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ARDERE ET LUCERE
”Mi dolgunk a világon? Küzdeni...”
Vörösmarty került a kezembe, amikor azon
morfondíroztam, hogyan is kellene ezt a számunkra
fontos eseményt – amikor is a zirci apát székében
személyi változás történik – megfogalmazni. Hát
forgattam a Gondolatok a könyvtárban vers-sorait, s
csak újra kikötöttem a buzdításnál: ”erőnk szerint a
legnemesbekért” kell küzdeni, ahogyan ezt a néhai
székesfehérvári ciszterci diák másfél százada
megfogalmazta.
Ám rögtön feltör a mélyből a kérdés: hogyan jön
össze a küzdelem, a harc, az élet egy lassanként
kikerülhetetlen eleme azzal az eszménnyel manapság,
amely éppen ezt a két embert, – korban velük
eggyéérlelődve már kedves barátainkat – a két
szerzetest, a leköszönő apátot, dr. Kerekes Károlyt és a
helyébe lépő dr. Zakar Polikárpot néhány egyszerű
szóval köszönthetném az egri osztály időszakos
bulletinjében. Miért emlegetek itt a ciszterci szellem és
e szellem szolgálatában álló kitűnő személyiségek
kapcsán küzdelmet? Amikor a középkor eszménye
szerint a szerzetes elvonul a világtól, a benedeki regula
szerint dolgozik és imádkozik, elmélkedik, a megtermett,
kiművelt lelki javakat osztja szét, társainak, a világnak.
Ehelyett küzdést emlegetek. Szerzetesi feladat ez?
Mára, itt, nálunk, személy szerint a zirci apáti székben?
Igenis az! Nem is akár-milyen!
Gondoljuk csak végig! 1948-ig a Rend kezén öt
gimnázium működött. A Rákosi diktatúrának egy tollvonásába került a Rendet feloszlatni, a gimnáziumokat
államosítani. Az atyák, a tanárok szét-széledtek, keserves deportálás, börtön után éltek és haltak. Alig maradtak többen félszáznál, mire a rendszer összeomlani

készült. Ennek a várakozásnak előszelében Károly barátunkat, 1987-ben, külföldön – ez is adalék a magyarság
XX. századi sorsához – zirci apáttá benedikálják, de
úgy, hogy erről nem volt ildomos beszélni az ország
határai között. De már Nagyvenyimben, 1989-ben, a
Vendel apátra emlékezés közben is, megalakulhatott a
Ciszterci Diákszövetség. Károly apáttal és Zakar
Polikárppal, a Rend generális apátjával együtt ünnepeltük, ünnepelhettük az egri középiskolai oktatás háromszáz évét, hogy aztán lendületbe jöjjön a küzdelem a
Rend megújításáért, az öt gimnázium visszaszerzéséért,
a rendszerváltás után.
Szerény részese, szemlélője voltam, vagyok ma is
ennek az újra meggyökereztető küzdelemnek.
Kerekes Károly, kistályai születésű, volt egri
ciszterci diák, a klasszika-filológia, a görög, latin nyelv
és irodalom tudós tanára a lehetőségek első percétől
kezdve folytatja az olykor sziszifuszinak is tetsző
küzdelmet mindazért, amit ebben az országban a
Rendtől, akár földi javakban, akár szellemiségben
elvettek. A lehetőségeket se hagyjuk említés nélkül. És
mégis! Annak ellenére, hogy lassacskán két kezünk elég
a hadrafogható hazai ciszterciek összeszámlálásához, ha
tanításra gondolunk, a tények a következők:
Pécsett és Székesfehérvárott a gimnáziumok újra
indultak.
Baján, a III. Béla Gimnázium helyett, csere beiktatásával, női szerzetesrenddel együtt közös tulajdonú
gimnáziumot működtet a Rend, – jellemzően mai megoldásban: fenntartás, tehát az anyagi gondok a bajai
Keresztény Értelmiségi Szövetséget nyomják. (Hogyan
csinálják?)

____________________

Mindenkit szeretettel várunk Diákszövetségünk VI. közgyűlésére
1996. április 20-án, szombaton 10.30 órára
régi iskolánk II. emeleti dísztermébe.
Az éves beszámolók mellett Apáti tájékoztatót hallhatunk a Rend helyzetéről, valamint Hervay Levente
ciszterci atya, iskolánk volt tanárának előadását: Visszapillantás az egri gimnázium szétszóratás előtti éveire.
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Budán váltakozó hevességű menetekben folyik alku
és küzdelem egyszerre, az érdekek nem akármilyenek,
azt azonban már tényként könyveljük el, hogy ciszterci
osztályok már ”állnak!” Akárha.
Egerben is, noha itt, a megkötött szerződések szerint
1997-től éled fel csak Szent Bernát Gimnáziuma. Annak
ellenére ez az állapot, hogy az épületek – Rendház és a
Gimnázium – már rendi tulajdon (Sok-sok problémát
jelentő állapotokkal.)
Zircen a kis kvadrum a Rend tulajdona, – az
Apátság többi része bonyolult és még bénítóan
bonyolítható jogi kérdések sorozata.
Ezeket sorolhatnám fel elsőként ebben az ünnepélyes
pillanatban, amikor az egyik tudós ciszterci – Károly apát
– leköszön. Sohasem küzdelemről álmodott, hanem
tudományról, elmélkedésről, irodalomról: lett légyen az
görög, latin, magyar. A harmóniák, a hangok, a verslábak
alkotóként is érdekelték. Érdeklik ma is. Amellett
tudósként újította éveken át a biblikus szövegek jelentős
részét, a liturgiában használt imákat is a mai fülhöz
igazította. Élete rapszodikus szakaszokra bomlott szét, de
csak a kinti időben. Ám az eszmény, a bernáti lélek, az
ardere et lucere belső parancsként működött nála mindig
is: az erkölcsit, az emberi méltóságot és legelőbb az Isten
ügyét az adottságok között hűen szolgálta.
Ebbe a szolgálatba érkezett most haza dr. Zakar
Polikárp, aki 1985-től tíz éven keresztül a Ciszterci Rend
Generális Apátjaként vezette az összes cisztercieket.
Római egyetemeken szerzett diplomákat, azok tanári

karában is felsorakozott. Nemzetközi tapasztalatait, tekintélyét, a közvetlen római, az ún. központi hatást is magával hozta új állomáshelyére. Az egykori bajai ciszterci
diák az elmúlt évek folyamán is érzékeltette, hogy Szent
Bernát örökségét, amelyben az egyik erős szál ”a hatalom és a hatalmasok hozzáédesgetése a lelki tennivalókhoz” akár közvetett, akár közvetlen formában, – nem
fogja elhanyagolni. A pápai intézetek, a Vatikán légköre,
több évtizedes római pályafutása itt folytatódik.
A cél már rég meghatározott. A veszélyhelyzet
múlóban? Ki tudja? Kerekes Károly apátnak az
eddigiekért köszönet. Kérésünk: az Isten tartsa meg őt
még sokáig, a tennivalókért is , a mi barátságunkért is.
Polikárp Apáturat pedig Vörösmartyval szólva
kiérjük el Zircbe:
”Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből,
S a szellemharcok tiszta sugaránál
Olyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt!”
És mindezt 1996-ban, a Millecentenárium évében
emlegetjük.
Baráti tisztelettel:
Farkas András

––––––––––––––––––––

Dr. Zakar Polkárp ünnepi homíliája
1989 május 28-án az egri gimnáziumi oktatás 300 éves jubileumán tartott ünnepi misén
Amikor néhány éve Jeruzsálemben jártam, visszavisszatértem a Siratófalhoz, ahol Isten Ó-szövetségi,
hívő maradéka megrendült lélekkel imádkozik
szüntelen, az egykor fényes templom alapfalának
tövében, mivel a régi templomra épült mohamedán
szentélyben nem dicsérheti az Urat.
Nehéz elfelejteni azt a sok imát, amit ott hallottam.
Nemegyszer hasonló érzésekkel álltam édes hazám
határán, amikor senki sem mondta meg, hogy miért nem
jöhetek be ebbe az országba, és amikor úgy éreztem,
hogy a Szózat bizonyos fokig rám nem vonatkozik.
Mert bizony a nagyvilágban sokfelé volt helyem, de
ebbe az országba még lábam sem tehettem be. Később,
amikor már bejöhettem, akkor sokszor megálltam
fohászkodva egy-egy iskolám bejárata előtt. Akkor
mondta egy belső hang a magyar evangélium szavait:
Menjetek és tanítsatok!
Ma már más érzéssel állok itt a 300 éves alma materünk falai között. Nem ítélni, hanem hálát adni jöttünk
az Úrnak azért a 300 évért, azért is, hogy erőt gyűjtsünk
a feladataink megoldására és hogy tanúságot tegyünk

jövőbe vetett hitünkért, reményünkért. Először tehát
azért vagyunk itt, hogy emlékezzünk a múltra, és hálát
adjunk az Istennek.
A hála után gondoljunk a jelenre!
Hogy ma ebben az országban szinte emberfeletti
feladatok előtt álltunk. Ilyenkor erőt kell gyűjtenünk,
úgy, ahogy azt a mitológiai Anteus tette. Valahányszor
Anteust a földhöz csapták, hétszeres erővel kelt fel újra.
Valami hasonlót élünk át, de nem babonás hiedelem
alapján, hanem a valóságban, valahányszor a
”Menjetek, tanítsatok!”, a krisztusi küldetéstől áldott
alma materünkkel találkozunk. Különösen ilyen jeles
jubileumi ünnepek alkalmával.
Elsősorban az lelkesít minket, hogy alma materünk
szelleme régi. Táplál, erőt ad, hogy el tudjuk viselni
mindazt, amit teherként, súlyos keresztként a vállunkon
hordunk. Ideig-óráig érnek bennünket megpróbáltatások. Krisztusi hitünk garancia arra, hogy ezek a megpróbáltatások is javunkra válnak. Latin közmondásként
tanultuk, hogy minél súlyosabb a súly, minél jobban
tapossák a pálma tövét, annál magasabbra nő. És
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eszembe jut az annyiszor lerombolt, a Szent Benedek
által alapított apátság jelszava is: ”A megnyesett fa
kivirágzik.”
A mi Alma Materünk valami hasonlót tett velünk. Hiszen egyszerre volt élő generátor, élő, mai szóval egy
titokzatos lelki erőmű, ha talán ma már nem is érezhető
módon, nem mindenki által érezhető módon, de ma is
működik, hat és él., Azért vagyunk ma itt, hogy tanúságot
tegyünk jövőbe vetett hitünkről, reményeinkről. Isten
előtt és magyar népünk előtti felelősségünk is változatlan.
A Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának a Szentszék
által jóváhagyott szabályzatában benn van az a gondolat,
az a pont, hogy a zirciek különleges feladata az ifjúság
nevelése, főleg az egyházi iskolában.

Erre a konstitúcióra tettünk mi, magyar ciszterciek a
fogadalmat, és megvallom, hogy szabályaink eme szavai
sokszor adtak erőt nekünk a határokon belül, és messze
szép hazánktól, még a texasi tájakon is. Fogadalmunkhoz
mi, magyar ciszterciek hűek akarunk lenni, és ezért a
lelkipásztori munka mellett a középiskolai nevelés is
benne van terveinkben és imádságainkban. Ehhez természetesen tárgyi feltételek is kellenek, mert mi magunk
erejéből iskolát építeni nem tudunk. De a mai ünnep is azt
bizonyítja, nem feledtük el, hogy több mint kétszáz évvel
ezelőtt indult el innen, éppen Egerből a magyar ciszterciek középiskolai nevelő munkája.

●●●●●●●●

Egri ciszterci diákok voltak...
A régi értesítőkben olvashattuk "Intézetünk tanulói voltak a közélet és az íróvilág jelesei közül" fejezetet, – ennek a
mércéjével mérve, de azért egy kicsit tágítva a kört, kívánunk írásokat közölni elhunyt diáktársaink éltútjáról.
Szeretnénk, ha minél többet tudnánk egymásról, ezért kérünk minden diáktársunkat, hogy adjon javaslatot – még
jobb lenne, ha írást –, hogy közölhessük
.

Barankovics István
Katolikus népiskolában tanító pedagógus házaspár
első gyermekeként, 1906. december 13-án született a
Szabolcs megyei Polgár községben. 1917-ben iratkozott be a Ciszterci Rend egri Katolikus Főgimnáziumába és 1925-ben érettségizett jeles eredménnyel az akkor
már Szent Bernátról elnevezett gimnáziumban. A régi
Értesítőket olvasva megtudhatjuk, hogy nyolc éven át a
Szent József internátusban (Foglár) lakott. Osztályfőnöke Szekeres Fábián ill. Szász Alfréd voltak. Magyarra hét éven át Werner Adolf tanította, tanárai voltak
Rássy Paulin, Rédei Gerő, Balassa Brunó is. Nyolcadikosként elnöke volt a Vitkovics -önképzőkörnek, ahol
"értekezésekkel és szónoki beszéddel kitűntek" között
találjuk nevét.
Szmrecsányi Lajos érsek ösztöndíjasaként a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem jogi fakultásán
folytatta tanulmányait. A fiatal joghallgató kezdetben a
budai Szent Imre Kollégium lakójaként a katolikus
diáknemzedék mozgalmainak szociális reformokat
sürgető táborában tűnt fel. Elsősorban az első világháború után kibontakozó és a szociális kérdések iránt
érzéketlen, keresztény politikai jelszavakat hangoztató,
de valójában a korát túlélt rendi előjogokhoz ragaszkodó társadalmi és politikai rendszer megváltoztatására
törekedtek.
Barankovicsot különösen vonzotta az irodalom, az
újságírás és a közéleti szereplés. 1937–43 között Az
Ország Útja című folyóirat társszerkesztője, majd a
német megszállásig – 1944. márciusáig – a Magyar

Nemzet főszerkesztője. Az 1944. október 15-i nyilas
hatalomátvétel után illegalitásba kényszerül. A vészterhes napokat a ferencesek budai házában, szerzetesi
ruhába öltözve vészelte át.
1945 után az újjászülető kereszténydemokrácia nyugat-európai föllendülésével párhuzamosan Magyarországon is esély mutatkozott a kereszténységet ideológiai alapon vállaló politizáláshoz. 1945-től az 1944 őszén
alapított Demokrata Néppárt főtitkára. A magyar
kreszténydemokrácia hosszú távú programját a természetjogban kifejezésre jutó elvekben, az egyházak szociális megnyilatkozásaiban, a San Francisco-i határozatokban kifejezett emberi jogokra építette. 1947-es választások után a parlamentben az ellenzék vezérszónoka, volt, ahol a kormányzat egyház és iskolái ellen
irányuló támadásairól, a vallási jellegű társadalmi és
kulturális, valamint ifjúsági szervezetek feloszlatásáról
szólva fejtette ki álláspontját. Az iskolák államosításáról szóló törvényjavaslat vitája során elmondott beszédében olvashatjuk a ma is szívesen hangoztatott ”elvekről”: ...világnézeti irányítottság nélkül nevelni
egyáltalában nem lehet, a világnézetileg semleges
iskola, illetve nevelés egyszerűen fából vaskarika...
A megjelent naplórészletéből ismeretes, hogy Rákosi
választás elé állította Barankovicsot, nyilatkozatot
követelve tőle, melyben a Néppárt bejelenti önkéntes
feloszlatását. Barankovics Amerikában keresett menedéket. Kényszer körülmények között vállalta az emigrációt. A jelek szerint nem találta fel magát az idegen
3

környezetben. Részt vesz ugyan a Magyar Nemzetgyűlés volt elnökének, Varga Bélának vezetésével működő
Magyar Nemzeti Bizottmány munkájában, de nem
avatkozott be az emigrációs politikai irányzatok küzdelmeibe. Figyelmét elsősorban a politikai kultúra és a
világot irányító erők nagy összefüggéseinek értelmezésére fordította. Rendszeresen tájékozódott a hazai eseményekről is, ahogyan azt néhány megjelent dolgozata
érzékelteti. A kereszténység és a demokrácia összefüggéseiről kevesen írtak olyan mélyreható, célirányos
tanulmányt magyar nyelven mint Barankovics: A keresztény politika nem törekszik arra se, ...hogy a ke-

reszténység valamennyi erkölcsi parancsát állami jogszabállyá alakítsa át, és államhatalmi eszközeivel kényszerítse ki ... az ilyen törekvés természetjogba ütköznék
és a legszörnyűbb erkölcsi zsarnokságot teremtené
meg. A keresztény politikusnak kötelessége, hogy programjukat ne azonosítsák magával a kereszténységgel,
ne a kereszténység tekintélyével fejtsék ki közéleti tevékenységüket.
Visszahúzódva, könyvei között élt, írt és szerkesztett.
Négyszer-ötször tért vissza európába. Egy ízben feleségével együtt fogadta VI. Pál pápa. 1974. március 13-án
halt meg New York-ban.
Összeállíva Kovács K. Zoltán újságíró
Barankovicsról írt tanulmánya alapján

●●●●●●●●

Helyreigazítás és kiegészítés
A ’95. karácsonyi számunkban Egy kis statisztika a Gárdonyi Gimnáziumból címmel megjelent kimutatás nem
volt teljes és pontatlan adatokat is tartalmazott.
Elnézést kérve mindazoktól, akiket érintett, az alábbiakban közöljük a helyesbített adatokat és néhány kiegészítést,
melyet Lévai Zsolt, a gimnázium igazgatója bocsátott rendelkezésünkre:
Egyetemre ill. főiskolára felvett tanulók
az 1995 júniusában érettségizettek közül :
Osztályfőnök
4.b - általános tagozat
4.c - általános tagozat
4.d - ciszterci osztály
4.e - német tagozat
4.f - óvónői tagozat

Gerjákné Csibrány Éva
Koczok Mária
Csák György
Fodor Jánosné
Kovách Katalin

Érettségit tett
tanuló
40
40
41
31
40

Felvételt nyert
tanuló
15
11
17
10
36

A 192 érettségizett tanuló közül 179-en jelentkeztek továbbtanulásra, közülük 89 tanuló –a jelentkezettek 46%-a –
nyert felvételt
Kiegészítésül– az iskola színvonalának további jellemzőjeként – azt is megtudhattuk, hogy az USÁ-ban 2 tanuló
egész éves, 3 tanuló pedig féléves ösztöndíjjal tanulhat ill. az első félévben tanulhatott a Soros Alapítvány jóvoltából.
Igen érdekes adat továbbá, hogy az iskola tanulói Eger városon kívül 140 helységből jöttek. Ilyen nagy a vonzáskörzete, de mondhatjuk azt is: ilyen jó híre van az iskolának.
Az Igazgató úr ezúton is köszönetet mond az Érsek úrnak és az egri érsekség minden plébánosának, akik segítettek,
hogy messze vidékről is jönnek falai közé tanulói.

●●●●●●●●

Tanáraink voltak . . .
ERDÉLYI Guidó Imre
Sopronban született 1893. május 14-én. A rendbe érettségi után 1912. augusztus 12-én lépett. Egy éves
zirci noviciátus után egyetemi tanulmányait Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen – történelem-földrajz szakon –, és a Bernardinumban működő Hittumányi Főiskolán végezte 1913–1917 között. Áldozópappá 1917. július 8-án szentelték. 1917-23 között tanár Pécsett. 1923-tól 1934-ig káplán Budapesten.
1934-től Egerben, 1945-től pedig Budán tanár. 1947–1949 között a pécsi Szent Mór egyetemi kollégium
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igazgatója. 1949–50-ben ismét Budapesten káplán. A szétszóratás után 1950–56 között Budapesten él civil
foglalkozásban. 1956–64-ben kisegítő lelkész, 1964–1974 években Bp. Belvárosban plébániai irodavezető.
1974–83 között Budapesten nyugdíjban, majd 1983-től a székesfehérvári Országos Papi Otthonban él haláláig, 1984. május 30-ig. Szakos Gyula megyéspüspök temette a fehérvári rendi templom kriptájába 1984.
május 30-án.

Erdélyi tanár úrra rendtársának írásával emlékezünk.
Guidó testvérünk a magyarországi ciszterci rend nesztoraként rövid szenvedés után, de már évek óta félig vakon hunyt el, a székesfehérvári Országos Papi Otthonban. Hosszú élete folyamán a ciszterci élet úgyszólván
minden területén dolgozott. Volt gimnáziumi történelem-földrajzszakos tanár, hittanár, lelkipásztor és pécsi
egyetemi kollégiumi igazgató. Foglalkozott rendtársai
anyagi ügyeivel is, de talán legkedvesebb és legsikeresebb munkaterülete a gyóntatószék volt. Érdemes megfigyelni, hogy ennél a látszólag hűvös, tartózkodó, néha
merev embernél milyen sokan kerestek lelki vezetést,
találtak támaszt és segítséget. Ez különösen budapesti
hittanár korában tűnt föl, és később, amikor a rend
szétszóratása után a pesti "Angolkisasszonyoknál",
majd a belvárosi főplébánián gyóntatóként működött.
P. Guidó, – a hűséges pap és puritán szerzetes – mint
ember a kötelességteljesítésnek példaképe volt, akinek
minden tevékenységét az alaposság és tárgyilagosság
jellemezte. Történelem szemléletének tárgyilagosságát

Zolnai Béla – amikor kormányképviselőként vett részt
az 1941. évi érettségi vizsgálaton, – hangsúlyozottan
kiemelte a Magyar Szemlében (1941. október. 270-78
o.).
Még a régi, alaposan képzett tanári generációhoz tartozott, amelynek neveléséből azonban szilárd tudású önfegyelemre szokott és az élet felelősségét lelkiismeretesen vállalni képes nemzedékek kerültek ki. Élete nagy
részében középiskolás fiúk és leányok fejlődő egyéniségének, bontakozó személyiségének szellemi és magatartásbeli világához nőtt hozzá, amely világ az ő korában alig ismerte a lázadást és a tekintély megkérdőjelezését. Ez volt az oka, hogy amikor a nyugtalan időkben
a pécsi egyetemi kollégium igazgatását rá bízták, felszínre tört egyéniségének alkalmazkodás-hiánya. Viszont a szétszóratás idejében, mind civil foglalkozásban, mind papi működése területén kiegyensúlyozott és
termékeny évtizedeket élt úgyszólván legutolsó évéig.
-s -n – (Palos Bernardin) – írása a Szolgálat 1985. 66. számában

●●●●●●●●

Emlék-töredékek tanáraimról
Hám Lajos diáktársunk írása
Szerettem tanáraimat, mert Ők is szerettek bennünket és lelkük gazdagságát, szívük aranyát osztották
szét közöttünk. Persze tudásuk gazdag tárházából is részesítettek bennünket. Éshogy szeretetük mennyire őszinte volt, bizonyítja az is, hogy amikor a későbbi időben érettségi után találkoztunk, mindig a régi
melegséggel bántak velünk. A Jó Isten áldja meg haló porukban...
Róluk szeretnék pár sort írni, kiegészítve a kissé száraz életrajzukat.

BAGHY Osvát
Sokat adott a pedáns, tiszta megjelenésre és viselkedésre. Ebben a tekintetben nem ismert pardont. Minden
héten – főleg nyolcadikos korunkban – akár egy órán
keresztül is szakított az általános viselkedési normák
ismertetésére. S nem azért diák a diák, hogy olykorolykor, amikor nem fült a fogunk a felelésre, akkor
előre megbeszélt kérdéseket tettünk fel, amire jött a
válasz: ”Úrfiak ezt megbeszéljük, de a következő órán
’nagy beszámoló’ lesz!”
Osztályunknak volt egy nagyon jó cigányzenekara.
A prímás Hám Laci volt. A zenekar tagjai: Endresz
Laci, Lénárd Laci, Pataki Árpi és Ráduly Barna. Különösen nagy szerepük volt a nyolcadikos korunkban az
egyes órákon a tanárok búcsúztatásában. Ezek a felejthetetlen bensőséges búcsúk közül is kiemelkedett

VII-es korunkban vette át az osztályunkat és két
éven át volt az osztályfőnökünk. A külső szemlélőnek
eléggé zárkózott, nehezen kezelhető embernek tűnt. Ez
volt a külszín. Minél többet volt velünk, annál inkább
lehámlott a külső réteg és egy nagyon melegszívű, diákjait szerető és védő ember tűnt elő.
Megtanított bennünket olvasni. Beosztott bennünket
csoportokra és magyar órákon a tankönyvünkből felolvastunk, s az esetleges hibákat kijavította.
Korszakalkotó ötlete volt, hogy rádió-felelőst jelölt
ki – ez 1935-ben szinte forradalmi újítás volt – és az
illetőnek minden órán ismertetnie kellett az aznapi vagy
a következő napi műsorból a kimagasló irodalmi vagy
zenei műsort.
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Baghy osztályfőnök úr búcsúztatója. Honnan
honnannem megtudtuk, hogy a nótája ”A kanyargós
Tisza partján ott születtem” c. magyarnóta. Mikor búcsúzóul erre a zenekar rázendített, ellepte szemét a
könny, és halkan dúdolni kezdte. A nóta szövegéből,
amelyet könnyes szemmel dúdolt a vége, hogy ”temessetek akáclombos temetőbe”, mármint a Tisza partján,
nem teljesült, ugyanis Székesfehérvár temetőjében
alussza örök álmát.
A 10 éves találkozónkon láttam utójára. Végig velünk volt és rendkívüli szeretettel kérdezősködött sorsunk felől. 1947-et írtunk. Rendkívül meglepett bennünket, hogy milyen rosszul hallott, csaknem teljesen
megsüketült.

El ne felejtsem megemlíteni egy igen fontos, korszakalkotó tettét. Nyolcadikos korunkban is – mint
minden évben – Grőber Lujza tánctanárnő tánctanfolyamot rendezett a farsangi időszakban. Azelőtt az volt
a szokás, hogy a tanfolyam végén vizsga volt, amikor is
a résztvevő fiúk egymással táncoltak. Baghy osztályfőnök úr elintézte, hogy az Angolkisasszonyok végzős
növendékei eljöhettek a ”bálba” és velünk táncoltak. Ez
akkor forradalmi tett volt.
Mivel fejezhetném be a Róla szóló emlékezést?
Amikor Egerben a Ciszterci Rendház előtt elmegyek, önkéntelenül felnézek a második emeleti sarok
ablakra és keresem a tekintetét.
Még ma is az Ő kisdiákja vagyok!

dr. PATAKI Vidor
Harmadik osztály elvégzése után Sirok község mellett
voltunk cserkésztáborban. Evetovits Kunó tanár úr volt a
parancsnokunk és részt vett Pataki tanár úr is, mint cserkésztiszt. Nagyon jó hangulatú volt az ottlétünk egészen
addig, amíg Pataki tanár úr győzte cigarettával. Tudni
kell, hogy az akkori idők legbüdösebb és legrosszabb
cigarettáját, a Hunniát, szívta. Méghozzá nagyon sokat
is! Egyik reggel elfogyván a szívni valója, az egyik őrsnek kiadta a feladatot, hogy hozzon (szerezzen) Hunniát
a faluban. A bökkenő az lett, hogy sehol sem lehetett ezt
kapni, míg az egyik helyen kibökték, hogy Hunniát csak
az útkaparó szív. A derék cserkészek végig szaladták az
országutat, a faluból le és fel, amíg rátaláltak a keresettre.
Szerencséjük volt, mert az illetőnél tartalékban 100-as
doboz volt, és azt szívesen odaadta! Másnap már vissza
is tudták adni a kölcsönt, mert Egerből megjött az utánpótlás.
Ez volt az első személyes tapasztalásom az eddig csak
távolról ismert és az egri vár alagútrendszerének feltárásán
dolgozó Pataki tanár úr személyéről. A későbbiek folyamán egészen közel kerülhettem hozzá, részint, mert IV.től két éven át történelmet tanított, részint a tanári könyvtárban való segédkezésem folytán.
Történelmet tanítani csak Ő tudott! Nem ragaszkodott
a tankönyvünkhöz, mert főleg az Őáltala elmondottakat
kellett feleletkor tudni. Az előadása színes, a tárgyalt
korszakot átfogó volt és mi szinte lélegzet visszafojtva
hallgattuk. A mai napig tartó történelem iránti megkülönböztetett figyelmemet Neki köszönhetem.Szigorúan
osztályzott, magas követelményeket állított elénk.
Pataki tanár úr volt a tanári-könyvtár vezetője abban
az időben. Az a megtiszteltetés ért bennünket Hortobágyi
Pista barátommal, hogy 1 évig a segítői lehettünk. Ez
abból állt, hogy hetente 2-3 alkalommal délután kb. 2
órát mellette voltunk és a hatalmas könyvtár gazdag
gyűjteményét részint szortírozni, részint kiselejtezni
segítettünk. Közben hallgattuk egy-egy könyvről a bősé-

ges magyarázatát, az írója értékelését. Nem beszélve
arról, hogy a kiselejtezett (múlt századi) folyóiratokból,
több példányú könyvekből nekünk is jutott olykor.
A famulusi voltunknak a csúcsa az volt, amikor valamiért a szobájába küldött. Elfogyott a cigarettája (Hunnia!), vagy tintáért stb. Mi, amikor először mentünk a
szobájába, meglepett az íróasztalán levő összevisszaság.
Ott volt az írószerszámtól, megkezdett jegyzeteken át
minden. A meglepetés azonban az volt, hogy mindig egy
csomó, akkori kiadású úgynevezett Pengős Regény! Ezek
detektívregények voltak, és mit tagadjam, az én fantáziámat is rendkívül lekötötték az Edgar Wallace, Max Brand
stb. szerzők regényei. Most utólag bevallom, hogy ezekből egy-egy könyvet eltűntettünk és kiolvasván, a következő alkalommal kicseréltük másikra! A tanár úr nem
vette észre a ”kölcsönzést”, vagy így utólag belegondolva
hallgatólagosan tudomásul vette a mi diákos stiklieinket!
A történelem vihara úgy hozta, hogy hosszú ideig
nem találkozhattunk. 1962-ben a 25 éves érettségi találkozónkon Ő is megtisztelt bennünket jelenlétével. Ott
hosszadalmasan beszélgettünk és végül megígérte, hogy
pár napra kilátogat hozzánk Nagymarosra. Ki is jött és
csodálatosan szép, soha el nem felejthető napokat töltött
nálunk. Akkoriban az Országos Levéltárban volt valami
kis állása. Elmondotta, hogy az egri tanácselnök felajánlotta neki az Egri Vármúzeum igazgatói állását. Ő ezt
nem fogadta el, mert – amint mondta – senki se mondja
azt, hogy egy reakciós pap az igazgató. Nevetve mesélte,
hogy itt a Levéltárban ”nagyon jól keres”, mert van olyan
hónap is, amikor ezer Ft-ot kap mellékesen, a rendszer
neves történészeitől latin, görög szöveg lefordításáért!!
(Itt jegyzem meg, hogy Tardy Lajos könyvében is megemlíti, hogy milyen tudósok voltak ilyen méltatlan helyzetben, köztük Pataki tanár urat is megnevezi.)
A vonatnál búcsúzva láttam utoljára. Pár év múlva elhunyt és egy méltatlanul félreállított nagy tudós hagyott
itt bennünket. De elfelejteni sosem fogjuk.
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Érettségi találkozót terveznek 1996-ben:
60 éve végzettek, június 8-án Egerben — szervező Balázs András (Bp.);
55 éve végzettek, május 18-án Egerben — szervező: dr. Hibay György (Eger) és dr. László Ferenc (Bp.);
50 éve végzettek, július 12-13-án Egerben — szervező: Szelényi János (Eger);
45 éve végzettek, június 8-án Egerben— szervező: Bartha István (Eger).
• • • • • • • • • • • •

54 éve végzettek, június 9-én Budapesten— szervező: dr. Berta Ferenc (Budapest).
52 éve végzettek, június 8-án Egerben— szervező: Wolsky Agenor (Eger).

●●●●●●●●

hírek...hírek...hírek...hírek...
■
Apát választás volt Zircen 1996 március 15-én, ebben az évszázadban 1912, 1924 és 1939 után a negyedik alkalommal. az ünnepélyes fogadalmat tett ciszterci atyák – szinte egyhangúan – dr. Zakar Polikárp Ferencet
választották 6 évre a magyarországi ciszterciek új zirci apátjává.
Szentlélek-hívó szavak Zircen, 1996. március 15-én
(Részlet dr.Kerekes Károly apát homíliájából)
Szentlélekhívó ünnepi koncelebrációra jöttünk össze, hogy Isten áldását, Rendünk égi édesanyjának oltalmát, valamint ciszterci és magyar szentjeink közbejárását kérjük. Az ünnepélyes
fogadalmas atyák innen indulnak fel az apátsági oratóriumba, hogy ott megválasszák – hosszúra nyúlt ”pusztai vándorlásunk”, negyven éves szétszóratásunk után, valóban 1939, tehát Vendel apátúr megválasztása óta – a zirci apátot.
”Cistercium alapításának 900 éves előestéjén” – nos, hogy történelmi pillanat-e ez? Ki-ki
döntse el. Egy ilyen nagy és Rendünk életében igazán döntő fontosságú választási aktushoz
kérjük a Szentlélek Úristen megvilágosító és erősítő kegyelmét. Szívünk, hitünk azt kérdezi: Mit
szól ehhez az Isten? – Tudjuk, Madách Ember tragédiájában Ádám felvonaglik: ”Csak az a vég,
csak azt tudnám feledni!” Hitünk örök igazsága viszont arra tanít: Csak az a vég, csak azt ne feledd, tudd meg, hogy ”Isten lesz mindenben.”
1848. március 15-én néhány lelkes magyar átérezte: Itt van a történelmi pillanat, az a bizonyos bibliai ”kairosz”, a történelmi ”ma”. Lelkesedni lelkesedtek, de nem tudtak maguk köré közösséget teremteni. És mit tesz Isten! A Rákos mezejére összegyűlt, de a vásári élmények nélkül maradt, esőtől szétvert sokezres tömeget bepaskolja Pestre, az akkor még városszélnek
számító Múzeum-körüli térségre. Isten tehát semmi különöset nem tesz, csak éppen egy kis tavaszi záport hullat a Rákos mezejére, és Pestre beözönlik a tömeg. Isten mindig kész csodát
tenni a földön, csak találjon elegendő hitet a már-már megfagyott szívekben. Nem csodavárók
vagyunk, de hiszünk abban, hogy csodálatosan segít, vezet és magához emel bennünket az Isten. Csak adjuk oda magunkat Neki!!!...
Nos mi azért imádkozunk ezen az ünnepi koncelebráción: Töltse el Isten Lelke a káptalani
atyák szívét, hogy döntésük Egyházunk javára, az Isten fiainak szabadságára vágyakozó népünk boldogulására és az egész világ üdvére szolgáljon.
■
Emléktáblák elhelyezésével kívánja szövetségünk megörökíteni Asztalos János az egyházi iskolák
1948 évi erőszakos államosítása áldozatául esett pócspetri plébános, – 1929-ben érettségizett diáktársunk –, és dr.
Debreczeni Sixtus OCist, templomunk egykori mártírhalált halt plébánosának emlékét.
Asztalos János szomorú sorsáról az 1995.évi karácsonyi számunkban közöltük dr. Ringelhann Béla diáktársunk
írását, aki az emléktábla elhelyezését is kezdeményezte.
Dr. Debreceni Sixtus ciszterci atya életútjáról Csák György, a Gárdonyi Gimnázium tanárának írását az alábbiakban
közöljük.
Dr. Debreceni Sixtus 1917-ben született Székesfehérvárott. Ugyanitt végezte gimnáziumi tanulmányait is a ciszterci gimnáziumban. 1935. augusztus 29-én lépett a Ciszterci rendbe. A
Sorbonne-on és a bolognai egyetemen tanult, magyar-francia-olasz szakos középiskolai tanári
képesítést szerzett. Áldozópappá 1942. június 21-én szentelték.
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Egerbe 1948-ban került, a ciszterci plébánia vezetésével bízták meg. Fellendítette a hitéletet:
család-közösségek alakultak, megoldást nyert az öregek és szegények gondozása. A nyári
lelkinapokon, plébániai kirándulásokon sokszáz hívő vett részt. A gyermekeket korcsoportonként szervezett vezetők foglalkoztatták. A város területére deportált üldözötteknek is gondját viselte. Gyakran előfordult, hogy a város szélén sok elgyengült öreg háza előtt a járdát havazás
után, még a hajnali sötétben Sixtus atya söpörte tisztára, hogy ne kelljen büntetést fizetniük.
A szétszóratás után az államhatalom őt sem engedte papként működni. 1951-től kertészeti
napszámos Egerben. Ismerősöknél olasz-, francia- és latinórákat tartott. Megszervezte és irányította a magánházaknál történő 3-4 fős csoportokból álló illegális hitoktatást. Rendőri felügyelet alá helyezték, többször megfenyegették. Eger város területét nem hagyhatta el.
1954. február 21-én, vasárnap délután háromnegyed háromkor a Széchenyi utcán, a Tűzoltó
tér fölötti szakaszon, az úttest szélén szabályosan maga mellett tolta kerékpárját, amikor egy
”katonai” személygépkocsi halálra gázolta. Kb. 20 méterrel távolabb ugyanez az autó egy úttesten talicskát toló ötgyermekes lelkészt is agyongázolt. A kocsiban ittas sofőr és viháncoló lányok voltak. Később megrendezett bírósági tárgyaláson felmentették a két lelkészt elgázoló sofőrt, enyhítő körülményekre hivatkozva.
A tragikus hír megdöbbentette Eger lakosságát. Az emberek még az esti sötétben is, és a következő napokon is, csapatostól keresték fel ezt a helyet, némán álltak a járda szélén és imádkoztak. Mindenki meg volt győződve, hogy nem véletlen baleset volt.
Február 24-én délután 3 órára volt kitűzve a temetés. Az államhatalom ezt is megakadályozta, titokban elvitte a holtestet Székesfehérvárra. Itt temették el, majd két évtizeddel később exhumálták maradványait, és a székesfehérvári ciszterci templom altemplomában helyezték örök
nyugalomra.
■
Az államalapítás 1100. évfordulója tiszteletére Szövetségünk is kezdeményezője volt az egri középiskolások részére kiírt pályázatnak, mely történelmi tárgykörben: Eger a honfoglalás és az államalapítás korában; irodalmi tárgykörben: A Király Széke legendája – Szent István és az egri püspökség címmel került kiírásra az összes
egri középiskolában. A díjazásra százezer Ft-ot ajánlott fel az egri önkormányzat. Az Egri Öregdiákok Baráti Társasága szervezésében, példamutató összefogással létrehozott pályázatot szövetségünkön kívül az Egri Tanítóképzős
Öregdiákok Baráti Köre, a Kereskedelmi és Szakközépiskola Öregdiákjainak Baráti Köre valamint a Dobó Gimnázium Baráti Társasága támogatja.
A templomtető javításának állásáról kérdeztük Tádé atyát. A tervek szerint március 1-jén kellett volna
■
elkezdeni a javítást, – mondotta – de még március 13-án is esett a hó, így várnunk kellett. A bádogos-tetőfedő azonban nem volt tétlen, mert a csatornák jórészét, a könyök-idomokat, a kibúvó ablakokat már elkészítette, és mostanában fel is ”csigázzák” az egyik toronyba (onnan biztosan nem lopják el, mert kapós holmi a vörösréz). A munka ma
már elkezdődött, s ennek során újabb hibákra is derült fény. Mint a munkálatokat koordináló mérnök mondta:
”Atya, van egy kis probléma.” Már tudom, hogy a ”kis problémákat” százezrekkel mérik. Jelen esetben a ”kis probléma” összege újabb 2 millió forint.
Mindenkitől reménykedve várjuk a segítséget– fejezte be a tájékoztatást Tádé atya.
Jó lenne, ha mindnyájan segítőkészen hallanánk meg e szavakat.
Széchenyi-díjjal tüntették ki dr. Székely György akadémikust, a Debreceni Orvostudományi Egyetem
■
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének igazgatóját, – 1944-ben érettségizett diáktársunkat. Sok szeretettel
gratulálunk, és további jó munkát kívánunk!
■
Fertálymestereket avattak az egri bazilikában, közöttük diáktársainkat is: dr. Hibay György (39), és dr.
Ringelhann Béla (34). Mi is örülünk az őket ért kedves megtiszteltetésnek!

●●●●●●●●
<<<<<< H A L O T T A I N K

<<<<<<

Elhunyt ciszterci öregdiákok:
Bányász Vince (1939) – Gyula
Paál Miklós (1931) – Budapest

Tajthy László (1948) – Erdőtelek
Ferentzy Zoltán (1929) – Budapest

Requiescant in pace!
____________________________________________________________________________________________________________________

Ha a legközelebbi Egri FEHÉR/FEKETE hírekben közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál
Wolsky Agenor, 3300 Eger, Kertész u.34. tel.:(36) 317 420 ill. Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók Béla út
25.III.5/A. tel:(1) 165 9374 — címére.
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