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ZIRCEN
1. Átadták a monostor látogatóközpontját
Az új látogatóközpont

Az 1950-es szétszóratás után az apátság épületeiben
mindenféle intézmény volt kezdve a bölcsödétől, iskola,
múzeum, turistaszállás, vájáriskola stb. 1993 végén az
Apátság törvényes alapon birtokába vehette az egész
épületegyüttest és kilátás nyílt arra, hogy fokozatosan
használatba is vegye. Azóta is folyamatos volt a felújítás,
melynek talán utolsó lépcsője volt az ún. látogatóközpont
kiépítése uniós pályázati támogatással.
A díszudvar déli elő-épületében, a XIX. században
épült pálmaházban („narancsház”) – megőrizve az eredeti
épületrészeket – került kialakításra az Apátság több mit
800 éves történetét bemutató látogatóközpont. A Rend
történetét bemutató kiállítás a kupolás térből nyílik
Harding Szent István szobrával vezetve fel az alapítástól
kezdődő időszakot. A látogató a rend történetéről a tárgyi
emlékek mellett vizuális információt is kap. A „rendtörténet”-hez tartozik az a tabló, melyen 44 rendtárs neve
olvasható, kikre közel 200 esztendő börtönbüntetést
mértek és vetettek börtönbe hosszabb-rövidebb ideig. A
kronológiát tulajdonképpen megszakítja a kincstárterem,
ahol üveg tárlókban helyet kaptak palástok, kelyhek és itt
láthatjuk Clairvaux-i Szent Bernát életét bemutató nagyméretű gobelin-technikával készült kárpitokat, amelyek
1750 körül a franciaországi Aubussonban készültek.
Megújult a templom és az apátság főhomlokzata is, a
templom homokszínű, míg a rendház tört-fehér színezést
kapott, és az időjárási viszonyok által megrongálódott
homlokzati, szerkezeti elemek felújítására is sor került a
díszítőkövek restaurálásával együtt.
Fontos cél, hogy a zirci Ciszterci Apátság a XXI. század embere számára is a „nyugalom szigete” legyen,
Nem a profitszerzés motivált bennünket elsősorban,
mondta Sixtus főapátúr az előzetes ismertetőben, hanem
sokkal inkább, hogy mintegy oázisként működjünk az
emberek számára. Nemcsak turisztikai látványosságért
keresik majd fel monostorunkat, ide belépve tapasztalni
fogják, hogy többről szól a mi életünk…
Az avatásra 2013. május 15-én ünnepség keretében
került sor, melynek díszvendége Orbán Viktor miniszterelnök volt. Az ünnepségen részt vett még Ottó Péter,

Zirc város polgármestere, Rétvári Bence államtitkár, a
ciszterci gimnáziumok igazgatói, szép számban a ciszterci szerzetesek, Zirc város polgárai és számos vendég.
Az átadó ünnepség kezdetekor Kubik Anna színművész
mondta el Reményik Sándor Kegyelem című versét, majd
Dékány Sixtus főapát köszöntötte az egybegyűlteket:
„Miért érkeztek pont ide 1182-ben Burgundiából,
Clairvaux-ból a ciszterciek? Miért hívta őket hazánkba
III. Béla királyunk? Miért épp Clairvaux-ból, a »fényes
völgy«-ből? Minden bizonnyal azért, mert szüksége volt e
hazának élő jelekre, melyek előre mutatnak, az igazra, a
szépre, a jóra. Szent Benedek atyánk Reguláját követő
ciszterci őseink jellé váltak ezen a földön. A krisztusi
képmást mutatták fel ebben a világban, kis hazánkban –
akkor még nagy hazánkban – saját életükkel, tanúságtételükkel itt a Bakony rengetegjének, vadonjának közepén.
Egy vad világot megszelídítettek, átformáltak, újjáformáltak. Ez az igazi emberi attrakció: jellé válva jelet
hagyni, nem csak a világban, hanem a lelkekben.
A jelnek három fontos tulajdonsága van: egyrészt feltűnő, olyan mint a KRESZ táblák az utak mentén, amelyek jól látszanak és egyértelmű az üzenetük. A szerzetesnek létével kell felkeltenie a figyelmet, a keresést, az
érdeklődést másokban az Isten felé, az Isten iránt. A jel
nem csak feltűnő, hanem elüt a környezetétől, más mint
az átlag, olyan mint a fény a sötét éjszakában, mely kiválik az éj feketeségéből. Az evangélium embere nem sodródhat a tömeggel, el kell, hogy váljon a környezetétől.
Aztán a jel általában kicsi, mint az óra számlapján a
kismutató: apró, de nélküle nehezen értelmezhető az óra
működése. A jel mindenkor fontos szerepet tölt be az
életünkben.
A szerzetestől, mint élő jeltől a Mester három erényt
kíván meg: függetlenséget, vagyis elszakadni önmagától,
elszakadni a látszólag fontos evilági utaktól, a látszólag
üdvözítő szellemi, lelki hamisságoktól. Aztán kíván még a
Mester éberséget az igaz és a jó kereséséhez és megtartásához, a hamisság, a megtévesztés, a vetélkedés csapdáinak elkerüléséhez. És kíván a Mester hűséget, bizalmat. A
kudarcok, a nehézségek, az ellenségeskedések közepette is
érdemes, bátran vállalható az állhatatosság.
Krisztus jellé vált értünk, a szerzetes pedig Krisztus
útját választva krisztusi jellé akar válni.
E jel-lelkület tárul elénk a megújult épületünkben
kezdve az alapítástól, a Kárpát-medencében való ciszterci
jelenlét kezdetétől, a török utáni újjáéledésen át, az ’50-es
évek ateista terrorját is túlélve egészen napjainkig.
Hálás szívvel köszönöm meg mindazok munkáját, akik
közre működtek monostorunk épületének megújításában
és a szerzetesi életünk, létük, lelkületünk bemutatását
tartalmazó látogatási központ kialakításában.”
Üdvözlő beszédet mondott Ottó Péter zirci polgármester is, majd Orbán Viktor miniszterelnök mondotta el
ünnepi beszédét:
A zirci apátság látogatóközpontját adjuk át. Ünnepélyes alkalom, ünnepi gondolatokat kíván. A leghíresebb
ciszterci apát, az újraalapító gondolatát választottam:
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nem is győzte meg a rend tagjait arról, hogy lemondjaSzent Bernát arra tanít bennünket – idézem őt – „csak
nak fogadalmukról. Köszönet érte!
lángolni kevés, csak világítani hiú dolog, lángolni és
A rendszerváltást követően közösen vágtunk bele az
világítani: ez a tökéletesség”.
ország megújításába. Megújulni viszont csak az a fa
Mit jelent ez a gondolat ma Magyarország és tágabb
képes, amely gyökereivel mélyen kapaszkodik a földbe.
hazánkban. Én úgy fordítom a magam nyelvére, hogy bár
Az a fa, amelynek elvágják a gyökereit menthetetlenül
saját magunkban kell gondoznunk a világosság forrását,
kiszárad. Csak az képes megújulni, aki nem tagadja meg
de ennek csak akkor van értelme, ha mások is látják ezt a
őseit és nem tagadja meg a hagyományait, mert nem
tüzet. Ismeretes, hogy lámpást sem azért gyújtanak, hogy
tudunk válaszolni a hová tartunk igen nehéz kérdésére,
a véka alá rejtsék. Alkotmányt és törvényeket sem azért
ha nem tudjuk, hogy honnan jövünk, kik is vagyunk. Így
alkotunk, mert ez a szokás, hanem azért, hogy világossávan ez Európában is. Ha Európa hűtlen lesz saját kereszgot, jelző fényt gyújtsunk a magyarok, vagyis egymás
tény gyökereihez, ha elfordul hagyományaitól, akkor nem
számára. Meghatározzuk, mit gondolunk jónak, mit
lesz ereje a válság utáni megújuláshoz, mert mint az
rossznak, kialakítjuk a szabályokat, amelyekkel békében,
Unió egyik alapítója mondta: Európa vagy keresztény
szabadon és boldogan élhetünk együtt. Ha azonban valalesz, vagy nem lesz.
hol lámpást gyújtanak, akkor a hirtelen támadt fény zaA Zirci Ciszterci Apátság renoválási és fejlesztési
varhatja a homályban járók szemét. Európában pedig
munkálatai az 1990-es években kezdődtek el, először a
minden, ami érték és igazság volt, mára homályos emlékkis kvadrum lakhatóvá tételével, majd kőről kőre folytaképpé vált. Ma Európában csak olyanról tudunk beszélni,
tódott tovább: előbb az apátsági bazilika belső rekonsthogy mit nem szabad tenni, ahelyett, hogy azt mondarukciójával, majd egy idős otthon kialakításával. A kornánk: mit is kell tennünk ahhoz, hogy kihúzzuk a kátyúból
mány örömmel állt a zirci apátság felújításának az ügye
az unió szekerét. Mi magyarok látjuk, saját bőrünkön
mellé. A beruházáshoz szükséges több mint 700 millió
érezzük, az egykor méltányos és nagyvonalú Európa ma
forintot előteremtettük. A felújítás keretében nem csak a
gyakran igazságtalan és néha bizony visszaél a hatalmázirci apátság épületei újultak meg, hanem a híres díszkert
val. Azt látjuk, hogy azokkal szemben elnéző, azokkal a
is valamint létre jött egy minden elvárásnak megfelelő
nemzetekkel szemben, akik csendben meghúzódnak a
látogató központ. A kormány a mai ülésén úgy döntött,
homályban. Magyarországnak azonban nem szabad
hogy az arborétumot visszaadja az apátságnak, oda
elfordulnia a saját hagyományaitól, mert mi csak a magunk útján, magyar és keresztény kultúránk ékeinkre
ahova tartozik: az apátság tulajdonába.
építkezve lehetünk erős ország és sikeres nemzet. A saját
Magyarország tudja, mi mindent köszönhet a cisztermegkezdett utunkon érdemes tovább mennünk, a saját
cieknek. A ciszterciek tanító és nevelő munkája az egész
felismert igazságainkat kell alkalmazni a saját életünkre.
országban megbecsülést és elismerést szerzett. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, hogy a mai ciszterci diákok is tiszHa megakarjuk fogadni Szent Bernát életvezetési tateletreméltó eredményeket érnek el a különféle tanulmánácsát, ha lángolni és világítani akarunk, akkor vállalnyi és művészeti versenyeken, és sport eseményeken.
nunk kell a saját úton járó nehézségeket, az érdekeink
Azt kérem végezetül önöktől, hogy hűen jelszavukhoz:
képviseletével járó vitákat, és soha sem szabad meghátLángolj és világíts! – vállalják küldetésüket és tanítsarálnunk.
nak, adjanak sok-sok kiművelt és komoly tartással renA ciszterci rend története arról tanúskodik, hogy tagdelkező emberfőt hazánknak, Magyarországnak.
jai mindig meg tudják találni azokat a területeket, ahol
lámpást kell gyújtani. Amikor az Árpád házi magyar
királyok ciszterci apátságokat hoztak létre, mint tudjuk,
az ország számos pontján, akkor nem csak az a cél vezette őket, hogy keresztény uralkodóként eleget tegyenek
kötelességüknek. Pontosan tudták, hogy a rend birtokain
olyan magas színvonalú mezőgazdasági művelés zajlik
majd, ami példaértékűvé válhat a magyarok számára.
Amikor 1773-ban feloszlatták a jezsuita rendet, a ciszterciek vették át tőlük a gimnáziumi oktatást. Olyan kimagasló szellemek kerültek ki a ciszterci iskolákból, mint
Vörösmarty Mihály, Semmelweis Ignác, vagy éppen
Klebelsberg Kunó. 1945-ben a zirci ciszterci apátságtól
kárpótlás nélkül elvették a birtokait, majd pedig 1948ban a kommunisták államosították a rend gimnáziumait,
végül a kommunista diktatúra még a rend működését is
megtiltotta. Endrédy Vendel apátot megkínozták és elítélA közös szalagvágás
ték. A rendtagok közük többen kerültek hosszabbAz ünnepségen közreműködött a zirci Rapszódia
rövidebb ideig internáló táborba vagy börtönbe, mert
Énekegyüttes
gálakórusa.
ragaszkodtak fogadalmukhoz és a fiatalokat nem a marAz
ünnepség
befejezése után Orbán Viktor átadta a
xista ideológia, hanem a kereszténység szellemében akarciszterci
apátság
új
látogatóközpontját, jelképesen a nemták nevelni.
zeti szalag közös átvágásával, majd Dékány Sixtus áldotA kommunizmus elvehette és el is vette a rendtől a
ta meg az új intézményt.
birtokait, az iskoláit, az épületeit, de nem győzhette és
***
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2. Zirci „Névtár”…
A Zirci Apátság életéről az Új Ember katolikus hetilap 2013. augusztus 25-i számában olvashatjuk Az imádság nem
tevékenység címmel Elmer István cikkét. Ebben a „közelmúltban befejeződött monostor-felújítás kapcsán kereste fel a
zirci közösséget érdeklődve, hogy a külső megújulás mellett hogyan halad a belső, lelki építkezés?” A cikkben szó esik
a közösség létszámáról is:
„Zircen ma tizennégy szerzetes él, az apátság teljes létszáma huszonöt. »Mindannyian ünnepélyes vagy ideiglenes
fogadalmat tettek. A novíciusok külön létszámban szerepelnek – jelenleg sajnos nincsenek növendékeink.« Augusztus
19-én, Szent Bernát ünnepén Lénárd testvér tett ünnepélyes, másként örökfogadalmat, Benedek testvér pedig két évre
meghosszabbította ideiglenes fogadalmát. Mindig akadnak a szerzetesi élet iránt érdeklődők, de »a hivatások nem születnek olyan egyszerűen«. A szerzetesi életet sokan valamiféle »különcségnek« tekintik. Mi közben az egyik természetes
– az ember természetéből következő – létállapot. S hogy pillanatnyilag nincsenek újoncaik? Pusztán emberi meggondolásokkal értelmetlen töprengeni ezen. Ha kell – s ez az isteni »kell« – támadnak majd hivatások.
A zirci monostorban néhány atya (Elizeus, Konrád, Levente, Farkas, Vazul és János) már túl jár a hetvenen, a többiek ötven alattiak (Sixtus, József, Róbert, Mór, Atanáz, Lőrinc, valamint Benedek és Lénárd testvér).
Budapesten, a budai ciszterci plébánián öt rendtársuk él. Ipoly atya a plébános, Örs atya a Szent Imre Gimnázium
spirituálisa, Dániel atya az Ulászló utcai kápolna lelkésze, Alberik atya káplán és Vendel atya nyugdíjas kisegítő. Két
idős szerzetes lakik Székesfehérvárott: Brückner Ákos Előd atya, »aki az én plébánosi helyemet vette át, és Ujfalussy
Ottó atya, aki kilencvenedik életévét közelíti, de még mindig aktív. Előd atya, bár nyolcvanéves, a gimnázium spirituálisa,
és hittant tanít nagy odaadással«. Pécsett három rendtársukat találjuk szeptembertől: Bernát és Péter atyát. valamint
Damján testvért. Iván atya a Pécsi egyházmegye területén lévő Skóciai Szent Margit Szociális Otthon lakója.”

A cikk nyomán összeállítottuk a Zirci Apátság „Névtárát”:
Dékány Árpád Sixtus főapát (1969)
Virth Ferenc József perjel (1977)
Hervay Ferenc Levente senior (1919)
Újfalussy Gusztáv Ottó (1924)
Keszthelyi Miklós Vazul (1927)
Trimmer Elek Iván (1928)
Katona Ferenc Farkas (1929)
Bán Zoltán Elizeus dr. (1931)
Czike Imre János dr. (1933)
Brückner Ákos Előd (1933)
Égi Ferenc Konrád (1935)
Nagygyörgy László Vendel(1931)

Urr Zsolt Ipoly (1968)
Primász Gábor Róbert (1967)
Tölgyesi Csaba Alberik (1968)
Huszár Géza Lőrinc (1967)
Kéri Benedek Atanáz dr. (1975)
Szkaliczki Csaba Örs (1972)
Kiss Gábor Péter (1975)
Csécs Zoltán Dániel (1974)
Bérczi László Bernát (1979)
Imrefi László Mór (1979)
Grónai Gábor Damján (1983)
Rábaközy Bálint Benedek
Nagy Lénárt

––––––––––––––––––––––––

RÉVÉSZ TANÁR ÚRRA EMLÉKEZÜNK

Révész Amadé (1888–1962)

Tavaly volt halálának 50. évfordulója.
Havas-Horváth István
„fiatal” öregdiáktársunk írásával idézzük
fel alakját.
Ő ugyan már nem
lehetett
tanítványa
„Amadé bácsinak”,
de családi kapcsolatai
révén a még ’50-es
években Egerben élő
tanárunkat jól ismerte, és sok emléket
őrzött meg róla.
Révész Amadé tanár úr 1940-től taní-

totta a francia nyelv- és irodalmat iskolánkban, majd a
háborút követő években még latint és éneket is.
1888. dec. 29-én született Székesfehérvárott és az ottani papi otthonban halt meg 1962. ápr. 12-én. Munkásságának legnagyobb részét Pécsett (1918–30), szülővárosában (1930–40), ill. Egerben (1940–48–56) fejtette ki.
Latin-görög-francia szakos gimnáziumi tanár volt, a
Rendbe 1909-ben lépett, 1914-ben szentelték pappá –
ennek centenáriumára emlékezhetünk jövőre. Magánúton
zenélni tanult, ennek eredménye is lehet későbbi bő nótatermése (többnek a szövegét is ő írta), ill. Egerben így
lehetett énektanár is. Ifjúsági színdarabok, regények írója
volt, összeállította a kiscserkészek, ill. farkaskölykök
kátéját stb.
Mint az ifjúság lelkes barátja, cserkészvezető is volt
Pécsett, a ciszterci főgimnázium 47. cserkészcsapatánál.
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1916. április 17-én alakult meg a csapat, dr. Baumgartner
Alán főgimn. hittanár volt az alapító parancsnok, és Révész Amadé a csapattiszt. A lelkes, új cserkészek 1919
tavaszán rendezték meg első, nyilvános ünnepélyüket és
kiállításukat. 1920. július 5-én a megszálló szerb határőrség az egység működését betiltotta. (Tizennégy hónapig
tartott a tiltás.) Ez
nem sokat ártott cserkészeknek, mert 3 hét
szünet után folytatták
a munkát – titokban.
(1918. nov. 14-től
1921. aug. 22-éig
Pécs nem tartozott
Magyarországhoz, ld.
„baranyai
szerbmagyar köztársaság”.)
Ezalatt a vezetőképzés folyt tovább, és
1921 tavaszán 22 fő
segédőrsvezető,
ill.
őrsvezető tette le az I.
osztályú
próbát.
Ugyanekkor állította
föl dr. Révész Amadé a farkaskölyök törzset.
Pécsnek is a Nemzeti Hadsereg megjelenése hozta meg
a fölszabadulást. A cserkészcsapat részt vett a bevonulási
ünnepélyen és a díszfölvonulásban 1921. aug. 22-én.
Székesfehérvárott a Fejér Megyei Napló mellékletét
Ifjúságunk címmel ő szerkesztette – főleg gimnazistáknak. Állandó rovata volt a levelezés is: tanácsait a „Mit
üzen a Géza bácsi” sorozatban tette közzé. Fehérváron
több társaság, egyesület és kör tagja volt: Vörösmarty;
Vas Gereben; Magyar Nippon; Tinódi; Magyar Ifj. Irodalmi; Magyar Szövegírók, Zeneszerzők és Zeneműkiadók; Ciszterci Diákszövetség Székesfehérvári Oszt.,
Dunántúli Közművelődési T. stb. Szerzői munkáinak
sorát egyrészt a Magyar Katolikus Lexikon ismerteti,
másrészt a ciszterci Schematismusok, ill. a gimnáziumi
évkönyvek tartalmazzák.
Egerbe kerülése után is cserkészvezető, a Magyar
Cserkészmozgalom Heves vármegyei Szervének főtitkára volt. 1947-ben az iskola 213. sz. Koháry István cserkészcsapatának bábszínházában színre került „János
vitéz” c. bábjáték zenéjét ő szerezte. Ugyanez évben
alakult meg a gimnázium furulyazenekara a Tanár úr
vezetésével.
Nagybácsink dr. Turtsányi Ambrus kanonok, teológiai tanár barátságban volt vele. Ennek köszönhetően bátyámmal megismertük „Amadé bácsit” (ahogy az 1950es szétszóratás után szólítanunk kellett). Ekkor a
Kisboldogasszony (az egrieknek csak „Kisasszony”)
Plébánián lakott. Földszinti szobájának jellegzetes
gyógytea illata volt. A „füvek” ismerői közé is tartozott…! Ő mutatta meg nekünk közös kirándulásainkon a
méhfüvet (más néven mecseki tea). Nyilván pécsi éveiből ismerte ezt a gyönyörű, ajakos virágú, illatos növényt, ami a Nagy-Eged, Vár-hegy környékén is előfor-
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dul. Szedtük is, majd otthon megszárítva nagybácsink
gyakran főzött belőle teát (különösen a téli, könnyebb
megfázásaink idején). A mecseki fű (Melittis grandiflora
v. M. melissophyllum) finomabb volt, mint az akkor
egyedüliként kapható Planta tea (festett, aromásított
szederlevél). Emlékezetesek voltak a két paptanár vezetésével tett természetjáró utak, melyeken
sével tett
néhatermészetbarátaink
járó utak, melyeken
néha barátaink is
részt vettek. Egy
alkalommal
fehér
fagyöngyöt (Viscum
album) akart gyűjteni a Tanár úr. Szívesen mentünk segíteni: a fél-élősködő,
örökzöld cserjéket a
gazdafák koronájából kellett leszedni.
A fára mászás nekünk, fiúknak igazán
testhez álló föladat
volt. Az összekészített
„gömböket”
szorgalmasan megfosztottuk leveleiktől és a több kis
zsáknyi zsákmányt örömmel vittük haza. Néhány nap
múlva nevetve mondta nekünk a nagybácsink, hogy
barátja újból kiment a gyűjtés színhelyére. Az történt ui.,
hogy Amadé bácsi rosszul emlékezett: a vérnyomáscsökkentő növény szárai tartalmazzák a drogot, nem a levelei.
Persze, a keresett teának valót könnyen megtalálta másnap a Tanár úr és hazahozta. A gyógyfüvek főzeteiből
finom likőröket is készített Amadé bácsi.
Hallottunk tőle a tárogató nevű hangszerről, és említette, hogy neki is van egy. Kértük, szólaltassa már meg.
Nagy nehezen rávettük (ui. a tokban tartott ereklye egy
szekrény tetején volt sok könyv, doboz stb. társaságában.
A „famászó fiúknak” ez nem jelentett akadályt…!). Kíváncsian néztük a tokban rejtőző, több részből összeállítható hangszert, amit sajnos nem tudott megszólaltatni
Amadé bácsi. Mint mondta, nagyon összeszáradt, és új
fúvókára is szükség lett volna. Csodálkozva néztük a
„zenész” mivoltára utaló emléket: egy piros kerámia
„mézeskalács-szíven” egyik szerzeményének a kottáját a
szöveggel. Azt tudtuk, hogy harmóniuma a Kisasszony
temető kápolnájába került, ő egy „világvevő” rádiót
kapott érte cserébe. (Tényleg óriási volt az Orion rádiója…) Ő mutatta meg nekünk, hogy lehet tölgymakkkupaccsal sípolni. Rögtön megtanultuk.
1956-ban (?) a székesfehérvári papi otthonba került.
Talán 1959 nyarán találkoztam vele utoljára Egerben.
Lehet, hogy diáktalálkozóra hívták meg. Köszönésemre
megállt, és kérdezte, honnan ismerem. Mondtam, hogy
Ambi bácsi unokaöccse vagyok, néhányszor együtt kirándultunk. Mosolyogva búcsúzott el tőlem.
Havas-Horváth István

––––––––––––––––––––––––
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GÁRDONYI EMLÉKÉV
Gárdonyi és a ciszterciek
Kürti Menyhért dr. (1875–1949) iskolánkban 1899–1917 között a magyar és a latin nyelv és irodalom tanára volt, 1924-től 1937-ig pedig a gimnázium igazgatója. Gárdonyi Géza idősebb fiának – aki 1899–1903 között a II–
V. osztályban volt tanulója a Ciszterci Rend egri kath. főgimnáziumának –
három éven át osztályfőnöke és magyar-latintanára volt.
Kürti Menyhért tagja volt Gárdonyi Társaságnak, mely az író halála után,
Tordai Ányos kezdeményezésére 1923-ban alakult, elnöke Werner Adolf, a
gimnázium akkori igazgatója lett, főtitkára pedig Tordai Ányos.
A közölt írást – mely a Gárdonyi–Társaság Első Évkönyve 1924 c. kiadványban jelent meg – a társaság ülésén olvasta fel Kürti Menyhért, aki ekkor
a bajai ciszterci gimnázium igazgatója volt.

GÁRDONYI PEDAGÓGIÁJA
Annak a tartozásnak lerovásában, mely a GárdonyiTársaság irányában a számlámat terheli azért a kitüntetésért, hogy engem tagjainak sorába felvenni kegyes volt,
legfőképpen két levél, Gárdonyinak hozzám intézett két
levele, segített és segít. Az egyik itt van velem; a másiknak gondolkodásra késztő tartalma nevetői pályámon
sohasem ment ki eszemből.
Az első levelet 1899-ben, tehát még akkor írta nekem
Gárdonyi, amikor az egészen kezdő, hogy úgy mondjam,
sűrűn feketehajú gyerektanárban több volt a buzgóság,
mint a meggondoltság; nagyobb volt a képzelt bölcsesség, mint a való okosság; amikor az ember saját tapasztalat és okulás híján jobbára csak az elődöktől rámaradt
pedagógiai örökségből éldegélt. Mondom, ebben az időben írt nekem Gárdonyi levelet – okos levelet, – mely –
noha eljárásomnak finom kritikája is volt, a szuverén és
megfellebbezhetetlen tanárban nem az egészen természetes érzékeny hiúságot lázította fel, hanem az igazának
belátására vezetett. Szóval tanultam belőle. – A levél így
hangzik. „Főtisztelendő Uram! A fiam újságolja, hogy
holnap félórai áristom vár rá. Én ebben megnyugodnám,
hanem az aggaszt, hogy többed-magával lesz bezárva és
a cimborák valami olyan mulatságra tanítják, mely romboló hatású lesz egész életre. – Alázatosan instálom,
méltóztassék tekintetbe venni ezt az aggodalmamat.
Nekem ez az együgyű kis tanuló mindenem. Az anyja
alig három éves korában elhagyta és én dajkaként neveltem; így hát a viszony is szorosabb köztünk, mint apa és
fiú között szokott lenni. – De mondom, nem a büntetéstől
féltem, – mert ez kell, – hanem csak az alkalomtól. –
Kiváló tisztelettel kész szolgája, Gárdonyi.” – Nem is
kell mondanom, hogy a levél hatása következtében valamennyi delikvens megszabadult az áristomtól, sőt e
levél kitanítása után én gyerekeket áristomra soha többet
nem ítéltem. – Nem azért, mert Gárdonyi írta ezt, – hi-

szen Gárdonyi akkor még csak fel-feltünedezőben volt –
hanem azért, mert nagy okosságot írt.
A második levélhez szintén a szülő és tanár egymásra
utaltsága juttatott. Gárdonyinak „az az együgyü kis mindene” egyik napon nem jött iskolába. Önök tudhatják,
hiszen a múltban lehettek szülők, vagy most, a jelenben
azok, hogy a diáknak elmaradását bizonyítvánnyal kell
igazolnia. Ezt írja elő egészen helyesen az iskolai törvény. – A kis Gárdonyi, mikor a kiállott betegség után
először jött iskolába, bizonyítványt nem hozott, mert nem
adott neki az – ,,apukája”. – Kívánságomra másnap magjött a bizonyítvány e szokatlan tartatommal: „Kérem a
Tanár urat, szíveskedjék a fiam mulasztásának okául azt
elfogadni, amit a fiam mond”. És én elfogadtam. – Nem
azért, mert Gárdonyi kért rá, nem is azért, mintha elfogadhatóan, helyesen igazolt volna, hanem csak azért,
mert a gyerek egészen biztosan azt mondta, amit az apa
mondott volna, ha nevelői szántszándékoltságból nem
akarta volna fiára bízni az önigazolást.
Ez a két levét volt székfoglalómhoz témát keresgélő,
kutatgató s e körül tétovázó gondolatomnak biztos egyenesbe irányítója. Arra, hogy a felolvasásom Gárdonyiról
szóljon, kegyeletes okom van. A végén ez okot majd meg
is mondom. De tudok-e én Gárdonyiról valamit olyant
mondani, amit mások szebben, jobban, művészibben meg
nem írtak, el nem mondtak volna; vagy amit ezentúl
szebben meg nem írnának, élvezetesebben el nem mondanának? – E két levélre gondolva, jutottam arra, hogy
igen is tudok. Azt, ami e levelekben van, más el nem
mondhatja, s ami a közelebbi megismerkedés után kettőnk meghitt beszélgetésében legtöbbször nevelési, tanítási problémákról folyt: az csak a kettőnk dolga maradt;
ami ettől a Gárdonyitól s ebből a Gárdonyiból a közre
jutott, a köznek jutott legbájosabb míve, „Az én falum”
által: a nép tanítójának művészete az író művészetének
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ragyogása, pompázása által mindezideig elfödve, eltakarva maradt.
Van tehát anyagom. Ezért megpróbálom a falusi élet
idilljéből s poéziséből úgy-valahogy kivonni Gárdonyinak, a falu tanítójának, alakját, s ha Önök nem találnának
unalmasnak, a Gárdonyiról való pedagógiai ismereteim
összerakásából megrajzolom Gárdonyinak, a nép tanítójának, egyéniségét.
***
Dunántúl egy kis falujában vagyunk. Az iskola afféle
falusi iskola. Benne van a tanító lakása is: két kicsi szoba. Egyikben alszik ő, a másikban az anyja. A vendégszoba meg a dolgozó szoba maga az iskola. Kettőjökön
kivül más nincs a házban, mert a tanító még nőtlen, s
ahogy most gondolkodik, talán az is marad. – „Ha valami
búsítana – mondja Boriskának, a földesúr valamiféle
bizonytalan rokonának, kit minden ismeretség és szívvonzalom nélkül neki szántak – az nem lehetne más, csak
ha egyszer meg akarnék nősülni. Mert így, ami kevés
vágyam van, arra a jövedelmem elég. De ha nőt vennék a
házhoz, a világ legnyomorultabb emberének érezném
magamat. Tanítóné! Óh, mily szomorú cím ez, kisaszszony, és mily szomorú állapot. – Kell egy új ruha – az
asszony nem mer kérni, mert tudja, hogy nincs. Én meg
nem merem látni, mert tudom, hogy hiába. – Ha a feleségemnek vendégei jönnének, hogyan égne az arca, mikor
a szalmaszékre ültetné őket. – Magam – így – mondom –
gazdag vagyok. Nekem a szalmaszékek jó székek és a kis
lakás nagy lakás. Mert a faluban sehol sincsenek jobb
székek és jobb lakások, s a közönséges ember jobbat nem
is kívánhat. Csak az úri osztály az, amely a jónál jobbat
és a jobbnál különbet látván s ehhez fűződik minden
gondja s ebben telik el az élete… Én nem akarok másnak
látszani, csak annak, ami vagyok és nem akarok kedvetlenséget okozni azzal, hogy az vagyok, aminek látszom.
Én csak egy fakó, falusi tanító vagyok... De én ezen egy
cseppet sem búsulok: kell egy hídnak tennie, mely a
paraszt osztályt az úri osztállyal egybeköti. Ez a híd a
néptanító. Én szeretek az lenni, ami vagyok. Az én foglalkozásom kedves nekem. Én a faluban minden szíven
és minden lelken uralkodom… Ez nekem öröm…”
De milyen nagy öröm!
Alig várta azt az októberi napot, melyen – miután a
pap kihirdette, a kisbiró meg kidobolta, hogy
krumpliszedés után senki se tartsa otthon a gyerekét,
hanem küldje az iskolába – megkezdődik a tanítás. Az
ablaknál áll és a hosszúszárúból pipázgatva lesi, várja a
gyerekeket, A falu minden részéből szállingóznak a
nagytarisznyás fiúk, meg a piroskendős kislányok. A
fakilincs meg-megkattan az utcaajtón s Jézus Krisztust a
sokféle gyerekhang egymásután dicséri már a pitarban.
Egyiket-másikat már a lépéséről megismeri. – Ez a sánta
Gál-gyerek, amaz a Tabi Jóska; most jön Istenes Imre, a
legjobb deák; amott hunyorít a villogó feketeszemű, kis
rajkó, a Sárközi Laci és szép csendesen ül az urasággyerek, a szöszke Dezső, aki fehér kenyerét naponkint
kicseréli barnával, s akinek úgy megfáj, hogy ő nem
járhat – mezítláb. Az ajtó előtt egy anyának a küzdelme
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hallatszik. Kassné hozza a Rozikáját. A pöttön teremtés
most jön először az iskolába. Azaz hogy nem akar bejönni. „Isten tudja – mondja – Gárdonyi – mit képzelnek el a
kicsinyek a maguk kis eszével az iskoláról.” – Ölbe hozza be az anyja.
„Nem akart bejönni – mondja pihegve az anyja – sohase láttam ilyet!” „Miért félsz te, Rozika? – kérdi és
ölébe vonja a tanító úr a szöszke, fehérképű kislányt.
Látod, a többi pajtásod milyen vidám. Itt van ám a Tabi
Jóska is, akivel a nyáron együtt őrizted a libát. Gyere ide
Jóska! Mondd meg Rozikának, hogy kell-e itt félni? –
Nem kell félni ! – S a kis Rozi rámosolyog a könnyein át
a fiúra”…
Több új tanulója már nem jön. Becsukja a nagy
könyvet és végignéz iskoláján. Erre mind megcsendesülnek. Minden gyerek szeme rajta függ. Mennyi kék szem!
Milyen tiszta, igaz, becsületes szemek. Mától kezdve
mind az ő gyerekei. A lelkök az ő fehér papirosa, amit
teleír a tisztességtudásnak és az egymás iránt való testvéri érzésnek jeleivel. – Többel: Istenimádással. Int nekik,
hogy álljanak fel. Egyszerre felemelkednek mindnyájan.
– „Imádkozzunk,” hangzik az Isten-hívő mester szava. –
Teleírja honszeretettel: „Ma délután a babiloni rabságot
magyaráztam az iskolámban. Nem tudom, mi szükség
van arra, hogy Baloghék, Szabóék, Pöhölyék, Gálék,
meg egyéb örökösen falusi emberek ismerjék a zsidók
hánykolódásait. Jobban szerettem volna a rodostói rabságról, vagy március tizenötödikéről beszélni, mert épen
évforduló nap van.” – Teleírja természetszeretettel, növény- és állatszeretettel: A folyosón gyermekcsizma
kopog. A nyolc éves Eszter leány jön, hogy másnapra
elkéredzkedjen. Amikor a mondókáját lesütött szemmel
elmondta, felnyitja fekete selymes szempilláit s elébb a
mesterére néz, majd hirtelen meglepődéssel fordul szeme
az ablakpárkányon levő cserépvirágra. „No mi az, Eszter?” ,,Ismered-e?” – „Tulipán” – feleli mosolyogva. És
tekintete gyönyörűségbe merülten áll a virágon. – Ez a
kislány is olyan – írja Gárdonyi – mint a tulipán. Az arca
gömbölyű és üde piros. A szemei feketék és mélytüzűek.
– Ő az egyetlen feketeszemű leánya. A többi kékszemű, a
többi orgonavirág. – És a nyolcéves tulipán nézi a nyolchetes tulipánt. „Szereted ezt a virágot ?” – „Szeretem !” –
„Hát megcsókolhatod”. – Erre odament az ablakhoz.
Lábujjhegyre állt. És szemeit félig lehúnyva, csókot
lehelt a tulipánra. Hiszen mindennapi valami, hogy az
ilyen kislányok a tavasz kinyíltával bokrétát hoznak az
iskolába és csókolgatják, meg egymással is csókoltatják.”
Egy másik, bájos kép.
Elmúlt a tél. A tavasz ibolyaszagú, langyos lehelete
már érzik a levegőben. – Egyszercsak beereszkedik az
ablakon a napnak egy széles, fényes sugara, mint egy
kifeszített sárga selyemszőnyeg. A gyermekek arca felderül. Mind arra fordítja a fejét. Az egyik Gál-gyerek elkiáltja magát: ,,Nini fecske!” A sok gyerek keresztbe tette
mellén a kezét és a fecskéket nézve mind mosolygott.
Egymásra tekingettek, meg a fecskékre. Sőt a Daczógyerek felállott négykézláb a pad tetejére s úgy nevetett. –
A jó tanító meg kinyitotta az ablakot s pihenést – fecske-
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gyönyörködést – engedett. Mert a gyerekek öröme őt is
felvidámította. „Milyen bohó is a gyerek! – kiált fel Gárdonyi – s micsoda érzékeny a lelke minden változás iránt!
Az ő lelkük olyan, mint valami finom kis gép, mely erős
munkára nem képes, de minden csekélységre megperdülnek a kerekei. Nekik merőben más a világuk, mint a miénk. A mi nagy dolgaink nekik semmiségek, s amik nekünk semmiségek, azok nekik az érdekesek. A gyermek
kacag olyanokon, amiken mi nem is mosolygunk és sír
olyanokon, amiken mi a homlokunkat se ráncoljuk. Egy
tintacsepp, egy cserebogár, egy botlás: tud nevetni rajta, –
És sír, ha a tolla eltörik, ha csúfolják, ha fázik. Aztán sírás
közben valami kellemesen hat rá, – akkor a könnyein át
mosolyog.” (Gárdonyi: Az én falum. II. 2.)
Óh, kedves szülők és kedves nevelők, ha úgy ismernétek gyermekeitek lelkének csodálatos szerkezetét, mint
ahogy Gárdonyi ismerte és úgy bánnátok vele, mint
ahogy ő igazgatta, de sokkal több mosoly, de sokkal
kevesebb könny volna a világon!
De a Gárdonyi családjában is, mert az ő iskolája valósággal család volt, olykor-olykor hajba kapnak a gyerekek. Marci új irkát hozott az iskolába; a kezében hozta,
hogy össze ne gyűrődjék. A padon még szépen ki is simítja s nagy akkurátussággal minden előkészületet megtesz az íráshoz. Épen a madzagra kötött tintásüvegből
csavarja ki fogóval a dugót, mikor Kószó Jancsi hirtelen
fordultában Marcit megtaszította. – Marci visszahőkölt és
kikerekedett szemmel, szinte dermedten bámult az irkára,
a birsalmára meg a tarisznyára. Az üveg tartalma ezen
három tárgyon folydogált. De csak egy pillanatig nézi,
mert a következőben lobbot vetett a szeme s úgy teremtette képen a szomszédot, hogy az egyszerre a füléhez
kapott. – A tanító úr épen ebben a tragikus pillanatban
lépett be. – Marci sápadt volt. Jancsi piros. Az iskola
csendes a visszafojtott izgalomtól s mindenki a tanító úr
szavát leste,
„Először is spongyát!” – „Aztán meg ez a két fiú a
tanítás után itt marad, mert most nincs idő kivizsgálni a
dolgukat!”
Tanítás után megkezdődik a bűntárgyalás.
„Hát Nagy Márton, te beszélj először!” hangzik a
mester szava. – „No most meg már beszéljen a Kószó
János!” „Nem láttam mit csinál a Marci – úgymond –
csak ahogy megfordultam, hát meglökődött.” „Ha tudtad
volna, hogy ténta van a kezében, meglökted volna-e?” –
„Dehogy!” „No Nagy Márton! Bűnösnek tartod-e még
Jancsit?” ,,Nem!” – „Jól tetted-e, hogy pofon vágtad?” –
Egyet nyelt, aztán megint nyelt. Nos ? – „Nem!”
„Tudod-e te azt, hogy nagy bűnt cselekedtél ? Tudode te azt, hogy az ember arca szent hely ? Tudod-e te azt,
hogy az ember arca a lélek virága. Aki az arcot megüti, a
lelket üti meg. A lélek pedig Istentől való részünk –
örökkévaló. Bánod-e, hogy ezt cselekedted!” „Bánom !”
– „Hát ha bánod, csókold meg ott, ahol megütötted”. –
Aztán Jancsi odafordította az arca jobb felét. – Marci
meg megcsókolta.
Kérdem, vajon minden tanító, minden tanár így szoktae lefolytatni a bűntárgyalást ? Vagy pedig az elcsattant
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pofonra még egy pofont csördít ? Már csak kövessük a
Gárdonyi büntető kódexét, mert az ő büntető-csókjából
rögtön kihajtott a szeretet bájos virága: Marci és Jancsi a
havas kocsiúton csendesen egymás mellett ballagtak hazafelé: dombon, a keresztnél, Marci megállt. Jancsi is megállt. Marci a tarisznyából kihúzta a nagy birsalmát meg a
budlibicskát. – Az alma felét Jancsinak adta.
Gárdonyi iskolájának, ha efféle epizódok tarkították
is a tanrendjét, egészben a szeretet melege, a jókedv
derűje, a gyermeki léleknek félelemtől mentes könnyűsége és közvetetlenségig szabadsága adott jellegzetes hangulatot. De mert annyira bensőséges életet éltek együtt az
iskola testvérek és iskola-apa, ha az örömmel s búval teli
élet olykor-olykor a szomorú képét mutatta az iskola felé,
a hűs szélfuvalom valamennyiök szívét érintette.
Megbetegedett a kis Kovács Rozika. A jó tanító mindennap elküldi a maga követét, hogy hozzon hirt a betegükről. Ma délben a Gál gyerek nagyon rossz hírrel jött
vissza „Rozika már nem tud beszélni!” – E hírre maga a
mester megy át beteglátni. – A lányka ott fekszik az
ablaknál. A két keze a sokszorosan foltozott kék dunyhán. – A szeme bezárva. Az anya ott sírdogál. – Gárdonyi beköszön. A megszeretett ismerős hangra a leányka
felnyitja a szemét s mind a két kezét felemelve, tanítója
felé nyújtja. Ő aztán összefogja mind a két kezét és belesimogatja a tenyerébe.
„Rozika, szól hozzá, látod, eljöttem. – Ha én beteg leszek, eljössz-e te is; meglátogatod-e a tanítódat ? A szeme behunyásával jelezi, hogy meg.” – „Istenem, sóhajt
fel Gárdonyi, a te sok szomorúságod közt nincs a világon
semmi se szomorúbb, mint a beteg gyermek arca. S az
ilyen foltos ruhájú kis parasztteremtésnek is épen olyan a
szíve, mint a bársonyba öltözött grófleánykáé. A gyermekarc meg a gyermekszív. Ezt a Teremtő egyenlően
osztotta szét az emberek között.”
Este 4 óra felé diktálásra írtak a gyerekek, mikor az
iskola ablaka alatt nagy lépésekkel a bakter ment el.
Ment a templom felé. A tanító úr nem tudott tovább diktálni. Istenes Imrének, a legjobb diáknak intett, hogy
diktáljon tovább. – Megcsendül a lélekharang. A diktáló
gyerek is elhallgat, Mélységes csönd. És minden gyerek
nagyra nyíló szemmel bámult fel a tanítójára. Úgy érezték, hogy aki meghalt, nekik kis testvérük, tanítójuknak
meg leánya volt.
„Imádkozzunk!” fejezte be a szomorú tanítást Gárdonyi.
Az a nagy szeretet, mely a Gárdonyi iskolájában honolt, mely a gondjaira bízott gyerekeket valósággal fiaivá, leányaivá varázsolta át, a legtermészetesebbnek, a
legigazabbnak érezteti velünk Gárdonyinak ezt az elégikus megnyilatkozását: „Mióta megszűnt a tanítás, árva
vagyok. Milyen furcsa,, mikor az iskola csendes!” – Nem
is állja soká. A szeretet gyerekei után viszi. – A zsebébe
tesz egy ábécés könyvet és kimegy a mezőre, mert a
tanítványai mind odakünn vannak a szabad ég alatt. Az
aprók libát legeltetnek, a nagyok a lovakat őrzik. Akikre
aztán rátalál, sorba megleckézteti őket, hogy nem felejtették-e el azóta a betűket. A vak koldus unokája, az
Ábris gyerek a patak vizéből ugrik elő, ahogy meglátja a
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tanító urat; magára kapja ruhácskáját s csak úgy hajavizesen neki iramodik, nem hogy el-, hanem hogy hozzáfusson s a kicsi gyerek örömmel fogódzik a kezébe.
(Gárdonyi nem engedte meg, hogy neki kezet csókoljanak.) – Bozóki Ilonka meg a libát őrzi a patak parton. –
A füzfabokor árnyékában dalolgat s egy bodzafa-darabra
rongyokat öltöget. A fadarabból baba lesz, a rongyokból
selyemviganó. – Aztán a fadarabot odaszorítja ahhoz az
együgyű kis szívéhez. Gárdonyi csöndes álltában hátulról
nézi, nézi az ő kis kékszemű, fehérarcú gyermekét. S
lám, a lányka megérezte, mert felugrott, hozzá futott s
átölelte a két lábát. Ő meg megsimogatta. – „Tudok még
mindent – szólt a kis teremtés, – kérdezzen ! S hogy
tudott felelni, a szeme szinte könnybelábalt a boldogságtól. – Aztán megmutatta a babáját – írja tovább Gárdonyi.
– A babához adtam egy vörös selyempántlikát, ami a
könyvemben hevert, meg kifaragtam a baba fejét.” –
(Gárdonyi: Az én falum. I. 35.)
Akik ismerjük a falu életét, tudjuk jól, hogy ott az
„arisztokráciát” az uraság, a pap és – mondjuk – a jegyző
alkotják. A tanítót csak befogadják ezek az urak a társaságukba. – Gárdonyi is jó volt a papjával, járatos volt a
földesúrhoz, sőt a báró úr is tudott nyájas lenni hozzá;
kezet is fogott vele; ő vele, ki még sohasem fogott báróval kezet; a bárónő őméltósága meg különösen is kitűntette, mert meg is látogatta egy kis francia traccsra, egy
sakkpartira, miközben a zongorán is eljátszott egy-egy
dörgő futamot.” – „Hiszen – vélekedik Gárdonyi – a falu
oly kicsiny és olyan kevesen vagyunk újságolvasók,
hogy itt a tanító is úrnak számítódik. De azért ő érzi,
hogy csak „egy fakó, falusi tanító” s ezért észben is tartja, hogy minden társaságban ő a legkisebb; őt illeti az
asztalnál az utolsó hely s a beszélgetők közt a hallgatás.
De a falu népe, ha a Gárdonyi definíciója szerint
„összekötő híd” tud lenni a parasztosztály és úriosztály
között, ha igazán a nép tanítója: nem így vélekedik felőle
s nem így érez iránta. – Akkor tiszteli is, szereti is. –
Tiszteli tudásáért és munkáidért; szereti hozzávaló hajlandóságáért, meleg szívéért. Tiszteli benne az urat, szereti benne a nép fiát. – Tudatlanságban tudásért, tanácstalan bajban tanácsért; betegségben orvosságért hozzá
fordul legnagyobb bizalommal; öröme van – az örömét,
fájdalma van – a fájdalmát vele meg tudja osztani. Gárdonyi ilyen néptanító volt. Egy cseppet sem kapta el a
báró úr kézfogása, se a báróné mosolygása: meg tudott
maradni a nép tanítójának. Boldog volt, ha a nép fiai
közé vegyülhetett, akár a pásztortűz mellé heveredve,
akár a falu kaszinójában, a malomban diskurálva, akár a
fonóban mesét hallgatva. – Tanult tőlük és tanította őket.
– A felhőbe burkolódzott sárkány, a rajta ülő barboncás
(garabonciás) diák, aki előolvassa a zivatart; a lakatnyitó
vasfű; a kötőfékkel embert is lóvá változtató rusnya boszorkány; a boszorkányűző ökörfark-kóró s nyírfaág; a
kincset látó táltos; a kakason lovagoló cigányasszony; a
forgó szélben táncoló őrdög és boszorkánypár oly erős
képzetek s oly szilárd tudatok a népünk lelkében, hogy
ember legyen, nagyon okos ember, aki megbirkózik
velők. – Gárdonyi csak tétovázva nyúl hozzájuk: „Az a
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kérdés fordult meg az elmémben – írja, – hogy meghagyjam-e az öreg Bordácsnak a sárkányos diákját, vagy
elmagyarázzam tőle, hogy a nép is tudja: micsoda más
erő keveri ránk a zivatart? Mert némely pogánykori hitünk maradékával kár ezt cselekedni. Kedvesebb az ilyen
nekünk és többet ér, mint amennyit a tudomány ad érte.
De gondoltam, jobb, ha a nép is abban ismeri meg a
szépet, ami igaz. A természetnek ereje a maga fenséges
valóságában többet ér, mint a babonák”. (Gárdonyi : Az
én falum I. 28.)
Hogy a Gárdonyi bizalma bizalmat, szeretete szeretetet szült a nadrágos ember iránt ősidőktől bizalmatlan és
szeretetében nagyon önző parasztemberben is, ezen sem
fogunk csodálkozni. – Istenes Imre jó tanuló fiát a gimnáziumba szánta: majd a tanító úr mondja meg. – Burner
András felesége nehéz beteg: majd a tanító úr létrehozza.
– Kevi Imre szerelmi bánatában elbujdokolt: majd a
tantó, úr eligazítja a dolgot. – Borza János török bankóval – váltóval – keveredett bajba: majd a tanító úr tanácsot ad. – Kadariéknál Soós Istvánék háztűznézni járnak:
a Juliska és a Pesta szívét a tanító úr igazgatja. – Képcsináló jött a faluba. Kevi Pál a legszebb öreg ember. Kérhetnék őt császárok, királyok, hogy üljön a festőnek, azt
már nem teszi. De a tanító úr kedvéért – csináljanak
belőle akármi bolondot – már csak megteszi. – Fodor
András a legjobb mesemondó, de csak ritkán oldódik
meg a nyelve. – A tanító úr akarja ... „No hát, – jól van –,
elmondok egyet!”
Mélyen tisztelt Hallgatóim ! Folytathatnám a példálózást akár napestig, hogy a jó tanító micsoda Isten-áldás a
faluban! Én azonban más tanulságot akarok ebből a rövid
kis szemelgetésből levonni. Azt az igazságot, hogy aki
szereti a gyermeket és szereti a gyermekhez hasonló naiv
népet, az jó ember. Gárdonyi nagyon szerette a gyermeket, nagyon szerette a népet: Gárdonyinak nagyon jó
embernek kellett lennie. – Ilyennek mutatja magát írásaiban, ilyennek mutatta magát egész életében s ilyennek
ismertem meg pedagógiai elveiben. – Előttem többször
fejtegette, hogy az emberiségre kívánatosabb a jó ember,
mint a csak okos ember. És sokszor mondta buzdítólag,
hogy inkább jó embereket neveljünk mint csak okos
embereket. Én azt hiszem, hogy Gárdonyi a maga falujában jó embereket is, okos embereket is nevelt.
Mélyen tisztelt Hallgatóim! Ha valaki azt mondaná,
hogy ezzel a semmiséggel, amit Önök előtt felolvasni
szerencsém volt, kár volt a kis Magyarország legdélibb
pontjáról a kis Magyarországnak csaknem legészakibb
pontjára felfáradni, mikor meghallgatására az otthonból
csak ide előadni is kár volt: a kritikusnak talán igaza
lehet; de nekem is igazam van, mikor azt mondom, hogy
nekem nagyon érdemes volt ide jönnöm. Oly jól esett ma
délelőtt egy könnycseppet ejteni annak a jó embernek a
sírjára, s oly jól esett most e kegyeletes ráemlékezéssel
egy igénytelen hervatag, virágszálat tűzni az íróművész
hervadhatatlan koszorújába.
Kürti Menyhért dr.
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Beszámolók a 2013. 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…
Dr. Palos Bernardin szavai 1989 májusában, Egerben

70 évesek – (1936–1943) – Dr. Ágoston Julián osztályának
öt öregdiákja jött össze Budapesten június 23-án a jubileumi érettségi
találkozóra és a budai Jó Pásztor templomban vettek részt szentmisén. Ennek a templomnak az altemplomában van elhelyezve Ágoston
Julián osztályfőnökük hamvai. A szentmise előtt Bacskai Ottó osztálytársuk köszöntő szavai után helyezték el itt koszorújukat.
Kedveseim! 2008-ban úgy váltunk el Egerben egymástól, hogy a
70 éves találkozónkat is itt tartjuk meg. Sajnos ez nem sikerült. Hiába, elmúlt öt év sok változást hozott. Ketten végleg eltávoztak s mi
többiek egyre több gyengeséggel bajjal küszködünk. Így határoztuk
el, mi páran – élők – hajdani osztályfőnökünk földi maradványai
mellett megidézzük azokat, akik a világ különböző tájain távoztak el a
földi életből. Pár percre hagy legyünk együtt valamennyien, akik
egykor – érettségi után – együtt vágtunk neki az életnek. Együtt köszönjük meg Neki – Julián atyának –, hogy helyes utat mutatott nekünk, és Ő is – példát mutatva – azon járt. Hisz e keserves években,
Ágoston Julián és édesanyja közös sírban
amikor nyögve, botladozva, elesve és újra felállva igyekeztünk emberhez méltón élni, Ő is példát mutatva, együtt szenvedett velünk.
Valamennyiünket: Osztályfőnök atyánkat, elhunyt tanárainkat, osztálytársainkat, utánunk botorkáló önmagunkat a
végtelenül irgalmas Úristen jóindulatába ajánljuk!

Az 1943-ban végzett osztály tablója, ahogy ma az iskolánk földszintjén látható
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A szentmise után a közeli étteremben a hozzátartozókkal és a vendégekkel közös ebédet fogyasztva idézték fel a
Szent Bernát gimnáziumban együtt töltött nyolc esztendő, majd az utána következő 70 év emlékeit.
A találkozón részt vettek: Bacskai Ottó és felesége Joly, dr. Erdős László és felesége Márta, dr. Janka Ferenc,
Komoróczy László, valamint lánya Ildikó és veje Károly, Nagy Lajos, Simon Miklós lánya Simon Rita és a Ciszterci
Diákszövetség képviseletében: Oláh Gyula.
Az 1943-ban érettségizett osztályból összesen 12-en élnek. A találkozón nem tudtak megjelenni: dr. Csank István,
Madarász Endre, Mátrai Imre, Molnár József, PukyPál, Simon Miklós és Szkladányi József.
Az osztály tagjainak pályafutásáról dr. Erdős László diáktársuk készített egy kis statisztikát: 49-en érettségiztek, közülük 4-en a háborús események alatt meghaltak. A felsőfokú tanulmányaikat az alábbiak szerint kezdték el, ill. pályájuk a katonák kivételével az alábbiak szerint alakult:
pap és szerzetes
jogász
orvos
mérnök

7 fő
3 fő
4 fő
11 fő

tanár
katona
egyéb foglalkozás

8 fő
3 fő
9 fő

***

64 évesek – (1941–1949)
Olyan korosztályhoz tartozunk, melynek sorsát a háború és az azt követő évek kiszámíthatatlan politikai döntései
erősen befolyásolták. 1944-ben sokan családostól menekültek, 1948-ban az iskolák államosítása és egyben a kollégiumok felszámolása befolyásolta sok társunk sorsát. A kényszerhelyzetek miatt távozottakat mindig is hű barátként tartottuk számon és amint lehetőség adódott a szokványos érettségi találkozóra, mindenkit meghívtunk, akivel együtt jártunk
és akinek címe ismert volt.
Most a 64 évi érettségi és diáktársi találkozóra került sor. Sajnálatosan szeretett városunkban, Egerben az utóbbi két
évben már alig maradtak közülünk. A részt vevők legnagyobb része Budapesten él. Sajnos korunk már nehézkessé teszi a
le- és visszautazást, ezért – mint tavaly is – a találkozót Budapesten tartottuk és valóban emelkedett a résztvevők száma.

Másodikas korunkban Erdélyi Guidó osztályfőnökünkkel, aki az alsó négy osztályban vezetett bennünket

A közös elhatározás szerint 2013. május 12.-én 11 órakor részt vettünk a Budai Szent Imre ciszterci templom nagymiséjén, ahol Emil Atya szeretettel köszöntötte az egri ciszterci öreg-diákokat.
Mise után a közelben lévő Flamenco étterembe mentünk, ahol előre foglalt asztaloknál közösen ebédeltünk. Étkezés
után a lassan kiürült étteremben egy rövid kötetlen beszélgetés volt, melynek egyik témája a jövő évi 65. jubileumi
találkozó helye volt. A tradíció, a nosztalgia Eger mellett szólt, de sajnos ennek érvényre jutását akadályozza, hogy az
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utazás miatt többen fognak bizonyosan távol maradni. A lelkesedés töretlen, de ez nem pótolja a realitást. Reméljük
ebben valami ésszerű elhatározásra jutunk.
A találkozón családtagokkal együtt 17-en voltunk: Bene István, Böjthe Laci és Magdika, Fecske Laci és Gabi, Fikár
Laci és Rita, Gyulai Gyurka és leánya Teodóra, Kékesy Tibi és Incike, Póta Béla, Szalmási Pali, Szedlacsek Jóska,
Székely Gyurka és Enikő, Zsurkai János.
Az elmúlt találkozó óta – hála Istennek – halál-esetről nem érkezett hír. Értesíteni ugyan mindenkit sikerült, de végül is családi elfoglaltsága miatt kimentette magát v. Botár Sanyi és Nickl Karcsi barátunk, egészségükre hivatkozva
Homonnay Tibor, Kovács Jenő, Molnár Laci, Pozder Miklós, Szemző Gyuszi, Tanyi Laci és Veres Árpád. A távol maradottak kértek arra, hogy tolmácsoljam szeretet-teljes üdvözletüket és sajnálatukat, hogy nem lehetünk együtt. Reméljük Isten segítségét, hogy jövőre is hiánytalan lesz a megjelenők és üdvözletet küldők száma, senki nem hagyja cserben
a régi barátait.
A beszámolót összeállította: Póta Béla
***

62 évesek – (1943–1951) – 2013. június 9-én a Szent Bernát ciszterci templom 10 órai miséjén találkoztunk. A
szentmisét osztálytársunk Jéger Károly Hugyecz János templomigazgatóval koncelebrálta. Jéger Károly szentbeszédében a diákéveket idézte:
Nem hangzik elferdült patriotizmusnak, ha valaki azt mondhatja magáról: az egri ciszterci Szent Bernát Gimnázium
tanulója voltam. Ez nem melldöngetés. Az egri falak lelki és fizikai értelemben is Szent Istvánig nyúlnak vissza. A város
épületei és intézményei, a török után újraépülő Eger barokk lendületét örökítették ránk. Minden megismétli a kuruc
püspök Telekessy szavait, aki a bécsi udvar sima modorú nyomozóinak faggatására keményen így válaszolt: „Ne engem
nyúzzatok, beszéljenek a kövek!”
Mi évenként összejövünk, hogy meghallgassuk mit beszélnek a kövek, gondatlan fiatalságunkról, lassan a régmúlt
színtelenségébe belekopott tudós, de ma is példaképnek tekinthető tanárainkról. Itt rakták le sokunk életének azt az
alapköveit, amelyek a sorsot váltogató, délibábbal kecsegtető rendszereket segítettek áthidalni.
Megöregedtünk. – Ha a bennünk szunnyadó vitalitás nehezen is tud ebbe beletörődni, de mind újabb formában jelentkező tehetetlenségünk kemény válaszaival elfogadtatja mindegyikünkkel.
Hosszabb lesz évenként a névsor, amikor a misében elhunytjainkra emlékezünk. Az élők közül mind többen küldenek
egy levelet vagy e-mailt maguk helyett: Lélekben veletek vagyok, de… de…
Megöregedtünk, de nem jelenthet ez önmarcangolást, tudatosan simuljunk bele az életünket végigkísérő Jóisten kezébe… – Megöregedtünk, adott az Isten alkalmat, hogy az alkotás lázában sokszor elfelejtett, vagy abbahagyott imádságainkat újrakezdjük. A beszélő kövek hangtalan duruzsolása így selymesedik át a kesergés helyett szelíd hálaadássá.
Hugyecz atya név szerint megemlékezett az elhunytakról. Eddig 29 osztálytársunk halt meg, ebből 21 volt ciszterci diák,
nyolc pedig Dobós. A szentmisén a beszámolót készítő unokája: Bartha István 11.D. osztályos tanuló ministrált.
A szentmise után a hittanteremben jöttünk össze beszélgetésre. Demeter László felolvasta Szűk egri utcákon c. versét.
Bágyadtan bóklászok szűk egri utcákon,
Esőtől, tócsáktól nedves lábam, arcom,
Mert ilyen szomorú, rideg a november,
S úgy érzi, hogy többé esélye már nincsen,
Sorsa bús öregség, léte reménytelen…
Elhaltak mellőlem víg, vessző dalos cimborák,
Elcsitultak lassan régi, kedves nóták…
Idegenné váltam Egerben úgy érzem,
Nem ismernek itt már csak nagyon kevesen…
Akad-e még barát, vagy régi szerető,
Vidám, vagy szomorú emléken merengő…?
Tán bús és elgyötört, tele gonddal-bajjal,
Ámde mégsem fogad panasszal és jajjal,
Hanem felkínál egy kényelmes széket,
Netán egy pohár bort, s biztat, hogy beszéljek…
Van oly öregcserkész, kinek lelkében még
Régi tábortüzek emléke benne ég?
Kivel együtt jártam a székely csűrdöngölőt,
S népdalt tanítottunk, vígat és kesergőt?
Akad még önzetlen, együttérző lélek,
Kivel gondolatot, eszmét cserélhetek,
Kinek elmondhatom; nincs még minden veszve,
Ha bízunk egymásban vállt a vállhoz vetve,
Segíthetjük egymást bajban, betegségben,

Hogy tilos csüggedni és letörni teljesen!
Hiába hanyatlik, gyengül öreg testünk,
A kijelölt úton tovább kell még mennünk,
S közben el kell hagynunk átkot, gyűlöletet…
Csak derű és szeretet kísérhet bennünket.
A „Kaszást” legyőzni úgysem tudjuk soha,
Dac és lázadás hát meddő és ostoba.
Olyan jelt kövessünk, mely jó felé mutat,
Tegyük virágossá azt a végső utat…
Elmondhatnám nektek öreg barátaim;
Úrrá lehetünk még életünk gondjain,
Ha megszorítjuk egymás bátorító kezét,
Derűvel fokozva szívünk szeretetét,
Ha rátalálunk újra régi önmagunkra,
Gyermekkori tiszta, tündér-álmainkra,
Ha próbálunk ismét gyermekként szeretni,
Könnyebb lesz az úton végleg hazatérni…
Szűk egri utcákon, bús őszi esőben
Valami felcsillant a gomolygó ködben;
Szép egri életem s a fiatalságom
Oly valószerűen, olyan tisztán látom...
Tudom elfogadni a múltat s önmagamat,
Békésen, derűsen megélni sorsomat.
Szomolya, 2009. november

Majd átmentünk a Santofer vendéglőbe, ahol megebédeltünk és még sokáig elbeszélgettünk.
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A találkozón jelen voltak: v. Bartha István és felesége, Demeter László és felesége, Gődl Károly, Kárpáti Jenő és felesége, Tilless Béla, Jéger Károly és Beniczkyné Magdi, Rozgonyi (Poszet) László és felesége.
Távolmaradásukat jelezték: Bogdán Kálmán, dr. Csányi László, Kocsis Antal, dr. Jobbágy Aladár, dr. Kilián István,
Varga Pál, Vargha László, Szabó Bálint. Többnyire egészségügyi okokra hivatkoznak.
v. Bartha István
––––––––––––––––––––––––––––

100 évvel ezelőtti 50. éves érettségi találkozó
Csák Györgytől, iskolánk nyugalmazott tanárától kaptuk ezt a képet, mely dédapjának találkozóján készült.
„A 325. évét ünnepelő Alma Mater évfordulójához jól
csatlakozik ez a kedves családi kép – írja Csák tanár úr. –
Dédapámék 1863-ban érettségiztek. A korabeli Évkönyvben – akkor »A Cisterci Rend Egri Kath. Főgymnnasiumának TUDÓSÍTVÁNYA az 1862/3-ki tanévre«
volt a címe – olvashatjuk, hogy a nyolcadik osztálynak 30
tanulója volt. »Nagyságos és főtisztelendő Kassuba Domokos főgimnáziumi főigazgató úrnak tiszteletük jeléül«
küldték a fényképet a képen látható öregdiákok; balról
jobbra: Csák György, Babócsay Sándor, Csák Gyula,
Böck Géza, Foltin Pongrác és Dulovics Béla. (Csák Gyula a dédapám, Csák György az unokatestvére.”
–––––––––––––––––––––––––––––––

75 éve énekeltünk a Líceum udvarán
Talán még emlékeznek egy páran arra a gyönyörű tavaszi estére, amikor 1938 májusában – a 34. Eucharisztikus Világkongresszus és Szent István év alkalmából – az egri középiskolák kórusai együtt énekeltek a Líceum udvarán.
A korabeli Eger újság összeollózott tudósításból – Huszty Zoltán írása – idézünk:

(Mozart: Ave verum, és Viadna:
Exultate justi volt a két ének-számunk –
a szerk.)
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CURRICULUM VITAE VI.
Kilián István diáktársunkat 80. születésnapján tanítványai, tanártásai, tisztelői – több
mint 50-en – „SZÍN – JÁTÉK – KÖLTÉSZET” c. 450 oldalas kötetben köszöntötték
tanulmányaikkal.
A kötetet bevezető laudáció a mi szívünkből is szól:

A tudományos életben egyre kevesebben tudnak vagy akarnak iskolát teremteni: Kilián
István az iskolateremtő tudósok közé tartozik -– írtuk tíz évvel ezelőtt.– Kilián professzor
70. születésnapján. A megállapítás azóta is igaz: az elmúlt értizedben két kiemelkedő hallgatója védte meg PhD disszertációját, az általa vezetett tudományos műhely három kritikai
dráma-kiadást, egy modern helyesírású passió gyűjteményt, két tanulmánykötetet és számos
szakcikket jelentetett meg, három nemzetközi konferenciát szervezett. A dráma-kutatócsoport
ma három generációs, határon túli magyar és kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal. Kilián
István – immár professor emeritusként – rendszeresen tart órát a Miskolci Egyetemen, előad
konferenciákon, szinte napi látogatója a kézirattáraknak és levéltáraknak. Nyolcvanadik
születésnapjához közeledve is energikusan dolgozik, most készült/készül el két nagy, a teljességet közelítő gyűjtemény sajtó alá rendezésével a régi képverseket és az archaikus magyar-latin betlehemes játékokat tartalmazó
kötetekkel. Eközben a csíksomlyói misztériumjátékok következő kötetrészei is ott vannak a számítógépén.
Vagyis: fáradhatatlanul dolgozik fiatalokat megszégyenítő energiával. Úgy látszik, alig pihen: vagy csak néha, amikor népes
családja körében – három gyermekével, tizenöt unokájával és három dédunokájával – lehetősége van a kikapcsolódásra.
Nyolcvanadik születésnapján azt kívánjuk Kilián Istvánnak, az iskolateremtő tudósnak, a 2013. évi Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetettjének, hogy a további értizedeket is hasonló szellemi frissességgel és teljesítménnyel töltse.
Boldog születésnapot! – Tanár Úr.
Isten éltessen! – kedves Pista.
***
További részleteket közlünk Kilián István diáktársunknak „folyamatosan készülő” életrajzából.

MUNKAHELYEIM
1950 nyarán a bervai volt cserkész menedékház területén hatalmas építkezés kezdődött. Valamiféle „csokoládégyárat” építettek itt, amelyről már az alapásás, azaz
építkezés első pillanatától kezdve mindenki tudta, hogy
az lőszergyár lesz. Az alapok építése kezdetén hatalmas
autók fordultak meg ezen a vidéken, s hordták el innen a
talajt vagy szállították ide a törmeléket azért, hogy a
talajt egyenlő szintre hozzák. Magyarul egy hatalmas
területen kellett a dimbes-dombos talajt nagyobb gépek,
legfeljebb teherautók segítségével vízszintessé tenni. Ide
jelentkeztem segédmunkára. Mindössze egyetlen napig
vitézkedtem itt, s minthogy az égető napban a gatyámon
kívül mindent lehajítottam magamról, estére vagy talán
már délutánra be is lázasodtam. Nyilván napszúrást kaptam, s emiatt emelkedett meg jelentősen a testhőmérsékletem. Munkám nem volt különösen nehéz. Egy döngölő
gépet bíztak rám, amit békának neveztek, s ez gombnyomásra ugrott egyet, majd lehuppant a talajra, s ezzel
tömörítette, döngölte a frissen ásott vagy hordott talajt.
Két hatalmas karszerűséget tartottam a kezemben s azon
volt az a bizonyos gomb, amelyet ha megnyomtam, ugrott a béka. Túlságosan nem tetszett ez a nem különösen
nehéz feladat, de a magasra szökött lázam is elkedvetlenített, s ezért másnap egész nap feküdtem, talán azon az
este, de e következő egész napon sem éreztem jól magam. Ezért talpra állásom után már el sem mentem még
egyszer oda dolgozni. Annyira nem érdekelt a dolog,

hogy még az egynapi munkabérem sem izgatott, ott
hagytam a pénzem a vállalatnál, csak így reméltem, hogy
elfeledkeznek rólam.

A GÖDÖRÁSÓ
Magántanuló koromban azonban már dolgoztam.
Hárman az egykori oblátusok közül elmentünk fizikai
munkásnak a MÁV-hoz dolgozni és a MÁV Villamos
Felsővezeték Építő Vállalat segédmunkása lettem 1951től. A cég telephelye előbb a kőbányai állomáson volt,
később ugyanezt átköltöztették a rákosi állomásra. S így
minden nap korareggel, azt hiszem már hat órára kint
kellett Rákos állomáson lennünk.
Munkát végeztünk. A győri vonalról leszedtük az elkopott vezetékeket, s azokat, amiket még lehetett valamelyest használni, beépítettük a Rákos állomás területén azok
fölé a vágányok fölé, amelyek nem voltak oly sűrűn használatban. Így dolgoztunk sokszor több héten át is a győri
vonalon. Amikor Rákos állomáson elkezdődött a villamosítás akkor a segédmunkások beálltak gödröt ásni, majd
oszlopokat állítani, s ha az oszlop már több vagy inkább
sok ember kemény munkája révén már állt, akkor betont
kevertünk s ezeket a hatalmas gödröket teletöltöttük betonnal. Ezeket a munkákat azonban én hivatalos gödörásói
minőségemben végeztem. Kinevezésemet máig őrzöm.
Hónapokkal később, amikor már a Rákos pályaudvar
valamennyi sínpárja felett már kiépítettük a villamos vezetéket, akkor kezdtük az oszlopokat telepíteni a Gödöllő
felé tartó vonalon. Én dolgoztam Gödöllő és Aszód között
is. A villamosítás láthatóan nagy ütemben haladt.
Igen érdekes volt a vállalat személyi állománya. A
hivatalokban, azt hiszem, jóindulatú és jóakaratú mérnö-
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kök dolgoztak és terveztek. A segéd- és a szakmunkás
gárda viszont eléggé tarka volt. Akadtak természetesen
olyanok, aki ezt a munkahelyet végelegesnek tartották, s
képesítésük másra nem, csak erre jogosította fel őket.
Akadtak viszont olyanok, akik szükségből, kényszerből
helyezkedtünk el itt, s arra gondoltunk, hogy a politikai
helyzet fordultával majd korábbi pályaválasztásunk lehetőségeit keressük meg.
Egy oblátustársam édesapja találta a MÁV-nál részünkre ezt a munkát. Ez segédmunka volt, de óriási
előnyt jelentett, hogy segédmunkásként kaptunk vasutas
igazolványt, s ezért a magyar MÁV területén mindenütt
ingyen vagy nagyon kedvezményesen utazhattunk. S az
olcsó utazás lehetősége mindhármunkat felvillanyozott.
Az a cég, ahová némi protekcióval bekerültünk, a vasúton belül egy külön vállalat volt, amelynek az volt a
feladata, hogy karbantartsa az egyetlen győri vonal villamos felsővezetékeit, illetőleg a tervek szerint elkezdje a
Budapest-Miskolc vasútvonal villamosítását. Segédmunkások lettünk itt is. Gödörásói kinevezést kaptam, kaptunk ugyan, de mindent végeztettek velünk, amit egyáltalán építeni kellett. Ezen a munkahelyen egy évet töltöttem el. Munkánk volt bőségesen. Akkor kezdték a Budapest-miskolci vonalat villamosítani. Ennek a munkának
azonban hamarosan jelentkezett a legnagyobb akadálya.
Nem volt elegendő nyersanyagunk. Hiszen a kiépített
villamos felsővezetéknek nagyobb százalékban rézből
kellett lennie, rezünk meg akkor sem volt, s ma sincs, de
építeni kellett. A győri vonal „munkavezetéke” azaz az a
vezeték, amelyről a vontatómozdony áramszedője kapja
az áramot, már nagyon kopott volt, s minthogy óriási
feszültséget hordozott, az esetleges szakadás, szörnyű
tragédiákat okozhatott volna. A győri vonal egy szakaszáról tehát le kellett szedni a kopott vezetéket, s ezeket
az agyonhasználtakat kellett felhasználni Rákos állomáson. Az állomások mellékvágányain, természetesen kevesebbet használódtak el a vezetékek, s elszakadásuk
nem is jelenthetett nagy veszélyt.
A gödörásóknak gödröt kellett ásnunk, amelybe az
oszlopokat állítottuk. Ez legalább 10 embert igénylő
munka volt. A vasoszlopok alá keményfa görgőket helyeztünk, s ezeken a görgőkön toltuk a célba a hatalmas
oszlopokat. Az oszlopok felállítását is még több ember
végezte el. A vasoszlop keskenyebb végét kellett megemelnünk, majd alátámasztottuk két végén vaskos kötelekkel összekötött támasztékkal, majd a támasztékkal
emeltük az oszlopot magasabbra, s egy magasabb támasztékot helyeztünk a megemelt oszlop alá. Ezután már
csak az támasztó oszlopokkal emeltük a hatalmas vastestet tovább, s amikor már az oszlop nehezebb és szélesebb
része a gödörbe belecsúszott, akkor mintegy 45 fokos
szögben állt ferdén, majd újabb támasztékokkal sikerült
függőlegesre állítani a súlyos vastesteket, s közben minden oldalról biztosan megtámasztottuk, hogy az oszlop
tökéletesen függőlegesen álljon. S most már csak arra
kellett ügyelni, hogy a szabványos méretűre ásott gödör
közepén álljon a vasoszlop. Majd mind a négy oldalt
kitámasztottuk, s ezután már csak sódert, cementet, s
vizet kellett hoznunk, hogy keverjük a betont, majd dobáljuk és döngöljük a gödörbe az oszlop köré. Hatalmas
munka volt ez, de a rákosi pályaudvar nem tudom hány
oszlopát így állítottuk fel. A sínek két oldalára rendben
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elhelyezett s bebetonozott oszlopokra ezután már csak rá
kellett a vezetékeket szerelni, amikor a beton már megkötött. A két oszlop közé legelőbb dupla rézdrót sodronyt
feszítettünk ki. Ebben a munkában már a csigasorok is
segítségünkre voltak. A két oszlop egymástól való távolsága olykor még ötven méter is lehetett. Az áramot fogadó
hatalmas oszlopok tetejére vasigát raktunk, amelyre szigetelő csigákkal ellátott vezetékeket húztunk, majd összekötöttük az áramot hordó vezetékekkel, s így a munkavezeték is kapott annyi áramot, amennyi szükséges volt ahhoz,
hogy egy Kandó mozdony óriási terheket elhordozzon.
Ez a munka természetesen nem volt veszélytelen. Én
akkor 17 esztendős voltam, s természetesen nem a legnehezebb munkákat bízták rám. Nem is voltam annyira
izmos és megtermett, hogy a nehéz fizikai munkát elbírtam volna. Látszott rajtam, hogy éveimet iskolában töltöttem, s legfeljebb csak a bükki kirándulások tették
próbára kitartásomat, fizikai erőmet. Itt az oszlopok görgőn tolásával, az oszlopok felállításával igen nagy erőt
kellet egyszerre, vezényszóra kifejtenünk. Az én feladatom az volt, hogyha az oszlop vége már elért a görgőhöz,
s már lement volna róla, akkor a görgőt előre kellett
vinnem az oszlop elejére, s úgy kellett elhelyeznem, hogy
a gördítés során az oszlop erre is rámenjen.
Fizetésünk, fizetésem nem volt túlságosan nagy. Havonta kb. 500–550 forintot tudtam összeszedni. Reggel
este hideget ettünk. Ebédet a munkahelyen fogyasztottuk
el. A munkahelyen elegendő volt a melegétel, a reggelire
és a vacsorára szánt pénzünk volt kevés. Keményen spórolnunk kellett, hogy egyáltalán ez a pénz elég legyen a
kosztolásunkra. Nem emlékszem, hogy ezalatt az egy év
alatt ruhaneműt vagy bármit is vettem volna. A cég ekkor
még munkaruhát nem adott. Vasárnap is többnyire hideg
ételt ebédeltünk, mert meleg étere végképp nem volt
pénzünk. Máig emlékszem egy ebédemre. Vettem egy fél
kiló kenyeret meg egy fél kiló paradicsomot s kenyérrel
együtt fogyasztottam el. Bizonyára nem mindig volt ez
így, de erre az egy esetre nagyon jól emlékezem. Ha
hazautaztunk a szabadjegyünkkel, akkor legalább a családdal együtt fogyaszthattuk el a vasárnapi húslevest,
meg a paprikás csirkét.
Néhány hónappal később már beállhattunk a szerelők
mellé is. Segédmunkások voltunk ugyan, de hamarosan
kineveztek betanított segédmunkásnak, s akkor már a
hatalmas vasoszlopokra is fel kellett másznunk, szerelnünk kellett az állomási vezetékeket. S így lassan ugyan,
de beletanultunk a szakmunkába is. Ilyenkor a Rákos
pályaudvar vezetékein táncoltunk és tornásztunk, szereltük, amit szerelnünk kellett. Volt közöttünk egy második
világháborúban is szolgált repülős tiszt, aki természetesen nem félt semmitől, s az óriási vasoszlop tetején is
bátran rábízta magát mentőövére, s végképp nem félt
attól, hogy a mentőövre szerelt tartókötél egyszer felmondhatja a szolgálatot. Ilyesmi valóban nem is történt
soha. A sínek fölött az oszlopok között előbb a dupla
sodrott vezetéket kellett félkör-ívben kifeszíteni. Ezekre
kellett rászerelni a tartó vezetéket hosszanti irányban, s
majd ez alá ugyancsak hosszanti irányban a több milliméter vastag réz-munkavezetéket, amelyről a „Kandó”
szedi az áramot. A munkavezetéket a tartó vezeték tartotta. Mindenre, minden feladatra megfelelő alkatrészek
voltak. Ha az oszlopon dolgoztunk, akkor két kézzel
kellett szerelnünk, azaz úgy kellett magunkat kikötni,
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hogy elegendő távolságra kerüljünk a szerelésre váró
darabtól, s így mindkét kezünkkel szabadon dolgozhattunk. A repülős extiszt ilyenkor természetesen nem mulasztotta el fülünkbe súgni, hogy most fog a betonban
stabilan álló vasoszlop eldőlni, vagy éppen most fog
leszakadni az a vezeték, amihez kötöttük magunkat. De
az oszlop soha ki nem dőlt, a vezeték egyetlenegyszer
sem szakadt le. Soha senki nem zuhant a mélybe, mindenki maradt ott fenn, ahol éppen volt. A tériszonyban
szenvedő embernek azonban most sem ajánlanám ezt a
munkát. Míg ott dolgoztam áramütés senkit nem ért,
senki nem égett szénné, s mindenkinek megmaradt keze,
lába, szemvilága, mindene.
A segédmunka természetesen néha nehéz volt, vagy
csak hozzá kellett szokni. A cementes zsák nekem is meg
a fizikai tekintetben nálam sokkal erősebb embernek is
50 kilós volt. De nekem, az első vagonkirakáskor valóban nagyon súlyos volt. A vagontól elég távol eső raktárig kellett csak hordanunk, de én keményen megszenvedtem vele. De lassan-lassan én is izmosodtam, s nagyon
nehéznek nem éreztem az ötven kilós zsákot.
A szombati műszak mindössze csak 8-tól 11-ig tartott. A Rákosi korszak csúcsán voltunk ekkor 1951–52ben. Talán 1952-ben volt egy óriási áremelés. Minden
élelmiszernek egyszeriben duplájára ment fel az. ára. A
plakátok szótlanul kiabálták a szörnyű hazugságot: A
szocializmusban béremelés, a kapitalizmusban áremelés!
A 3 forintos kenyér hat forint lett, a cukor, a zsír, a hentesáru minden duplájára emelkedett. Az órabérem ekkor
2 forint 52 fillér volt, s az áremelés hatására ez is megemelkedett 2 forint 56 fillérre. A napi bérünk tehát harminckét fillérrel emelkedett. Az élelmiszerek ára azonban dupla annyi lett, mint volt. Azóta nem hiszek én sem
a politikának, sem a politikusoknak, sem a béremelésnek,
sem az árcsökkenésnek. Minden azért emelkedik vagy
alakul át, hogy az állam jobban járjon, s az államnak több
legyen a bevétele, mint eddig volt.
A fizetésünk tehát majdnem ugyanott maradt, ahol
volt, az élelmiszer árak pedig egyszeriben duplájára
emelkedtek. S ha addig segédmunkás fizetésem mellett
éheznem kellett, nyilván ezután még inkább erre voltam
kárhoztatva. Egy teljes esztendeig dolgoztam a MÁV
Villamos Felsővezeték Építésvezetőségén kinevezett
gödörásóként, olykor betonozó szakmunkásként vagy
villamos felsővezeték-szerelőként, betanított szakmunkásként. Zsebemben volt ugyan egy érettségi bizonyítvány, amit legfeljebb akkor használhattam volna, ha papi
pályára szántam volna véglegesen magam. Mindenképpen szerettem volna egyetemre járni, hiszem álmom az
volt, hogy középiskolában tanítsak, de bizonyítványommal, érettségimmel állami egyetemen semmit nem érhettem volna el. Ezért úgy döntöttem, s azt hiszem ezt jóváhagyta az is, akire ez a rend szempontjából tartozott.
Tehát le kell vizsgáznom előbb harmadik gimnáziumból
magánúton. Neki láttam s le is vizsgáztam, s hamarosan
bekerült bizonyítványomba végzettségemről a közepes
értékű bizonyítvány. Ugyanezt szerettem volt a negyedik
osztállyal is tenni, ez azonban különböző, alább elmondandó okok miatt nem sikerülhetett.
Fentebb már említettem, hogy szombati napokon
ugyan munka volt, de velünk azért nem tudtak mit csinálni, mert mi állandóan kiküldetésben voltunk. Tehát
előbb a munkahelyre ki kellett utazni, majd ezután egy
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nagy teremben össze kellett volna minket terelni, s ott
valamiféle oktatást, rendszerint politikai oktatást kellett
tartani. Az ötvenes évek elején volt a láncos kutya időszak. Tito, Jugoszlávia párttitkára és államfője volt a
láncos kutya, ő ugyanis nem hódolt be úgy és annyira a
szovjet erőknek, mint tették ezt a kelet-németek, a lengyelek, a szlovákok, a csehek vagy mi magyarok, hanem
ők, Titóval az élen függetlenítették magukat a szovjet
politikától, s önálló, független politikai nézeteket vallottak, s eszerint rendezték be életüket is. Nálunk természetesen azonnal meg is kapta az epitethon ornanszt, az
állandó epikus jelzőt: Tito a kapitalizmus „láncos kutyá"ja. Egy hosszú békétlen időszak kezdődött ekkor, s a napi
politikában szinte minden újság, minden rádió a láncos
kutyát azaz Titót emlegette és szidalmazta.
Szombaton tehát, amikor nem tudtak nekünk munkát
adni, a láncos kutyáról hallgattunk különféle zengzetes
előadásokat. Engem ezek az unalomig ismételt politikai
szajkózások végképp nem érdekeltek. Rendszerint olvastam. Ekkor is egy erdélyi író, Nyírő József híres regényét
az Isten igájában címűt olvastam. Szerettem ez erdélyi
írókat. Valami egészen különleges világ volt az övék.
Hiszen ragaszkodásuk ahhoz a tájhoz, ahol születtek, ahol
éltek végtelenül erős és tartós volt. Kialakítottak ők egy
egészen különleges magyar nyelvet, a szeplőtelenül tiszta
és végtelenül képgazdag erdélyi magyar nyelvet. Hittem és
hiszek is az erdélyi íróknak, hiszen őket a sors szakította el
tőlünk, az anyaországiaktól, a hazától, s mégis hibátlanul
tökéletes tisztasággal őrzik, őrizték azt a nyelvet, amelyet
én is beszélek. Hát ebbe az általam említett regénybe merültem el teljesen, s fogalmam nem volt arról, hogy mikor,
ki, mit beszélt éppen a napi politikáról.
A párttitkár elvtárs azonban le s fel sétált a teremben,
s nyilván megrökönyödve láthatta, hogy én éppen egy
regény olvasásába feledkeztem, s fogalmam nem lehetett
arról, hogy mi történt a teremben. S amikor vége lett a
politikai tárgyú előadásnak akkor következett a biztatások órája valahogyan így:
– Szóljunk hozzá elvtársak! – Nem akadt senki, aki
szólt volna akár egy szót is.
– No, akkor Kilián elvtárs szóljon hozzá! – Felálltam
és hallgattam.
– Mért nem szól hozzá, Kilián elvtárs? – kérdezte a
párttitkár.
– Mert nem tudom, mihez kellene hozzászólnom.
– Miért nem tud hozzászólni? Mivel foglalkozott Ön
a politikai oktatás alatt?
– Olvastam? – válaszoltam.
– Mit olvasott?
Én még úgy tanultam, hogy hazudni semmi körülmények között nem szabad. Tehát őszintén válaszoltam
határozottan és érthetően:
– Nyírő József: Isten igájában című regényét.
No, nekem csak ennyi kellett! Egy politikai oktatáson
kimertem ejteni az Isten szót, ez megbocsáthatatlan vétek
volt. A párttitkár ezután nem kérdezett tőlem többet és
többé semmit. Eltelt azonban néhány hónap, s egyre
közelebb jött a tanév vége. Nekem is készülnöm kellett
volna a magánvizsgámra. Ezért aztán írtam az Árpád
Gimnázium igazgatgatójának egy levelet, amelyben arra
kértem engedélyt, hogy körülményeim miatt hadd tegyek
magánvizsgákat a negyedik gimnázium anyagából is.
Ehhez azonban a munkahelyi vezető ajánlására lett volna
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szükségem. Ezzel gond nem volt: a munkahely vezető
tisztviselője, a lehető legjobb véleményt írta rólam. Alá
kellett volna a párttitkárnak is írni ezt az ajánló levelet, ő
azonban ezt unos-untalan halasztotta, most ezért, most
amazért nem írta még alá. Én többször sürgettem, s nem
győztem hallgatni csak a majdokat. S végül kipakoltam a
titkár elvtársnak:
– Mi azt halljuk rádióból, ezt olvassuk az újságból,
hogy tanuljunk, mindenki tanuljon, mert csak a tanult
ember lehet igazán jó dolgozó? Ha én tanulni akarok, s a
tanulásra mindenkinek megvan a lehetősége, miért akadályoz meg engem a titkár elvtárs ebben a határozott
szándékomban?
Ezután már minden gyorsan ment. Másnap a párttitkár berendelt megához, s kezembe nyomott egy agyongyűrt borítékú levelet, adjam át az igazgatónak, ahol
tovább akarok tanulni. Gyanús volt a levél. A ragasztás-
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nál többször ráírta kezdetleges kézírásával: „csak saját
kezű felbontásra”, majd a titkár neve is olvasható volt.
Minden gyanúm megvolt arra, hogy a munkahelyi vezető
igen jó ajánlását a buta és sötét párttitkár átírta, kézzel
módosította. Ez történt. Bizonyos szövegeket módosított,
másokhoz egy csillagot jegyzett be, s a levél alján megjegyezte, hogy a munkahelyi vezető véleménye nem állja
meg a helyét. Ezt a levelet soha nem adtam oda hivatalos
személynek, nem mentem tehát magántanulónak az Árpád gimnáziumba, hanem Benedikty Róbertné tanárnő
jóvoltából a budafoki Budai Nagy Antal gimnázium
negyedik osztályos, nappali tagozatos tanulója lettem.
Így szereztem egy évi tanulás után végbizonyítványt s
így érettségiztem le másodszor, s nyílt meg előttem a
világi tanári pálya.
Folytatjuk

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Iskolánk 325. éves jubileumára készülünk…
A régi Értesítőkben, a mai Évkönyvekben olvashatjuk „Iskolánk múltja” c. fejezetben: Alig szabadult fel Eger városa 1687 végén a török járom alól, a következő évben már megjelentek falai közt a jezsuiták. I. Lipót telket, Széchenyi
György esztergomi prímás meg a szepességi savniki ciszterci rendi apátság javait ajándékozza nekik. A gimnáziumi
tanítás már 1689-ben megindul … – Ennek ünnepeljük 2014-ben 325. éves jubileumát.
Mai utód, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ünnepséggel, kiállítással készül ezt
a ritka szép jubileumot megülni. Az iskolatörténetét Kovács Ottó tanár úr dolgozza fel új fogalmazásban.
Az államosítás után elkallódtak az iskolában őrzött relikviák: okiratok, jegyzőkönyvek, fényképek stb. Az jubileumi
kiállításhoz intézet múltjának igen sok iratát, fényképeit kutatták fel a Gárdonyi gimnázium tanárai a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei és Heves Megyei Levéltárában.
Ezeknek kópiáival remélhetően jól bemutatható lesz a
XVIII.–XX. század első felének ciszterci iskolája.
Veszprémben találták ezt az 1851-ben készült, a nyolcosztályos gimnáziumot elindító „Megállapodás”-t.
A Megállapodás egy mondatos szövege:
Alulirottak adjuk tudtára ezennel mindeneknek, kiket illet:
hogy mi szem előtt tartván a vallásos nevelés, és tudományos
művelődés nagyfontosságu érdekét, és mindkettőt elősegíteni, s ezáltal az Egyház és polgári társaság javát előmozdítani
ohajtván, a Magas csász. kir. Vallás- és Közoktatásügyi
Ministeriumnak, múlt 1850 évi November 11-kén 9770/2 sz.
alatt, az Egri iskolai intézetek iránt kiadott különös utasítása
következtében, megegyeztünk egymás közt, hogy kölcsönös
anyagi és szellemi közremunkálás, és felsegéllés által Egerben egy Nagy, azaz 8 osztályból állandó Gimnasiumot
állitsunk fel, és azt a cs. kir. Oktatásügyi Ministerium által
megállapított szervezet szerint elrendezzük és fentartsuk, a
mint is ennek felállitására, és fenntartására a köztünk történt,
és végbevitt egyezkedés értelmében magunkat ezennel kötelezzük. Kelt Egerben Április 29-kén 1851-ik évben.
Bartakovics Albert (manu)
E. érsek

Kovács Ottó tanár úr kéri az öregdiákokat,
akinek diákkorából vannak fényképei a jubileumi kiállítás anyagához, küldje el az iskolába.

Villax Ferdinand
Zirczi Pilisi és Pásztói Apát
Az egri főkáptalan nevében, ugyan azon káptalan Nagypré
postja Lévay Sándor
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Angolkisasszonyok Argentínában

Máter Juhász Mária (1914-2006)

Ez év tavaszán, miután a bíborosok testülete Jorge Mario
Bergogliot pápává választotta, nagy figyelmet keltett az argentin fővárosban élő Fóthy Istvánnal, a magyar kulturális központ elnökével a
rádióban elhangzott interjú. „Ferenc pápa – mondta – jól ismeri a Buenos Aires-i magyar közösséget, mivel a Platanosban élő magyar angolkisasszonyok lelki-vezetője volt.”
Sokunknak felkeltette figyelmét ez a hír, hisz tudott volt, hogy több
egri angolkisasszony is, köztük Máter Juhász Mária, és Máter Bodolai
Margit hosszabb ideig éltek a platanosi rendházukban. Ők mindketten
már a hatvanas években hazatértek, így nem valószínű, hogy Jorge
Bergoglio atyával találkozhattak. Azonban mindkettőjük munkája
maradandó nyomokat hagyott ebben az országban: Máter Juhász
alapította Zrínyi kör és Máter Bodolai által szervezett leánycserkész
mozgalom mai napig építi és őrzi a nemzettudatot az argentínai magyarságban.
Máter Juhász argentínai tevékenységéről Szilágyi Károly: Szólnak,
intenek, óvnak c. nemrég megjelent kötetében Beszélgetés Máter Juhász Máriával – (1993.) címmel olvasható interjú. Az alábbiakban közöljük ebből részletet:

Máter Juhász Mária 1914 januárjában született Eperjesen (a kötetben tévesen Maklár szerepel – a szerk.).
Tizenhat éves korában belépett az Angolkisasszonyok
Rendjébe. Magyar és francia nyelvet és irodalmat tanult
Szegeden. Egyetemi ösztöndíjjal 1948-ban Franciaországba került, majd Angliába. 1952-ben Argentínába
utazott és bekapcsolódott az angolkisasszonyok frissen
alapított Magyar Intézetének munkájába. Ott indította el
még az év augusztusában a Zrínyi Ifjúsági Kört, melynek
keretében tizenkét éven át ápolgatta az anyaországtól oly
messze született fiatalokban a magyar irodalom, a sosem
látott haza szeretetét. Rendszeres hétvégi irodalom- és
történelemoktatást vezetett be, szavaló- és fogalmazási
versenyeket, vitaesteket, nyári tanfolyamokat, szabályos
érettségi vizsgákat szervezett, több száz magyar fiatalt
segített hozzá, hol megőrizze anyanyelvét és magyarságtudatát. Tanítványai közül nem egy ma már fontos szerepet tölt be a magyar emigráció életében, nemcsak Argentínában, hanem szerte a nagyvilágban is. A magyarságra
nevelésükben kifejtett önzetlen és fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként Máter Juhász Mária 1992. március 15-én megkapta a Magvar Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztje kitüntetést. …
– „Fájdalmat kívánok nektek” írta tanítványaihoz
1962-ben a Zrínyi Ifjúsági Kör fennállásának tízedik
évfordulóján, mert hitt abban, hogy a tetterős fájdalom
küzdelemre buzdítja őket: Mondják, hogy mióta itt él
újra Egerben, a város szinte zarándokhelyévé lett egykori tanítványainak. Kérem, meséljen argentínai növendékeiről!
– Annyi kedves tanítványom volt, hogy nem is tudom, kiről beszéljek. Megbántani sem szeretnék senkit
azzal, hogy kihagyom netán. Mert van köztük néhány,

aki igazán sokra vitte az életben, de nekem a többi is
ugyanolyan közel áll a szívemhez. Inkább csak egy-két
hozzájuk fűződő emlékemet mesélem el tehát.
Azt mondják, szigorú tanáruk voltam. Lehet. Azt
mindenesetre nagyon nem szerettem, ha mocorgás,
szöszmötölés volt, amikor például verset olvastam fel.
Nos, olvasok egyszer egy verset, hát az egyik kislány, aki
maga is egyetemi tanár azóta, hirtelen közbeszól: Máter,
tessék megállni! Nem tudom, milyen pillantást vethettem
rá. Pedig szegénykém csak annyit akart, várjak, míg
papírt, ceruzát vesznek elő, mert le akarták írni a verset.
Holott még csak ennyit hallottak belőle: „Isten, kit bölcs
lángesze föl nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt.”
Az egyik kislány a kitűnő érettségiért – közadakozásból – magyarországi utat kapott jutalmul. Hazajön, ellátogat a sárospataki könyvtárba, kezébe kerül Szántó
Arator István Újszövetség-fordítása, és fel sem nyitva a
könyvet, elkezd skandálni: „Próféták által szólt hajdan az
Isten, / azt, kit igért, íme, végre megadta, fiát”. Gondolja
csak meg: idecsöppen a távoli Argentínából egy kislány,
és emlékezetből elmondja az első magyar disztichont!
Egy, másik lány meg egy iskolai dolgozatában arra a
kérdésre, hogy melyik országba utazna el a legszívesebben, gyönyörű spanyol nyelvű versben írta meg, hogy
Magyarországra és miért. Elképedve olvastam, amikor
megmutatta: hogy lehet ilyen érzékletesen vágyódni
valami után, amit még sosem látott az ember?
A többiek? Zömük Észak Amerikába került. Van
köztük világhírű orvos (annak idején diákelőadásaink
egyik legtehetségesebb színésze volt), egyetemi tanár
(nehéz fiúnak ismertem, de az esze vágott, mint a borotva), kiváló pénzügyi szakértő, és sok más kiemelkedő szakember. Nagy örömömre olyan is, aki ma is a
Zrínyi Körben tanít, s folytatja a munkát, amelyet mi
annak idején megkezdtünk.
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– Szinte látom magam előtt a jelenetet. Idő: 1952
nyara. Szin: a platánosi Pintér stúdió táncterme. Egy
magyar apáca, aki nemrég érkezett Argentínába, odaáll
az önfeledten szórakozó fiatalok elé, és megkérdi: gyerekek, nem volna kedvetek azzal tölteni két-három hétvégi
órát, hogy magyar irodalmat és történelmet tanuljatok?
És a fiatalok arckifejezését is látni vélem...
– Hát, mi tagadás, nem fogadta kitörő lelkesedés az
ötletemet. Tudja, olyasformán voltam vele, hogy vérbeli
tanár létemre – Sík Sándor tanítványa voltam, égett bennem a tettvágy –, nekem legalább annyira szükségem
volt ezekre a fiatalokra, mint nekik arra, amire meg akartam tanítani őket. De ezt akkor még csak én tudtam.
Becsületükre legyen mondva, azért belementek a dologba. Eleinte, persze, úgy csináltuk, hogy egy kicsit táncoltak, egy kicsit beszélgettünk a magyar irodalomról, aztán
megint egy kis tánc, majd egy kis történelem következett.
Rá is ragadt az első nemzedékre a táncos jelző. Később
lassan megváltozott az arány. Talán mert egy másik szórakoztató elem lépett a tánc helyébe: irodalmi előadásokat, színdarabokat rendeztünk, különféle emlékműsorokat, versmondó versenyeket, betlehemes játékokat. Mindig óriási lelkesedéssel, hatalmas beleéléssel szerepeltek
növendékeim, és szép közönségsikerrel.
Szinte észre sem vettük, hogy a fiataloknak nemcsak
az ismereteik bővültek; pompás kis közösséggé kovácsolódott a társaság. S ami talán még ennél is fontosabb:
kezdett kibontakozni a kreativitásuk is. Igen szép előadásokat tartottak például a nő és férfiideálról, időszerű
szociális problémákról, fizikai felfedezésekről, a magyar
zenéről.
És azok a dolgozatok! A veretes magyar nyelven írt, a
magyar múltat szemléletes átéléssel megjelenítő munkák!
Ilyen sorokat olvashattunk bennük például: „Balassi
legszebb alkotásai istenes versei: a Biblia szenteltvize és
Magyarország forró vére folyik össze bennük”.
– Ez annál is különösebb, hisz ezek a gyerekek már
odakint születtek. Olyanoknak kellett Zrínyiről és Petőfiről beszélni, akik sosem látták Szigetvár köveit vagy a
háborgó Tiszát. Nehéz volt eléjük varázsolni az óhaza
formáit, színeit, ízeit, levegőjét, szellemét?
– Valójában nem. Kiváló segítőkre találtam. Elsősorban a családokra, amelyek azt akarták, hogy tudjon magyarul a gyerek, ismerje meg az óhazáját. Az egyik kislány apja elmondta: ők mindig olyan társasjátékot játszanak, amelyek a gyermek magyar szókincsét, irodalmi,
történelmi ismereteit bővíthetik. Aztán ott voltak maguk
a magyar írók, költők: tájat, hangulatot, hagyományt
megidézni, gondolkodásmódot, tisztességérzetet csiszolni
ki is tudna jobban náluk? És az anyanyelv muzsikáját
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belopnia gyerekek szívébe sem tudja senki különbül
Berzsenyinél, Vörösmartynál, Aranynál…
– Hogy jutottak hozzá a magyar klasszikusok könyveihez?
– Ez volt a legnehezebb: mindent jegyzetekből kellett
megtanulniuk, mert nem volt magyar könyvünk. Mindig
külön gond volt a szemelvények felkutatása, hisz olyan
verset, prózarészletet kellett találnom, amely leköti az
érdeklődésüket, megragadja őket. Ilyen volt például az az
anekdota, amelyet, ha jól emlékszem, Kosztolányi jegyzett
le. Arról szól, hogy Széchenyi egy nap összehívja a magyar urakat es elmondja nekik: elege van az egészből, nem
érdekli többé a magyar ügy. Mély megdöbbenés fogadja a
szavait. Erre Széchenyi elneveti magát és így szól: – Érdemes újult erővel dolgozni ennyi nemes hazafival.
A könyvek hiányát különösen akkor éreztük fájónak,
amikor elhatároztuk, hogy megszervezzük a spanyol
matúrát kiegészítő magyar érettségit. Nem volt kézikönyvünk, hát írtunk magunk, összegyűjtött jegyzeteim
alapján. Két hét alatt, a gyerekek segítségével. Napi
nyolc órát dolgoztak, sokszor úgy kellett ágyba parancsolnom őket. Könyvünket egyébként még ma is használják Argentínában, nem kis örömömre. Legföljebb az
bosszant egy kicsit, hogy avatatlan kezek helyenként
„belejavítottak”. Ráskay Lea például azt mondja egy
helyütt Szent Margitról, hogy „a test nélküli apáca”; hát
ezt túl éterinek találhatta valaki, mert kijavította „misztikus apácá”-ra.
– 1948-ban úgy hagyta el Magyarországot, hogy szinte nem is volt más választása, hisz rendjüket a feloszlatás
veszélye fenyegette. Önkéntes száműzetésének hosszú
évei után hogyan élte meg a végleges hazatérést?
Én úgy mentem ki annak idején, hogy úgysem tart sokáig az egész. A messzi Argentínában lélekben állandóan
haza készültem. Még az állampolgárságot sem akartam
felvenni. Végül jóakaróim figyelmeztettek: vegyem csak
fel szépen, anélkül eszembe se jusson hazajönni. Így hát
kénytelen voltam megvárni, hogy megkapjam az argentin
állampolgárságot, és máris indultam haza. A kikötőben ott
volt, integetett az egész magyar ifjúság.
A várakozás. öröme mellett, persze, volt bennem szorongás is, mert tudtam, mire jövök haza. Meg is volt már
a határon a fogadjisten: udvariatlan, mogorva vámosok,
alpári hangnem. Istenem, mondtam magamban, mit csináltak ebből a népből, hová lett a barátságos köszönése,
érzéke a másikhoz való közeledésre, a humora? Eleinte
fogalmam sem volt arról, tudok-e segíteni, szolgálni,
mihez tudok kezdeni. Szerencsére több idegen nyelvet
beszélek, így francia, spanyol és angol magánórákat
adtam, vagyis újra fiatalok között lehettem.

Szeretettel gratulálunk Mohás Lívia József Attila-díjas írónak, az Angolkisasszonyok egri Sancta Maria Tanítónőképző Intézete 1948-ban végzett növendékének, abból az alkalomból, hogy Szent István ünnepe alkalmából a köztársasági elnök részére a Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat) kitűntetés adományozta „a közelmúlt
és a jelenkor emberi történéseit feltáró regényeiért és esszéírói munkásságáért”.
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Kriston Endre, az elfeledett vértanú
Kriston Endre egri segédpüspök szoros kapcsolatban volt iskolánkkal. Ott végezte középiskoláját,
hosszú időn keresztül – 1931 januárjától – ő volt a
Ciszterci Diákszövetség egri osztályának elnöke. Az
iskola nagyobb ünnepein is mindig megtisztelt bennünket.
A Zirci Kongregáció tiszteletbeli tagja –
konfrátere – volt, mint azt az 1947 évi Névtárban
olvashatjuk.
Benkéné Jenőffy Zsuzsanna fiatal történelem szakos tanárnőtől köszönettel vetük ezt a cikket, ő
Kriston püspök úr életének és munkásságának részletes feldolgozását tervezi. Kéri a ciszterci öregdiákok
segítségét is, szívesen venne a püspök úrral kapcsolatos bármilyen emléket. („Szerkesztőségünkbe” küldött anyagot – leírás, szóbeli közlés, képek – szívesen
továbbítunk részére.)

Sok egri emlékeiben hagyott nyomot Kriston Endre
alakja. Ahogyan megöregedve, botjára támaszkodva,
még a Rákosi-diktatúra legsötétebb éveiben is teljes
püspöki díszben járt-kelt a városban, és mindenkihez volt
egy kedves szava, egy jó vicce, egy mosolya. Kriston
Endrét Egerben csak úgy emlegették, hogy „a kedves
püspök bácsi”. Bár szenvedéseiről beszélni nem volt
szabad, az egész városban tudtak róla, min ment keresz-

terci rend egri főgimnáziumában folytatta, ahol 1895-ben
érettségizett. Felvételt nyert az egri szemináriumba,
1899. augusztus 23-án pappá szentelték. Kálban kezdte
meg szolgálatát, fél évvel később már a székesegyház
káplánja és hitoktató lett Egerben. 1902-ben Samassa
József egri érsek maga mellé vette a szolgálatkész fiatal
papot, ezt követően Kriston élete végéig az érseki udvarban tevékenykedett.
Az 1918–1919-es nehéz időkben Szmrecsányi Lajos
érsek titkára volt. Főpásztora védelmében az életveszélyt
is vállalta: 1919 júniusában a kommunisták letartóztatták,
bántalmazták, és két hónapig fogva tartották.
Szmrecsányi azzal hálálta meg helytállását, hogy előterjesztésére 1919. szeptember 30-án segédpüspökké nevezték ki Kristont. Püspökként szinte minden évben
bérmakörúton volt, valamint társszentelőként közreműködött többek között Meszlényi Zoltán és Pétery József
püspökké szentelésén. Jövedelmét jótékony célokra fordította, nagylelkű adományokkal támogatta a katolikus
oktatás ügyét. Emellett rendszeresen publikált a helyi
sajtóban, és több erkölcsnemesítő könyve is megjelent.
1943 januárjában elhunyt Szmrecsányi Lajos, s mint
káptalani helynökre, ideiglenesen Kriston Endrére hárult
az egyházmegye kormányzása az új érsek beiktatásáig.
Ekkor született az a nagyböjti pásztorlevél, amely miatt
két évvel később háborús uszítás vádjával ismét letartóz-

Úrnapi körmenet Kriston Endre püspök úrral
tül a segédpüspök azért, mert figyelmeztette híveit a
kommunizmus veszélyeire.
Kriston Endre 1877. április 15-én született a Szabolcs
megyei Kemecsén, földbirtokos család első gyermekeként. Tanulmányait szülőfalujában kezdte, majd a cisz-

tatták a püspököt. „Mert az ellenség ágyúi valahol meszsze bömbölnek ugyan – írta Kriston –, és bombái száz
kilométerek távolában robbannak, de nem csupán katonáink ellen törnek azok, hanem porrá zúzni igyekeznek
még az ágyunk fölött függő feszületet is… és ledönteni
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iparkodnak az oltárt… Ez az óriási méretű küzdelem
dönti majd el, hogy egész földrészünk megmarad-e istenhívő kereszténynek, és a mi szeretett hazánk magyarnak,
vagy pedig a rombolást végső céljaként szolgáló istentelenség porrá zúzza majd édes otthonunkat, a mi kedves,
szép templomainkat, a keresztény buzgalom és műveltség
minden évezredes alkotását, és végképp kiirtja a lelkekből az Úr Jézus szeretetének jótékony melegét.” Emellett
a pásztorlevél a „végső győzelem kivívására” buzdított,
holott keletkezésekor már megtörtént a doni katasztrófa, és
egyértelműnek látszott, hogy Magyarország elveszítette a
második világháborút. Kriston Endre inkább lelkipásztor
volt, mint politikus, fogalmazása Hetényi Varga Károly
szerint nagyfokú politikai tájékozatlanságra vallott.
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A segédpüspököt 1945 májusában őrizetbe vették, az
egri várban kialakított internálótáborba hurcolták, ahol
brutálisan megkínozták. Az ügyből nagy botrány kerekedett, ennek nyomására kénytelenek voltak Kriston Endrét
felmenteni és szabadon engedni. Ezután csendes visszavonultságban élt előbb az egri szeminárium, majd az
érseki palota épületében. Az 1956-os forradalom idején a
felkelők elfogták egyik kínzóját, az érseki palotába vitték, és szembesítették a püspökkel, de Kriston nem vallott a férfi ellen, mondván, bántalmazóinak már régen
megbocsátott. A vértanú főpap 1960. május 3-án hunyt
el. Földi maradványait a Grőber temetőben helyezték
végső nyugalomra, majd később átszállították a Bazilika
kriptájába.

–––––––––––––––

Endrédy apátúr „feljegyzései” az ÁVH börtönében
Endrédy apátúrnak az ÁVH börtönében kikényszerített írásait az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrizik. Most
olvashatjuk ezeket a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség
(METEM) kiadásában, Cúthné Gyóni Eszter szerkesztésében ez év
májusában megjelent könyvben.
Cúthné Gyóni Eszter a székesfehérvári Ciszterci Szent István
Gimnáziumban érettségizett, egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd
Tudomány-egyetemen végezte, 2008 és 2011 között az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Történelemtudományok Doktori Iskolájának állami
ösztöndíjas doktorandusza.
„A zirci apátnak az ÁVH börtönében – olvassuk a könyvben a szerkesztő bevezetőjében – fogolyként kellett visszaidéznie apáti éveit, kortársait,
barátait, rendtársait, munkatársait. Az államvédelmi nyomozók előre meghatározott kérdéseire kellett írásban válaszolnia az éjszakába nyúló vallatások alkalmáva1. Bevett államvédelmis módszernek számított, hogy a vizsgálati fogság idején ilyen feljegyzéseket, úgynevezett önvallomásokat írattak a gyanúsítottakkal.
Az elkészült önvallomásokat begépelték összegezték, egyes részeket kiemeltek, és végül egymás mellé illesztették az eredetileg nem kapcsolódó
részleteket Az ily módon összeállított jegyzőkönyvet aztán aláíratták a
gyanúsított személlyel, majd a konstruált vallomások újra el újra elmondásával folyamatosan »gyakoroltatták« velük a szöveget a tárgyalásra.
Endrédy Vendellel szemben a kihallgatások alatt különösen kegyetlen bánásmódot alkalmaztak. A kézzel írt feljegyzések között találkozhatunk olyan, rendkívülinek mondható kifakadásokkal, amikor a fogoly írásban »kiszól« a
feljegyzéseiből: »Ha nem lennék olyan halálosan fáradt és kimerült, mint amilyen vagyok, hiszen már körülbelül 67
órája összesen egy negyedórát sem aludtam…«”
Összesen 25 „feljegyzést” olvashatunk a könyvben, köztük személyekről – Mindszenty Józsefről, Grősz Józsefről
Gyomlay Lászlóról, Czapik Gyuláról, Shvoy Lajosról; eseményekről – 1948. évi utazásokról, az állam és az egyház
közti egyeztetésekről a szerzetesrendekkel kapcsolatban, a szerzetesrendi megbeszélésekről 1950 tavaszától őszéig.
A könyvbemutató 2013. május 27-én volt Budapesten, a Sapientia Főiskola díszteremében, ahol megjelent Várszegi
Asztrik pannonhalmi bencés főapát és Dékány Sixtus zirci főapát is.
Sixtus főapátúr méltatta a szerkesztő munkáját, majd bejelentette, hogy a zirci kongregáció – melyhez a kismarosi és
a dallasi apátság is tartozik – kezdeményezi Vendel apátúr boldoggá avatási eljárásának indítását.
Beszédét a következő szavakkal zárta: „… Nekünk, fiatal rendtársaknak óriási erkölcsi és lelki tőkét jelent mindaz,
amit az elmúlt ötven esztendőben végig kellett küszködni, küzdeni és szenvedni rendtársainknak, és közöttük elsősorban
is Endrédy Vendelnek.
Valójában az egyház megújulása mindig a szenvedésben rejlik, és e tekintetben mind Endrédy Vendel személyes sorsa, tanúságtétele, mind a vele együtt szenvedő rendtársai sorsa és tanúságtétele óriási lehetőség az egész egyház és a
rendünk számára.”
–––––––––––––––––––––––––

22

HÍREK a GÁRDONYI-ból

2013. VENI SANCTE

HÍREK A GÁRDONYIBÓL
A ballagási ünnepség
„A kisharang szavára az osztályok elindultak osztálytermekből, végigmentek a folyosókon, az udvaron, ki
a Széchenyi utcára, el a bazilikáig. Útjukat a sorfalat álló diáktársak jelezték. A menet élén az iskolazászló
haladt, s két rézfúvós ballagási dalokat játszott.”
Az ünnepi szentmisét Dékány Árpád Sixtus zirci apátúr, Soós Tamás atya, iskolánk spirituális vezetőjével, Hugyecz János atyával, a Szent Bernát templom templomigazgatójával, Marti József atyával, a bujáki
Szent Márton templom plébániai kormányzójával, Varga József atyával, az egri Jézus Szíve templom káplánjával együtt tartotta.
A szentmise után Varga B. János igazgató úr ünnepi beszéde következett. Befejező gondolatai: „… Mi,
gárdonyis tanárok egy értékrendjében bizonytalan, meghasonlott korban akartunk nektek igazodási pontot
mutatni. Tudjuk, hogy a befektetett munka meghozta eredményét. …, Versenyeredményeitek, közösségi
munkátok, viselkedésetek arról adnak bizonyosságot, hogy megéreztétek, mi az, ami az embert emberré
teszi. Köszönjük a szüleitek bizalmát, hogy ránk bízták neveléseteket. Büszkék vagyunk arra, hogy ebben a
világban minket választottak, olyan értékeket vállalva és megélve, melyek örökérvényűek. Ez ad nektek szellemi és lelki tartást.
A mai fiatalság körében belülről fakadó igény van erre, bármennyire is úgy tűnik, hogy az új generáció
számára nem a hagyományos értékrend a követendő.
Félve indultok le a hegyről, de tarisznyátokban ott találjátok Szent Ágoston örökérvényű gondolatát, melyet szeretettel adok át kollégáim és a magam nevében: »Tartsd meg a rendet, és a rend is megtart téged!«”
Dékány Árpád Sixtus zirci apát úr a következő szavakkal szólt a diákokhoz: „25 éve ezekben a napokban
érettségiztem Pannonhalmán, egy évvel Varga B. János igazgató úr után. Visszagondolva erre az eseményre, emlékszem azokra a jó tanácsokra, amelyeket mi akkor kaptunk. A tanácsok arról szóltak, hogy milyenekké váljunk. Ezeket a tanácsokat adom most át nektek. Legyetek hűségesek a szeretetben. Ne a csalódásokat, a kudarcokat elevenítsétek fel magatokban. Aki egy kicsit is szeretni akar, szeretni képes a másik
embert, a hivatását, az túl tud lépni minden kritikán. Akkor leszel boldog, ha akarsz szeretni. … Legyetek
hűségesek az egyházhoz! Az egyház számít rátok, mint ahogy számít a szüleitekre, testvéreitekre, és jövendőbeli családjaitokra is. Legyetek hálásak! A szüleiteknek, akik vállaltak és vállalnak titeket. A tanáraitoknak, akik szolgáltak titeket, a lelkipásztoraitoknak, akik vezettek benneteket. Egymásnak mindazért a jóért,
amivel segítettétek egymást. S legyetek hálásak az Úrnak, minden reggel és este, hogy tehettek egymásért,
az egyházért, a nemzetért és a világért!”
A ballagási ünnepen részt vett dr. Molnár Miklós, a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának elnöke is.
Az ünnepségen Diákszövetségünk támogatásával jutalomban részesültek azok a ballagó diákok, akiknek
keresztény hitélete és erkölcsi magatartása példaértékű: Noszek Nóra (13.A), Kszel Zsófia (13.E), Bozsik
Andrea (13.K).
Dr. Hibay György, egykori ciszterci diák végakarata szerint jutalomban részesültek azok a végzős ciszterci diákok, akik példásan helytálltak tanulmányaik során és különböző versenyeken növelték iskolájuk hírnevét: Mezei Anna (13.A), Kovács Dávid(13.E), Boros Dalma (13. K), Rudas Judit (13.K).
Ballagó Júlia 12. K osztályos tanuló az OKTV döntőjében magyar nyelvből 1. helyezést ért el.
A felkészülésről és az OKTV-ről az alábbiakat mondotta: „A magyar nyelvi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) a novemberben megírt első forduló után az országos 8. helyezést megszerezve jutottam be a legjobb hatvan versenyző közé, így a második fordulóban a feladatom egy 30 oldal terjedelmű pályamunka elkészítése volt. Pályaművem témájául a bírálóbizottság által megadott három választási
lehetőség közül a Nép és nyelv – A puszták népének nyelvhasználata Illyés Gyula műve alapján címmel
készítettem el a dolgozatot, melynek alcímét viszont én határoztam meg: A nyelvhasználati jegyek és a társadalmi beágyazottság kölcsönhatása. A mellékeltekkel együtt 37 oldalas pályamunkát magyartanárom,
Lapinskasné Máté Erika gondos útmutatása segítségével írtam meg. … Az így elkészült pályamunkámat a
zsűri 100-ból 97 pontra értékelte, így az első két forduló összesített eredményével a 4. helyen hívtak be a
döntőbe, ahová az ország legjobb 30 versenyzője került be. A harmadik, döntő fordulóra április 5-én, Budapesten került sor, ahol végső feladatom a pályamunkám megvédése volt a nyolctagú bírálóbizottság előtt. A
bírálóbizottság elnöke dr. Galassy Magdolna nyelvész, tagjai pedig az ELTE tanárai és középiskolai tanárok
voltak. A szóbeli fordulóban is kiemelkedően magas pontszámmal jutalmazott a zsűri: a maximális 100-ból
95 pontot sikerült szereznem. Így végül a három fordulón nyújtott teljesítményemmel 1. helyezést értem el.”
Az OKTV díjkiosztójára május 31-én, a budai Móricz Zsigmond Gimnáziumban került sor, ahol Hoffmann
Rózsa államtitkár asszony adta át a díjakat. Felkészítő tanárát Lapinskasné Máté Erika tanárnőt „Bonis
Bona” kitüntetéssel jutalmazták.
Iskolánk életéről szóló sorokat a MAG – Mindennapok A Gárdonyiban internetes diákújság és az iskola
honlapján – http://www.gardonyi-eger.sulinet.hu – olvasható írásokból állítottuk össze Kovács Ottó tanár
úr szíves közreműködésével.
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hírek...hírek...hírek...
•

Dr. HABIS GYÖGY tanárunkról olvashatunk az Egri Magazin 2013. augusztusi számában dr. Szecskó Károly egri helytörténész, író tollából.
„Dr. Habis György Budapesten született 1917. július 14-én. Édesapja sámfakészítő mester, édesanyja villamoskalauz volt. Középiskolai tanulmányait Székesfehérvárott, a Magyar Királyi Állami Ybl Miklós Gimnáziumban végezte,
ahol 1936-ban érettségizett. Szeptembertől a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészet Karának rendes hallgatója, a
Középiskolai Tanárképző Intézet és az Eötvös Kollégium tagja. Kiváló pedagógusok gondoskodtak a hallgatók magas
színvonalú képzéséről. Görög és latin nyelvből úgynevezett kiegészítő érettségit tett az egyetemi évek alatt. Országh
László professzornál pedig angol fakultáción folytatott tanulmányokat. Magyar-német-olasz nyelvtanári diplomáját
1941-ben kapta kézhez.
Az év szeptemberétől Egerben, a Ciszterci Rend Szent Bernát Gimnáziumban tanított mint magyar-német tanár. Ebben az évben doktorált. Disszertációjának címe: Goethe magyar utókora. 1948 után a Gárdonyi Géza, a Dobó István,
végül a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban tanított. 1945-ben kötött házasságot Kozák Magdolnával, aki szintén kiváló
pedagógus volt. Magdi néni évtizedeken át jóban-rosszban hű társa. György fiuk az orvosi, László pedig a közgazdászi
pályát választotta. Sok örömet szerzett neki négy unokája: Kinga, György, Helga és László, akikkel megkedveltette az
idegen nyelveket.
Pályája 1956-ban megtört, mert a Dobó István Gimnáziumban a munkástanács elnökévé választották, Tanítványait
féltőn óvta a meggondolatlan cselekedetektől, 1957 februárjában mégis letartóztatták, internálótáborba vitték Tökölre,
majd Kistarcsára. Bár négy hónap múltán szabadon engedték, 1959-ig nem taníthatott.
Nyelvtehetsége, magas szintű nyelvtudása kiváló pedagógiai érzékkel párosult. Egerben elsőként vezette be a nyelvoktatásban az idegen nyelvű sajtó olvasását, hogy életszerűbbé tegye azt. Vallotta, hogy a folyamatos nyelvtanulás egy
életen át frissen tartja az agyat, még idős korban is. Szigorú, de igazságos tanár volt. Tanítványai szeretete övezte, akik
tisztelték tudása és embersége miatt. 1977-ben ment nyugdíjba, amikor megkapta a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet,
1994-ben pedig Eger Város Kiváló Pedagógusa kitüntetésre érdemesítették.
Életének 80. évében hunyt el 1996. szeptember 2-án. Az egri minorita templom kriptájában helyezték örök nyugalomra. … 2008-ban a Dobó István Gimnázium aulájában az 1953-ban érettségizett IV. d. osztály diákjai emléktáblát
avattak tiszteletére.”
•

A BUDAPESTI EGRI ÖREGDIÁKOK május 13-án a budai öregdiáktársaikkal közös klubdélutánon
voltak a budai ciszterci Szent Imre plébánia vendégei. Urr Ipoly Zsolt OCist plébános atya tájékoztatás adott plébániáról, a Rend életéről és problémáiról. Már hosszú idő óta nem volt összejövetelünk s a megjelent 15 egri öregdiák nagy
örömmel jött „vendégségbe”.

•

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.
•

KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT! – Puky Pál (é. 1943.) Peterborough (Kanada) – 100 euró,
N. N. (Németország) – 200 000 Ft, N. N. (Franciaország) – 50 euró.

HALOTTAINK
Őszi Ferenc 1945-ben Budán érettségizett kedves diáktársunkat bizonyára kevés egri öregdiák ismerte. Újságunkon
keresztül volt velünk kapcsolatban. Nagy segítségünkre volt a szerkesztés munkájában. Mint magyar-szakos tanár ő volt
a szövegeink szigorú korrektora, így jól ismerte az egri ciszterci öregdiákok világát is. A Budai Fehér Fekete újságnak
volt szerkesztője, és ebben a munkában tőlünk is kapott viszont segítséget. Április 17-én hunyt el. Újságuk húsvéti
számát még el tudta készíteni. Hűséges ciszterci diák volt, emlékét őrizzük!
Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk:
Czapek József (é. 1951) – Szigetszentmiklós
Kerey György (é. 1952) – Budapest–Eger
Jankovics Iván (é. 1941) – Svájc
Requiescant in pace!
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál: 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.
Nyilvántartásba véve 2.9.1/571/2004. szám alatt.
Felelős szerkesztő: Oláh Gyula
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•
MEGJELENT ÁGOSTON JULIÁN tanárunknak 1950 nyarán,
kunszentmártoni internálás alatt írott verseinek kötete. A verseket – melyekhez
illusztrációkat Kelecsényi Ákos ciszterci tanár készített – ebben a formában Józsa
László nyugdíjas kunszentmártoni tanár őrizte meg, aki mint diák az internált ciszterci atyák önzetlen segítője volt. A kötet Ágoston Julián több, eddig nem ismert
versét is tartalmazza.
HAJNALI ZSOLTÁR
Megnyílt méhedből kiszakadt a reggel,
lidércálmokkal terhes éjtszaka;
hajnalt köszöntő napunk, ó, te vedd el,
amitől rettegünk, amit a ma
titkos burokja rejteget magában,
hozz fáradt szívünkre pihentető
és nagynyugalmú perceket, vidáman
futó órákat és a szenvedő

fagyott fejekre légy te is hulló áldás,
simítás minden fáradt homlokon,
amíg az éjjel vissza nem oson.
Imáink fénylő koszorúd megáldják,
s amíg te áldasz, mi nem rettegünk.
Az éj riaszt: Mi lesz akkor velünk?
1950. aug. 1.

-------------------------------------------------------------------

•

DR. LÉNÁRT JÁNOS tanár úr életéről és munkásságáról jelent meg
könyv a Egerben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kiadásában. „A Feldebrőn született Lénárt János Eger közéletének emblematikus tanáregyénisége volt a két világháború között és a II. világháborút követő szűk három évtizedben. A történelemföldrajz szakos tanár hatalmas munkabírással, példaértékű tartással szolgálta választott otthonát, Eger városát” – írja a könyv szerkesztője.
A Szent Bernát gimnáziumban nem tanított, de ennek a kornak ciszterci diákjai is
– elsősorban a cserkészek – jól ismerték és tisztelték. Három „Lénárt fiú” volt diáktársunk, és rajtuk keresztül is közelebb éreztük magunkhoz. A „Jegyző-internátus”ban – melynek ő volt az igazgatója – sok diáktársunk közvetlen kapcsolatban volt
vele.
A könyv írója, Szecskó Károly kutatásai eredményeképpen megismerhetjük
Lénárt tanár úr életútját, cserkészetben végzett különösen értékes nevelő munkáját.
Képet kapunk az egri vár feltárásában végzett szerepéről, ahol szorosan együttműködött Pataki Vidor ciszterci tanárunkkal. Külön fejezetben ismerteti a szerző a
természetjárás területen végzett igen eredményes szervező munkáját.
Dr. Csank István és Szkladányi József diáktársaik visszaemlékező írásait is megtalálhatjuk a könyvben.
•
Dr. RENN OSZKÁR diáktársunkat, Diákszövetségünk alelnökét 80. születésnapja alkalmából Eger város
polgármestere, dr. Habis László köszöntötte: „ …Olyan műszaki értelmiségi, aki sokoldalú, mindig is Eger közösségéért dolgozott. Most is vállal közéleti szerepet, civilként is aktív. Az általa szervezett Egri séták kifejezi azt, amiért szeretjük ezt a várost – mondta a polgármester. – Több könyvet írt, elkötelezettje a tudományos ismeretterjesztésnek…”
Renn Oszkár Egerben érettségizett, a miskolci egyetemre járt, 56-ban a forradalmi diákparlament egyik vezére lett. Két
év börtönbüntetést kapott, 19 hónapot ült, majd szabadulás után jött a fizikai munka, végül diplomázott, majd doktorált.
Diáktársai is szeretettel gratulálnak, köszönve a diákszövetségünk és iskolánk érdekében végzett önzetlen munkáját.
Ad multos annos!
• Dr. GONDA IMRE 1948-ban végzett diáktársunk gyémántmiséje volt június 23-án a Szent Bernát templomban, melynek több éven át volt a templomigazgatója. „Imre atya hálaadó szentmisét négy pap – Veres Árpád, Csizmadia
István, Hugyecz János és a szervita Fülöp atya – koncelebrálásával mutatta be. Istennek hála, már a templom felújított
orgonája kísérte a hívek énekét a zsúfolásig megtelt templomban. A szentmise elején Hugyecz János templomigazgató
köszöntötte Imre atyát, majd a hívek nevében Fábián Zsuzsanna ciszterci obláta. A Kolping Egyesület nevében pedig
Bisztriczki László világi elnök mondott köszönetet prézesüknek. A szentmisét jó hangulatú agapé követte a templom
melletti hittanteremben – számol be az ünnepről Fábián Zsuzsa ciszterci „öregdiáktársunk”.
Gonda Imre a középiskola VIII. osztályát végezte a Szent Bernát gimnáziumban. Felszentelése után káplán majd
plébános volt az egyházmegyében. 1970–72 között Rómában ösztöndíjas, majd 1972-től 2005-ig, nyugdíjba vonulásáig
Egerben a Hittudományi Főiskola tanára, közben 1992–96 között a Pápai Magyar Intézet rektora volt Rómában.
Diákszövetségünk nevében mi is szeretettel köszöntjük kedves diáktársunkat, köszönve templomunkban ma is végzett szolgálatát.
–––––––––––––––––––––

