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A CISZTERCI GIMNÁZIUM ELSŐ ZÁSZLÓJA
Nemrégiben került elő iskolánk első, még 1861-ben készült zászlója. Mint Kovács Ottó tanár úr írta
íméljében, egyik kiváló tanítványa, Novák Lajos találta meg a Szent Antal oltár mögött a templomban,
ahol rendszeres szolgálatot végez. A zászló átkerült az iskolába, s tervezik a restaurását.
Kovács tanár úr elküldte a zászló egyik oldalának a fényképét is.
Az 1860-61 évi Évkönyvben – akkoriban „Az egri kath. nagy-gymnasium XI. évi Programmja” volt a
neve – olvashatunk a zászló készítéséről és felszenteléséről.
1861. május hó 26-kán hajtatott végre a gymnasiumi ifjuság ujonkészült egyházi zászlójának szentelése. — Mióta a
régibb időkből, névszerint azon korból, midőn még a Jézustársasági atyák oktaták Egerben a gymnasiumi ifjúságot,
fenmaradt labarumok használhatlanokká avultak, az egri gymnasium növendékei egy szerényke kereszt vezetése alatt
jelentek meg a szent körmeneteken.
Ez évben azonban lelkesbjeik buzdítására eleve elhatározván, hogy egyházi zászlót készíttetnek, minden osztályból
választott képviselőik által az igazgatóságtól engedélyt kértek, hogy e célra magok közt pénzt gyüjthessenek. … a
zászlóra gyűjtött alap 685 o. é. frt s 72 krra növekedett. Zászlóanyának küldöttségileg felkéretett Buzini gr. Keglevich
szül. Orczy Georgine bárónő ő méltósága. Megszereztetett a nehéz fehérdamaszk kelme, megrendeltettek a gazdag
arany paszománt, rojtozat és bojtok, a képek festésével pedig megbízatott honunk és megyénk derék fia, Kováts Mihály
úr, a kitűnő jelességü festész, ki azokat, melyek egyike sz. Alajost, másika a bold. szűz Máriának országunk koronáját
felajánló szent István királyt ábrázolja, remekül, s az ifjúságiránti vonzalmából, a jól megérdemelt díj feléért sziveskedett
kiállitani. Pünköst hetében megkészült a zászló, mely Bucher József ur egri polgár s derék iparos által díjtalanul kiállítva,
rúdja csúcsán Magyarország címerével, s nemzeti szinű hármas szalaggal diszesitve, az egyszerű nemes csín minden
kellékével ékeskedik; fehér szalagján e jelmondat áll: Isten és Haza!
Fölszentelésére május hó 26-ka azaz Szentháromság vasárnapja tüzetett ki, hogy a közelgő Úrnapi sz. menet
fényének emelésére egy tényezővel több legyen. … A fölszentelési cselekményt nagyságos és ft. Márkus- és Batizfalvi
Mariássy Gábor úr, a bold. Szűzről címzett iváni apát, az egri főkáptalan éneklökanonoka s érseki helyettes hajtá végre a
fentemlitett napon, számos és diszes hivősereg jelenlétében. 10 órakor teljes segédlettel bemutattatott a vérontásnélküli
áldozat, mely alatt az egri fötemplomi kar s a gymnasium énekkara fényes sikerrel közremüködének; utána megáldatott
a zászló, mire a gymnasium igazgatója által alkalmi sz. beszéd tartatott; ezt követte az ünnepélyes körmenet, élén a 16
diszöltözékes ifjútól környezett zászlóval, e körmenet alatt zengé az énekkar az ez alkalomra szerzett s Zsasskovszky
Ferenc fötemplomi karnagy, s gymnasiumi énektanár úr által hangjegyekre tett zászlószentelési éneket; …
Az egyházi ünnepély után a gymnasium népes énekkara elhelyezkedett a tanintézet temploma s a ciszterci
társasház közt fekvő díszkertben, s az oda és eléje sereglett ünnepélyi közönség jelenlétében elzengte a Szózatot,
néhány ártatlanul vidám dalt s egy indulót. A ciszterci szerzet által adott ünnepi lakománál, melyen képviselve valának
Eger összes tanintézetei tanáraik s a gymnasiumi növendékség 12 tagja által, poharak emeltettek s áldás kívántatott
azon férfiakra, kiket Isten arra választott, hogy ker. kath. Egyházunk hiveit széles e világon, hazánkban és
főmegyénkben kormányozzák, úgy azon férfiakra is, kiknek kezébe tette le a Gondviselés hazánk sorsát és
boldogságát,— poharak emeltettek ünnepélyünk főpapjára, a gyöngélkedése miatt az ünnepélyben részt nem vehetett
zászlóanyára, a zászlónak fentemlített nemeskeblü jótevőire, s végül az ünnepély kezdeményezőire, gymnasiumunk
lelkes ifjaira, hogy valamint korban, úgy bölcseségben s kedvességben Isten és emberek előtt mindinkább
növekedjenek.
A délesti istentisztelet alatt az ünnepély tárgya, a zászló, diszöltözékes ifjaktól környezve ismét a templom közepén
pompázott, s annak végével a zászlószentelési ének elzengésével fejeztetett be az ünnepély.

Az Évkönyvben megtalálható a zászló felszentelésekor „zengett” ének is:
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REMÉNYKEDÜNK — 20 éve indult újra iskolánk
Három ciszterci atya koncelebrációs miséjével kezdődött el húsz évvel ezelőtt az évnyitó ünnepség: dr.
Kovács Endre, egri segédpüspök, dr. Kerekes Károly ny. zirci apát és Mozsgai Tádé egri rendházfőnök álltak
az oltárnál. 1947. szeptember 14-e után, ötven esztendő elteltével, 1997. augusztus 31-én, vasárnap újból
Veni Sancte volt templomunkban, újra indult a Ciszterci Gimnázium. És azóta minden évben, ma már az egri
Bazilikába vonul át több mint 700 ciszterci diák a Szentlélek segítségül hívására. 1997 utolsó nyári vasárnapján, a nagyudvaron, ott volt sok öregdiák is, örültek, hogy megérhették ezt a napot.
Hogyan tovább? – már kezdetben is nagy kérdés volt a lelkekben. Vajon az újra indult ciszterci iskola a
mai adottságaival nyújthatja-e diákjainak, amit mi az Alma Materünktől kaptunk?
Az iskola falai, termei, szinte minden sarka megújult e húsz év alatt. Ragyogó kétszintes tornacsarnok
épült. Még ma is folytatódik az újjáépítés.
Az újrainduláskor Kerekes apátúr gyakran idézte a Szentírásból „…az új bor új tömlőbe való” –, keresve
az újraindult ciszterci iskolák pedagógiájának útjait.
A húsz esztendő alatt – összeszámoltam – majd 3000 diák érettségizett a ciszterci Gárdonyi Géza gimnáziumban. Reménykedjünk, hogy iskolánk tanárai is „építik Isten szolgálatára az iskolát” és diákjai magukba
fogadják ezen eszméket és életükben a megvalósításukra törekednek.
***

KEREKES KÁROLY:
NÉHÁNY GONDOLAT AZ EMBERRÉ NEVELŐDÉSRŐL
CISZTERCI PEDAGÓGIÁNK ARANYTARTALÉKÁBÓL
Ha régi Alma Máterükhöz lelkünk visszaszáll,
legtöbbször így emlékeznek diákjaink:
Éltünk örömben-búban, mint egy nagy család,
valaki nézett ránk s nem voltak gondjaink:

A történelmi korok, népek s nagy nevek
bővebben kifejtik mi igaz, szent, örök,
s világosabban elmondják, mit sejtenek;
eszményeikből párat csokorba kötök:

Családfőnk-osztályfőnökünk, szinte atyánk. –
Néhány ciszterci, tudjuk, háború után
Dallasban ezzel a modellel tett csodát;
nos, jobb modell egész USA-ban nincs talán.

Mindenkit tisztelünk, főként a gyermeket,
célunk a mindent megbocsátó szeretet:
hitünk az ember-Krisztussal eggyé tehet,
s aszkézisünk csak „konverziós” út lehet.

Ciszterci iskolánk szentlelkes nagy család;
már iskoláról szól ős-bencés Regulánk.
„Építsünk Isten-szolgálatra iskolát”,
így írja Benedek, – mienk csak névre más.

Ehhez járul a próbatételek sora,
a derűs lélek hálája és humora. –
Ez hét erényforrás, de árad folyama,
s az élő éltető víz nem apad soha.

Mienk: „különleges szeretet-iskola”,
a nevet Szent Bernát barátja hagyta ránk.
Emlékezz, ezt az iskola-modellt maga
az Úr tárta övéi elé, mint „irányt”.

Szép adni-elfogadni tudást – vállalod?
Gyakorolsz szóértést-hangtalálatot?
Érték s érdek, ég s föld különbség; ezt tudod?
Krisztus az Út-, Igazság-, Élet-ritmusod?
Ez távlatod; élj így s a menny már otthonod!
Eger, 1997. aug. 22.

_____________________
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Húsz esztendő a ciszterci gimnáziumban
Kovács Ottóné tanárnő kiváló oktató-nevelő munkát végző pedagógus Gárdonyi-díjat
kapott – adta hírül még a nyár elején a helyi újság. Olvashattuk a díj átadásakor elhangozhatott
laudációt, mely tanári munkáját bemutatta:
1997 óta oktatja iskolánkban kiváló szakmai színvonalon a magyar nyelv és irodalom tantárgyat, és
szolgálja odaadóan a ciszterci iskola közösséget. Magyartanárként eddigi pályáján gazdag lelki útravalót
adott tanítványainak, valamint sokukkal ismertette meg a szavalás, a színpadi fellépés és a
médiaszereplés örömet. Támogatásával tanítványai kipróbálhatták tehetségüket az újságírásban is.
Tantárgyait eredményesen oktatja, amit a sikeres érettségik és a kiváló versenyeredmények is jeleznek.
Ebben az évben tanítványa az országos középiskolai tanulmányi verseny döntőjében a kiemelkedő 13.
helyezést érte el. Áldozatos munkát végez annak érdekében, hogy a diákok megismerjék intézményük
múltját és jelenét. Részt vett 325 éves oktatási intézményünk történetének kutatásában. Évek óta
lelkiismeretesen végzi a gárdonyis évkönyv nyelvi korrektúráját. Türelmesen, szeretettel neveli a rábízott
gyermekeket. Személyisége, tettei azt közvetítik, hogy az állhatatosság, a szolgálat, az önzetlen munka
és az istenhit a derű és a kiegyensúlyozottság forrása, s hogy mindennapi cselekedeteinknek értelmet
ad a gondolat: „Amit a legkisebbel tesztek az emberek közül, azt velem teszitek.”

Az újra induló-építkező gimnáziumban ciszterci szellemiségű iskolát alakítani, formálni –
áldozatos és kemény tanári feladatot jelent. Kovács Ottóné tanárnő több ezer diákot tanított ebben
a húsz évben. Bizonyára sokuk számára ő jelenti kötődésüket az Alma Máterhez.
Két éve, az Ciszterci Diákok Szövetsége újjáalakuló ülésén, egy tíz éve végzett tanítványa
beszélt igaz lelkesedéssel róla, az osztályfőnökéről. Azóta többször is fontolgattam: megkérem,
beszéljen számunkra munkájáról. Habár néhány kérdést magam is próbáltam megfogalmazni,
azonban kértem – hisz Ő az újságírás oktatója – mutassa be munkáját, a diákokat és a mai
ciszterci iskola életét (ami elmondható) az öregdiákok számára, ahogy szükségesnek és jónak látja.
***
Névjegy:
Csillagjegye: oroszlán;
Születési hely: Ózd;
Végzettsége: Svetits Katolikus Gimnázium (Debrecen), Ho Si Minh
Tanárképző Főiskola (Eger), KLTE (Debrecen);
Kedvenc virága: katáng; Hobbija: olvasás.
Tanári feladatomnak azt tekintem, hogy minden diákot rábírjak arra,
hogy önmagához képest a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa. Ha képes
önálló véleményt alkotni egy irodalmi műről, azt szívesen meghallgatom,
megvitatom akár egy 5. osztályos diákkal is. De a hibákra is rámutatok,
aztán vagy elfogadják, vagy nem. Ha viszont nem akar gondolkodni egy
műalkotás rejtett értékein a tanuló, akkor kénytelen megtanulni az órai
anyagot, mert az még mindig kényelmesebb, mint megvédeni a saját
álláspontját.
Nagyon szeretem a jól kérdező diákot. Szívesen provokálok vitát az órán.
Olykor meglepő eszközökkel hívom fel a figyelmet egy-egy különleges nyelvi vagy irodalmi
témára. Kosztolányi Dezső Őszi reggeli című versének elemzéséhez beviszek órára egy hatalmas
gyümölcsös tálat, és ezt el is lehet fogyasztani, így sokan megértik az impresszionizmus lényegét.
Örkény egyik novelláját is úgy mutatom be, hogy az iskolánk előtt Eger forgalmas sétáló utcáján az
egész osztály egyszerre hajtja végre az író utasításait (Arról, hogy mi a groteszk). Ezeket az órákat
általában nem felejtik el a diákok.
Örülök, ha fel tudom kelteni a fiatalok érdeklődését egy regény vagy vers vagy színházi előadás
iránt. Sok diákunk számára még ma is természetes, hogy olvasni kell. Sajnos, egyre több olyan tanuló
kerül be a középiskolába, aki nem tud jól olvasni. Ismeri ugyan a betűket, a szavakat is megérti, de
nem képes felfogni a mondat jelentését, és a mondatok halmaza nem áll össze értelmes szöveggé
számára. Egyetlen módszert tudok ennek a megoldására: gyakorolni kell az olvasást. Nem
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ragaszkodom a „kötelező olvasmány”-okhoz, mert bármilyen könyv jó arra, hogy egy ember
megtanuljon olvasni. De meggyőződésem, hogy aki egy regény tartalmát nem képes megérteni, annak
mindig gondot fog okozni egy szakmai szöveg értelmező olvasása is.
***
A „néhány kérdés”:
– Kezdetek óta (1997-től) tanít a 20 éve újraindult a ciszterci gimnáziumban. A mai ciszterci
diákok számára mit jelent, hogy ciszterci – helyesebben egyházi, katolikus – iskolába járnak. Annak
idején Pelbárt atya értékelését olvashattuk erről.
A diákjaink között vannak olyanok, akik nyitott szívvel fogadják a ciszterci szellemiség elemeit
(imát, szentmisét, lelki programokat). Ők elkötelezett keresztény fiatalként távoznak az iskolából az
érettségi után, és szívből remélem, az ő szívükben termékeny talajba hullnak az igék. Azt is tudomásul
kell vennünk, hogy a magvetőről szóló példabeszéd többi része is él a fiataljaink hitéletében: egy
részük nem érti meg az örömhír üzenetét, másokban pedig a mindennapi életük gondja, olykor egyéb
hatások elnyomják, és nem engedik teremni a hit magvait.
– A tavalyi évkönyv szerint a 2016/17-es tanévben is hét osztályban tanította a magyar nyelvet és
irodalmat. E tantárgyban tanultakból sok mindent visz magával az ember. Elsősorban a magyar
irodalom szeretetét, kedves költők verseit, elültették bennünk a „honszeretet” igaz érzését is. Hogy
fogadják be „magyar nyelv és irodalom” órákon tanultakból a mai diákok?
Ezt szinte lehetetlen megválaszolni: a tantárgy ugyanis olyan sokrétű, és a befogadói attitűd annyira
sajátos, hogy egyetlen diák esetében is számtalan válasz lehetséges az adott műtől, a hangulattól, az
érdeklődéstől, körülményektől függően.
– A mi időkben az Önképzőkör adta meg a lehetőséget a diákoknak az irodalmi
„szárnypróbálgatásokra.” Az elmúlt években örömmel olvashattuk az iskolaújságban, a MAG-ban a
diákok írásait, ma azonban már csak évente egy alkalommal az Évkönyvben találjuk. Kicsit fájlaljuk,
hogy a MAG abbamaradt, melyet a tanárnő szerkesztett. Ezt bizonyára szívesen olvasták nemcsak a
diákok. Összekapcsolta a iskolából kikerült sok ciszterci öregdiákot is. (Nem jó példálózni, de a
budaiak „Pingvin” újságját még az iskola alapítványa is támogatja, nyilván méltányolja a tanári
munkát is.)
Ezt a kérdést inkább hagyjuk ki, ugyanis sem az iskola, sem a tanárok, sem a diákok nem tehetnek
arról, hogy nincs lehetőség színvonalas újságot szerkeszteni. Ráadásul az internet (facebook) sokkal
jobban megfelel a mai diákok igényeinek, mint a nyomtatott sajtó.
– Az Évkönyvekből olvasva az kisgimnáziumi osztályokban is tanít. Hogy látja helyzetét, mi a
véleménye a nyolc évfolyamos gimnáziumról.
Számomra mindig kedvesek voltak a nyolc évfolyamos gimnáziumba járó osztályok:
 óriási élmény látni, hogyan válnak a kisgyermekből érett fiatallá;
 sokkal lelkesebbek és jellemzően kreatívak a feladatok megoldásában;
 alaposabb a felkészültségük, hisz több idő jut az ismeretek megszerzésére és lemélyítésére;
 a tanulók egymás között és a tanáraikkal is szorosabb, mélyebb kapcsolatot tudnak kialakítani
8 év alatt.
A 8 év azonban nagyon hosszú idő: a súrlódások, feszültségek is mélyebb gyökeret eresztenek,
ezért mindig vannak olyan diákok, akik korábban távoznak ezekből az osztályokból.
***
Az évkönyvünk évről évre megmutatja, hogy rengeteg versenyen és egyéb színvonalas iskolai,
városi programban vesznek részt a diákjaink. Mindezek mellett az iskola tanulmányi átlaga 4,3 körüli,
109 tanulónk kapott kitűnő bizonyítványt, tehát a diákok is, a tanárok is minden nap hősies
erőfeszítéssel igyekeznek megfelelni korunk kihívásainak, nem ritkán töltenek napi 9–10 órát az
iskolában, ez sok esetben heti 40 óra iskolai tevékenységet jelent. Mindezek ellenére, vagy talán éppen
ezért azt tapasztalom, hogy rangot jelent a Gárdonyi Ciszterci Gimnáziumban tanulni, érettségizni,
(nemcsak a nyolc évfolyamos vagy a két tanítási nyelvű osztályra igaz ez). Ezért köszönöm az Úr
kegyelmének az itt eltöltött 20 évemet.
***
Köszönjük, hogy a tanév eleji fáradságos munka idején időt szakított kérésünkre. Isten áldását
kérjük további tanári munkájára!
O. Gy.
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25 ÉVE HUNYT EL PALOS BERNARDIN
Milyen képet őrizhetünk volt igazgatónkról, a cserkészvezetőről
25 éve 1992. május 22-én sok egri
öregdiák is búcsúztatta. Igazgatónk volt,
sokaknak tanára is. Székesfehérváron, a
ciszterciek templomának altemplomában
nyugszik.
Az ifjúság oktatásának, nevelésének
szentelte életét, ahogyan Rendjének
konstitúciója előírta. „Mindene volt a
nevelés elméletben és gyakorlatban egyaránt. Elméletben kitűnően képzett, nagy
tudású pedagógus volt, gyakorlatban
mindig tudta, mi a teendő – ahogy egy
róla szóló írásban olvashattuk.
Egész fiatal, még kezdő budai tanár
korában nagy próbatétel lehetett számára
egyik tanítványának szomorú sorsa, aki
törvény előtt áll szörnyű tettéért. A gyermeket ismerő igazi pedagógusként itt elmondott szavait akkoriban
szenzációként ismertették a korabeli lapok.
Egri tanár korában előadásokat tartott a szülők számára: „Kamaszkor”, „Jellemnevelés a családban” témákban. E tárgykörben cikkei jelentek meg a lapokban, az Értesítőkben is olvashatjuk több írását.
Hosszú évek alatt összegyűjtött tapasztalatait, tanulmányait „Bevezetés a pedagógiába” könyvében foglalta össze. A teljesen nyomdakész állapotban, egyetlen példányban meglevő könyvét az 1961. évi letartóztatásakor elvittek és megsemmisítették.
Utolsó írása, mely a Független Székesfehérvár c. lap 1992. áprilisi számában jelent meg az önnevelésről
szólt. Önmagunkat nevelni azt jelenti, hogy megtanulunk önmagunk fölött uralkodni, önérdekeinket korlátok
közé szorítani – írja. „Kemény beszéd ez! Ki fogadhatja el?” (Jn 6 60) – kérdezhetjük ebben az „önmegvalósító” világban. – Hisszük, hogy sokan!
Mi öregdiákok elsősorban a szigorú fegyelmet követelő igazgatónkra, az 1942. évi szentgotthárdi jubileumi cserkésztábor, meg a negyvenes évek bervai őrsvezetőképző táborok parancsnokára emlékezünk. Elővillan az az arca is, ahogy a tábortűznél kérte, énekeljük el kedves népdalát: „Sej, besoroztak, sej, besoroztak
engemet katonának”… Ilyenkor érezhettük szeretetét is.
***
Palos Bernardin életében a „próbatételek Kálvária csúcsa az 1961. február 6-ának éjszakáján Bernardin
atya édesapjának lakásán történt letartóztatása volt” – emlékezett róla Kerekes Károly ny. zirci apát Egerben,
Diákszövetségünk 2004. április 24-én tartott közgyűlésén.
Palos Bernardin peréről részletes beszámolót olvashatunk Cúthné Gyóni Eszter: A ciszterci Rend Zirci
Apátságának története a második világháború végétől Endrédy Vendel haláláig c. ez évben megjelent könyvében. (240–249. o)
Megismerhetjük az ellene emelt vádakat, többek között: „A Palos György Bernardin elleni vádak között
szerepelt a homoszexualitás és pedofília mint erkölcsi vétség is…”
„… A homoszexualitás és pedofília vádját az állambiztonság egyúttal zsarolási potenciálként is fel tudta
használni egyes személyekkel szemben – így feltételezhetően Palossal szemben is. Mindenesetre a mechanizmus működött, hiszen nem tudjuk kijelenteni teljes bizonyossággal, hogy ezek valóban és minden esetben
a BM által kreált vádak voltak csupán vagy esetleg, egyes esetekben volt-e valamiféle valóság alapjuk” –
vonja le következtetését a könyv szerzője. – „Erre a választ azok a személyek tudhatják teljesen biztosan,
akik között nem volt – vagy esetleg volt – ilyen jellegű viszony.”
„Rendtörténeti szempontból fontos következménye az 1961–l962-es persorozatnak, hogy Palos
Bernardint, a rendi ellenállás egyik központi alakját, Shvoy székesfehérvári püspök bizalmas tanácsadóját
börtönből való szabadulása előtt néhány nappal, 1963. március 13-án „Vári Béla” fedőnéven beszervezték.
… Feltételezhető, hogy a zirci vezetés kiemelkedő alakját, az illegáció egyik legaktívabb tagját az ellene
felhozott erkölcsi vádak kiteregetésével, netán további börtönnel zsarolták meg.”
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Habár a szerző megjegyzi: „Feltételezhető (?) és levéltári anyagokkal is alátámasztható, hogy a homoszexualitás és pedofília vádpontok bevezetése a Belügyminisztérium által meghatározott módszerek voltak,
amelyek tökéletesen alkalmasaknak bizonyultak arra, hogy mind a szülők, mind az ifjúság körében legalábbis megingassák a bizalmat az egyébként rendkívül népszerű papokkal vagy szerzetespapokkal szemben” –
de ő is nyitva hagyja a kérdést, – volt-e ennek valóság alapja? (A kiemelések a szerkesztőtől)
S aki ma elolvassa a Zirci apátság kiadásában megjelent könyvet, bizony kérdezheti: talán ez volna Palos
Bernardin eddig ismeretlen arca? – mert a kérdőjelet, a gyanút, otthagyta a szerző: „nem tudhatjuk…”
A könyvben „Az úgynevezett »ciszterci per«” fejezetben olvashatjuk az idézett sorokat. Írójának kútforrása majd minden esetben az ÁBTL (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára), ahol a kihallgatások
jegyzőkönyvei megtalálhatók.
Lehet egy ember jellemét, magatartását megítélni az ÁBTL-ben található, az ÁVH által kicsikart vallomások alapján?
***
Pedig a fentiekkel kapcsolatos más források is ismertek voltak, melyet azonban nem találunk a könyvben.
A letartóztatását követő hónapokról Palos Bernardin így emlékezik 1987-ben, melyet Hetényi Varga Károly: Szerzetesek a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában, 1999-ben megjelent könyvében olvashatunk:
„Néhány hónap alatt teljesen kikészítettek. Amikor már teljesen összetört állapotban voltam, egy fiatal főhadnagy elé kerültem. Bár fenyegetett kínzásokkal, végül mégsem bántott. Csak boxereket mutogatott, hogy
azzal veri szét az állkapcámat. De nem volt már szükség semmi fenyegetésre. Ha azt tették volna elém, hogy
írjam alá, miszerint meg akartam ölni Kádár Jánost, azt is aláírtam volna. Ilyen állapotba kerültem.”
És talán idézhetni lehetett volna Kerekes Károly, ny. zirci apátnak az interneten is olvasható Egri Fehér
Fekete 2004. húsvéti számában „100 éve született Palos Bernardin” cikkében erről olvasható írását:
„… E sorok írója többször is meglátogatta őt székesfehérvári papi-otthoni betegszobájában. Mindig látszott
rajta, hogy kimondhatatlanul sokat szenved. Elsősorban és igazán nem is a testi szenvedései gyötörték. Természetesen sokszor is szóesett börtönéletéről. Olykor az ott átélt megszégyenítő kínzásokról, verésekről, sátáni
rafinériákról is. Sohasem panaszkodott. … Ezt a sokak által megfigyelt, és élete első felében igencsak megcsodált sikeres „akarat-embert” kimondhatatlanul bántotta, egyenesen gyötörte, hogy különböző testi-lelki kínzásokkal olyan „bevallott” cselekedetekről szóló jegyzőkönyvet is aláírattak vele, amilyen cselekedeteket ő sohasem követett el. Halála előtti utolsó találkozásunk alkalmával ezt a problémát ő maga hozta elő. …”
Mindkét forrást ismerhette a szerző, hiszen máshol idézett ezekből.
Megkerestem Milcsinszky Alajos atyát, aki 1977–95 között volt plébános a Székesfehérvár–
Nagyboldogasszony (ma ismét ciszterci) plébánián, ahol Palos Bernardin „kisegítő” lelkész volt. Közelebbről ismerhette Bernardin atyát, hisz 15 évig volt plébánosa.
Egy nagyon fegyelmezett, távolságtartó embernek ismerte. Ilyen jellemekre nem illenek azok a vádak,
melyekkel annak idején rágalmazták. Ugyanakkor erős hite volt. Sokszor hangoztatta: „Ha vádol a szívünk,
Isten nagyobb szívünknél: ő mindent tud.”
1960–1963-ig börtönben volt. Erről soha nem hallottam beszélni, de olyan mély nyomokat hagyhatott
benne, hogy utolsó napjaiban, álmában vagy önkívületben hangoson kiáltozta: ne bántsanak... – emlékezett
Bernardin atyára volt plébánosa.
Kételyeket ébresztőnek és zavart keltőnek ítélte azt a képet, melyet az idézett könyv „Az úgynevezett
»ciszterci per«” fejezete sugall Bernardin atyáról.
***
Fogyatkozik a száma azoknak, akiket Bernardin atya tanított, mint cserkészparancsnok vezetett. Közülük
talán sokan nehezebben is viselték el kemény szigorát, az általa megkívánt fegyelmet – de alakja, úgy él
bennük, ahogy Mozsgai József Tádé Ciszterciek Egerben c. könyvében idézte a halálához közeledő Bernardin atya szavait:
„…Semmiféle törés és kilátástalanság nem tudott eltéríteni attól a hittől, hogy az élet végül be is teljesedik
olyan el nem múló értékek elnyerésében, amelyekért érdemes a végsőkig kitartani az emberméltóság útján
mindhalálig… Megviselt egészségem és súlyos megpróbáltatások ellenére hitem óvott meg az összeroppanástól.
…Ifjú koromban a Krisztus-követésre köteleztem el magam… ezt a döntést idős koromban is vállalom…”
***
Azt lélekrombolást, melyet az ún. ciszterci per és a hozzáhasonló, azt megelőző perek is elérni szándékoztak, nem lenne szabad egy „talán?”, vagy „nem tudhatjuk” kételyt ébresztő szavakkal megerősíteni.
Oláh Gyula
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DIÁKSZÍNJÁTSZÁS ISKOLÁNKBAN
a XX. század első felében – II.
Húsvéti számunkban az iskolánk színpadán 1923-ig előadott darabokról számoltunk be. Folytatásként 1924–1936 években előadott színdarabok sorát tekintettük át az iskolai értesítők beszámolóira és
a korabeli újságok eléggé részletes híradásaira támaszkodva.
„Imre királyfi címen 1924. április 5-én és 6-án Balassa Brúnó dr. hatásos és színes ifjúsági színdarabja
került előadásra. Zenéjét Meiszner Imre, székesegyházi karmester szerezte” – olvashatjuk ezt a szűkszavú
híradást a korabeli Értesítőnkben.
Balassa Brúnó dr.(1896–1979) iskolánkban volt hittanár 1921–1925 években. Színdarabja nem jelent meg
nyomtatásban, életrajzaiban a felsorolt művei között sem szerepel. Nem valószínű, hogy több ifjúsági színdarabot írt.
Vajk Atanáz tanárunk 1989-ben kis miniatűrjében írt róla:
Dr. Balassa Brúnó a gimnázium cserkészcsapatának alapító parancsnoka, hittanár, később a VKM-ben osztályfőnök, egyetemi tanár. A rendszerváltás után behívták az egyetemre. A „kollégák” hellyel és feketével kínálják.
Kijelentik: „a katedrát továbbra is megtarthatja.” Balassa gondolja: „Nahát, ez egészen normálisan alakul.” „Megtarthatja, de az ateizmust is kell tanítania.” „Köszönöm, uraim!” – és otthagyta őket. Mikor megtudták múltját, sehol
sem fogadták fel állásba. Valósággal éhezett. Végre egy cipész KTSZ zsidó főnöke kérdezi: „Balassa Brúnó? Csak
nem az egyetemi tanár?” „Az volnék” – vallotta be szégyenkezve. „Fel van véve!”

A zeneszerző Meiszner Imre (1867–1946) az egri főszékesegyház karnagya, a tanítóképző és a papnevelő
intézet ének- és zenetanára volt.
Szerencsére a helyi sajtó több cikksorozatban
számolt be erről az előadásáról, s részletesen ismertette a darabot, külön cikkben foglalkozott a
színjáték énekszövegeivel.
A cikkek szerzője „(T.)” – bizonyosra vehető:
Tordai Ányos
„… a darabnak gondosan csiszolt, ódon és mégis
gördülékeny nyelvezetét emelhetjük ki. Meglepő szép a stílusa. Elevenek a párbeszédei, lendületesek a monológjai. Nagy sikere ez a szerzőnek, akitől joggal várhatunk még sok szépet.
Az előadásról szólva, legelső, ami meglep: a színpad. Új és gyönyörű díszleteket festett a darabhoz
Korinyi József. És ha a Bakonyban lejátszódó I. és III. felvonás díszletei meglepőek; a II. felvonásban szinte
megkapja és lenyűgözi a figyelmet a pannonhalmi kolostor remek oszlopcsarnoka. A pompás távlat mindkét
esetben gyönyörűen mélyíti a színpadot és hatásos keretet ad a cselekménynek.
A mozgalmasabb tömegjelenet színgazdag volta, a ruhák dísze, fényessége csak fokozza a hatást, amelyet
az ifjú szereplők pompás játéka, eleven és szabatos előadása, könnyed mozgása ezek nélkül is elért volna. …
Nagy mértekben hozzájárult persze ehhez a sikerhez, az elismerő tapsok osztatlan voltához a zene, amelyre büszke lehet az egri főszékesegyház karnagya, Meissner Imre. Szerencsésen választotta meg a zenei alapmotívumokat, amelyek a darabon végigvonulnak. Már a nyitányban érvényesül az ártatlan Imre lelkének
finom hangulata, amely kifejezést nyer a klarinét és oboa kellemes hangjában. Jön azután a Vászoly vad,
türelmetlen, szenvedélyes hangulata, amelyből Szent István bezáró karának hatalmas akkordjai bontakoznak
ki. Szinte érezzük, szinte látjuk, hogy mint áll szemben a keresztény és pogány világnézet, amelyek közül a
finomnak, a magasztosnak, a fölemelőnek: a kereszténységnek kell győznie.
Az I. felvonásban nagy hatása van a győztes magyarok karának, amelyben fölcsendül a színtiszta magyar
zene, Ekese regös énekében viszont a régi magyar zene szépsége es bája. A finálé pedig, melyet egyik bencés barát s a kar ad elő, méltán tetőzi be az első felvonás előkészítő cselekményét.
A II. felvonásban két nagyhatású zenei rész van: Vászoly dala s a bencések üdvözlő éneke István királyhoz. Előbbiben féktelenül lobog a pogány ifjú vad szenvedélye, tüze; az utóbbi a XIX. zsoltár hangszerelése.
E kettő együtt ismét szembeállítva érzékelteti a két küzdő világnézetet.
A III. felvonásban, amikor – bár Imre királyfi élete árán – diadalmaskodik a kereszténység, a zenében a
hitnek s reménynek, majd később a zokogó fájdalomnak van szava.
A karöltve haladó, egymást kiegészítő, színes hangú szöveg s a pompás alapmotívumú és hangszerelésű
zenei rész minden szívhez megtalálta az utat és ezekhez méltán sorakozik az ifjúsági ének- és a zenekar sza-
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batos és nem mindennapi színvonalú szereplése. Az előbbivel Rássy Paulin énektanár szaporította eddigi
sikereit, a zenekar betanítása és vezetése pedig a Herovics Antal érdeme.
Az ifjú szereplők mind átértették, sőt át is érezték az egész darabot. Szépen ki is dolgozták és valamenynyien elfogódottság nélkül mozogtak.”
***
1926. május 12-én színre került a már 1905-ben előadott énekes és zenés ifjúsági színmű: A tékozló fiú,
melynek szövegét az intézet egykori tudós tanára, a fiatalon, irodalmi karrierjének derekán elhunyt dr. Madarász Flóris írta. Az ének- és zenerészeket Küzdi Aurél állította össze Auber »L'enfant prodigue« c. operája
nyomán. A 21 év alatt, amennyi idő a színmű első előadása óta eltelt, úgyszólván az egész országot dicsőségesen bejárta. A darab zenei részét, mely remek nyitányból, nagyszabású kar- és magánénekekből áll, továbbá a
felvonások közti zenét Rássy Paulin és Kalovits Alajos dr. intézeti zenetanárok tanították be s ez utóbbi vezényelte. A rendezés technikai részében Evetovics Kunó dr. tanárnak sokban segítségére volt a 21 évvel ezelőtti
rendező, maga Küzdi Aurél ig. helyettes. Az előadást a nagy érdeklődés háromszor ismételtette meg.
Mindezeket az 1925-26 tanévi Értesítőben olvashatjuk.
***
1927. máj. 14-én nagy ünnepe volt az iskolának, ekkor avatták az új zászlót, melyet ma is őriz az újraindult gimnázium. Ünnepelt 530 diák és zászló felavatására összejött több száz öregdiák is, köztük a legidősebb 1852-ben érettségizett.

Konstantin császár

Faustus, Konstantin hadvezére
Gaius
Sebestyén . Faustus gyermekei
Félix
Tarsicius
Severus, Róma helytartója
Tullius, Severus csatlósa
Sextus, Gaius katonatársa
Terencius, Faustus hű embere
Silas
Fülöp Faustus szbadosai
Donat
Clemone, Róma püspöke, az Egyház feje
Diogenes sirásó, katakombaőr
Simplicus, Diogenes segítőtársa
Simplicus, Diogenes segítőtársa
Callemachos, görög lantos

Pongrác, keresztény rabszolga
Lucipor pogány rabszolgák
Lucio
Xerentes, philosophus
Cautilius, költő
Febro
Rexfus senatorok
Octavius
Galemus
Sergius városi őrség tagjai
Nixomor
Katonák, nép
Első és negyedik szín: Forum
Romanum
Második: katakomba
Harmadik: atrium

Az Egri Népújság részletesen számolt be erről az eseményről. „A ciszterci diákok zászlószentelési
ünnepének méltó vég akkordja volt vasárnap és hétfőn este A kereszt diadala c. ifjúsági zenés színjátéknak
előadása a gimnázium tornatermében. Dr. Evetovics Kunó poétikus színjátéka, amelyhez dr. Kalovits Alajos
szerzett kedves muzsikát, négy képben mutatja be az őskereszténység úttörő munkáját, erkölcstisztító hatását
a családban, a társadalomban és a hadseregben. Konstantin császár megtérése, a keresztények üldözésének
utolsó évei szolgáltatják a darab történeti hátterét. Faustus császári fővezérnek és családjának mártírküzdelme a keresztények hóhéra, Severus római helytartó ellen, képezi a darab főcselekményét, mely át meg
át van szőve megindító, költői mélységekké szépülő jelenetekkel. Zengő stílus, nemesen tiszta magyar nyelv
jellemzi Evetovics dr. írását, tömör muzsika, kifejező, magával ragadó, ha kell, a gyász fájdalmas
éreztetésével, ha kell, az öröm kitörő lelkesedésével, a diadal érzés gyújtásával ható melódiák csendülnek dr.
Kalovits zene költő kottáiból. …
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Meglepően szép és művészi volt a darab kiállítása is. A római fórum, a katakombák és az átrium remek
színfalai, Korény Józsefnek festőművész, a neves egri akadémiai templom festőnek, csodaszép alkotása. A
szereplőket Küzdi Aurél h. gimn. igazgató tanította be. A scenirozás mestere dr. Hegyi Kapisztrán ciszt.
tanár, a bájos énekek betanítója Rássy Paulin, a zenekar mesteri dirigense és beoktatója pedig dr. Kalovits
Alajos volt.”
***
Iskolánk diákszínjátszásának történetében meg kell említenünk a rövidebb lélegzetű darabok előadását is.
1936. febr. 16-án az Önképzőkör farsangi délutánján énekkel, zenével színezett játék hangolta vidámra a
szülő, tanár s diák lelkét – írja az Értesítő krónikása. Négy, hosszabb-rövidebb jelenetet mutattak be.
A műsor legkiemelkedőbb száma: Josef Piper: Eduárd és Kunigunda c. opera-paródiája volt, amelyben
Péntek László, Szepcsik Gyula, Bóta László s Lénárd László arattak sok tapsot a tréfás énekes jelenetekben.
… Az előadás sok szereplőjének fáradhatatlan betanításáért és a műsor megrendezéséért dr. Palos Bernardin
ciszt. tanárt illeti meg a teljes elismerés, de köszönet jár Székely Artúr ciszterci tanárnak is, aki sokat
segédkezett a betanításban és rendezésben. Az ének- és zenekar betanítása Rássy Paulin ciszt. ének- és
zenetanár munkájának eredménye, míg a gyönyörű új színpadért és díszletekért Ócsvár Géza intézeti
rajztanárt illeti meg minden dicséret. – Mindezeket az Eger–Gyöngyösi Újság 1936 február 20-ai számában
olvashatjuk.

Eduárd és Kunigunda szereplői
(Fénykép Péntek László húgától, dr. Péntek Mártától)

***
1936. máj. 9–10-én intézetünk új színpadán előadásra került Madarász Flóris dr. Rákóczi Egerben c.
zenés színjátéka. Ezzel a nagysikerű színielőadással áldoztunk a nagy fejedelem emlékének – olvashatjuk az
Értesítőben – s egyszersmind megnyitottuk azon ünneplések sorát, amelyekben az Alma Mater az 51,
illetőleg 50 évvel ezelőtt végzett iskolatársakat, Werner Adolf dr. zirci apát, intézeti kegyúrral élükön
részesítette.
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Ezt a darabot 1907-ben már előadták a gimnáziumban. Akkor Rákóczi hamvainak a hazahozatalát
ünnepelték, most halálának 200. évfordulója alkalmából emlékeztek a Fejedelemre.
Madarász Flóris azt a jelenetet örökíti meg, amikor Telekesy István püspök 1704-ben székvárosának falai
közt ünnepélyesen fogadja a vezérlő fejedelmet. A darab zenei aláfestését gróf Zichy Géza Nemo című
operájából és a kuruc dalokból állították össze. [Nem találunk utalást a zenei rész összeállítójára; 1907-ben
ezt Küzdi Aurél készítette.]
A zenekar dr. Kalovits Alajos vezényletével megmutatta, hogy kitűnően oldja meg a nehéz
operarészletekből összeválogatott partitúrát és finom kidolgozású játékával sok megérdemelt tapsot aratott.
Az énekkar Rássy Paulin vezényletével hangulatosan festette alá a színpadi mesét. A díszletezés munkája
Ócsvár Géza rajztanár művészi ízlését és képességeit dicséri – olvashatjuk az EGER—GYÖNGYÖSI
ÚJSÁG 1936. május 14-i számában.
A szereposztást, melyet az Értesítőben olvashatunk, azért mellékeljük, mert köszönthetjük egyik
szereplőjét is, a 97. évében járó Sárdy Loránt 1939-ben érettségizett diáktársunkat.

***
1936 novemberében Szent Imre hercegnek tiszteletére négy alkalommal játszották Brisits Frigyes dr.
ciszterci gimnáziumi igazgató Fehér sas c. ifjúsági színjátékát

Gellért: Mikulka Gábor, Imre királyfi: Dobrányi Géza

Az előadásról ismét idézzük a korbeli újságban
megjelent beszámolót:
„A »Fehér Sas« a Szent Imre darabok általános témáját: a kereszténység és pogányság harcát dolgozza
fel, amely a kereszt ország-építő győzelmével végződik. A darab mondanivalói súlyosak, erkölcsi tanulságai nemesek, nyelvezete pedig mindvégig irodalmian
szép, sokszor túláradó is.
A darab szereplői egytől-egyig pompásan megállták helyüket és nemcsak a súlyos veretű szöveg
közlésében, a deklamációk szépségében, hanem a
színpadi játék tekintetében is tartották a gimnázium
előadásainak hagyományos színvonalát. Dobrányi
Géza VI. o. t. Szent Imre herceg szerepet meleg lírával, áthevült lelkesedéssel, Koppány édesapjának
megrázó figuráját vitéz Fluck Gusztáv joghallgató
töltötte meg eleven élettel és sok drámaisággal. Mellettük a szelídség szép hangjait szólaltatta meg
Mikulka [Kelecsényi] Gábor VIII. o. t., mint Gellért,
bencés szerzetes.
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A zenekart Kalovits Alajos dr. zenetanár vezette, az énekkar pedig Rássy Paulin ciszt. tanár vezényletével
adott elő a darab hangulatát szépen aláfestő énekszámot. A darab daliás táncait Grőber Lujza okl. tánc-tanítónő
tanította be. A nagy siker a rendező Tóth János dr. hittanárnak és segítőtársainak, Kalovits Alajos dr. (zene),
Ócsvár Géza (díszletezés), Palos Bernardin dr. (rendezés), Rássy Paulin (ének) és Székely Artúr (díszletezés)
intézeti tanároknak érdeme.”

A fényképet, mely a színdarab előadásának „segítőtársait” mutatja, dr. Kilián István diáktársunktól kaptuk. A képen balról jobbra: Dr Palos Bernardin, Rássy Paulin, dr. Kalovits Alajos, Székely Artúr és Ócsvár
Géza tanárok.
***

Székely Artúrra emlékezünk…
Csak két tanéven keresztül, 1935–1937-ben volt az egri konvent tagja. Főleg az ő munkáját dicséri, hogy
az 1936-37 tanévben két „egész estét kitöltő” színdarabot is előadtak iskolánkban.
1936-37 tanévben, elsős korunkban, osztályfőnökünk volt. Több mint 70 kisdiákot fogadott 1936. szeptember 7-e délutánján, tanított meg Laudeturral köszönni. Az osztálynak fele vidéki volt, bizonyára akkor
látottak először fehér-fekete habitust. Magyar latin, ének, szépírás órái voltak, így a tanórák majd felében ő
ült a katedrán.
1900. nov. 14-én született a Vas megyei
Alsóberkifaluban (ma Körmend városrésze), 1922-ben
lépett a Rendbe, 1927 júliusában szentelték pappá. Tanárként az egri évek után egy évet töltött Baján, egyébként
lelkipásztori és rendi feladatokat látott el. 1941-től, mint
hittanár a szentgotthárdi konventben volt.
Még a szétszóratás előtt világi papságot választotta (A
Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának 1947–48-as Névtárban már nem szerepel.)
1963-tól Balatonfőkjáron volt plébános, ott is halt meg
1984-ben. A község temetőjében nyugszik.
O. Gy.

2017. VENI SANCTE

Egri FEHÉR/FEKETE

13

KETTESBEN DR. SZÉKELY TAMÁSSAL
Lánchíd Rádió Kettesben c. műsorában 2017. március 24-én, hallhattunk interjút dr. Székely Tamás diáktársunkkal. Beszélgetőpartnere
Szerdahelyi Csongor volt, a Ferences Sajtóközpont igazgatója, a rádió
munkatársa.
A
mintegy
háromnegyed
órás
beszélgetésből
diákszövetségünk doajenjének tartalmas és változatos életét ismerhetjük
meg, melyet szerkesztett formában közlünk.
Dr. Székely Tamás 1939-ben érettségizett a Szent Bernát gimnáziumban. Diákszövetségünknek már a háború előtt is tagja volt, tevékenyen
részt vett újraalapításánál is. Az egri közgyűléseinken aktívan közreműködött és rendszeresen látogatta a Budapesten élő egri öregdiákok összejöveteleit.
Mint e lap szerkesztője, külön hálával tartozom sok figyelmes észrevételeiért, kedves telefon hívásaiért, mellyel a már több mint húsz éve megjelenő újságunkat kísérte.
Székely Tamás doktor úr a beszélgető társam,
Budapesten, a XII. kerületben a Márvány utca és
az Ugocsa utca sarkán lakik egy régi szép épületben, amelyet én nagyon sokszor megcsodáltam,
de csak kívülről láttam mindig. Ez a kereszteződés nem egy derékszögű, hanem hegyesszöget zár
be és az épület, ha a Böszörményi út felől jön az
ember, mint egy csatahajó, úgy uralja a tájat. A
házban egy gyönyörű márványtábla jelzi, hogy a
népjóléti miniszter, Vass József idejében, a 20-as
évek elején épült. Gangos ház, szabálytalan háromszög alaprajzú, melynek a második emeletén
beszélgetünk.
Kedves Tamás bátyám, nagyjából egy idős vagy
ezzel az épülettel, egy két évvel talán fiatalabb?
Én valamivel idősebb vagyok, mert én ’21-ben
születtem, ez az épület pedig ’25-ben épült, akkor
született a feleségem, ő itt született és ebben a házban élte egész életét. Én ’46 óta lakom itt.
’21-ben születtél, hol?
Egerben, a papi városban.
Eger a papok városa. Abban az időben még a
cisztercieken kívül voltak minoriták, ferencesek,
szerviták, irgalmasok. A nővérek közül az egri norma, a ferences szegénygondozó nővérek.
Ezek a szürke nénék voltak.
Milyen családban születtél Egerben?
Édesapám az Érseki Jogakadémián volt a magyar magánjog professzora. Később, mikor 1940ben Erdélyt visszacsatolták, Kolozsvárra került
nyilvános rendes egyetemi tanárnak.
Érseki Jogakadémia, ez majdnem egyetem volt.
Most csináltak belőle egyetemet.
Hova jártál gimnáziumba, mikor érettségiztél?

A ciszterci gimnáziumba jártam, nagyon rendes
tanáraink voltak, akikre hálával és szeretettel gondolok. ’39-ben érettségiztem.
Az egri gimnázium régebbi, mint ez a Szent Imre
gimnázium itt Budapesten?
Igen, ma már 328 éves.A cisztercieknek Baján,
Székesfehérváron és Pécsett is volt gimnáziumuk,
kivéve Baját, most újból működnek.
Akkor te sokat tudsz arról a ciszterci tanárról,
aki az egri vár ásatásait vezette.
Pataki Vidor ciszterci és Pálosi Ervin jogtanár,
ketten együtt kapargatták az egri várat.
Ti is segítettetek nekik diákként?
Az én időmben nem nagyon, én legalább is nem.
Ő nagyon szorgalmasan csinálta.
Nekem nagyon kedvenc tanárom volt. Utána is
sokat jártunk össze vele.
Egy csodálatos történelemkönyvet írt, amelyet
aztán ki is adtak.
Az ő történelem előadásait jegyzetelték és azt
adták ki. Megvan nekem is.
Kik voltak még olyan tanáraid, akikről érdemes
lenne megemlékezni?
Pataki Vidor, Erdélyi Guidó – Jó emberek, köztük volt keményebb is, ha valaki komiszkodott –
gyere fel a szertárba – mondta. Ott kapott egy pofont, aztán ment a tanítás tovább. Akkor még nem
volt ilyen „finomkodó” nevelés.
Volt egy híres ciszterci tanárunk, Ágoston Julián,
hihetetlen talentumú költő. Gyönyörű versei voltak.
Mikor szétszórták őket civilként dolgozott. Voltak
csodálatos szerelmes versei is.
Annak idején, diákkorunkban láttuk ciszterci tanárainkat az orgonásban sétálva breviáriumból
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imádkozva. Neki ilyen gondolatai is lehettek, miket
ezekben a szerelmes verseiben írt, micsoda fegyelem, és önuralom kellett ehhez. Nagyon tiszteltem.
Mi lett a ciszterci tanáraitokkal, tartottátok velük
a kapcsolatot?
1948 után megváltozott az egész helyzet, őket
szélnek eresztették. Mi osztálytársaimmal minden
két hónapban összejöttünk velük vacsorázni. Hol a
Gellért sörözőben, hol másutt. Mindig hívtuk őket.
Volt, aki vidékről jött ide. A volt osztályfőnököm
Jászberényben volt káplán, minden második hónapban felutazott onnan az összejöveteleinkre. Este 11kor vitték ki a pályaudvarra, másnap reggel 6-kor
már misézett. Fantasztikus emberek voltak.
Egyik civil tanárom, akire szeretettel emlékezem,
dr. Divinyi Mihály, nálunk franciát tanított, meg angol tolmács volt a rádióban. Nagyon rendes embernek ismertük. nekem franciát tanított V. és VI. osztályban. Később a budai Szent Imre államosítása után
a József Attila gimnáziumnak lett az igazgatója.
Ismertem, mikor a József Attila gimnáziumban
jártam, ő volt az igazgató. Engem nem tanított, Érdekes az élet. – Mi a József Attila gimnáziumban azt
hittük, hogy valami nagy kommunista. Ezek szerint
nem, egy rendes ember volt.
Abszolút rendes ember, két fia volt, felesége nagyon fiatalon meghalt, ő nem nősült újra. Mi jártunk
hozzá, élete végéig Tárkányi Lacival gyakran látogattuk.
Milyen volt ez az egri ciszterci diákélet? A budai Szent Imre gimnáziumról elég sokat tudok, sok
egykori diákjával beszélgettem, még tanár emlékem
is van – Rajeczky Benjaminnak ministráltam még a
’70-es években, és egyszer-kétszer beszélgettünk is.
De az egriről nem sokat hallottam. Milyen volt?
Hány osztály volt évfolyamonként.
Nyolc osztály volt, nem voltak párhuzamos osztályok. Egy osztályban hatvanan voltunk. Nem sírtak a tanárok, pedig akadtak vásott kölykök is köztünk, akik gondot jelentettek.
Fegyelem volt, az alsósok és a felsősök a tízperces szünetben külön-külön, két udvaron. Itt mindig
sétált egy felügyelő tanár is, nagyon rendetlenkedni
nem lehetett. Előfordultak nehéz esetek, például a
polgármester fiát ki kellett rúgni, annyit betyárkodott.
Szép volt ez a diákélet!
Volt-e egyenruhátok?
Nem, de egyen sapkát viseltünk, ciszterci jelvénnyel, ami most is rajtam van.
Mindenki bejáró diák volt, vagy volt kollégium is?
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Az egyházi fenntartású Szent József kollégium,
amelynek egy pap volt az igazgatója (diáknyelven
„Buff”-nak hívták). Az osztályunkból nyolcan vagy
tízen laktak itt.
Az 1938. évi eucharisztikus kongresszusra emlékszel-e? Feljöttetek az iskolával?
Én nem az iskolával jöttem, hanem szüleimmel.
Édesapám, mint az Érseki Jogakadémia tanára úgy
érezte, hogy itt kell lennie ezen a nagy eseményen.
Egy barátunk az Andrássy úton lakott a Bajza utcával szemben, az ő lakásuk teraszáról néztem végig a
felvonulást, a körmenetet.
Cserkész voltál-e?
Az iskola csapata a 213. sz. Koháry István cserkészcsapat, ennek voltam a tagja. Őrsvezetői táboron is részt vettem, valamint 13 évesen 1933-ban a
dzsemborin is, mint kiscserkész. Máriabesnyőn
táboroztunk, emlékszem egy madagaszkári néger
csapat látogatott meg bennünket. Egyik felnőtt
cserkész meg is puszilt, mint kiscserkészt, még ma
is emlékszem a nevére: Herman Ravello Manana,
ez Madagaszkárnak vezető keresztény embere lehetett, háromszor nevezték miniszterelnöknek.
’39-ben érettségiztél, és utána?
Beiratkoztam a Pázmány Péter Tudományegyetem orvoskarára és Budán az akkori Horthy Miklós
út 17-ben (ma Bartók Béla út) levő Szent Imre Kollégiumba kerültem. Tiefenthaler József volt az igazgatónk, nagyon rendes ember, később Ő esketett
bennünket a kollégium kápolnájában. A háború után
Mindszentynek volt a jobb keze.
Milyen volt ez a Szent Imre kollégium, több volt,
mint diákszállás?
Több. Angol típusú kollégium, meglehetősen
szabadon éltünk, de azért fegyelemben. Kápolnánkba minden reggel lehetett misére menni, évente
tartottak lelkigyakorlatot. A kollégium könyvtárral,
ping-pong és billiárd szobával rendelkezett, a
Mányoki út felé egy gyönyörű nagy kerttel, benne
teniszpályával. Szép hősi emlékmű is volt itt, amit a
háború nagyon megviselt.
Későbbi években, a „vén tevék” – ahogy az igazgatónk nevezett bennünket, mikor egy alkalommal
valami disznóságot csináltunk – minden második
hónapban összejártunk, még a Rákosi időkben is a
budai Zenta utcában, a Kis Rablóban, meg a Gellért
sörözőben.
Honnan jöttek a kollégiumba a diákok, mindenféle egyetemről?
Ide főleg műegyetemisták jöttek, de voltunk orvosok vagy tizenketten, voltak jogászok. Az volt a
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híre, hogy tehetősebb emberek gyermekei mennek
oda, akik nem akarnak hamar diplomázni, ott élik
életüket.
Volt egy nótánk is az akkoriban divatos sláger –
Honeymoon Hotel – dallamára:
Volt Budán egy híres úri otthon,
úgy hívják, hogy szentimrés hotel,
ott lakik a fiatalság krémje,
ne nevessen, higgye el. …stb.
Másodéves koromban én voltam a Vígalmi titkár,
ez azt jelentette, hogy az őszi teát, meg a szentimrés
bált rendeztem. Csak meghívóval lehetett ide jönni,
elegáns dolognak tartották. Utolsó éves koromban a
klub elnöke voltam.
Lányok nem jöhettek a kollégiumi szobákba,
volt egy fogadó szoba a portánál, oda jöhettek be.
Glattfelder Gyulával nem találkoztál, talán akkor már ő meghalt, ő volt a szellemi atyja ezeknek a
kollégiumnak, Pesten, Szegeden és Sopronban is
volt Szent Imre kollégium.
Glattfelder lelki gyermeke a v. piarista diák Ortutay Gyula, – a Tutus – kissé elbitangolt. Édesapámat, aki 1947/48-ban rektora volt a Szegedi
Tudományegyetemnek, ’49-ben nyugdíj nélkül
kirúgta klerikális beállítottsága miatt.
Édesapád Egerből átkerült az egyetemre?
Kolozsváron volt négy évig, s mikor a várost
már majdnem teljesen bekerítették, akkor jöttünk el
két kofferrel, otthagyva öt szobás lakásunkat.
Tehát a háború alatt Kolozsváron voltál?
Pesten voltam végig, de az abszolutórium után
lementem Kolozsvárra, mert édesanyám akkor súlyos beteg volt. Én injekcióztam, morfiumoztam
szegényt, és ’44 nyarán halt meg.
Kolozsvár a bécsi döntés következtében visszakerült hozzánk. Hogyan éltétek meg?
Édesanyám kolozsvári, ott volt az esküvőjük is a
Szent Mihály templomban, s nagyon boldogok voltak, hogy visszakerülhettek e városba. Annak idején
a megnyitóra külön vonat ment az egyetemi tanárokkal, csupa hálókocsikkal a Keletiből. Akkor már
itt laktam Pesten kollégiumban, a keresztanyámmal
kikísértük őket éjfélkor a pályaudvarról. Akkor azt
mondtam: nekem nagyon rossz érzéseim vannak
Kolozsvárral kapcsolatban.
Úgy érezted, hogy ez egy ideiglenes dolog és lesz
ennek még böjtje?
Igen, ez így is lett, szegény édesanyám ott is halt
meg és elvesztettük mindenünket.
Kolozsváron nagyon szép helyen laktunk. Én
minden egyetemi szabadidőmet ott töltöttem, annak
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idején a kórbonctani intézetben önkéntesként reggel
nyolctól délután négyig dolgoztam. Pályamunkákat
csináltam.
Mikor diplomáztál?
’44-ben. Az egyetemet Pesten hallgattam, itt abszolváltam, de a diplomám kolozsvári. Akkor már
gyorsított diplomázás volt, egymás után tettük le a
vizsgákat, és a kolozsvári egyetem pincéjében –
bombatámadás miatt – Miskolczy Dezső ideggyógyász professzor avatott orvosdoktorrá.
Jóval később ő lett a kandidátusi bizottságom elnöke is. Kifejezetten az arcidegre és a fültőmirigyre
specializáltam magamat és ebből van kandidatúrám.
1946-ban nősültél, azóta itt laksz.
Itt voltam először segédorvos, a Postás Kórházban, ez a volt Sieszta szanatórium, melyet megvett a
posta betegbiztosító 1942-ben. Itt volt a Kékgolyó
utcában. Ott van egy kápolna is, az Irgalmas Jézuskápolna, melyet most újra helyreállítottak. Itt keresztelték még mind a két fiunkat ’47-ben és ’49-ben.
Templomba hova jártatok, a Krisztinavárosba, a
felső Krisztinába, vagy a Táltos utcai templomba?
A Krisztinába jártunk, de esküvőnk a Kollégium
kápolnájában történt. Akkor még össze volt nyitva a
kollégiummal, most újra összenyitották. Az összekötő ajtó be volt falazva. A bérház negyedik emeletén lakott Kerekes Károly a későbbi zirci apát.
A háború után gyakran jártunk a helyőrségi kápolnába is, ez egy romkápolna volt.
A Krisztinában Nagy Miklós, Kerényi Lajos,
Liska Zoltán atyákkal jó kapcsolatban voltunk, szerettük őket.
Az ostromot hol élted meg?
Itt Budapesten, a Postás kórházban, a Kékgolyó
utcában, a fül-orr- gégeosztályon. Akkor ott kaptam
lakást is. Az is előnyt jelentett, hogy közel volt a
Márvány utcához, akkor már udvaroltam az itt lakó
feleségemnek. Az ostrom alatt is, amikor lehetett
meglátogattam őt. A háború alatt ezt a szobát, ahol
most beszélgetünk találat érte, a fala kidőlt. A
feleségemék ekkor egy magasföldszinti lakásban
éltek, egy védettebb helyen. Édesapja itt fenn volt
fényképezni. Szilánk találatot kapott, elvesztette az
eszméletét, de aztán le tudott jutni a pincébe, ahol
egy orvos bekötözte.
Katonának nem akartak elvinni?
Egy jó barátom mondta, hogy jöjjek ebbe a Postás kórházba, mert a katonaság alól mentesítve leszek. Ez a kórház honvédségi kategóriába esett. Így
megúsztam a katonaságot.
Amíg lehetett, a háború alatt is kijártam a betegekhez, fogtam a kistáskát, mentem pincébe, pilács-
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nál vizsgáltam kis csecsemőket. Mentem a bizonytalanba, nem is gondolva arra, nemcsak meghalni lehet, hanem a szememet, vagy lábamat elveszíteni.
’50-es években nagyjából békén hagyták az orvosokat?
Átkerültem a Rókusba. Idegsebész akartam lenni, de nősülésem után láttam, hogy valamilyen egzisztenciát kell teremtenem. Ekkor már otthon is
rendeltem, nem csak kórházban folytattam a praxist.
Másik meggondolásom pedig az volt: a beteg hozzám, az orvosához kötődjön, ne a kórházhoz. A
Postás kórházban, mint alorvos, a Rókusban újra
segédorvosként tevékenykedtem. Az itthoni praxissal együtt így el tudtam tartani az akkor már kétgyermekes családot, meg itt volt édesapám, apósom
és a feleségem nagyapja is, mind nyugdíj nélkül.
Nagyapáék, egy emelettel feljebb levő lakásba laktak. Nem volt ez olyan egyszerű helyzet.
Volt-e hátrányod abból, hogy egyházi iskolai
múltad van?
Persze. Mindent, a kandidatúrát is többszörös
energiával lehetett megcsinálnom. Így például 45
éves koromban ragaszkodtak az orosz vizsgához, én
szerettem volna az angol nyelvet. Hét hónapig minden reggel 5-től 7-ig oroszul tanultam, ehhez lemezem is volt. A gyerekek mondták: gyere apu, feltesszük a kedvenc lemezedet.
Mi volt ’56-ban?
Október 23-án éppen ügyeletes voltam a Rókus
kórházban, tehát teljesen a központban. Egyszer
csak fél nyolc tájban szól a telefon, doktor úr jöjjön a sebészeti műtőbe, hozzák a sérülteket a rádiótól. A fejlövött sérülteket hozták. Így tudtuk
meg, hogy a rádiónál ostrom van. Döbbenetes és
felejthetetlen élmény, mikor az egyik sebesült könyörgött: mentsetek meg, négy gyermekem van
otthon! Egy kis 16 éves srác, akit másnap kötöztünk szilánk sérüléssel, mikor be akartam írni a
naplóba nevét, nem mondta meg, csak annyit: névtelen hős vagyok. Milyen okos volt, neve nem
került be a naplóba.
’56-ban volt-e benned olyan aggodalom, mint
Kolozsvár visszakapásakor
Egy barátom telefonált lelkendezve. Mondtam
neki, egy nagyhatalom nem tűri el, hogy megfricskázzák. Döbbenetes volt, mikor az az orosz tankok
végig vonultak előttünk, – akkor éppen kivonultak.
A kórházból láttuk, mikor Sztalin Jóskát kalapálták, szétverték. Szobrát csörlővel kihúzták a Rákóczi
út és a Nagykörút kereszteződéséhez, s ott kalapácscsal, fúróval, mindenféle szerszámmal szedték szét a
szobrát. Pécsi Sándor vitte el „az áldott jobb kezet”.
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Voltak időnként géppuskázások, ilyenkor leszálltak a szoborról, mikor ennek vége lett, mint a varjak
szálltak vissza és tovább kopácsolták a szobrot.
Ha végigment az ember a Rákóczi úton, a betört ablakú kirakatokból semmi sem hiányzott. Egy
halott feküdt az úton, mellette egy kalap, benne a
bedobált forintok, érintetlenül, Ezt nem lehet elfelejteni. Ilyen egységes a magyar nép soha sem
lesz!
Ezt a környéket a Márvány utca – Böszörményi
utca tájékát érintette ’56?
Különösebb esemény erre nem történt.
Ahogy körülnézek itt a szobában, látok egy mellszobrot, díszmagyarban.
Ő az édesapám, dr. Székely István, és van egy
másik is, édesapám nagybátyja, dr. Székely István,
egyházjogász, egyetemi tanár, a Pázmány Péter
egyetem rektora volt.
Mikor kezdted elhinni, hogy vége a kommunizmusnak?
A nagy hajón a léket biztosan a forradalom ütötte.
De a végére nem gondoltam, úgy hittem lagymatagon tovább fog élni. Sokat voltam külföldön, ’56-ban
a forradalom előtt kinn voltam Bécsben, nemzetközi
kongresszuson, 22 fül-orr-gégészt engedtek ki közös
útlevéllel és egy ávós felügyelettel. Bécsben szétoszlottunk és barátoknál nyertünk elhelyezést.
Nem szökött meg senki a csapatból?
Az utolsó délután az Opera kávéházban jöttünk
össze, hogy megbeszéljük a hazaindulást. Izgultunk,
de mindenki hazajött. ’56-ban ez az ávós volt az
első, aki meglógott.
Sokat hívtak külföldre, elég sok külföldi kapcsolatom is volt, de sohasem gondoltam arra, hogy kinn
maradjak. Idekötnek gyökereim, szüleim, magyar
vagyok.’63-ban autóval, két gyerekkel turistaként
kinn voltunk, s hazajöttem. ’65-ben Göttingenben
voltam tanulmányúton barátomnál, Miehlke professzornál.
Utána négy évig nem engedtek ki, pedig volt
meghívó levelem. A végén bementem a belügyeshez. Mondtam, én letettem a garast, ’56-ban itthon
maradtam, ’63-ban családostul visszajöttem Ausztriából, Németországból, én magyar vagyok. Mondják meg, ha nem engednek ki, nem kérek útlevelet,
önöket sem bosszantom, meg magamat sem izgatom. Ez a meghívó levél nekem szól, ezzel más nem
mehet ki. Ha én nem mehetek ki, ez elveszett.
Aztán végre, nagy nehezen megkaptam a kiutazási engedélyt. Azt mondták, vannak bizonyos kategóriák, akiknek kiutazásával fenntartással kell
élniük. Maga a Rókus kórházban van? – kérdezte.
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Igen. – Nem akartam mondani neki, hogy mindazok
akik kinn maradtak öten a kórházból, kommunista
párttagok voltak. Én meg nem voltam.
Osztálytalálkozóitok vannak-e még?
A hatvanból még négyen élünk. Komár Laci
Ózdon, kohómérnök, Sárdi Lóránd Debrecenben,
híres ember, Kossuth díjas vegyészmérnök, Godó
Vidor és én. Komár Lacival telefonon tartjuk a kapcsolatot.
A szentimrés kollégisták – a „Vén tevék” – közül már csak ketten élünk. Graff Vilmos Amerikában, mérnök, vele telefonon és e-mailon tartom a
kapcsolatot.
A ciszterci gimnáziumok újraindulásánál mozgolódtál-e egy kicsit?
Hát persze. Megalakult a Ciszterci Diákszövetség, ennek 6. számú alapító tagja vagyok. Összetartottunk, az öt volt ciszterci gimnáziumok diákjai.
Aztán osztályokra szakadtunk, egri, budai, bajai,
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pécsi, fehérvári osztályok alakultak. Én a közös
egyesület híve voltam, egységben az erő, hisz úgy is
„fogyó anyag” vagyunk.
Nagyon gazdag, szép életet éltél.
A Jóisten nagyon kegyes volt hozzám, tartalmas,
szép életem volt, nehéz helyzetekből kihúzott. Kérdés az, hogy milyen a vég?
Nyilván nehéz. A pályát végig kell futni.
Ezt nehéz elképzelni. Hívő ember vagyok, hitemet Berzsenyi fogalmazta meg legszebben:
Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titkon érző lelke ohajtva sejt:
Léted világít, mint az égő
Nap, de szemünk bele nem tekinthet.
Egy ciszterci öregdiákkal beszélgettünk. Székely
Tamás kandidátus, fül-orr-gége orvos, aki a 97. évét
tapossa, és a memóriája, szíve fiatal, magyar és
katolikus.

________________________

Demeter László: Veni sancte…
Még ragyogott a napfény a szűk egri utcákon,

Az az orgonaszó ma is zeng lelkemben,

Szőlőszagú szellő áradt a dombokon,

A tömjénfüst illatát bizony most is érzem.

De tudta már mindenki, hogy vége a nyárnak,

Vén szemem könnyezik most is, ha emlékszem

Hisz’ a diákok már iskolába járnak;

S tanáraim arcát újra felidézem.

Sötét bocskaiban, fehér apacs-ingben,

Mind kedves volt nekem, ámde mégis talán

Kihajtott gallérral, elegánsan, fitten.

A legkedvesebb köztük Ágoston Julián.

A Primusz-udvaron sok nebuló nyüzsgött,

Nem halhattak meg ők, hisz itt élnek bennünk,

A zászlón s az arcokon büszkeség tündöklött.

Emléküket őrzi örökre a szívünk.

Aztán megindultunk rendezett sorokban,

Mai gimnazisták, ciszterek énekét

Ki-ki a helyére áldott templomunkban.

Énekeljük együtt a szent Veni sanctét;

Felhangzott az ének, a szép Veni sancte,

Életutam végén, nyolcvanötévesen

S rászállt a Szentlélek a diákszívekre...

Gondolatban én is velük énekelem.

Még ott tombolt bennünk a nyár sok-sok kalandja

Boldog hála tölt el: – Köszönöm Istenem,

Barnárasült bőrünk plezurja, kékfoltja,

Hogy a Cisztereknél kisdiák lehettem...

De a szemünkben már csillogott a remény;
Az új iskolaév nem is lesz oly kemény...

_______________________________

Szomolya, 2017. szeptember
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Egy muzsikus-mérnök emlékeiből
Komár László
1939-ben érettségizett diáktársunk életéről hangulatos
beszámolót –
szavaival élve
kis „szösszeneteket” – olvashattunk 2016.
karácsonyi
számunkban.
Akkoriban hozzáfűzte, ha még valami eszébe
jut, majd azt is elmeséli. A tél végén egy otthoni
balesete után hosszú időre korházba került,
aztán a nyár elején már otthonában hívhattuk
telefonon és el tudta mondani az ígért kis
„szösszeneteket”.
A soproni egyetemi éveim hosszúra nyúltak, a
háború, meg azt követő nincstelenség miatt halasztódtak a szemeszterek. Végül 1948-tól újra beiratkoztam és folytattam tanulmányaimat a kohómérnöki karon. Egy ideig még zenészként is dolgoztam
– este nyolckor már a zongoránál ültem és csak éjfél
után háromra értem haza. A város szélén laktunk.
’49-től a mindennapos játszást már nem vállalhattam az egyetemi feladatok miatt. Kaptam ösztöndíjat és kedvezményes ebédet a főiskolai menzán, de
valamilyen pénzkereső foglalkozást is kellett találnom. Ekkor már nős voltam.
Egyik kereseti forrásomhoz az egyetem jegyzetkiadási osztályán jutottam. A hallgatóknak ebben az
időben csak kevés tárgyhoz volt tankönyvük, főleg
csak a sokszorosított jegyzeteket használhatták.
Ezekhez készítettem műszaki rajzokat és az erdészhallgatók jegyzeteihez rajzokat, – ekkor együttdolgoztam Csapody Verával is. (Jávorka-Csapody
könyvekből bizonyára sokan ismerik nevét).
A hétvégekre vállaltam zenész munkát is, szombat-vasárnap valamelyik zenekarral vidékre mentünk, – több zenekarban is muzsikáltam, mindenütt
szívesen fogadtak.
Ezekből az időkből valók az alábbi történetek.
***
A zenekarral sokszor mentünk a Soprontól nem
messze fekvő Kópházára. Esküvőkre, táncmulatságokra hívtak bennünket. Egy alkalommal lakodalomban muzsikáltunk, a hangulat már magasra csapott, az egyik teljesen „elázott” vendéget ki is ve-

zették. Egy idő után azonban újra megjelent teljes
„elvtársi”, amolyan munkásőr külsejű öltözetben,
nyakában egy géppisztollyal. A zenekarhoz ment,
melynek első sorában ültem, és fegyverét rám irányítva parancsolta, hogy játszunk el egy orosz tangót. Ugyanakkor a vőlegény pedig ez időben divatos foxtrott követelt. Szerencsére a prímásunk jó
diplomata volt: gyors foxtrott ütemében játszottuk
el az orosz tangót. Így én is megmenekültem.
A lagzi végén az elvtárssal még pertut is ittunk.
***
Egy másik lakodalomi történet: Éjfél felé egyik
úriember odajött a zenekarhoz a következőket
mondva: „Felfogadnám magukat éjjeli zenére. Jönnek?” – Természetesen vállaltuk. Elvonultuk a sötétben hangszereinkkel, én a harmonikámmal, majd
szép halkan elkezdtük a megrendelt dalt játszani.
Abban a pillanatban kipattant a ház ajtaja. „Az
anyátokat! …” – kiabáltak ránk és nekünk támadtak. Menekültünk az ismeretlen sötét utakon, futottam én is vállamon a nehéz harmonikával.
Később kiderült, hogy a menyasszony kikosarazott udvarlója volt a „Kis éji zene” megrendelője.
***
1949 tavaszán történt, már újból kohómérnökhallgató voltam. A színház erkélyén egy nagy pártküldöttséggel az élén Kossa István miniszter elvtárs
tartott szónoklatot. Az egyetemistákat is kivezényelték a Városi Színház elé. Arra már nem emlékszem,
milyen alkalomból látogatta meg Sopront ez a „magas vendég”. A maga sajátos stílusában szidta reakciós ellenséget. Egy mondatára mindenki felkapta
fejét: „… kitapossuk a belit, ha kell a végbelit!”
Elképedtünk az akkoriban is szokatlan útszéli
stílus hallatán.
***
Hogyan nyertem egy malacot 1949 Szilveszterén?
Kőhidára – ma Sopron egyik városrésze – hívtak
meg szilveszteri mulatságra, melyet a fegyőrök
tartottak a sopronkőhidai fegyházban. Zongorázni
hívtak, de biztonság, meg a változatosság kedvéért a
harmonikámat is elcipeltem. Nagy hideg volt ezen
az éjszakán, lehetett mínusz 15–17 Celsius is. Teherautóval vittek, a városközponttól mintegy 5 kilométerre. A zongoránál játszottam, a harmonikámat – úgy emlékszem – elő sem vettem. Éjféltájt
vidám hangulatban jött el a szupé ideje. Tombola is
volt ekkor, melyre én is vettem egy jegyet. A fődíj
egy 8–10 kilós malac volt. Az első számot kihúzták,
de jelentkező nem volt. Közkívánatra új számot
húztak, de most sem volt nyertes. Harmadszorra az
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én számomat húzták ki. Nyertem egy élő malacot. A
mulatság végén a malaccal, meg a harmonikával
mehettem haza a teherautón. A sofőr az Ikva hídnál
kirakott, ahonnan a lakásunk még vagy 2 km-nyire
volt. Gyalog mentem haza a nagy hidegben, honom
alatt a malac, másik kezemben a harmonika. A malac nem akart elszökni, hanem nyilván a nagy hideg
következtében reszketve hozzám tapadt. Így kellett
megtennem a hosszú utat hazáig. Megérkezve a
szegényes alagsori szoba-konyhás lakásunkhoz,
ahol feleségemmel és három gyermekkel éltünk,
leraktam a malacot. Az meg meleget érezve visongó
röfögéssel szaladgált a lakáshoz vezető hosszú folyosón. Mikor az ajtónkhoz érkeztem bekopogtam.
A feleségem kis idő múlva kiszólt: Mi az, Laci,
annyira berúgtál, hogy már röfögsz? Az ajtót kinyitva, a malac beszaladt a meleg konyhába, a gyerekek is felkeltek. Micsoda visongás volt…
Epilógus. – Mi legyen a malaccal? Levágni nem
akartuk, nem is értettünk ehhez a mesterséghez. Így
hát gyorsan el kellett adnunk. A szomszédunk vette
meg olcsó pénzért. A feleségemnek vettem árából
egy kombinét.
***
Végül egy régebbi történet még ifjú első éves
soproni egyetemista, „burek” koromból
(A soproni első éves gólyákat „balek” -nek hívták, ehelyett mi sokszor „burek”-et mondtunk.)
Szóval burek koromban megismerkedtem egy szép
szőke lánnyal. Gyakran elsétálgattam munkahelyének
az ablaka előtt. Egy ügyvédnél dolgozott, asztala az
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ablakfronton állt. Ingrid Bergmannhoz hasonlított,
olyan szép volt. Észrevette, hogy én, a romantikus
lélek, mennyire rajongok érte. Persze ez plátói szerelem volt, szavakban sohse kimondva. Neki akkor már
egy idősebb egyetemista vőlegénye volt.
A Lőverekben laktak. Tudta, hogy én zongorázom s egyik alkalommal meghívott a kisebbik házukba, ahol egy pianínó is volt. Nagy áhítattal játszottam neki a slágereket. Emlékszem az utolsóra,
akkor roppant népszerű Horváth Jenő divatos slágerére:
Minden éjszakán azért imádkozom,
Hogy te visszatérj egy őszi alkonyon.
Hadd legyen nekem
még egy boldog ünnepem…
Csak kézfogással búcsúztunk. Laci, – mondta – ha
ezt a dalt játszza, jussak mindig eszébe!
Ez időben kezdődött harminc éves zenei pályafutásom: tíz év Sopronban, húsz év itt Ózdon. Elképzelhető, hányszor játszottam ezt a dalt, – néha még ma is.
Később, ha Sopronban jártam, már a családommal
is, mindig érdeklődtem felőle. Hosszú évek után az
egyik ismerősünk mesélt róla. Elmondta, hogy miután megözvegyült, újból visszajött Sopronba és
„olyan kövér, még a vajat is zsírral eszi” – ezekkel a
szavakkal! …
Azt mondják, ahol az ember boldog volt, oda még
egyszer nem menjen vissza…

___________________

hírek...hírek...hírek...
•

LEMONDOTT SIXTUS FŐAPÁTÚR – Mauro Giuseppe Lepori ciszterci generális apát elfogadva Dékány Árpád Sixtus apát lemondását, kinevezte Bérczi László Bernátot a Zirci Ciszterci Apátság
kormányzó perjelévé. Dékány Á. Sixtust a zirci konvent és a kongregáció küldöttei 2011. január 8-án választották meg, és iktatták be hivatalába. 2017. június 14-től Bérczi László Bernát az apátság kormányzó perjele,
akinek Marton Bernát ciszterci atya, a dallasi apátság tagja, mint alperjel nyújt segítséget.
***
Sixtus atya 2017. augusztus 14-étől a Zirc közeli Olaszfalu plébánosaként szolgál.
***
Augusztus 20-a alkalmából a Pesti Vigadóban Dékány Árpád Sixtus, a Zirci Ciszterci Apátság kiérdemesült
főapátja, aki a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át Balog Zoltántól, az
emberi erőforrások miniszterétől 2017. augusztus 18-án.
***
A Fejér Megyei Hírlap augusztus 22-i számában hosszabb interjú olvasható Sixtus atyával. Ebből közlünk
részleteket.
A befektetésekben nem is volt hiány hatéves apáti munkája során – komoly kormányzati támogatásban
részesült a ciszterci rend.
Hálás szívvel gondolok a magyar kormányra, amely pártfogásával segítette a zirci apátsági rendház és
templom felújítását, a székesfehérvári ciszterci templom és gimnázium eddigi megújítását. További köszönet
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és hála jár azért, hogy gimnáziumunkat és templomunkat újabb, 2,7 milliárd forintos támogatásból bővíthetjük. Utóbbi munkálatokban én már nem tudok operatív módon tevékenykedni, de imádságomban kérem az
Úr közbenjárását.
Az orvos a testet, a pap a lelket gondozza, de tőlük csak ritkán kérdezik: hogy van?
Akkor, amikor az ember az élről kerül vissza a csatasorba, új helyzetet teremt. De egy tábornok akkor hiteles, akkor van becsülete, ha nemcsak az élen képes teljesíteni, hanem a bakák között is! Új helyzet van, új
módszerre, új hozzáállásra, új szemléletmódra van szükség, hiszen egy piciny falusi közösség egész másképp működik, mint egy Fehérvár belvárosi. Annak is van varázsa, amikor a megából a minibe kerül az ember, de a zászlót itt is nekem kell vinnem. Tehát jól vagyok! Jól vagyok, mert eddigi életem során, amikor úgy
éreztem, hogy elveszítek valamit, amit mások kudarcként észleltek, mindig adódott egy új és értékesebb
lehetőség. Az Úristen tenyerén hordoz bennünket! Hiszem, hogy nem csak egyszerűen Olaszfaluba tett
engem, aztán sorsomra hagy, tudom, hogy rajtam tartja a szemét!
Remélhetőleg azt is megengedi, hogy legyen még alkalom arra, hogy bakapapként is szolgálja a fehérvári közösséget!
Vasárnap tartottam az utolsó olyan misét Fehérváron, ahol hivatalból közöm volt a templomhoz. A szívemnek egy része ott maradt a templomban, a fehérváriak között, de az adminisztrátor perjel úr kifejezett
kérésének is eleget téve nem fogok rendszeres szolgálatot adni a továbbiakban. Egy-két esküvő még lesz,
vagy ha ki szeretnék kapcsolódni, bizonyára elsétálok Székesfehérvárra.
A fehérvári közösségnek, a ciszterci gimnázium tanulóinak, pedagógusainak mit üzen?
A Szentlélek üzenetét ismétlem meg. Amikor húsz évvel ezelőtt pappá szenteltek, az egyik szentelési
jelmondatom ez volt: „Az Istent szeretőknek minden a javára válik!" – ez nem csak vigasztaló bizonyos próbatételekkor, hanem bátorító a mindennapokban!
_________________________

•

BÉRCZI LÁSZLÓ BERNÁT Pécsett született 1979-ben. Középiskolai tanulmányait a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában végezte, ezután
a PTE-PMMFK-n műszaki informatikából szerzett oklevelet. 2001-ben lépett a
Zirci Ciszterci Apátságba. A noviciátus után teológiai tanulmányait a Veszprémi
Érseki Hittudományi Főiskolán végezte, mellyel párhuzamosan informatika tanári diplomát szerzett.
Ünnepélyes örökfogadalmat 2007-ben tett, 2008-ban szentelték pappá. 2009 és
2012 között a Zirci Apátságban szolgált, mint az idősek otthonának igazgatója,
segédmagiszter, pályázati felelős, végül, mint alperjel és oktatási főigazgató.
2012-től a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának hittan és informatika szakos tanára, lelkipásztora. (Magyar Kurir)
***
Bernát atya nyilatkozatát olvashatjuk a kinevezése után a Veszprémi Napló online (veol.hu/hirek) kiadásában:
– Minden, a rendbe belépő szerzetes számára alapkövetelmény – ha van rá képessége, vagy elhivatottsága – hogy tanítson a gimnáziumainkban. Az ideális, ha két szakot tud vinni, alapvető a hittan, a másik egy
világi szak. Az esetemben ez az informatika volt. Miután minden tanulmányomat befejeztem, 2008 óta láttam
el rendi feladatokat, melyek sokrétűek voltak. A zirci apátság informatikusa voltam, jó ideig pályázati ügyekért feleltem, ezek egyike volt a középkori apátság romjainak feltárása, helyreállítása. Lékai Jusztin atya
halála után én vittem tovább az apátság homlokzatát, előkertjét megújító, a Ciszterci Látogatóközpont alapítását megvalósító projektet. Ezzel párhuzamosan két évig igazgatója voltam a Szent Bernát Idősek Otthonának. 2011-től a Ciszterci Iskolai Főhatóság oktatási igazgatójaként négy közép- és egy általános iskola oktatási ügyeit fogtam össze. 2012-ben kerültem vissza szülővárosomba, egykori középiskolámban tanítottam
hittant, informatikát és végeztem a lelkipásztori feladatokat, sokan megkerestek lelki tanácsért is, vagy csak
egyszerűen egy beszélgetés kedvéért, mondta Bernát atya.
A Zirc Apátság legfőbb elöljárója az apát – megelőzve a perjelt – akit hat évre választanak. Dékány
Sixtus apát megbízatása a hat év elteltével 2017 év elején lejárt, majd rövid átmeneti idő után Mauro Giuseppe Lepori, a Ciszterci Rend generálisapátja elfogadta Sixtus atya lemondását, meghallgatva az egész
közösséget, engem nevezett ki kormányzóperjelnek, mely egy évre szól. Ugyanazok a feladataim, jogköröm,
felelősségem, mint az apátnak, a külső jegyek, és a cím más, valamint a megbízás nem hat, hanem egy
évre szól. Ennek letelte után a generális apát újra meghallgatja a szerzetesi közösségünket, s vagy meghosszabbítja ezt a folyamatot, vagy kiírja az apátválasztást, mondta a kormányzóperjel.
Az egyházi világot, a renddel kapcsolatban lévő intézményeket, közösségeket, a bakonyi kisvárosban élő
vallásos és nem hívő embereket egyaránt foglalkoztatja a kérdés, a változások hogy érintik őket. Erről a
következőképpen nyilatkozott Bérczi Bernát atya:
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– A vezetőváltás semmilyen téren nem jelent változást az elkötelezettségeinkben, a belső ügyek nem
érintik az apátság eddigi feladat- és szerepvállalásának módosulását. Ugyanúgy elkötelezettek vagyunk az
iskolák, a lelkipásztori és plébániai szolgálat mellett, az eddigiekhez hasonlóan szeretettel fogadjuk és hívjuk
a turistákat, hogy részesedjenek abban a történelmi és kulturális gazdagságban, ami több mint nyolcszáz
éve jelen van Zircen. Elkötelezettek vagyunk a várossal való eddigi jó kapcsolattartásban is. Jelenleg az
apátság új vezetése egy állapotfelmérő helyzetben van, melyben áttekintjük, melyek azok a pontok, feladatok, kötelezettségvállalások, amik jól működnek és melyek azok, amiket fejleszteni kell. Annyi bizonyos, eddigi feladatainkat továbbra is felvállaljuk és elvégezzük, illetve a jövőben is nyitottak vagyunk az építő
együttműködésre.
____________________________

•

A ZIRCI APÁTSÁGHOZ TARTOZÓ CISZTERCIEK:
(http://zirciapatsag.hu/apatsag/szerzetesek/koezoesseg-tagjai)
Bán Zoltán Elizeus dr. (1931)
Bérczi László Bernát (1979) kormányzóperjel
Brückner Ákos Előd (1933)
Czike Imre János dr. (1933)
Csécs Zoltán Dániel (1974)
Dékány Árpád Sixtus (1969) volt zirci apát
Égi Ferenc Konrád (1935)
Grónai Gábor Damján (1983)
Huszár Géza Lőrinc (1967)

Imrefi László Mór (1979)
Katona Ferenc Farkas (1929)
Kéri Benedek Atanáz dr. (1975)
Kiss Gábor Péter (1975)
Primász Gábor Róbert (1967)
Szkaliczki Csaba Örs (1972)
Tölgyesi Csaba Alberik (1968)
Urr Zsolt Ipoly (1968)
Újfalussy Gusztáv Ottó (1924)

A szerzetesek között szerepel Urr Zsolt Ipoly, aki a budai ciszterci Szent Imre templom plébánosa volt és
2017. augusztus 1-jével távozott a Rendből. Egyházmegyés papként szolgál.
***
A szerzetesek között nem szerepel…
Nagy Lénárd Sándor Richárd, akit Márfi Gyula veszprémi érsek 2017. szeptember l-jei hatállyal a
devecseri és a kolontári plébánia kormányzójává nevezett ki Bérczi László Bernát OCist kormányzóperjel
hozzájárulása alapján;
Molnár Attila Brúnó ragályi plébános, aki engedélyt kapott Ternyák Csaba érsektől, hogy 2017. augusztus l-jei hatállyal belépjen a Zirci Ciszterci Apátság szerzetesi közösségébe.
(Magyar Kurir)
________________________

•

KÖNYVISMERTETŐ
Cúthné Gyóni Eszter „Nem harcolunk, de nem is búcsúzunk…”– A ciszterci rend Zirci Apátságának története a második világhá-

ború végétől Endrédy Vendel apát haláláig című könyve a ciszterci rend
történetének a második világháború utáni nehéz évtizedeit öleli fel a ragyogóan induló újjáépítéstől a majdnem teljes megsemmisülésig.
A könyv első részében a remekül összeállított bevezető fejezetek – A ciszterci rend; Endrédy Vendel zirci apátsága a kezdeti évektől a II. világháború
végéig – után meglehetősen vázlatos képet nyerhetünk 1945–48 évi időről,
elsősorban számokban érzékeltetve ennek a „tanító rendi” időszaknak csodálatos eredményeit.
1950–1989 között nem működhetett Magyarországon a ciszterci rend.
Szétszóratásuk után az egyházmegyékbe vagy a civil életbe visszahúzódó
tagjainak sorsa, leginkább rejtett működése jelentheti a „rend történetét”, melyet a szerző túlnyomó részben az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában és a Budapest Főváros Levéltárában őrzött operatív és személyi dossziék, vizsgálati és peranyagai található források alapján
dolgoz fel, ismertetve a koncepciós perek hosszú sorát. Ezekből az iratokból a valóságról azonban nem sok
minden derülhet ki. Még élő barátaik, híveik, rendtársaik mondhatnák el róluk hiteles emlékeiket.
Ez a kényszerű egyoldalúság nem tükrözi a minden esetben a meghurcolt atyák valódi arcát és a rend történetét már csak a leírtakból ismerő nemzedékek számára sok esetben nem nyújt róluk valós képet.
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Mint a könyvet bemutató Wirthné Diera Bernadett történész megjegyezte, a könyv szerzője szakmailag
kimagasló művet alkotott, emellett pedig mély empátiával ábrázolta a ciszterci szerzetesek életét az üldöztetések idején. Ehhez a megállapításhoz csatlakozhatunk – a magunk részéről a szerzői „objektivitást” „szubjektív” tapasztalatainkkal kiegészítve –, megköszönve és méltányolva a szerző alapos kutató munkáját, melylyel sok eddig nem ismert forrást hozott napvilágra.
Kiadó: Zirci Ciszterci Apátság, Budapest, 2017. 352 o. – Ármegjelölés nélkül

Ciszterci tanúságtétel a kommunista diktatúrában – A kiadvány
főszerkesztője Túróczyné Pesthy Ágnes, szerkesztői: Dékány Csaba, dr.
kemény Gáborné, dr. Párdányi Miklós.
A kommunista időszak több mint egy emberöltőnyi időszakának számtalan
élő és ma már holt tanúja mondja el történetét, „szubjektív” véleményét.
Külön fejezetben „vallanak” a ’48-tól már működő üldöztetés, az ’50-es
évek szétszóratásának a hiteles tanúi.
A kötet nagy részében az ’56-os „sajnálatos események” résztvevőinek, elszenvedőinek, áldozatainak írásai szerepelnek. E fejezetekben olvashatjuk e
korszak üldöztetését megszenvedett egri ciszterci diáktársaink: Nyerges Andor, Csank István, Lénárt Andor, Renn Oszkár, Miskey Kálmán, Tóth Ferenc
emlékezéseit, beszámolóit.
Köszönjük kötet szerkesztőinek, hogy fáradságos gyűjtő-szerkesztő munkával jól érzékelhetővé tették a „ciszterci tanúságtételt” hazánknak ebben a sötét korszakában.
Kiadó: Ciszterci Diák és Cserkész Alapítvány, Budapest, 2017. 430 o. – Ármegjelölés nélkül
***

• A CISZTERCI REND FEJLESZTÉSI TERVEINEK megvalósítását kormány három év
alatt csaknem ötmilliárd forinttal támogatja. A kormányhatározat szerint a kabinet üdvözli a ciszterci rend
rendi alapokmánya kihirdetésének 2019-ben ünneplendő 900. évfordulóját és támogatja az évfordulóhoz
kapcsolódó fejlesztési terveinek megvalósítását.
Magyar Közlöny 2017. évi 101. számában olvasható a Kormány 1393/2017. (VI. 27.) Korm. határozata:
millió Ft
– A székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumának bővítése
– A budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium bővítése
– Zirci Ciszterci Apátság Familiáre Társadalomszervező Központ családos központjának
létrehozása Siófokon
– Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor (Kismaros) felújítása és gyümölcs
manufaktúra létrehozása
– A budai ciszterci Szent Imre plébániatemplom felújítása
– A székesfehérvári Nepomuki Szent János ciszterci Plébániatemplom felújítása
– Zirci Ciszterci Apátság pécsi Miasszonyunk Zárdatemplom felújítása
Összesen:

2600,0
812,8
609,6
221,4
180,0
169,5
253,300
4846,6

Iskolánkban is folyik, illetve kezdődik több felújítási, korszerűsítési munka, különféle pályázatokon nyert
forrásból – értesültünk Varga B. János igazgató úrtól. Ezek a „projektek”: az 1962–63. években készült
Csiky Sándor utcai épület, ill. az „orgonást” határoló városfal felújítása és a volt rendházból alakított Szent
Erzsébet kollégium korszerűsítése.
Mindezekről részletesebben a beszámolunk a karácsonyi számunkban.
***

•

KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT! Pázmándy István (é. 1947) Weisenheim am Berg (Németország) − 200 euró; „Dr. Juhász Tibor emlékére” − 100 kanadai dollár – (Dr. H. S. Canada.)
•
AZ EGRI FEHÉR/FEKETE  elektronikusan a www.ciszterciekegerben.hu honlapon érhető el.
A honlap gondozója. dr. Kaibás Gábor Márk, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban 2001-ben érettségizett
diáktársunk, akinek köszönhetően újságunk 1994 óta megjelent valamennyi száma az interneten olvasható,
illetve letölthető.
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•
A 2016. ÉVI PÉNZÜGYI HELYZETÜNKRŐL – közöljük Vékonyné Hevesi Mária az iskola gazdasági vezetőjének beszámolóját. Munkájáért ezúton is köszönetet mondunk.
Nyitó állomány 2016. 01. 01-jén
606 500 Ft
Bevételek
Kiadások:
– Tagdíj
164 600 Ft – Fekete/Fehér újság nyomdaktg.
255 255 Ft
– Adomány
162 745 Ft
333 096 Ft – Postaköltség
– Banki kamat
67 533 Ft
255 Ft – Bankköltség
Összesen 497 951 Ft – Gárdonyi G.C.G. támogatása
60 000 Ft
–Adomány (Toronyóra)
150 000 Ft
– Egyéb kiadás
17 005 Ft
Összesen
712 538 Ft
Záró állomány 2016. 12. 31-én
391 913 Ft

Elbúcsúztunk Veres Árpádtól, diákszövetségünk elnökétől
2017. június 5-én elhunyt Veres Árpád pápai prelátus, Diákszövetségünk
elnöke. Veres Árpád 1926. november 18-án született Besenyőtelken. 1937-től
a Szent Bernát Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait, minden
évben jeles eredménnyel. 1944 őszén elkezdte a nyolcadik osztályt, de a háborús események miatt folytatni nem tudta. Szülőfalujából menekülve 1945 tavaszán végül is orosz fogságba került, ahonnan 1948. december végén érkezett
haza. Mint magántanuló az államosított iskolában érettségizett 1949-ben. Már
a fogságban eldöntötte, hogy pap lesz, így érettségi után egri szemináriumba
lépve végezte el teológiai főiskolát. 1954-ben Czapik Gyula érsek szentelte
fel, majd Jászszentandráson később Nyírbátorban volt káplán. 1958-tól a
szemináriumnak segédgondnoka, majd gondnoka volt 18 éven keresztül. Ezután rektor helyettes lett. A gondnokság teljesen gazdasági megbízatás volt, rektor helyettesnek már nevelési,
irányítási, számonkérési feladatai is voltak. Ezzel párhuzamosan 1976-tól 1988-ig a Szent Bernát templomnak volt a templomigazgatója. 1988-tól megkapta a Fájdalmas Anya (Servita) plébánia vezetését. 1990-től
innen nevezték ki a bécsi Pázmáneum igazgatójává, ahol 12 évet töltött. 2002-ben átadta a már ismét Esztergom irányítása alákerült intézménynek a vezetését és nyugdíjba vonult. Egerbe visszakerülve ismét a Szent
Bernát templom templom-igazgatója lett, melyet 2011-ig látott el, emellett a korházi betegek
lelelkigondozását is végezte.
Árpád atya szorosan kötődött az iskolánkhoz is, 2011-ben búcsúztatásakor a gimnázium igazgatója köszönte meg a tantestületéért, diákjaiért végzett munkáját, megköszönte a reggeli osztálymiséket, a tantestületnek nyújtott hasznos útravalóit, megköszönte szelíd mosolyát és töretlen akaratát Isten szolgálatában.
Veres Árpád diáktársunk 2009 szeptemberétől volt a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának az elnöke.
Megköszönve szerető együttműködését, búcsúzunk el tőle. Requiescat in pace!
HALOTTAINK
Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk:

Dr. Veres Árpád (é. 1945 – ’49) – Eger
v. Mátray Dezső (é. 1948) – Budapest
Dr. Schultheisz Zoltán (é. 1950) – Veszprém

Dr. Békési (Benya) Sándor (é. 1940) – Budapest,
Vargha Pál (é. 1951) – Gyöngyös

_________________________________________________________________________________________________________________

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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Fájdalmas Anyáról nevezett (Hatvani) temetőben nyugszik Kovács Mihály, a Szent Bernát templom főoltárán elhelyezett Mária kép és az 1861-ben felszentelt iskolazászló (kép a címlapon) festője. Bartha
István diáktársunk
hívta fel figyelmünket és elküldte
a síremlék fényképét.
Az Eger újság
1930. jan. 3-i számában olvashatjuk:
„A főváros tanácsa
még tavasszal elhatározta, hogy kiürítteti a Kerepesi temető 49. parcelláját. A temetőnek ebben a részében nyugodtak a heves megyei származású Kovács Mihály festőművész hamvai.
A Mansz egri csoportjának megmozdulására és Erlach
Sándor dr. ügyvéd beadványára a vármegye és város
közössége együttesen elhatározták, hogy hazahozatják a
neves művész porait.
Kovács Mihály hamvai szerdán érkeztek meg Egerbe,
azzal az emlékművel együtt, amelyet özvegye – [Petra de
Castro] állított sírja fölé Budapesten. Koporsóját tagnap, csütörtökön délután három órakor helyezték el a hatvani temetőben, a város által ajándékozott díszsírhelyre..”
(A képeket Bartha Máté, a Gárdonyiban 2016-ban éretts készítette. )

***
• Szentmiklósi Hanély László (1904–1970) szobrászművészről, a Zircen őrzött dr. Várkonyi Fidél
ciszterci atya mellszobrának készítőjéről 2017. húsvéti
számunkban írtunk.
Németh János kőszegi
festőművész
tanár úrtól kaptunk
képeket és egyéb
dokumentumokat
Hanélynak e városban végzett munkásságáról. A kőszegi
Jurisics Miklós Vármúzeumban látható
Szőlő Jövések Könyvében 1740 óta minden évben megörökítik kőszegi szőlővidéken Szent György
napján levágott friss
szőlővesszők képét –
1965-ben
Hanély
készítette ezeket a rajzokat. Németh János tanár úr szíves közreműködésének köszönhetően bemutathatjuk
Hanélynak e rajzait.
Ha akad az öregdiákok közt egri „szőlősgazda”, számukra bizonyára érdekes lehet ez a kép.

_________________________

