokat tapasztalt és igen értelmes ember volt.
Az első világháború négy évét különböző harctereken élte
át. A K. und K. hadseregbe dragonyosnak hívták be Kassára. Ott tanult meg lovagolni. Később a trénekhez került,
mint fogatos. A lovakat szerette és tudott is velük bánni.
A háború után, ha tehette, lovat vett. Mindig csak egy
lovunk volt két kocsirúd közé fogva. A költő Nagy Lászlóval egy kollégiumi szobában laktunk. Mikor megemlítettem, hogy nálunk egy lovat hajtunk két kocsirúd között, nagyot nevetett. Úgy tűnt, hogy a Dunántúlon két ló
és egy kocsirúd volt csak elképzelhető.
Több, mint gyerekrajz!
Tizenegy éves koromban történt, hogy Apám megtudta, Gyöngyösön lovaspóló játékot rendeznek a tiszturak,
„csődörösök” és tüzérek. Befogta a lovunkat, bátyámat és
engem felültetett a kocsira, és behajtottunk a városba a
gyakorlótérre. Rendkívüli élményben volt részünk. A
pólójátékosok színes öltözékét, a gyönyörű lovak nekiiramodását, hirtelen megtorpanását, a T alakú ütővel a
korong (vagy labda) kergetését, a küzdők hajladozását
feszülten figyeltük. Édesanyám nem volt velünk, otthon
volt dolga. Hazaérve azonnal elővettem a színes ceruzáimat s megrajzoltam a pólósok izgalmas, színes viadalát. Ezt a színes rajzomat másnap Anyám elvitte és
megmutatta Horváth Laura igazgató-tanító néninek, meg
a vele együtt lakó rokkant húgának, aki festegetett is.
Laura tanító néniék Anyámat kedvelték, gyakran járt
hozzájuk mosni, vasalni, takarítani. A tanító néni elvitte
a rajzomat Bátor Gáspár plébános úrhoz azzal a véleménnyel, hogy nekem tovább kellene tanulnom. Sajnos
az anyagi helyzetünk miatt erre gondolni sem lehetett. A
szüleim mégis foglakoztak a gondolattal. A kemény
paraszti munkára nem látszottam igazán alkalmasnak.
Egyelőre folytattam az ötödik elemi iskolai évemet.
Életveszélyben
Ekkor közbejött egy igen súlyos betegség. Panaszkodtam, hogy fáj a hasam. Hamarosan lázas lettem. Édesanyám Laura tanító nénihez fordult. Addig ő volt a falu
gyógyítója. Már volt ugyan orvos a faluban, de annak
fizetni kellett. A tanítónő meleg sót javasolt. Azzal borogatták a hasamat. A kínjaim ettől csak felerősödtek. A
negyedik napon már a falat kapartam. Csak ekkor hívtak
orvost. Ő megállapította, hogy perforált vakbélgyulladásom van, s éppen a jegelés volna helyén való, nem a
meleg pakolás. Azt javasolta, hogy azonnal vigyenek
kórházba, de ne a gyöngyösibe, hanem egyenesen Miskolcra, az Erzsébet Kórházba. Apám nyomban üzent Rudi
sógornak, fogjon be a féderes kocsijukba és vigyen minket Gyöngyösre, mert nagy baj van. A sógor befogott és
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beértünk a városba. Apám sok embert ismert. Lélekjelenlétére és értelmességére vall, hogy pár percet még szánt
arra, hogy bankár ismerőséhez is becsöngessen. Tudta,
hogy annak öccse, Herédy Dezső az Erzsébet Kórházban
dolgozik. Néhány sor ajánlást, kért. Vonaton, karjában
tartva, Vámosgyörkre utaztunk. Ott átszálltunk a miskolci
vonatra. Az éjszaka közepén érkeztünk a miskolci kórházba. Én alig tudtam magamról, magas lázban égtem.
Szerencsére a kórház ügyeletese éppen dr. Herédy Dezső
volt. Apám átadta az ajánló sorokat. Az orvos megnézett,
s azt mondta: „Ez a gyerek nem éri meg a reggelt, ha
azonnal meg nem műtik!” Sebész nem volt bent. Herédy
doktor közölte, hogy ő nem sebész, de az életmentő műtétet megkísérli. A vakbelem már több napja átfúródott.
Reggelig hosszú lázas órák teltek el. Apám végig mellettem maradt. Könyörögtem, nyöszörögtem, adjanak vizet!
Ez a műtét után tilos volt. Herédy doktor annyit engedélyezett, hogy Apám a zsebkendője egy kis csücskét teába
érintve a nyelvemet megnedvesíthette. Közben lázálmom
volt. Álmomban haragudtam a nővérekre, hogy nem
törődnek velem, vigadoznak, táncolnak, labdáznak a
réten. A ruhájuk nem fehér köpeny volt, hanem a
nagyrédei serdülő lányok csinos viselete. Egyikükben
távoli unokatestvéremet véltem felfedezni.
Apám csak az első kötéscseréig maradt az ágyam mellett. Kissé megnyugodva utazott haza. 51 nap elteltével
jöhetett értem. Addig gyakran kötöztek át. A perforált
vakbél sebet nem lehetett összevarrni. Nyitva, lassan
kellett begyógyulnia. Az utolsó időben sebem szélén
vadhús nőtt. Napról napra lápiszkővel égették. Otthon
még három hétig nyomtam az ágyat és az orvos járt hozzánk lápiszolni. Újra kellett tanulnom járni.
Tandíjmentesség az egri Szent Bernát Gimnáziumban
Ez a betegség szüleimben megerősítette azt a szándékot, hogy továbbtanulásomat valahogyan meg kellene
oldani. Egy kis földterület eladásán is gondolkoztak. Ez
valamikor úgyis az örökségem lett volna. A járható utat
Bátor Gáspár plébános úr gondolta ki. Betegségem után a
rajzolást és faragást még nagyobb kedvvel gyakoroltam.
A plébános úr megbízott azzal, hogy a parókián függő
Szmrecsányi Lajos egri érsek nagyméretű fényképét
rajzoljam le. A rajzomat magával vitte Egerbe. Ő előzőleg az érsekségen dolgozott, tudta, hogy az érsek öccse,
Szmrecsányi Miklós autodidaktaként festeget is. Neki
mutatta meg a rajzomat. Az érsekségről aztán beajánlottak Kürthy Menyhértnek, a Szent Bernát Gimnázium
igazgatójának. Az igazgató úr tandíjmentességet ajánlott
fel. Ezért egy éven át minden reggel a miséző ciszterci
tanár uraknak kellett ministrálnom. Ezt igyekeztem teljesíteni. A korán kelést meg lehetett szokni.
Szeptember elején kellett a tanévkezdésre Egerbe
utaznom. Apám kocsira rakta a szükséges dolgaimat és
este elindultunk a messzi nagyvárosba. Már virradt, amikor a távolból megpillantottuk Eger fényeit. Meghatott a
látvány s dobogó szívvel értünk, a már világos utcákon a
Szent Bernát Gimnázium elé, majd leendő szállásomra a
Csiky Sándor utca 10. szám alá, Hering Imre bácsiékhoz.
A szállás díját Apám kifizette. Egy fél évig laktam itt.
Imre bácsi szimpatikus, természetszerető ember volt,
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vadászélményeiről szívesen mesélt. Apám nyugodt szívvel utazott haza. Tankönyvekre, füzetekre valamennyi
pénzt hagyott nálam. Még a nyár folyamán szüleim
Gyöngyösön úri szabóval varrattak számomra városi
rövidnadrágot. Így már gimnazistának tűntem... Hamarosan a palóc tájszólásom sem volt kirívó. Egy fél év múlva
magatartásom és tanulmányi eredményeim alapján ingyenes helyet kaptam az Érseki Szent József Internátusban.
A „Foglárban” szorgalmasan tanultam, többet, mint sok
diáktársam, mert nem akartam elveszíteni a kedvezményeimet. A rajzolással és mintázással kevesebb időt töltöttem. Nem hagytam abba, csak elsőbbséget adtam a
tanórákra való felkészülésnek.
Ágoston Julián, Vajk Atanáz, Ócsvár Géza
A gimnáziumban művészi ambícióimat főleg osztályfőnököm, dr. Ágoston Julián támogatta. A másik, Vajk
Atanáz, a cserkészparancsnokunk különösen a mintázásaim iránt érdeklődött. Rajztanárunk jó felkészültségű civil
férfi volt. Ócsvár Géza tanár úr külön nem foglalkozott
velem, rajzkört sem szervezett a gimnáziumban, de a jó
rajzokon rajta tartotta a szemét. Ő hívta fel a figyelmemet
egy pesti tanulmányi versenyre, melyen rajzommal helyezést értem el.
Érettségi után a Gallé Tibor által vezetett főiskolai
előkészítő tanfolyamra kiírt pályázatra ő választotta ki a
munkáimat. Ezekkel elnyertem a tandíjmentes helyet. A
három hónapos tanfolyam végén a legjobb akt rajzért
Gallé Tibortól egyik rézkarcát kaptam jutalmul. Felvettek
a Képzőművészeti Főiskolára! Hogy miért csak két év
múlva kezdhettem meg tanulmányaimat, azt a történelem
válaszolta meg: a háború kitörése miatt.
Édesanyám, Frecska Katalin (1895-1984)
Folytatva szüleimről az emlékezést, ők az első világháború kitörése előtt jegyezték el egymást. Az esküvőre
azonban csak a négy éves háború után kerülhetett sor.
Apám a közös hadseregben együtt szolgált osztrákokkal,
csehekkel. Megtanult németül. Említette, hogy egy alkalommal vonaton utazott és egy tiszttel beszélgetett. Csak a
búcsúzásnál derült ki, hogy mindketten magyarok. Apámat
a falubeliek tisztelték, egyszerű emberek éppúgy, mint a
tanult emberek, vagy a falu tekintélyes vezetői. Újságot
járatott, szeretett olvasni. Gazdaként voltak a faluban nála
sikeresebbek. Emlegette, hogy fiatalon nem a gazdálkodás
volt a vágya, de a szülei nem engedték, hogy más hivatást
válasszon. A föld-munka nem vált szenvedélyévé.
Édesanyám még a mezei munkában is lendületesebb
volt. Sokszor a húzóerőt is ő jelentette. Pedig Anyámnak
kora reggeltől estig bőven volt tennivalója. Gyakran kelt
korán, például a kenyér dagasztásakor, vagy a nagymosáskor. Máskor, mire a gyöngyöspüspöki háziasszonyok
felkeltek, ő már ott volt. Gyalog „beszaladt” egy szatyor
hullott almával vagy néhány liter tejjel, esetleg egy-két
tojással, hogy a konyhára való fillérekhez hozzájusson.
Sokszor a városból hazasietve főzte meg az ebédet, kivit-

te a mezőre, ahol aztán ott is maradt kapálni vagy szőlőt
kötözni. Este még a háziállatokat is el kellett látnia.
Ügyesen tudott varrni. Ha egyéb teendői engedték,
varrógépéhez ült és a falubelieknek inget, blúzt, fehérneműt, kötényt, párnahuzatot készített.
Olykor hosszú utazásra vállalkozott, pl. engem Egerben az Internátusban meglátogatott. Postán csomagokat
küldött. Máskor egész éjszaka vonaton ült, hogy Losoncon a tartalékos tiszti iskolán meglátogasson. Többször
csatlakozott a falunkból induló zarándokcsoporthoz, hogy
gyalog a Mátraverebélyi Szentkúthoz eljusson. Egyszer
én is vele mentem.
Vasárnap a nagymisére mindig elment, de előtte megfőzte az ebédet. Még hét közben is el-eljutott a reggeli
misére. A litániákról sem igen maradt el. Ünnepeken
estefelé a házunk előtt leült beszélgetni a kispadra a
szomszédokkal. Az otthoni munkáját mindig elvégezte.
Másokon szívesen segített.
Apám mindezt tisztelettel nézte, de maga nem követte
Anyám buzgóságát. Néha megjegyezte: „Anyátok szent
asszony!” Mikor Apám nagyon beteg lett, az utolsó hónapokban az ágyból már nem tudott felkelni, Anyámnak
kellett őt ápolnia.
Úgy vélem, ha van mennyország, Édesanyám ott van
és imádkozik értünk.
Ágoston Julián osztályfőnököm kétszer járt nálam a
műteremben. Ott volt több osztálytársammal együtt az
1967-es Csók Galériabeli kiállításom megnyitóján is. Az
Édesanyámról festett arcképem egy nagyszerű vers, a
,,Parasztmadonna” írására ihlette.
Folytatjuk.
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Józsa László: Kunszentmártoni emlékek a ciszterciekről
Az elhallgatott múlt emlékeit keresve látogattuk el Kilián István
ny. egyetemi tanár diáktársunkkal Kunszentmártonba, melyről tudtuk, hogy ’50 nyarán a ciszterciek internálásának egyik színhelye volt.
A városka karmelita kolostorába száműztek 37 cisztercit, közöttük a
’40-es években Egerben tanító dr. Ágoston Julián, Falubíró Győző, dr.
Kelecsényi Ákos, Küzdi Aurél, dr. László Vince, Simonyi (Scherk) Marian, Szabó Tihamér; a régebbiek közül Barna Jácint, Csehy Alfonz,
Módly Dezső, Pataki Kálmán, Szász Alfréd, dr. Szücs Aladár atyákat.
A szerzeteseket Kunszentmárton és környékének népe áldozatos lélekkel támogatta. Köztük volt aki akkor, mint ifjú tanítójelölt mindenben hűséges segítője, napi ministránsa volt Ágoston Juliánnak is.
Közelebbről is megismerhette irodalmi munkásságát, verseit, prózai
munkáit melyeket lemásolva a mai napig őriz. Józsa László igen nagy
szeretettel fogadott bennünket, megmutatva féltve őrzött kincseit, ezek között Ágoston Julián eddig nem publikált több versét is.
Kértük, hogy írja meg újságunk számára emlékeit erről az 1950-es nyárról. Ő készségesen eleget tett kérésünknek.
Megjegyezzük, hogy Ágoston Julián Kunszentmártonban írt verseit Józsa László kéziratai alapján szeretnénk nyomtatásban is megjelentetni.
A nagy magyar Alföld tiszántúli részén a francia eredetű ciszterci rend sokáig nem tartozott a legismertebb
egyházi intézmények közé, annak ellenére, hogy Szent
Bernát fiai már nyolc évszázada fejtették ki áldásos működésüket hazánk területén.
II Géza, majd III. Béla király hívására jöttek Magyarországra, és a zirci, pilisi, pásztói, illetve a szentgotthárdi
apátság megalapításával sikerült a rendnek gyökeret
vernie. A 19. század elejétől középiskolákat működtettek
Egerben, Székesfehérváron, Pécsett, Budapesten, Baján,
így fő munkaterületük a középiskolás ifjúság oktatása és
nevelése lett. Kunszentmárton lakossága mindössze anynyit tudott a ciszterciekről, hogy egri gimnáziumukban
végezték tanulmányaikat itt működő papjaink, valamint
az értelmiségiek közül néhány tanár és jogász. Én magam
akkor láttam először fehér-fekete ruhás ciszterci szerzeteseket, amikor a tanítóképző felvételi vizsgájára készülve
Egerbe érkeztem 1946 júniusának első vasárnapján.
Czapik Gyula egri érsek vezetésével ezen a napon tartották a hagyományos Jézus Szíve körmenetet, amely a
ciszterciek templomából indult és a főszékesegyházban
fejeződött be. Ettől kezdve négy év alatt bőven nyílt
alkalmam a Széchenyi utcai barokk templomban megismerni a ciszterciek lelkiségét, az egész városra kiható
kulturális tevékenységét. Mindezekről sokat hallottam a
szintén kunszentmártoni Kakuk Mátyás barátomtól, a
Szent Bernát Gimnázium növendékétől, akit vasárnaponként meglátogattam kollégiumi szálláshelyén. Ágoston
Julián volt az osztályfőnöke és magyartanára, de mesélt
Hegyi Kapisztrán igazgatóról, Palos Bernardinról,
Tobákos Kilitről, szinte valamennyi nevezetes ciszterci
tanárról. A Líceumba menet, magam is szívesen részt
vettem reggelenként a negyed 8-as diákmisén, amit mindig Hervay Levente végzett, a mellékoltároknál gyakran
láttam misézni Hölvényi Olaf, Kalász Elek, Kádár Antal
atyákat. Kiemelkedő szép élmény marad számomra az
1947 szeptemberében tartott egri Mária-ünnepségsorozat

Mindszenty József bíboros és a magyar püspöki kar részvételével. A program szerint vasárnap délelőtt a ciszterci
rend legfőbb elöljárója, Endrédy Vendel zirci apát tartott
az ifjúság részére szabadtéri pontifikális misét.
Az iskolák 1948-as államosítása után Czapik érsek a
Rend mentése érdekében plébániai területet és munkakört biztosított a ciszterciek számára. A kiváló lelki vezetőként ismert Debreczeni Sixtust nevezte ki plébánossá,
akit 1954-ben az egyház ellenségei orvul tettek el láb
alól. 1950 tavaszán ő készítette fel ifjúsági csoportunkat
a pünkösdi bérmálásra. Tevékenységi köre a hitélet minden mozzanatára kiterjedt. Tömegeket mozgató lelkigyakorlatokat szervezett, felelevenítette a templom patrónusának, a jezsuita Borgia Szent Ferencnek a tiszteletét,
szobrot állíttatott Szent Józsefnek, elhelyezte a kórus
alatt Árpád-házi Szent Margit képét, méltó helyet talált
az államosításkor az iskola udvaráról kitessékelt Szent
Bernát-szobornak. A tevékeny hitvallás elveit meggyőző
erővel oltogatta a hívek szívébe és emlékezetébe.
Kunszentmárton lakóinak 1946. augusztus 4-én volt
alkalma ciszterci szerzetes atyát látni, amikor is a zömében katolikus, tizenegyezer lakosú nagyközség érintetlen
természeti környezetében, a Körös partján húzódó alsó
erdő százados fái között a budapesti Csonka Gépgyár
cserkészei ütötték fel sátortáborukat. A cserkészek augusztus első vasárnapján tábori misére hívták meg a
község lakosságát. Mi, fiatalok is örömmel tettünk eleget
a szíves invitálásnak, és fatörzsekre, lócákra telepedve
foglaltuk el helyünket a „templomban”, melynek menynyezete a kék égbolt, oszlopai a suttogó öreg fák, szőnyege a selymes, puha fű és az ezernyi virág. A diákok itt
állították fel a fűzfából ácsolt kereszttel ékesített oltárt.
Hittanáruk fehér-fekete öltözékben lépett ki sátrából
(sokan életükben először láttak ilyet a helybeliek közül),
és az oltár előtt öltötte magára a liturgikus ruhákat. A
fiúk cserkészruhában ministráltak a mezei virágokkal
díszített oltárnál, a harmónium mellett zeneileg jól kép-
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mes utalni: „Jelenlétük (már mint az említett városokban) veszélyes a közrendre és a közbiztonságra.”
Végzős diákok voltunk Egerben 1950 nyarán, készültünk a tanév befejezésére, amikor szokatlan jelenségre
lettünk figyelmesek. A minorita templom június 13-i
Szent Antal búcsúi szentmiséjén feltűnően sok szerzetes
Oltáriszentség, föld és ég
működött közre. Kiderült: ők is minoriták, éjszaka szállíUjjongva, zengve hirdessék:
tották őket ide, leponyvázott teherautóval szegedi kolosHúsvéti Bárány, áldozat,
torukból. A szeminárium épületében pedig fehér ruhás,
Égből lehulló manna vagy!
világoskék cingulusos premontrei atyákat láttunk, őket
Csornáról, vagy Szombathelyről hozták Egerbe. A tanévOltáriszentség, térden áll
záró ünnepség után Kunszentmártonba hazatérve értesülMindenki, koldus és király,
tem szüleimtől, hogy a kármelita rendház tele van ciszÁldja a testet és a vért,
terci szerzetesekkel. Később hallottam, hogy amikor egyAngyali drága szent kenyért.
egy teherautó megállt a nagykapunál, az ávós tiszt oda
A szentmise végeztével a ciszterci atya is cserkészruhívatta a házfőnök atyát, hogy vegye át a „rakományt”, a
hát váltott, és a táborvezetőkkel, valamint a fiúkkal közödaliás termetű, ősz hajú Brokárd atya kitárt karokkal
sen fogyasztotta el reggelijét a kék színű sátrakkal övefogadta a váratlan vendégeket: – Isten hozta, édes jó
zett tisztáson. EkTestvérkéim!
kor még nem gonAz 1941-ben épült,
dolhattuk, hogy alig
másfél emeletes vidéki
négy év elteltével
kármelita kolostor falai
népes
ciszterci
között sebtében a házbeszerzetesközösség
liekkel együtt 50 szefog
tartózkodni
mély részére kellett
Kunszentmártonban
elhelyezési lehetőséget
, akkor is tábori
biztosítani. Az egyszekörülmények kömélyes cellákba 4-5
zött, igaz, nem
alkalmi
fekvőhelyet
szabad akaratból,
zsúfoltak be, hogy a
hanem
kényszer
hosszú,
kényelmetlen
hatására, internálóutazás során halálosan
tábor jelleggel!
elgyötört 70-80 éves
Az 1950. év taszerzetesek egy kis
vaszától már sejterögtönzött vacsora után
ni lehetett, mert a
lepihenhessenek.
Az
sajtó is állandóam
átrendezés munkálatait
ezt sugallta, hogy a
fiatal atyák végezték
pártállam hamarofáradhatatlanul és szeresan össztüzet zúdít
tettel. Ekkor kapott „ új
A kunszentmártoni karmelita rendház, ahová 37 ciszterci atyát internáltak
a „klerikális reaknevet” a pécsi közösségcióra”, vagyis a
hez tartozó, rendkívül
katolikus egyházra. Mindszenty bíborost képtelen és
mozgékony Maróti Arnold, aki a szobák átrendezését
hazug vádak alapján életfogytiglani fegyházra ítélték,
irányította. Az idős atyák elhelyezkedésénél mindig
de a püspöki kart még nem tudták térdre kényszeríteni.
akadt egy kis tennivaló, ezért egymás után szólítgatták
„Országos akció indult meg a szerzetesek ellen, és az
volna a készséges Maróti Arnoldot, csak éppen a nevét
ország minden részéről összegyűjtik őket bizonyos
nem tudták. A ciszterciek ekkor még több mint kétszázan
kényszertartózkodási helyekre, központokba. Hogy
éltek az országban, természetes, hogy az öregek már nem
milyen célból és mennyi időre, ezt persze nem is sejtismerték név szerint a fiatalokat. Valahogy így próbálták
hettük. Hisz teljesen ki voltunk szolgáltatva a rendszer
megszólítani: – „Jöjjön már, kedves… Öcsi atya, mert
önkényének” – írta Kelety Géza ciszterci tanár a „Szenem tudom az ágyba behelyezni a szalmazsákot!” Hasonretetből élni” című könyvében. 1950. június 9-ről 10-re
lóképpen kérlelte a másik is, meg a harmadik is, végül az
hajló éjszaka a pécsi, bajai és szentgotthárdi rendházakegész ház népe Öcsi atyának nevezte, s ez holta napjáig
ból összesen 37 ciszterci atyát hurcoltak internáltakként
rajta maradt. Az államhatalom csak a szállításról, a kijáa kunszentmártoni kármelita kolostorba. Ennek részleterási tilalom betartásáról és a szemközti házból történő
it már többen leírták, így most ettől el lehet tekinteni:
megfigyelésről gondoskodott, az élelmezésről, ellátásról
hiteles pontossággal olvasható Kelecsényi Ákos (Pécs),
nem! Az akkori jó lelkű kunszentmártoni hívek érdeme,
Sulyok Ignác (Baja), Kelety Géza (Szentgotthárd) és
hogy az idehurcolt szerzetesek semmiben nem szenvedMaróti Arnold visszaemlékezéseiben. Legfeljebb az
tek hiányt. Leleményes módon, észrevétlenül juttatták el
elhurcolás „hivatalos” indoklásának cinizmusára érdeaz élelmiszereket a kolostor területére. Mindenki részt
zett cserkész kísérte a hetventagú kórus összehangolt
énekét. Hat és fél évtized távlatából is visszhangzik lelkemben és emlékezetemben Halmos László dallamos
szerzeménye:
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vett a fizikai tevékenységben: diplomás, egyetemet végzett, doktorátussal rendelkező szerzetes tanárok derűs
lélekkel végezték a kertészkedés, főzés, mosás, vasalás
legváltozatosabb háztartási munkálatait. A közös imaórákra, zsolozsmázásokra mindenki frissen mosott, vasalt
rendi ruhában jelent meg, reggelente pedig valamennyien
a pontos beosztás szem előtt tartásával végezték szentmiséiket a kápolnában és a folyosókon kialakított szükségoltároknál. Az 1950. év emlékezetes nyarán reggel 5
órától 9 óráig bezárólag naponta 42 szentmisét mutattak
be a kármelita és ciszterci atyák. Én magam két hónapon
keresztül minden áldott nap Sulyok Ignác, Simonyi
Marián, Ágoston Julián, Kelecsényi Ákos, Kelety Géza
és Jáki Adorján, vagy valamelyik nehézkesen mozgó
idős szerzetes tanár szentmiséjén ministráltam. Ennek
révén kerültem életre szóló baráti kapcsolatba Ágoston
Julián, Kelecsényi Ákos, Kelety Géza, Sulyoki Ignác,
Jáki Adorján és Maróti Arnold atyákkal. A részletekre
később még visszatérünk. Döbbenetes látvány volt, amikor két fiatal szerzetes karolta a lépcsőkön az emeleti
cellából érkező Simonyi Marián atyát, akinek a háború
idején egy aknatalálat mindkét lábát tőből leszakította.
Két mankóval közlekedett, műlábait a ciszterci öltözék
jótékonyan eltakarta. Karinget és stólát adtak rá, székre
ereszkedve, végig ülő helyzetben mondta el szentmiséjét.
Megrendült lélekkel teljesítettem mellette az oltárszolgálatot. Az ávó embertelenségét jelzi, hogy neki is lócán
ülve kellett megtenni a gyötrelmes utat a leponyvázott
teherautón Bajától Kunszentmártonig.
Örök emlékezésül álljon itt a Kunszentmártonba hurcolt ciszterci szerzetesek névsora. A bajai rendházból:
Dr. László Vince, Bognár Benedek, Csehy Alfonz, Falubíró Győző, dr. Jáki Adorján, Pataki Kálmán, Simonyi
Marián, Sulyok Ignác, Szeker András (9 fő). A szentgotthárdi konvent tagjai: Dr. Várkonyi Fidél, Horváth
Kázmér, dr. Gondán Felicián, Jambrich Oszkár, Küzdy
Aurél, Kelety Géza, Simon Marót, Szabó Tihamér, dr.
Szűcs Aladár, Véghelyi Zoltán (10 fő). A pécsi rendház
szerzetesei: Kühn Szaniszló perjel, volt főgimnáziumi
igazgató, dr. Ágoston Julián, Barna Jácint, dr. Deáki
Honor, Felegyi Román, Gergelyi Jákó, dr. Hang Dániel,
dr. Hardy Gilbert, dr. Horvát Adolf, Horányi Lukács, dr.
Kelecsényi Ákos, dr. Mayer Móricz, Maróti Arnold,
Módly Dezső, Nyolczas Ipoly, dr. Oppermann Balduin,
Szász Alfréd, Varga Virgil (18 fő).
Nem lehet szó nélkül hagyni azt a figyelmességet és
testvéri szeretetet, amelyet a kármeliták tanúsítottak a
kiszolgált helyzetű vendégekkel szemben. Csak egy apró
példa. Délutánonként az összes szerzetes együtt imádkozta a latin nyelvű zsolozsmát a kápolna padjaiban ülve,
a hét bizonyos délelőttjein pedig a konventmisét. Amikor
elhangzott a Confiteor kezdetű bánatima, a boldogságos
Szűz Mária, Szent Mihály főangyal, Keresztelő Szent
János, Szent Péter és Pál apostolok szólítása után következett a kármelita rendalapítók: Szent Illés próféta és
Szent Terézia megnevezése (beate Eliae, beate Teresiae),
az impozáns megjelenésű P. Brokárd kármelita házfőnök
váratlanul, érces hangon betoldotta: „beato Bernardo”,
(Szent Bernátnak, a ciszterci rend legnagyobb szentjének) nevét, melynek hatására a ciszterci atyák szeméből
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kicsordult a könny. Egyébként példás összhangban végezték a liturgikus ténykedéseket a kármelitákkal. Vasárnapokon ünnepi miséket, szentbeszédeket tartottak,
gyóntattak, lelki beszélgetéseket folytattak a hozzájuk
forduló hívekkel. Nyolczas Ipoly, a kiváló zenész orgonista készségesen vállalta a kántori, esetenként a karvezetői teendőket. Csehy Alfonz egy vasárnap esti ájtatosságon szemléletes beszámolót tartott lisieux-i zarándokútjáról, az ottani kármelita zárdában, Kis Szent Teréz
életének helyszínén látott és tapasztalt élményekről. A
helybeli hívek hamar megszerették a jövevény szerzeteseket, kármelita mintára néven is nevezve őket (Gilbert
atya, Julián atya, Ákos atya, Felicián atya), amit Ágoston
Julián jóleső érzéssel így kommentált: –„Milyen szép,
hogy Kunszentmártonban a nevünkön szólítanak, régen
csak egységesen „tanár úr”-nak tituláltak bennünket!”
A bezártság idegőrlő állapota ellenére a ház népe
méltó módon ülte meg saját ünnepeit. Elsőként július 16án Kármelhegyi Boldogasszony ünneplése történt. Akkor
még olyan népes volt a búcsú, hogy a leendő templomtelken szabadtéri oltárt állítottak. Itt zajlott a kármeliták,
ciszterciek teljes létszámával, vidéki zarándokok tömegével az asszisztenciás szentmise, este pedig a Szent
Teréz énekkar, valamint a ciszterciekből alakult kórus
közös hangversenye. Brokárd atya felkérésére az ének- és
zeneszámokat a kiváló költői és szónoki tehetséggel
megáldott Ágoston Julián kötötte össze magas színvonalú magyarázó szöveggel. Ennek teljes anyagát 62 éve
őrzöm. Julián atya lemásolás céljából rendelkezésemre
bocsátotta 8 oldalas kéziratát. Bevezetőjéből az alábbi
részleteket adjuk közre.
„Midőn májusban a hegyek tövén álmodó ősrégi városban (Pécsett) ott állottam a mikrofon előtt, hogy
éneklő hódolat hangjait szórjam orgonával és gyöngyvirágok csilingelésével együtt Mária lába elé, akkor még
nem gondoltam, hogy a Szűzanya egyik legszebb ünnepén, a mai napon, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén, itt, Kunország Kármeljában, Szűzanyánk egyik
szeretett otthonában vezethetem trónja elé az énekes
hódolat szárnyas szavait. Az isteni Gondviselés útjai
azonban kiszámíthatatlanok. Néha üde tavaszi harsonákkal zeng alleluját az ember fülébe, néha mázsás
harangnyelvekkel veri szíven, hogy megrendül belé a
maga törpeségéhez szokott lélek is. Csak egy a fontos,
csak egy a lényeges, az, hogy szívünk mindig szárnyaljon, hogy mindig szálljon hódolatot zengve Isten szent
szülőjének. Azért jöttünk ma össze, hogy éneklő áhítatunkat elé vigyük, hogy köszöntsük Őt, Kármelhegy
Boldogasszonyát… Csetlő-botló életünkben annyi a
kusza kezdés, annyi a kopár út és annyi a letört lendület, hogy kétségbe kellene esnünk, ha a Gondviselésbe
vetett hit nem tartaná bennünk a lelket. Ha Istenben
bízunk, akkor jelentéktelenné törpül az egész élet, hiszen az élet értelmét nem a sokszor eredménytelennek
érzett munka, nem a vetés verejtéke adja meg, hanem a
fölülről ránk ragyogó áldás, maga az Úr. Imádságos,
énekes hódolatunk utolsó gondolata legyen a leborulás
Előtte, a keresztény lélek alázatos földre hullása, mert
övé mindig minden áldás, övé a dicsőség, és övé a végső diadal!”
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1950. július 12-én csendes, bensőséges körülmények
között mutatta be a Kármel oltáránál hálaadó ezüstmiséjét a szerénységéről ismert dr. Oppermann Balduin ciszterci tanár. Hasonló esemény egy hónap múlva történt:
augusztus 7-én, egy hétfői nap délelőttjén végezte nagy
pompával gyémántmiséjét a Pécsről idehurcolt 85 éves
dr. Hang Dániel. Az ünnepségről és az azt megelőző
részletekről érdemes bővebben szólni. Híre jött, hogy a
gyémántmisés atyát itt Kunszentmártonban Endrédy
Vendel zirci apát úr is meg fogja tisztelni. (A zirci apátság tagjai akkor még szabadon mozoghattak.) Előző
délután, tehát augusztus 6-án vasárnap az ünnepélyes
litániát követően a Kármel magas földszintjének erkélyén
vártuk és figyeltük a ritka vendég érkezését. Félóra elteltével gördült be a rendház kapuján a terepjáróhoz hasonló autó, ahonnan a zirci apát úr szállt ki rendi ruhában,
gyűrűvel, mellkereszttel, fején lila pileolusal. (Kerekes
Károly óta a zirci apátok most már fehér pileolust hordanak.) Mellette állott a titkára, szintén ciszterci ruhában,
aki a gépkocsit vezette. Hamarosan benépesült az udvar:
egymás után járultak fél térdre ereszkedve gyűrűcsókra a
ciszterci atyák Vendel apát úr elé, aki a köteles tiszteletadás után valamennyi szerzetest magához ölelt, mindegyikhez kedves szavakat intézve. Aztán házigazda minőségében megjelent Brokárd atya is, és elkezdődött a
„párharc”. Az idős és egyszerű kármelita szerzetes (akinek Hász István tábori püspök volt a bátyja) mindenáron
kezet akart csókolni a nála lényegesen fiatalabb zirci
apátnak, aki ezt természetesen igyekezett elhárítani.
Végül engedett, s az apát úr mosolyogva kérdezte: „Kedves Brokárd atya, bírja-e még türelemmel az én
cisztercieim viselt dolgait? – Bírom, méltóságos Apát
uram, ameddig csak kell!” – válaszolta készségesen a
Kármel házfőnöke.
Arról is értesültünk, hogy az épület zsúfoltsága miatt
a zirci apát és titkára dr. Kiss Péter prépost-plébános
vendége lesz a plébánián, másnap hétfőn reggel fognak
misézni a nagytemplomban, s onnan érkeznek vissza a
Kármelbe a délelőtt tíz órakor kezdődő gyémántmisére.
Nálam kissé idősebb ministránstársammal, Kovács
Matyival összevitáztunk azon, hogy –természetesen az
apát úr előzetes hozzájárulását kikérve- melyikünk vegye
le a szentmise kánonjának kezdete előtt fejéről a lila
pileolust. Matyi idősebb korára hivatkozva tartotta volna
fenn ezt a jogot, én pedig élettapasztalatomra apelláltam,
mondván, hogy nagyon sok érseki és püspöki misét láttam Egerben, tehát jobban értek a liturgikus mozzanatokhoz. A vitát az élet döntötte el, mert Mátyás barátomat
a prépost úr elvitte magával a felső temetői kápolna
szentmiséjén ministrálni, de nekem sem „jött össze” a
különleges élmény, mert az apát úr a feltűnés elkerülése
végett lila pileolus nélkül lépett be a sekrestyébe. Egyébként a templom hívő közösségéből senkinek nem tűnt fel,
hogy milyen magas méltóság szentmiséje kezdődik a
Kereszt oltárnál. Mindezek végeztével Endrédy apát úr
kedves szavakkal köszönte meg az oltárszolgálatot.
Hang Dániel atya gyémántmiséje viszont csodálatos
volt. A zirci apát díszes palástban, pásztorbotot tartva,
fején ragyogó infulában állt kézvezetőként a jubiláns
mellett. A híres irodalomtudós: Brisits Frigyes ciszterci
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atya nagyhatású szentbeszédet mondott. – Mit láttak a Te
gyémántszemeid hatvan év alatt? – tette fel a kérdést.
Látták a Rend fejlődését, a haza felemelkedését, de a
lassú és fokozatos pusztulás jeleit is! Szent Bernát áldását kérte, és azt, hogy a Kármel kedves leánya: Líziői
Szent Teréz hullassa a kegyelem rózsaszirmait az ünnepelt lelkére!
A ciszterci rend augusztus 19-én üli meg legnagyobb
pártfogójának Szent Bernát apát és egyháztanítónak az
ünnepét. Jáki Adorján atya már idejövetelük első heteiben megfestette a „mézajkú doktor” arcképét a kápolnához vezető folyosó végén felállított szükségoltár díszítésére. Ennek grafittal megrajzolt változatát búcsúzása előtt
nekem ajándékozta. Ágoston Julián az ünnepi előkészület
során megírta Szent Bernát himnuszát, zenéjét Nyolczas
Ipoly szerezte. Az ősmagyar hatású, pentatonikus dallamú himnusz Szent Bernát ünnepén és bizonyos évfordulók, ünnepségek alkalmával ma is felhangzik városunk
templomában:
Szent Bernát, ma hozzád száll fel énekünk,
Isten előtt közbenjárónk légy nekünk.
Egyházunknak ékessége, virága,
Téged kérlel híveidnek imája.
Szent Bernátunk, kérve kérünk, nézz le ránk!
Hallgasd meg, ó, esdeklésünk, hő imánk!
Ajkaidról csordult a szó, mint a méz,
Ölelhetted a világnak Kisdedét.
Pápáknak és királyoknak mestere,
Egyházunknak oltalmazó fegyvere.
Szent Bernátunk, kérve kérünk, nézz le ránk!
Hallgasd meg, ó, esdeklésünk, hő imánk!
Szűzanyánknak édes szavú dalnoka,
Szűzi élet példaképe, bajnoka,
Ciszterciek dísze, éke, reménye,
Gyermekidnek légy vezére az égbe.
Szent Bernátunk, kérve kérünk, nézz le ránk!
Hallgasd meg, ó, esdeklésünk, hő imánk!
A kerítések közé zárt szerzetesek számára egyetlen körülmény jelentett annyi előnyt, hogy vendégeket szabadon
fogadhattak. Dr. Kiss Péter prépost, Kunszent-márton
plébánosa többször tiszteletét tette a Kármelben egykori
egri tanáránál, az idős Küzdy Aurél atyánál. Pétery József
váci püspök még július elején körutat tett egyházmegyéjében, és Kunszentmártonon átutazva időt szakított arra,
hogy az itt raboskodó ciszterciekkel találkozzon. Kelety
Géza atya (1923–1997) írja a „Szeretetből élni” című
könyvében, hogy elsőként őt látogatta meg az édesanyja
Budapestről. Még nagyobb volt a meglepetése, amikor
Szentgotthárdról négy gimnazista fiú tanítványa jelent meg
váratlanul a kármelita rendház udvarán. A hős lelkű, igazi
keresztény öntudattal rendelkező diákok 550 km-es utat
tettek meg vonaton, hogy találkozhassanak volt hittanárukkal és lelki eligazítást kapjanak tőle. Elhelyezésükről
Géza atya kérésére én gondoskodtam, amit a fiúk Dombi
Márk OCist. atya: Egy pusztai virág – P. Cassant József
O. Cist. élete, 1942-ben kiadott könyvével háláltak meg a
következő sorokkal ellátva:
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„Fáradságodért sok-sok szeretettel,
Szentgotthárd, 1950. szeptember 2.
Horváth Gábor
Tarcsay László

Kulcsár Ferenc
Császár Imre”

Még becenevükre is emlékszem: Kulcsár volt a „Kuli”, Tarcsay: „Tacsa”, Császár Imre, aki Csörötnek nevű
községben lakott: „Csaszi”. (Jó lenne tudni, mi történt
ezzel a négy fiúval, hogyan alakult sorsuk az elkövetkezett nehéz évtizedekben. Ha lehet, ők, vagy hozzátartozóik adjanak életjelt magukról! Postacím: a szerkesztőségben.) Egyébként a fiatal Géza atya bizonyult a legbátrabbnak, vendégeivel kiszökött a Kármel alsó kapuján és
jót fürödtek a Körös hűs vizében. Arra is vállalkozott,
hogy másik fiatal rendtársával, Szeker Andrással részt
vegyen dr. Kiss Péter prépost-plébános társaságában a
mesterszállási templom szeptember 8-án tartott
Kisboldogasszony búcsúján. Erről csoportkép is készült.
Tőlem szeptember közepén köszönt el, felvették a szombathelyi egyházmegyébe. Ajándék imakönyvét emléksoraival hűségesen őrzöm: „ A szeretet mindent legyőz!
Lacinak, sok szeretettel: Géza atya. Kunszentmárton,
1950 nyarán.” Élete bővelkedett szomorú eseményekben,
az ifjúsági hitoktatásért évekig tartó börtönbüntetést
kapott. Elég volt csak annyi feltételezés, hogy hittanóráin
bizonyára rendszerellenes kijelentéseket is tett, ezért
máris megszületett az ítélet: két és fél év! Maróti Arnold
(Öcsi atya) mesélte később, hogy rendtársakkal találkozva halkan kérdezték egymástól: – Nem tudjátok, hogy
Géza most hol van – börtönben? A rendszerváltozás után,
nem sokkal halála előtt csákvári plébánosként kaptam
levelet tőle.
Az 1950. év nyarán már nagyon készültem pedagógus
munkámra, mert tudtuk, hogy gyakorlóévre helyeznek ki
bennünket. A többször emlegetett Géza, Julián és Ákos
atyával gyakran szóbahoztuk a pedagógus pálya fontosságát, szépségét és esetleges nehézségeit, amikor egy
alkalommal Sulyok Ignác atya, aki az államosítás előtt a
bajai ciszterci általános iskola igazgatója volt, meglepő
kijelentéssel fordult hozzám: – Lacikám, ha visszakapjuk
iskoláinkat, maga az én iskolámban fog tanítani! – Hogy
jönnék én ahhoz, hiszen nem vagyok ciszterci! – Maga
azzal ne törődjön! – volt a válasz. (Ekkor még szigorú
magázódás folyt közöttünk, Géza atyával és Maróti Arnolddal csak négy évtized elteltével kezdtünk tegeződni!)
Ennek a megtisztelő ígéretnek a teljesítése nem történhetett meg: nyugdíjas lettem, mire a ciszterciek visszakapták
egykori iskoláikat – a bajai kivételével. Egyébként Sulyok
Ignác atyával, mint a püspöki könyvtár és levéltár igazgatójaként találkoztam Székesfehérváron. Később Zircen a
monostor perjelévé nevezték ki. Igen magas kort élt meg.
Haláláig elmaradhatatlanok voltak évenként a kölcsönös
karácsonyi jókívánságok.
Ágoston Julián a „hosszú, forró nyár” nehéz időszakában kötetnyi verssel gazdagította a magyar irodalmat.
Hűséges barátja és rendtársa, a polihisztorként ismert
Kelecsényi Ákos írja „Leletmentés az éjszakából” című
visszaemlékezésében: „Jöttek az esték. A nyári égbolt
szikrázó csillagai alatt a kunszentmártoni kármelita rendház emeleti teraszának korlátján belekönyököltünk a
kunsági éjszakába. Közben Julián ujjaival a korláton
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játszadozott. Csakhamar kiderült: verseket skandált magában, amelyek aztán napvilágnál papírra kerültek. Valahogyan így születtek az azóta is kéziratban lappangó
versek.” Körülbelül negyvenre tehető a Kunszentmártonban írt verseinek száma, ezek nagy része a jövőtől
való félelmet, a kilátástalanságot és reménytelenséget
vázolja fel sötét színekkel. Példaként egyetlen egyet
idézünk:
Vágy
Versenyt rohantok, fodros fellegek,
Hadd menjek én is, én is veletek.
Szívem és gondolatom messze jár,
Kerítések közül is délre száll…
Ájult meleg. Pihegnek a tanyák.
A nyári nap forrón tűz, halk szavát
alig hallatja az alföldi táj,
csak egy-egy cséplőgép ha muzsikál.
Szabadon futnak fönn a fellegek.
Itt lenn a földön minden szendereg,
s a száraz sziken – kéklő ég alatt –
halott az élet és a gondolat.
A hűséges templomba járó diáklányok emlékverseket
kértek Juliántól. Szívesen teljesítette a kéréseket, így a
költőnek azt az oldalát is megismerhettük, amikor a szonett műfaját alkalmazó versek a lelki gyötrelem alaphelyzetének felvillantása után optimista kicsengésben
végződnek. A Kármel egyik jótevőjének családja, illetve
pontosabban leányuk, J. Elvira részesült elsőként Ágoston Julián verseinek gyűjteményéből, amely „Kerítések
közül” címmel kéziratban rendeződött össze egy sima
lapokból álló füzetben. A költeményekhez Kelecsényi
Ákos készített rendkívül kifejező akvarell-illusztrációkat.
Ezek másolatban a birtokomban vannak.
Emlékkönyvbe
Mit írjak kiskönyvedbe, kicsi Húgom?
Az én arcomra ráfáradt a ránc, –
Benned az élet derűs lepketánc,
s eltorzul arcod, a füledbe súgom,
hogy rút az élet, mint valami torzó:
gyönyörű indulás és tiszta vágy,
fehér márványon holdas éjszakák
remegő fénye lobban, csupa álmot ontó
derű és fény és diadal. De mégis
az utat lábad gyötrő kövek mérik.
Hiába szállsz. Mindig itt lenn maradsz.
De azért szállj! Reád ragyog az ég is,
ha szállni mersz, utad csillagok nézik,
hiszen a boldogság Te vagy magad!
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A rendi közösség teljes szétszóratása előtt részesültem abban a kitüntetésben, hogy ajándékul kaptam a
nagy költőtől 1939-ben megjelent „Fekete remeteségem”
című kötetét ezzel a megtisztelő dedikációval: „Lacinak,
hűséges szentmártoni ministránsomnak és kisöcsémnek
szeretettel bátyád: Ágoston Julián. Kunszentmárton,
1950. aug. 5.”
Lelket és ismereteket gazdagító beszélgetéseket folytattam Kelecsényi Ákos (1919-1991) atyával is. Lenyűgöző volt sokoldalú tudása. Igazi polihisztorhoz méltóan
elmondható, hogy mindenhez értett, eredeti képzettsége
(földrajz-biológia szakos volt) mellett otthonosan mozgott a csillagászat, a nyelvtudomány, a stilisztika, a szépirodalom és a művészettörténet berkeiben. Gyönyörűen
rajzolt és csodálatosan prédikált. (Sok évvel később az
Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársaként sokat segített nekem is helytörténeti kutatásaimban.
Szó nélkül helyezte asztalomra az idegenek számára
hozzáférhetetlen könyvritkaságokat). Kunszentmártonból
való távozása előtt búcsúzóul saját „csillagászati” versét
írta J. Elvira emlékkönyvébe:
Villódzó csillagok
Égi útjuk róják.
Földi életünkben
Ők az örök bóják.

Keresd meg a Végát,
A legfénylőbb kéket,
Itt hagyom örökre
Emlékül tenéked.

1950. szeptember elején a pártállam törvényerejű
rendelettel szüntette meg a szerzetesrendek működését,
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sebbség, amely egyházmegyei állományba került, a világi papok fekete reverendáját ölthette magára. (Amikor a
kunszentmártoni hívek először meglátták a barna
kármelita ruhás Brokárd atyát gombos fekete reverendában, hangos sírásra fakadtak, mire a szent öreg csak enynyit mondott halkan: – Bizony, fel kellett vennünk a
gyászruhát!) A ciszterci atyák is összepakolták szegényes
holmijukat és egyenként útnak indultak. Többektől elköszöntem én is, Falubíró Győző egy Jézus Szívét ábrázoló
képeslapra örökítette meg a nevét. A lapot a többiekkel is
aláírattam, sajnos, későn jött a gondolat, mert többen már
elutaztak, így a 37 közül csak 23-nak sikerült az aláírását
megszereznem, 14 örökre hiányzik. Két idős, betegeskedő ciszterci atya: Gondán Felicián és Szűcs Aladár néhány hónapi gyógykezelés céljából még Kunszentmártonban maradt, Maróti Arnold fizikai munkásként itt
helyezkedett el, hosszú évtizedeken át a helybeli vasipari
vállalatnál, majd a szentesi Kontakta gyárban dolgozott.
A nyugdíjas Csehy Alfonz atyát egy kunszentmártoni
család fogadta be, évtizedekig végzett nagyon értékes
lelkipásztori munkát a nagytemplom hívei körében.
Szeptember elejétől a tiszaföldvári általános iskolában kezdtem el pedagógus szolgálatomat. Ott kaptam
kézhez Ágoston Julián 1950. november 11-én
Andornaktályán kelt levelét:
„Édes Laci Öcsém! …
Ottlétünk alatt nagyon jólesett ragaszkodó szeretetetek. Jólesett tudni és érezni azt, hogy vannak még, akik a
társtalanságban és magányban is hajlandók emberi
együttérzéssel társul szegődni mellénk. Különösen azért
esett jól, mert az élet hozzászoktatott bennünket ahhoz,
hogy százan és ezren állottak mindig az ember mellett.
Örülök, hogy némi emléket hagyhattunk köztetek. S azt
hiszem, hogy ez az emlékezés, mint minden szeretetből
fakadó kapcsolat, nem csak egyoldalú. Bennünk is nyomott hagyott. Még egyszer köszönök mindent. Köszönöm,
hogy olyan hűséges voltál az oltárszolgálatban, hogy
mellettem álltál, köszönöm, hogy mindjárt odaérkezésünkkor fölkerestél, köszönöm a sok apró szívességet, de
még jobban köszönöm a sok-sok szívesség mögött meghúzódó adakozó szeretetet. Áldjon meg az Isten, óvjon és
vezessen, hogy a szívedben égő szeretetet sok magyar
kisfiú és kislány szívébe tudd szétsugározni.
Szeretettel ölel öregbátyád: 1950. nov. 11.
Ágoston Julián.”
***

Szentmártonból búcsúzó ciszterci atyák aláírásai

az internáltakat „szélnek eresztették”, mehetett, ki merre
látott, bárhova, csak oda nem, ahonnan elhurcolták őket.
Szerzetesruhájukat nem viselhették, az a szerencsés ki-

62 év telt el azóta. Az itt raboskodó ciszterci atyák
közül már senki nem él, utolsóként a közelmúltban
Maróti Arnold (Öcsi) atya lépte át az örökkévalóság
kapuját. Fájó szívvel búcsúztunk tőle zirci temetésén.
Szívünkben és nemzedékünk emlékezetében mégis sokáig élnek azok, akik – ha kényszerűségből is – Kunszentmártonban töltötték az 1950. év hosszú forró nyarának hónapjait, és szerzetesi fegyelmezettségük, imádságos életük példájával gazdagították városunk lakosságának hitéletét, vallási kultúráját.
Józsa László
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NÉHÁNY ESEMÉNY A GÁRDONYIBAN — ÁPRILISTÓL - SZEPTEMBERIG
A 2011/12-ES TANÉVBEN
ahogy az iskola újságjában, a MAG-ban olvastuk
április. 16. — Francia vendégek az iskolánkban Egernek az egyik testvérvárosa a franciaországi Macon.
Több éves hagyomány, hogy mindkét településen évente városismereti vetélkedőt rendeznek középiskolás csapatok részvételével. Gino Ceddia, a Macon Testvérvárosi Bizottság alelnökének vezetésével harmincegy diák és a három tanár azzal a céllal jött, hogy megismerje városunkat. S mivel
a Gárdonyi csapata ez idén 2. helyen végzett, a küldöttség meglátogatta iskolánkat is. Az ismerkedés nyáron folytatódott. A győztes csapatok július elején látogattak Maconba.
április.17 — Természettudományos tanulmányi kirándulás Budapestre Iskolánk tanulói 54 fővel vettek részt
a természettudományi munkaközösség által szervezett budapesti kiránduláson. A fő program a The
Human Body kiállítás megtekintése volt a Váci utcában.
május. 4. — Ballagás A végzős osztályok a kisharang szavára indultak el a folyosókon, majd az udvaron
át a Széchenyi utcára, onnan a bazilikába. Útjukat a sorfalat álló diáktársaik jelezték. A menet élén
az iskolazászló haladt, s négy rézfúvós ballagási dalokat játszott. Az ünnepi szentmisét Soós Tamás
atya, iskolánk megbízott spirituális vezetője, Hugyecz János atya, a Szent Bernát templom templomigazgatója tartotta. A szentmise után diákok, majd Varga B. János az iskola igazgatója búcsúztatták a ballagókat. Az ünnepség során dr. Molnár Miklós diákszövetségünk üv. elnöke a Ciszterci
Diákszövetség Egri Osztályának jutalmát adta át példaértékű keresztény hitéletet és erkölcsi magatartást tanúsító diákoknak: Varga Ábel 13.A, Marczis Viktória13.K, Marton Kata 12.C, Szendre Júlia
13.E osztályos tanulóknak. Dr. Hibay György, egykori ciszterci diák végakarata szerint jutalomban
részesültek azok, akik ciszterci diákként példásan képviselték iskolájuk szellemiségét és lelkiségét. Ez
évi jutalmazottak: Horváth Ráhel Anna 13.A, Cseh András.K, Hermann Johanna 12.C, Majoros13 Roland 13.E. voltak.
május. 20. — Érseki jutalom Dr. Ternyák Csaba egri érsek az Egri főegyházmegye területén működő 28
katolikus iskola és diákotthon legkiválóbb diákjait ünnepi szentmise keretében emlékkönyvvel és dicsérő oklevéllel jutalmazta. Az iskolánkból 7 tanuló részesült ebben a kitűntetésben.
június. 22. — Te Deum – tanévzáró ünnepi szentmise a bazilikában A 11. órakor kezdődött hálaadó
szentmisét Soós Tamás atya celebrálta. A Te Deum eléneklése zárta a szent misét, a Himnusz pedig
a tanévzáró ünnepséget nyitotta meg.
Varga B. János igazgató ünnepi beszédéből: „A 2011/2012. tanévben nagyon sok, szép eredmény
született, melyekre büszkék lehetünk. Az intézményben 797 tanulót értékeltünk, ebből 98 tanulónk
kitűnő eredményt ért el, az iskola tanulmányi átlaga 4,2. Az eredményes és sikeres munkát végzettek most jutalomban részesülnek, melyet itt, a gárdonyisok közössége előtt adunk át. Gratulálok
mindannyiotoknak a kitartó rendszeres, eredményes munkáért.”
Iskolánk életéről szóló sorokat a havonta megjelenő (MAG – Mindennapok A Gárdonyiban) internetes diákújságból állítottuk össze Kovács Ottó tanár úr szíves közreműködésével.
Az iskola életéről részletesebb beszámolók az iskola honlapján
– http://www.gardonyi-eger.sulinet.hu – ISKOLAÚJSÁG linken – olvashatók.
***
Csák Györgytől , a Gárdonyi gimnázium ny. tanárától is kaptunk egy rövid tájékoztatást néhány versenyről, melyeken vezetésével részt vettek gárdonyis diákok is:
− A cserkészcsapat lassú újjászületésének egyik állomása egy országos verseny volt. Április 28-án a
Kalacskovszky Lajos tájékozódási versenyen III. helyezést ért el egy 3 fős kis csapatunk.
− Lakitelken – a Kárpát-medencei egyháztörténeti versenyen –, április 20–21-én 67 induló csapat
közül a döntőbe kerültünk, s a 15. helyen végzett az „Esteván” nevű csapatunk.
− Hajdúdorogon az idén 100 éves Hajdúdorogi Egyházmegye centenáriumának alkalmából június
6-án rendezték meg a Christi fideles graeci elnevezésű többfordulós egyház- és művelődéstörténeti történelmi verseny döntőjét – 35 induló csapatból – kilenc csapat részvételével. A döntőben 3 fős
csapatunk az 5. helyen végzett.
–––––––––––––––––––––––––––
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hírek...hírek...hírek...
• SIXTUS APÁTÚR is jelen volt a budai ciszterci Szent Imre gimnáziumban június 9-én az iskola nyugdíjba vonuló igazgatójának és helyettesének búcsúztatásán. A színpompás ünnepségen több egri öregdiák is részt
vett. Sixtus apátúrnak az ünnepségen elmondott szavai nemcsak az ünneplő, hanem a többi ciszterci iskolának is
szóltak.
… én is, mint a fiatal nemzedék tagja, erős kételyeket tápláltam magamban a jövőt illetően: hogyan és miként lehet
majd fönntartani ezeket az intézményeket a több mint 16 ezer hektáros birtokok bevételei nélkül, a mindenkori állami
támogatás kiszolgáltatottságával. Mi fiatalok sokat tanakodtunk akkor egymás között, van-e ennek értelme, van-e így
jövőnk? Az idős atyák sokszor meg is dorgáltak bennünket azért, mert nem volt elég bizalom és bátorság a jövőt illetően. Aztán magam is ebben az épületben 1994–96 között próbálgattam pedagógus szárnyaimat,… és így részese lehettem
egy kicsit éppen az elején mindannak, aminek nagyszerűségét,eredményességét és értékét tapasztalhatjuk.
Köszöntet illeti elsősorban a Jóistent, hogy megajándékozott bennünket ezzel a bizalommal és hittel, hogy ehhez
hozzáfoghattunk, hogy adott olyan embereket a Rendnek, akik mindezeket véghez tudtunk vinni és persze hála mindazoknak, akik vállalták hittel, bizalommal ezt a küldetést és hála mindazoknak, akik munkájukkal, anyagiakkal segítették
ennek az iskolának a közösségét. Ezért a szívünkben legyen hála…
Az Evangéliumban olvashatjuk, jól ismerjük Jézus Krisztusnak azt a gondolatát, szavait: amit a legkisebbek közül
egynek is tettetek, azt velem tettétek. Azok a gyerekek, fiatalok ebbe az épületbe lépnek ezzel a lelkülettel kell, hogy
szembesüljenek emberré válásuk során ez alatt a négy vagy nyolc év alatt. Mi ciszterciek kevesen vagyunk ahhoz, hogy
ezt a kovásznak minősülő krisztusi programot itt igazán fel tudjuk mutatni, de vannak olyan vezető és pedagógus munkatársaink, akikkel ezt meg tudjuk tenni és megtesszük a jövőben is.
A mi rendünk alapjait Szentháromság egy Isten közössége, a Szentírás mellett Szent Benedek Regulája jelenti. Ennek
a Regulának a prológusa rendkívül fontos, nekem személyesen is, de mindazoknak, akik a regulát kinyitják és olvassák.
Benedek azt írja: „Hallgasd meg fiam, a Mester tanítását.” Egy szerzetes iskolában a kereszt ott van a falon minden
tanteremben, minden közösségi helyiségben. Ez nem valamiféle enteriőr része, hanem ennek a Regulában megfogalmazott gondolatnak a megelevenítése. Ki a Mester valójában? – A kereszt ott van a tanár feje fölött, a katedra fölött. Minden tanár, diák, szülő, amikor itt van ebben a házban és tanul, tanít, a tanítványok szolgálatát végzi, akkor valójában a
Mester munkáját és szolgálatát folytatja és végzi.
Ezért fogalmazta Szent Benedek a Regulában: az ora et labora gondolatát: a munkád legyen az imádságod s az imádságod legyen a munkád.
• DALLASI MIASSZOYUNK új apátjának megválasztásáról a húsvéti számunkban adtunk hírt. Április
12-én mintegy 600-an gyűltek össze a dallasi ciszterci apátságban az új apát, Peter Verhalen benedikálására. Az ünnepélyes
szentmise főcelebránsa Kevin Farrell dallasi püspök volt. Vele együtt misézett többek között Mauro-Giuseppe Lepori,
ciszterci generális apát, Dékány Sixtus zirci főapát, a dallasi segédpüspökök valamint az egyházmegye papjai és ciszterci szerzetesek. Peter Verhalen atya az első nem magyar vezetője az apátságnak, amelyet az ’50-es évek közepén a kommunizmus elől menekülő magyar szerzetesek alapítottak Dallas Irving nevű városrészében.
Homíliájában Peter atya a nyugalomba vonuló Farkasfalvy Dénes apátot példaképének nevezte, majd felidézte a
magyar szerzetesek önzetlenségét, akik az ötvenes években elhagyták szülőföldjüket, hogy szabadon és félelem nélkül
dicsőíthessék Istent.
A szentmise és benedikálási szertartás az interneten is végig nézhető. A Dallasi apátság templomának kórusa a papság
bevonulásakor a magyar Halmos László Ecce Sacerdos-át énekelte. – Talán többen emlékeznek, mikor Egerben a templomunkba bevonuló apáturat a mi énekkarunk is ugyanezzel az ünnepélyes köszöntéssel fogadta.
Az új apát benedikálásáról a tájékoztatót Leloczky Donát Julius atyától kaptuk.
•

CISZTERCI PIHENŐKÖZPONT ÉPÜL BALATONALMÁDIBAN – olvashattuk az Új
Ember katolikus hetilap június 3-i számában. — A Zirci Ciszterci Kongregáció a rend iskoláinak diákjai számára ifjúsági (rekreációs) központot tervez létrehozni a Balatonnál. Nyári táborok, erdei iskola, de az oktatás keretein túlmutató
tanfolyamok és lelkigyakorlatok is helyet kapnak majd az új intézményben, amelyhez nemrég megvásároltak egy ingatlant Balatonalmádiban. – Rendünk öt iskolát tart fönn az ország különböző pontjain: Pécsett, Székesfehérváron, Budapesten, Egerben, amelyekben háromezer-ötszáz diák tanul. Ha még munkatársainkat is számba vesszük, elmondhatjuk,
hogy meglehetősen nagy közösség tartozik a mi felelősségi körünkbe. Célszerűnek látszott tehát egy üdülőhely, táborozási központ kialakítása – mondotta Sixtus apátúr a tervekről.
•

KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT! dr. Hibay Györgyné Eger – 20 000 Ft, Dr. Nagy Andorné (ig.
tanár) Eger – 20 000 Ft, Gődl Károly (51) Höhr-Grenzhausen (Németország) – 10 000 Ft, Bartha István (51) Eger –
10 000 Ft, Koncz Attiláné Budapest – 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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• VALUCH ISTVÁN pápai prelátus apát-kanoknok ny.
p1ébános 1951-ben érettségizett diáktársunk születésének 80. évfordulója
alkalmából július 22-én Egerben, a Nagyboldogasszony (volt Ferences)
templomban hálaadó szentmisét mutattak be és emléktáblát avattak annak
emlékére, hogy 34 évig volt a templom plébánosa.
A szentmisét az egri Főegyházmegye segédpüspöke dr. Katona István
mutatta be Buda Péter a templom plébánosa és Jéger Károly ny. apátkanonok koncelebrálásával. Az emlékező szentbeszédet Jéger Károly diáktársunk tartotta, hosszan méltatta Valuch István munkásságát. A plébánosi
feladatok mellett mint egyetemi végzettségű művészettörténész ellátta az
egri főegyházmegye építő részlegének vezetését és szakmai irányítását.
Számos munkája közül a legjelentősebb volt az egri Bazilika teljes felújítása, a Ferences templom altemplomának feltárása, valamint Eger legszebb barokk Minorita templom tornyinak felújítása
(a tornyokra a keresztet saját maga helyezte el, mivel azt senki nem vállalta). Számos egri ember őrzi emlékét, akiket ő
készített fel az első szentáldozásra, bérmálásra, és rendszeres ministránsai voltak. Kiemelkedő volt közreműködése Eger
első, újból működő szerzetesi iskolájának, az Angolkisasszonyok (ma Societas Jesu) gimnáziumának indításában.
A megemlékezésen több osztálytársunk és családtagjaik is jelen voltak, Pista emlékét továbbra is sziviinkben őrizzük.
Életében tevékeny részese volt érettségi találkozóink megszervezésében.
v. Barta Istvaán
––––––––––––––––––––––––

HALOTTAINK
Maróti Ervin Arnold OCist atya életének 92. évében hunyt el 2012. május 6-án. Arnold atya az 1950-ben
Kunszentmártonba hurcolt 37 ciszterci közül az utolsóként távozott el. Emléke mély nyomokat hagyott a kunszentmártoniak körében, ahol a szétszóratásuk után életét töltötte. Barna Máriának a helyi lapban megjelent emlékező soraival
idézzük emlékét.
Kunszentmártonban az idősebbek, de a fiatalok közül is többen ismerték, ha csak hallomásból is Maróti Ervin Arnold,
közismertebb néven Öcsi atyát, akit 1950-ben fiatal ciszterci szerzetes-tanárként deportáltak sok társával együtt a kunszentmártoni Kármelbe. Amikor feloszlatták a rendet, Kunszentmártonban maradt, s lett néhány családnak, köztük a miénknek is segítő papja, vállalt rokona, barátja a nehéz években és később is. Kétkezi munkásként dolgozott. Volt arató,
hegesztő és esztergályos az egykori Vasipari Vállalatnál, mozigépész, villanyszerelő a szentesi Kontakta gyárban, ahol
kétszer is élmunkás elismerésben részesült. Papi mivoltát soha senki előtt nem tagadta. Hajnalban minden nap elmondta a
misét a karmelita kápolnában, csak ezután indult munkába. Néma hitvallása tiszteletet ébresztett még az istentagadókban
is. Mindenkivel megtalálta a hangot. Csendes, szelíd modoráért, humoráért az egész város szerette. S ő is kunszentmártoninak érezte magát élete végéig.
Mi, akik mellette nőttünk fel, általa közelebb jutottunk Istenhez. Esténként mesélt nekünk „hegyeseket” (hegyi túráiról), velem furulyázott, a fiúkkal barkácsolt, terveinkről beszélgetett, érdeklődésünknek megfelelő könyveket adott a
kezünkbe. Nagyon szerette a természetet, Isten teremtő jóságát látta és láttatta meg mindenkivel. Vitte a csapatot barátaikkal együtt kirándulni, túrázni, ahol sokat mesélt a természetről. Többen így jutottak el hazánk legszebb tájaira. Máig
vissza-visszatérő emlékek ezek. A szentesi turista szakosztállyal is járta az országot. Sok évtizedes barátság, sőt házasság is bontakozott ki ezeken az országjárásokon. Többen neki köszönhették pályaválasztásukat is. Soha nem „papolt”,
de mindig voltak találó mondatai, megjegyzései. Példa volt szerénysége, humora, értékrendje.
Temetése zarándoklat volt. Nem csak a legszűkebb család – testvére és unokahúgai – búcsúztak tőle, hanem az ország sok pontjáról, Szegedről, Szentesről, Szombathelyről, Kecskemétről, Budapestről és természetesen
Kunszentmártonból is többen elkísérték utolsó útján 2012. május 18-án a zirci temetőbe.
***
Diáktársunk,akinek halálhíréről értesültünk
Lieszkovszky Gyula (é. 1944) – Budapest
Fügedi István (é. 1944) – Budapest
Kis István é. 1944) – Soponya

Hargitai Emil (é. 1946) – Budapest
Jászberényi Gusztáv (é. 1948) – Budapest-Eger

Requiescant in pace!
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál: Tel.: (46) 320 535 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 Húsvét, Veni Sancte és Karácsony idején.
Felelős szerkesztő: Oláh Gyula
Nyilvántartásba véve 2.9.1/571/2004. szám alatt.
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Fénykép: Molnár István Géza fotóművész

Molnár József AZ EGRI MOZAIK – 400x700 cm márványmozaik 1981.

Molnár József festőművész diáktársunk mozaik faliképe Egerben a Szarvas téren, jelenleg a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye székházában látható. A nagyméretű –
4x7 méteres – mozaikon, mely a festőművész egyik igen nívós, számára is kedves alkotása, ifjúsága kedves városának patinás épületeit, Heves megye folklórjának jellegzetes képeit láthatjuk. Eredetileg mindenki által jól megközelíthető helyen a megszűnt egri Idegenforgalmi Hivatal termét díszítette. Ma elzárva, csak külön bejelentésre látható.
Eger városa, ill. a Heves-megyei Önkormányzat talán tudna tenni annak érdekében, hogy minden érdeklődő
számára könnyen megközelíthető legyen ez a jelentős művészeti alkotás, hiszen a Eger idegenforgalmi látnivalóit
is színesebbé tenné – pl. egy figyelemfelhívó, a látogathatóságra utaló fali tábla elhelyezésével.
–––––––––––––––––––––––

Emlékezés Valuch Istvánra
Sokunknak van vele kapcsolatban felidézendő emléke.
Jómagam egy ciszterci vonatkozásút írok le.
Egerben 1958 körül szélesítették ki a teherautó- és az autóbusz-forgalom megkönnyítésére a Csiky Sándor utca elejét a
Dobó gimnázium előtt A munkálatok során át kellett helyezni
a ciszterciek templomához vezető följárat kapuját. (Ekkor
bontották el a volt rendház, majd diákotthon és a templom
előtti teraszt – függőkertet –, és képezték ki a ma is látható kis
parkot a volt Kaszinó előtt. Ezáltal levegősebb lett a Széchenyi utca ezen a szakaszon.) Ahogy utóbb megtudtam, a kapuzat bontásakor a két kapuoszlop tetején álló Nepumoki Szent
János ill. Szent József a Kisjézussal szobrokat rájuk kötött
kötéllel rántották le. Mindez történt a magyar műemlékvédelem nagyobb dicsőségére…! A kapuoszlopokat felépítették az
új helyükön (a kollégium bejáratához közelebb), kiképezték az
új följárót, a park támfalát vasráccsal, de a két szobrot nem
állították vissza. Negyed századig csonkán meredeztek az
égnek a kapuoszlopok…! 1983 táján az Egri Városszépítő
Egyesület vezetőségének egyik első teendője volt a kapuzat
rendbetétele. (Az egyesület 1982-ben alakult.) Dr. Bodó Sándor elnök, a Dobó István Múzeum igazgatója nyomozni kezdett a szobrok holléte után – eredménytelenül. Az egyesület
egyik vezetőségi tagja, Valuch István, körbetelefonálta a
ciszterci templom egykori plébánosait/templomigazgatóit (dr.
Schomotzer Pál, dr. Váradi József, Veres Árpád és az ott
miséző dr. Kocsis Ferenc), de egyikük sem tudott semmit a

szobrok sorsáról. Az eredménytelen keresés után már azt
ajánlotta dr. Bodó, hogy a kapuzatdéli párján levő két arkangyal szobráról kellene másolatot készíttetni, és így stílus hűen
lehetne pótolni az eltűnt alkotásokat. Ekkor Valuch István
utolsó lehetőségként szólt nekem, ismerem-e a templom sekrestyését? – Hogyne ismerném Baráz Máriát – válaszoltam –,
hisz annak idején együtt énekelt a templomkórusban édesanyámmal. Arra kért Valuch, kérdezzem meg őt, nem tud-e a
szobrokról valamit. Érdeklődésemre azt a választ kaptam,
hogy meg vannak a szobrok a templomban a kórusra vezető
csigalépcső alatt. Különféle lomok, deszkadarabok alatt láttam
meg az elvesztenek hitt szobrokat. Mária sekrestyésnővérnek
köszönhetően maradtak meg, ki szemtanúja volt a szobrok
„levételének”. Két jóérzésű munkást kért meg, hogy behozzák
a darabokat a templomba. Megköszönve a tájékoztatást azonnal tájékoztattam Valuch Istvánt.
Így aztán nemcsak az előkerült darabokat, hanem a déli
kapu szobrait is Budapestre szállították Ozsgyáni Vilmos
kőszobor-restaurátorhoz. A szépen rendbe hozott szobrok
még 1984-ban ismét elfoglalták helyüket.
A fönt leírt „közös munkát” követően közelebb kerültem
Valuch Istvánhoz és később már atyai jó barátomnak mondhattam. Kedves, megnyerő alakja úgy él emlékezetemben,
mint az egyházi műemlékek főegyházmegyei „gondnoka”, a
Nagytemplom (Bazilika) fölújításának „levezénylője” stb. stb.
Havasi Horváth István

