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EGRI FEHÉR/FEKETE
a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei

és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola „színes” lapja
 

A MI HALÁLUNK – AZ Ő HALÁLA 
 

 „A búzaszem, ha földbe nem hull, 
s nem hal el, 
egymaga marad! 
Ha földbe hull, pazar termést hoz, 
százszorost…” – 
Ehhez tartsd magad! 
 
A búzaszem: Jézus, ki meghalt… 
Nagy titok:  
mi is meghalunk! 
Új búzaszem minden keresztény, 
mag-titok: 
Jézus-test vagyunk! 

Halálunk í g y az Ő halála,  
s életünk:  
az Ő élete! 
Keresztény vagy, az Úrral halsz meg, 
s vele élsz; 
sorsod egy vele! 
 
A búzaszem – ezt ne feledd el –  
nagy titok: 
Krisztus sejtje vagy! 
Maggá leszel, ha benne halsz meg: 
szent kalász 
áldott Ostya-mag! 

Kerekes Károly OCist 
 

––––––––––––––––––– 
 

KÖSZÖNTJÜK ELNÖKÜNKET 
 
Dr. Kovács Endre Gergely OCist, püspök diáktársunk-

tól, Diákszövetségünk 2002. novemberében újra válasz-
tott elnökétől egy kicsit el kell búcsúznunk Ez a búcsú-
zás, hál’ Istennek, csak formai – nyugalomba vonulva 
Miskolcra költözik –, de mindnyájunk örömére, jó egész-
ségben, továbbra is irányítja Diákszövetségünket. 

A II. Vatikáni Zsinat óta az egyházi törvénykönyv elő-
írása szerint: „Az a püspök, aki betöltötte 75. életévét, 
szíveskedjék benyújtania hivataláról való lemondását a 
pápának, aki az összes körülmények figyelembevételével 
fogja meghozni döntését.” Kovács Endre 2002. novembe-
rében betöltve 75. évét kérte felmentését a szentatyától, aki 
2003. január 15-én ezt elfogadta.  

Felmentést kapott Seregély érsek úrtól az érseki helynöki 
tisztségéből is, melyet 1995 óta, újra Egerbe költözve látott 
el. A ciszterci Szent Bernát templom templomigazgatói 
feladatát várhatóan Rácz István Pelbárt ciszterci atya fogja 
majd ellátni. 

Amikor az egri Ciszterci Diákszövetségünk újból elin-
dult, nagyon örültünk annak, hogy egy püspök diáktár-
sunk, aki ciszterci szerzetes, vállalta az elnöki tisztséget. 
És tette ezt nemcsak reprezentációs feladatként, hanem az 
elnökséggel együtt munkálkodva dolgozott az alapsza-
bályzatunkban kitűzött céljainkat megvalósításán. Aktí-

van közreműködött annak érdekében, hogy a Ciszterci 
Rend visszakapja a rendház épületét és elősegítette annak 
megfelelő kialakítását. Vezetésével megvalósult Diák-
szövetségünk legfontosabb célkitűzése: régi iskolánk 
fenntartója ismét a Ciszterci Rend lett. Gondot fordított 
arra is, hogy rendezvények, előadások révén az Egerben 
újra ismertté tegyük szövetségünket: ezt a célt szolgálta a 
Ciszterci Rend 900. éves jubileumának tiszteletére rende-
zett ünnepi megemlékezés, vagy Rajeczky Béni neves 
ciszterci zenetörténész, iskolánk volt diákjának 100. szü-
letésnapján tartott ünnepség. 

Munkás életének méltatásáról több újságban is – Új 
Ember, Heves Megyei Hírlap, Magyar Nemzet – olvas-
hattunk. Az újságoknak nyilatkozva mindig kiemeli, hogy 
a ciszterci gimnáziumban kapott nevelés alapozta meg 
élethívatását.  

Diáktársai is köszöntik „nyugalomba vonulása” alkal-
mából, mely azonban nem jelenti számára a püspöki 
szolgálatának teljes megszűnését.  Sok helyre hívták 
bérmálni, és a káptalan nagyprépostjaként is tovább tevé-
kenykedik. 

Kívánjuk, hogy ezután is jó egészségben tudjon eleget 
tenni nemes és szép hívatásának, és munkálkodjék diák-
szövetségünk céljainak megvalósításán. 

 

* * * 
 

 

Értesítjük a kedves olvasóinkat, hogy újságunk ez évben háromszor jelenik meg: 
Húsvét, Veni Sancte, és Karácsony idején. 
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Érettségi találkozót terveznek 2003-ban: 
 
    a  60 éve, 1943-ben érettségizettek június 22-én; 
   az 59 éve, 1944-ban érettségizettek május 31- én; 
   az 56 éve, 1946-ben érettségizettek június 28-án; 
   az 55 éve, 1948-ben érettségizettek június 14-én; 
   az 54 éve, 1949-ben érettségizettek május 31-én. 
 

––––––––––––––– 
 

EMLÉKEK NAGY ANZELM IRVINGI APÁTRÓL 
 
Pataky Barnabás budai diáktársunk mondja el 

„nagyon személyes” emlékeit Nagy Anzelmről (1916–
1988), a magyar ciszterciek által alapított irvingi mo-
nostor első apátjáról. Nagy Sándor Anselm alsós gim-
nazista korában, 1927–30 között az egri Szent Bernát 
gimnázium diákja volt.  

Dr. Pataky Barnabás 1948-ban Budán érettségi-
zett kedves diáktársunkra sokan gondolnak szeretet-
tel. Tőle kaptuk ajándékként az általa gondozott, 
terjesztett, Pataki Vidor tanár úr Magyar történelem 
c. könyvét Barnabás 1964-ben Franciaországba 
emigrált, és ott, Felső-Savojában, majd 1994-ben 
hazatelepedve itthon is a ciszterci élet minden rezdü-
lését figyelemmel követi és mindnyájunknak segít 
abban, hogy ezt megismerjük.  

 
i az közülünk, diákszövetségi tagok és szervezők 
közül, aki a Rend tanító ágának az Egyesült Álla-
mokba települése elsőszámú végrehajtójáról, Nagy 

Anzelmről valami emberközeli dolgot ismer? Nem csoda, 
hogy ilyenek kevesen vannak, akik pedig, mint korábbi 
rendtársai közül azok, akik az irvingi monostorból ma 
köztünk vannak, tudomásom szerint ez ügyben eddig nem 
voltak közlékenyek. Pedig személyes élményeim alapján 
elmondhatom, hogy ez a rendkívüli egyéniség megérde-
melné, hogy mi, magyar ciszterci diákok jobban megis-
merjük életét, tevékenységét. 

Hogy Anzelm apát nem vált ki régi tanárainkhoz ha-
sonló rezonanciát, abban semmi csoda nincs, hiszen egyik 
gimnáziumban sem tanított, ez a kapocs tehát hiányzik. 
Anzelm Bujákon született, édesapja Pásztón építőmester 
volt, egy fivére szintén pap lett, még két nővére volt. A 
teológiát Rómában végezte, hazajövetele után Hagyó-
Kovács Gyula segítője lett, gazdasági kérdésekben szak-
értőnek számított. Az orosz megszállás bekövetkeztével 
apátja, Vendel, azzal a meggondolással, hogy megpróbál-
jon előkészíteni a rendtagok számára egy olyan helyet, 
ami az akkori geopolitikai helyzet ismeretében a „vörös” 
zónán bizonyosan kívül fog maradni, az Egyesült Álla-
mokba küldte. Ez akkoriban csak egy Vendel-kaliberű 
vezető megérzése lehetett. Az is igaz, hogy az 1927-ben 
választott ciszterci generális apát, François Jassens már 
nagyon szívén viselte a Rendnek az amerikai kontinensre 
való betelepítését, de kísérletei az akkori idők növekvő 
gazdasági nehézségei miatt, a kanadai Rougemont és a 
brazil kongregáció kivételével nem lettek igazán sikeresek. 

A következőkben személyes találkozásainkkori beszél-
getéseinkre alapozom emlékeimet, episztoláris forrásaim 
nem nagyon dúsak, viszont ezek pontosan idézhetőek; a 
zöm azonban verbális alapokon nyugszik. Az ebből eredő 
pontatlanságok csak saját esendő memóriám bicsaklásai, 
amiért előre az olvasó elnézését kérem, de hát ezek korri-
gálására az említett szemtanúknak módjuk marad, ha azt 
szükségesnek ítélik. 

Egyszóval a zirci apát megbízásából Nagy Anzelm (aki 
Budán érettségizett 1934-ben, osztálytársai voltak Alpár 
Lucián és Lékai Lajos rendtagok), egyik rendtársával, 
Molnár Rajmunddal meglehetősen kalandos módon – úgy 
emlékszem – Triesztben szállt hajóra az Újvilág felé. Ez a 
hajó azokból a fajtákból volt, melyeket az amerikaiak 
ezerszámra gyártottak az utánpótlás biztosítására s megle-
hetősen hozzávetőleges hajózási tulajdonságokkal rendel-
keztek. Ez persze elég nagy fizikai terhet is rótt az utasaira. 

Azonban sikerrel átjutottak s ideiglenes otthonukban, 
az osztrák ciszterciek által alapított, de akkorra – Lékai 
Lajos szerint – elnéptelenedett wisconsini Spring Bank-
ben próbáltak új életet kezdeni, (a monostor 
Okaucheenben volt). A helyi, milwaukeei érsek nagy 
jóindulattal volt irántuk. Zirc alá rendelt önálló priorsági 
formát kaptak 1947-ben (Lékai: Les moines blancs, Seuil, 
1957 szerint). 1949-re már tizenegy, a zirci kongregáció-
hoz tartozó rendtárs volt ott. ’56 után még többen érkez-
tek a kimenekült ciszterciek közül. Így azután az akkor 
felajánlott két letelepedési lehetőség közül – tekintettel 
tanári képesítésükre, melyet legtöbben itthonról vagy 
Rómából hoztak – 1956-ban az akkor Dallasban megala-
kult egyházmegyei katolikus egyetem alapító-társaiként a 
Dallas mellettit választották és Irvingben monostort is 
alapítottak. Ennek apátjává 1963. december 25-én Nagy 
Anzelmet nevezték ki az O.C.Directorium 1985-ös kiadá-
sa szerint. 

Ezen az egyetemen működtek tanárokként egészen a 
legutóbbi időkig. Az 1970/71-es egyetemi évkönyvben a 
tanárok névsorában tizennégy monostori tag neve találha-
tó. Az egyetemi oktatásból származó jövedelmük nem 
elhanyagolható segítséget jelentett a monostor létesítésé-
vel és berendezésével kapcsolatos kiadások fedezésére. 
Anzelm addigra végzett ott kezdett matematikai tanulmá-
nyaival. Érdekes volt, hogy megegyeztünk a matematika 
és a teológia bizonyos síkú párhuzamosságában. 

Anzelmet 1970-es kinevezése után két ízben, először 
1976-ben választották a monostor apátjává. Az 1982-es 

 K
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választást megelőzően az apáti tisztet azzal a feltétellel 
vállalta, hogy a teljes kórus továbbra is része lesz liturgiá-
juknak. Utódja a ma is irvingi apát, Farkasfalvy Dénes 
lett, akit 1988. április 17-.én iktattak tisztébe. 

Vele való kapcsolatunk a véletlen műve, magam tulaj-
donképpen nem is vettem részt a kezdeményezésében. 
Történt ugyanis, hogy Luzern mellett élt osztálytársam, 
azóta elhunyt Tarczay Andor (aki különben evangélikus 
volt), valamilyen módon szert tett az irvingi monostor 
címére s írt nekik. Választ kapott Nagy Anzelm apáttól, 
aki melegen köszöntötte a kapcsolat felvételéért. Bandi 
úgy gondolta, hogy ennek folytatása már nem rá tartozik, 
ezért ezt a levelet nekem küldte el, valamilyen hic 
Rhodus-féle buzdítással. Mivel ekkor – 1980. volt – már 
nálunk javában folytak az érettségi találkozó címen elin-
dult összejövetelek, írtam Anzelmnek, tudósítván itteni 
ténykedéseinkről, a következőre őt meg is hívván. A 
személyes találkozásra még egy darabot várni kellett, 
addig pedig levélben tartottuk a kapcsolatot. 

Közben, 1981-ben is találkoztunk iskolatársainkkal 
Savojában, ez Pünkösdre esett, s Rajeczky Béni bácsi is 
részt vett rajta. Neki is elmondtam újvilági kapcsolatomat s 
írtunk is közösen egy üdvözlő lapot Irvingbe, hiszen Béni 
bácsi Anzelm tanára is volt annak idején. Meg is örült neki 
Anzelm, ahogyan azt következő levelében írta. Ebben 
közölte Lékai Lajos 1981. november 18-i agyvérzését, 
amiből – sajnos – már nem épült föl, annak ellenére, hogy 
Anzelm hetenkénti, nála való szentmise-bemutatásaival 
igazán lelki gondját viselte volt osztály-, később rendtársá-
nak. Ennek részleteiről sokat beszélt. Valóban megható 
volt bensőséges együttlétük. (Érdekes, hogy Lékai Lajos 
másik két paptestvérének is agyvérzése volt.) 

Külön visszatérő beszédtémája volt a különböző ren-
dek külföldi alapításával foglalkozó szerzetesek életének, 
működésének története. Több volt iskolatársamtól kaptam 
olyan véleményeket, melyek felrótták az irvingi ciszterci-
eknek, hogy elsődleges céljuknak nem az itthoni zirci 
munka folytatását tekintik, de pl. az Észak-Amerikai 
Ciszterci Öregdiák Szövetség éves összejöveteleire min-
dig eljött az irvingi monostor képviselője. Olyan kanadai 
osztálytársam is volt, aki szintén azt gondolta: az ameri-
kai alapítás arra való, hogy az ott szerzett vagyonból 
újraindíthassuk az itthoni ciszterci életet, gimnáziumokat. 
Erről is beszélgettünk Anzelmmel, aki azt vallotta, hogy a 
ciszterci tanító-ág amerikai megalapítása a feladata, aho-
gyan III. Béla alatt a clairveaux-i ciszterciek Zirc 1182-es 
alapítására jöttek. Azt is levonta tanulságul, hogy az ala-
pító halála után általában mutatkozik visszaesés, de vé-
leményem szerint a folytatás biztatónak látszik, hiszen 
Irvingben már két „bennszülött” ciszterci mondta el nem-
rég ezüstmiséjét. 

A „preparatory school”, azaz a mi nyolc osztályos gim-
náziumunk valami újat jelentett az Egyesült Államokban. 
Ha valamit, akkor ezt az oktatási rendet az Ürményi-féle 
Ratio Educationis nagyon jól kigondolta: a pubertáskori 
problémákkal eltelt fiataloknak „megspórolta”, hogy az 
iskola-, iskolatárs- és tanárváltásokkal még tetézze ezt a 
nehéz időszakot. Ezt hozták magukkal a magyar ciszteri-
ek s sikerük nagy lett. 1962-ben nyitották az első két 
osztályt 50 fiúval, 1984-ben 265 tanulójuk volt. Dél-

Texas eléggé katolikus, az iskola hamar az elit gyermeke-
inek iskolája lett. Az évenkénti uniószerte végzett ellen-
őrző vizsgálatokon kimagasló eredményeket produkáltak 
diákjai (Scholastic Aptitude Test-rendszer). Pár éve pl. az 
ott végzett öt jelentkezőből négyet a stanfordi egyetem 
föl is vett (egyik legjobb amerikai egyetem). 

Az „elit-diákok” sikeres üzletemberi családokból is 
származtak. Ennek sok előnyét élvezte a monostor. Ami-
kor például 1983-ban az iskolát egy természettudományi 
épülettel (Science Building) akarták bővíteni, a rendelke-
zésre álló, kb. egymillió dollár kevésnek bizonyult, az 
épület berendezését egyszerűsíteni akarták. Amikor ezt a 
szülők megtudták, nem engedték a változtatást, ami hi-
ányzott, azt összeadták, és a Science Building az eredeti 
tervek szerint készült el. Az adakozásban azok a szülök is 
részt vettek, akiknek fiai már végeztek ottani tanulmánya-
ikkal. 

Vagy itt van a monostor címének története – idézem 
Anzelm levelét: „A «Cistercian Road»-nak története az, 
hogy a mi monostorunk városon kívül fekszik egy or-
szágút mellett és itt házszámok nincsenek kiírva, de sőt 
több útnak a neve sem, főképp ha azok magánutak. Így 
mindig nehézség volt valakinek megmagyarázni, hogy 
hol találnak meg minket. De szerencsére Dallas legna-
gyobb újságja kiadójának fia a mi iskolánkba járt és rajta 
keresztül meg lehetett közelíteni Texas állam egyik sze-
nátorát, aki elérte azt, hogy az állami utak fennhatósága 
kiírta az országútra: Exit: Cistercian Road. Erre föl aztán 
az irvingi városi hatóság megengedte, hogy a hozzánk 
vezető út neve Cistercian Road legyen. Így aztán rajta 
van ez a név a hivatalos térképeken is. Erre persze mi is 
büszkék vagyunk.” (Érdemes megfigyelni a több mint 35 
éve ott élő Anzelm nyelvkészségét. Ezen a kivonaton 
semmit sem változtattam.) 

A monostor magyar szerzetesei életében a nyelvi prob-
léma – főleg a kiejtés – meglehetős stressz forrása lett. 
Amikor azonban azt tervezték, hogy több laikus tanárt 
alkalmaznának, hogy a diákok számára – no meg a ma-
gukéra is – csökkentsék az ebből eredő nehézségeket, a 
szülők határozott ellenállásába ütköztek, akik azt mond-
ták, hogy a gyerekek úgyis angolul élnek odahaza. Ami 
fontos: a tanítást-nevelést az atyák végezzék, ahol csak 
lehet. Még az angol nyelv és irodalom oktatására sem 
engedtek „bennszülött” civil tanárt fölvenni. Ez azután 
ilyen jellegű aggályaikat eloszlatta. 

Súlyosabb hatással volt a második vatikáni zsinat azon 
rendelkezése, hogy a szerzetesek is vernakuláris (nemze-
ti) nyelven mondják liturgiájukat. Az egyik, ez időben 
tartott káptalanról visszajövetben volt nálunk Anzelm, 
amikor arról tett említést, hogy a káptalanon részt vevő, a 
rendi öltözetben jelenlevő apát-társak közé berobbant a 
lérins-i prézes apát civilben, pulóveresen s nagy előadást 
tartott apát-társai előtt arról, hogy teljesen meg kell 
újulniok, a régi könyveket el kell égetni s más utakat kell 
keresni. Ez Anzelmet is nagyon megrázta, szerencsére a 
káptalan nem követte a gall tanácsokat.  

A káptalanra való átjöttét Anzelm arra is kihasználta, 
hogy Bécsben testvéreivel, s amíg élt, édesanyjával ta-
lálkozhasson, sőt – mint egyik levelében írta – a ’84 
június-júliusi párnapos nálunk tett látogatása után szintén 



4 Egri FEHÉR//FEKETE 2003. HÚSVÉT 

Bécsben három novíciustársával találkozott, hogy a reini 
ciszterci monostorban velük megünnepelje noviátusba 
való belépésük ötvenedik évfordulóját. Bécsben időnként 
Rajeczky Borcsával is találkozott (Béni bácsi húgával, 
akit köszönet illet értékes felvilágosításaiért.) 

A monostori élet mindennapjainak változatosabbá téte-
lére egy közeli kis tó partján vettek egy házat, ahová 
néhánynapos szusszanást igénylő rendtársai elvonulhat-
tak.  

A monostor konyhájába vietnami katolikus menekül-
teket vettek föl, akik nagyon tanulékonynak bizonyultak 
abban is, hogy magyar ízlés szerinti étkek készítését 
megtanulják, s azokkal tarkítsák étrendjüket. A vietnami 
háború befejeztével sok odavaló, főleg katolikus mene-
kült érkezett az Egyesült Államokba. Ezzel kapcsolatos 
az az eset, mely első látogatásakor történt nálunk. Fele-
ségem ugyanis azt kérdezte tőle, van-e valamilyen étel, 
amit már nagyon régen evett és szívesen enné másnapi 
ebéd gyanánt. Kis fejtörés után azt mondotta, hogy az 
úgysem lehetséges, amire gondolt. Addig erősködtünk, 
mire kimondta, hogy vagy töltött káposztára, vagy füstölt 
csülkös bablevesre gondolt, de hát ebben az időszakban 
azok nem állhatnak rendelkezésre. Mit tesz Isten, Anikó 
elővarázsolta a töltött káposztára valót készleteiből, amit 
azután másnap nagy csodálkozással, de nagy gusztussal 
evett meg. 

Polikárp főapát urunknak a generálisi tisztre való meg-
választásakor elküldte az erről kiadott sajtóközleményt. 
Megjegyezte, hogy Polikárp jogilag az irvingi közösség-
hez tartozott, bár csak háromévenként töltött ott egy-egy 
hónapot, egyébként Rómában lakott.  

1987 júniusában részt vett Stamsban Kerekes apátúr 
beiktatásán, onnan jött hozzánk ismét pár napra. Az 
irvingi monostor számára ez a beiktatás annyit jelentett, 
hogy anya-monostora, Zirc, melynek eddig az irvingi 
apát volt a vikáriusa, most közvetlen fölöttese lett, mivel 
az anya-monostor apáti székét betöltötték. 

Első személyes találkozásunkra 1984. június 30-án ke-
rült sor, amikor a genfi repülőtéren vártam a délelőtti 

római géppel. Közepes termetű, az akkori időben már 
arrafelé szokatlan, kifogástalan „clergyman” öltözékben, 
tiszteletet parancsoló, de közvetlen embert találtam ma-
gam előtt, aki természetességével közel került nemcsak 
hozzám, hanem feleségemhez s édesanyjához is. Egyál-
talán, az intellektust és a közvetlenséget tartom legjel-
lemzőbb vonásainak. A délutáni, teraszon folytatott 
eszmecsere közben az előttünk fekvő, kilátásunkat képe-
ző hegykoszorúra mutatva, félig tréfásan azt mondta: 
nem olyan ez egy kicsit, mint Nyikom (Pásztó melletti 
hegy)? S másnap, vasárnap, a tőlünk negyedórányi sétára 
fekvő kis, savojai hegyi kápolnába kísértük szentmisénk-
re, ahol a környék gazda-családjai is asszisztáltak. Tol-
mácsolásommal még egy kis homíliát is tartott nekik. 
Mise után megáldoztatta a szomszéd tanya egy ágyban 
fekvő betegét. Ezt az asszisztenciát is úgy megnyerte 
magának, hogy évekig érdeklődtek nálunk felőle. Ő 
pedig ott volt közöttünk abban a ciszterci reverendában, 
melyet utoljára harmincnégy esztendővel azelőtt láttunk. 

Ezt nem lehet elfelejteni… 
 
Függelék: 
1970/71-ben a dallasi katolikus egyetemen oktató ma-

gyar ciszterciek: 
Balás Dávid, a teológiai tanszék elnöke, 
Csányi Dániel, a teológiai tanszék tanára, 
Csizmazia Placid, az idegen nyelvek tanára, 
Egres Odó, az idegen nyelvek tanára 
Farkasfalvy Dénes, a teológia előadója, 
Hardy Gilbert, a filozófia és teológia tanára, 
Kereszty Rókus, a teológia tanára, 
Lackner Bede, a történelem és teológia előadója, 
Lékai Lajos, a történelem tanára, 
Monostori Bánk, a fizikai tanszék elnöke, 
Nagy Mójzes, az idegen nyelvek tanára, 
Rábay Kristóf, filozófia és teológia tanára, 
Simon Lambert, a kémia tanára, 
Zimányi Rudolf, az idegen nyelvek tanára 
 

Pataky Barnabás 
 

––––––––––––––– 
 

Búcsúzunk Váctól… 
 

 
KEszthelyi FErenc Jeromos OCist, váci megyéspüspök diáktársunk nyugalomba 
vonult. Tizenegy évet töltött a patinás váci egyházmegye élén, ahol – mint az egész 
országban – hosszú, 40 éves „sekrestye-korszak” után kellett elkezdenie a külső és 
belső – lelki – újjáépítést.  
Mi, ciszterci öregdiákok, akik kedves hívására évente többször is meglátogattuk, 
évről-évre tanúi voltunk ennek a munkának. Örömmel láttuk és nem kis büszkeség-
gel tapasztaltuk működésének eredményeit.  
Köszönjük vendéglátó szeretetét, mely megerősítette az összetartozásunkat a cisz-
terci családban. Jó egészséget és szép, derűs pihenést kívánunk diáktársunknak. 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Lapunkhoz mellékeljük tagjaink részére Diákszövetségünk 2002. november 23-i közgyűlésén 
elfogadott módosított Alapszabályát 

. 



2003. HÚSVÉT Színe s  Egri FEFE  5 
 

HÚSVÉT ÜNNEPE 
 

Szabó Lőrinc: Valami örök 
 

Valami örök tovasuhogás 
valami csöndbe, puha végtelenbe, 
valami tegnap, mely mintha ma lenne, 
valami vízalatti ragyogás, 
valami messze, panasznéma gyász, 
valami jaj, melynek már nincs keserve, 
valami vágy s a vágy tilalma benne, 
valami könnyű, szellőhalk varázs, 
valami, ami nem is valami, 
valami kevesebb, az, ami 
valami tűntén kezd csak sejleni, 
valami lassú, árnyhűs rejtelem, 
valami, ami újúl szüntelen, 
valami gyors, lőtt seb a szivemen. 
 

––––––––––––––––– 
 

 „A viselkedésben nagyon meglátszik, hogy járt-e tánciskolába, 
 tanult-e jó modort. Ezt is meg kell tanulni.” 

 
Borotvai Lászlónénak, a Gárdonyi Géza Színház jelmeztervezőjének 

bemutatóval egybe kötött divattörténeti előadása 
 

zeretettel köszöntök mindenkit. Úgy gondolom, hogy 
a báli időszak és leányhallgatóság előtt a téma min-

denkit érdekelni fog. 
Előadásom mottója az is lehetne, hogy bálozni jó, bá-

lozni érdemes. Kifejezetten azért, mert korábban a fiata-
lok elsősorban a bálokban ismerkedtek. A bálok idősza-
ka pedig a téli idő, azaz vízkereszt és nagyböjt közötti 
időszak volt. Nyáron erre nem volt idő, mert iskolába 
kellett járni az úri gyerekeknek, a polgári csemetéknek 
pedig dolgozniuk kellett. A bálokon külön etikett alapján 
kellett megjelenni, ezt illett megtanulni. A táncolásnak, a 
társalgásnak szintúgy voltak szabályai, amelyet vagy 
külön tánctanártól vagy tánciskolában lehetett elsajátíta-
ni. A bálba 17–18 éves kortól lehetett megjelenni. A jó 
magatartás kifejezetten erkölcsös magatartást jelentett. 
A hölgyeket inkább kellemes társalkodónak tekintették, 
nem kellett nekik bölcselkedő, okoskodó emberekkel 
beszélgetni. Egyébként a hölgyek is inkább a kelleme-
sebb témákat kedvelték. Szerették, ha dicsérték őket, 
szépeket mondtak róluk. A hölgyeket mindig kísérni 
kellett, ismeretlen társaságba egy jóra való hölgynek 
nem illett megjelenni. Mindig a férfit mutatták be először, 
és a hölgyet utána, nőt ha nőnek mutattak be, a fiata-
labbat mutatták be az idősebbnek. Tegezési viszony 
nem volt általános, csak a rokonok, régi barátok között 
volt megengedhető. Társaságban nem illett hátat fordí-
tani egymásnak. Táncosnak a helyét nem illett elfoglalni. 
A hölgyeket a tánc után az urak helyükre kísérték és 
megköszönték a táncot. A hölgyek viszont csak bólintás-
sal és mosollyal viszonozták a köszönetet. Tehát nem 
kezdeményezhettek beszélgetést. A fiatal lányok ülőhe-
lye mindig az édesanyjuk vagy a gardedamuk mellett 

volt. Az első bálozóknak a bálteremben külön helyük 
volt. A hölgyek csak olyan férfiakkal táncolhattak, akiket 
már nekik előzőleg bemutattak. A nőket tehát mindig 
szigorúbban ítélték meg, mint a férfiakat. Tánc közben 
mindig távolságot kellett tartani, azaz testközelbe nem 
kerülhettek. A társaságban lévő hölgyeket csak akkor 
lehetett felkérni, ha a társaságban lévő uraktól engedélyt 

S
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kértek. A báli viselkedéshez hozzátartozott a helyes 
testtartás is. Így nem volt szabad a szék támlájához 
dűlni, mert összegyűrődött a ruha. A természetes 
testtartás kívánatos és nem feszes, de nem is görbe. 
Lábukat nem teszik keresztbe. Kezeikkel nem malmoz-
hattak, nem gyűrhették a zsebkendőjüket. Nem piszkál-
hatták magukat. A járá-
suk kimért, kecses. 

Ma, mikor újra kezdik 
feleleveníteni a báli 
szokásokat, például 
Opera-bált, Anna-bált 
rendeznek, nem árt, ha 
ezekkel a szabályokkal, 
viselkedési normákkal mi 
is tisztába vagyunk. A 
viselkedésben nagyon 
meglátszik, hogy járt-e 
tánciskolába, tanult-e jó 
modort. Ezt is meg kell 
tanulni.  

Lényegében ugyan-
ezek a szabályok vonat-
koztak az estélyekre is. 
Ezeknél feltétel, hogy 
elég nagy legyen a ház, legyen külön táncterem, legye-
nek kisebb termek, ahol társalogni, kártyázni, előadáso-
kat lehet hallgatni. A messziről jött vendégeknek pedig 
még szállást is illett biztosítani. A bált nyitó tánccal nyi-
tottak és záró tánccal zártak. Ennek ruházata egyforma 
volt. A ruhaviseletet is szabályok, hagyományok írták 
elő. A középrétegek meg tudtak felelni ezeknek az elő-
írásoknak.  

A ruhákra jellemző volt, hogy szűk felsőrésszel és bő 
alsó résszel készültek. A századfordulóig használták a 
fűzőt, ami kellemetlen viselet volt, ugyanis ezzel véko-
nyították a derekat. A fűző halszálkáknak nevezett drót-
darabokkal kimerevített ruhadarab, amelyet hátul sza-
bályozható fűzővel láttak el. Ezt összehúzva lehetett 
elérni a kívánt vékonyságot. Ez volt a darázsderék. Erre 
öltöztek rá, sok alsószoknyával és felsőruhával. Rétege-
sen öltözködtek, sok anyagot használtak, tehát bő ruháik 
voltak, és mindig hosszú ruhákban jártak. A polgári 
rétegnek külön viseletük volt hétköznapra a munkába, 
vasárnapra a templomba, külön a bálokra és külön ün-

nepi alkalmakra. Nadráguk a nőknek nem volt. A XIX. 
században indult meg bizonyos egyszerűsödés, de a 
ruha mindig az egyénre szabott volt. Mindenkinek saját 
magára szabott ruhája volt. Az 1840-es években jelent 
meg a divatlap, amely szabásmintát is tartalmazott. A 
varrógépek is nem sokkal ezután jelentek meg, ezeket 

úgy alkalmazták, hogy 
egyik kézzel hajtották, 
másikkal igazították a 
ruhát. A szoknya alatt még 
alsószoknyákat találha-
tunk, amelyek kitartották a 
ruhát. Ezt a célt szolgálta a 
drótokból készült szoknya-
váz is, amelyet viselni 
kellett. Így hatalmas nagy 
kör volt a ruhák alja. Ezt 

abroncsosszoknyának 
nevezték. Ma még bizo-
nyos mennyasszonyi ru-
háknál használnak ilyen 
abroncsot. A szoknya sok 
fodorral készült. Fodros, bő 
ujjú, bőséges díszítésű 
ruhákat is készítettek. A 

férfiaknak is készítettek ekkor öltözéket. Ez volt a frakk, 
illetve a smoking. A frakkhoz fehér ing, fehér mellény, 
fehér nyakkendő, és fehér kesztyű társult. Mindenkorra 
jellemző volt, hogy a hölgyek is, az urak is kesztyűt 
hordtak, sőt még tánc közben sem vetették le. A század-
forduló után már merészebbek voltak a ruhák dekoltá-
zsai, több testfelület volt szabadon. A szoknyák alja 
szűkebb, harangszerűekké váltak a szoknyák, azaz 
derékban már szűkült, csak az alja bővült. A ruha díszét 
adta a csipke: az újj, és a nyakkörüli csipkedíszítés, a 
rózsa. Lassan eljutunk napjainkhoz, hiszen a mai bálo-
kon is meg lehet jelenni ezekben a ruhákban. A polgári 
lányok ruhái díszítésükben és anyagjukban egyszerűb-
bek, mint az úri lányoké. A bálok rétegenként különültek 
el. A polgári rétegre nem volt jellemző a fűző. Régen a 
ruhák csak természetes alapanyagokból készültek. Ilyen 
a pamut, a len, a kender, a gyapjú és az igazi selyem. 
Nagyon sok fajta anyagot ismertek, illetve fantázianévvel 
láttak el. Rendszerint varrónők készítették a ruhákat. Ma 
már sok műszál alapanyagot használnak. 

 
–––––––––––––––––––––– 

 

„Áldom a sorsot és a jó Istent, hogy itt tétette le velem a vándorbotot …” 
 

Dr. Nagy Sándor nyugalmazott főiskolai tanár előadása Gárdonyi Gézáról 
 

yolcvan évvel ezelőtt halt meg Gárdonyi Géza. A mi 
találkozásunknak ez adja az alapját, hiszen az isko-

la névadójának haláláról szeretnénk méltó módon meg-
emlékezni. 

Az idő rövidsége miatt olyan kérdésekről szeretnék 
szólni, amelyek az írót közelebb hozzák az iskola jelen-
legi diákjaihoz, és hogy ezzel kedvet kapjanak a diákok 
a műveinek olvasásához és az író jobb megismerésé-

hez. Az előadás központi gondolata pedig Gárdonyi és 
Eger kapcsolata lesz. 

Gárdonyi 1863. augusztus 3-án született a Fejér me-
gyei Agárdpusztán, e település mellett van Gárdony, 
ahonnét az írói nevét vette. Az eredeti neve Ziegler volt. 
Amikor 1881-ben az egri tanítóképzőbe került, a Füllentő 
nevű tréfás élclapban, amelyet Iglódi Győző ügyvéd 
szerkesztett, jelent meg még diákként az Egy kínos perc 

N
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című novellája, s 
ez alatt szerepel 
aláírásként először 
Gárdonyi Ziegler 
Géza neve.  

Hosszú és ka-
nyargós út az övé, 
mert a család az 
országban vándo-
rolt. 1878-ban, 
amikor éppen 
Kálban, pontosab-
ban 
Nagyútpusztán a 
Károlyi grófok 
birtokán volt az 
édesapja uradalmi 
gépész, a család a 
beteg édesapa 
tanácsára - aho-
gyan akkor mond-
ták - a „szegények 
iskolájába”, azaz a tanítóképzőbe iratkozott be. 1881-
ben képesítőzött, és a dunántúli falvakban tanított. Majd 
a pályát elhagyva újságíróskodott Győrben, később 
Szegeden.  Meghatottan írt a Szegedi Híradó szerkesz-
tőségében annál az asztalnál, amelynél korábban Mik-
száth Kálmán dolgozott. De írt a híres Szegedi Naplóba 
is, majd egy kis aradi kitérő után az 1890-es évek elején 
a pesti Magyar Hírlap újságírója lett. Nehezen kiküzdött 
pálya és érvényesülés az övé, míg végül aztán Pestre 
kerülve jelentek meg novelláskötetei. 1897-ben egy 
kicsit belefáradva a nagyvárosi életbe és az újságírói 
robotba úgy határozott, hogy vidékre költözik. A megje-
lenő könyvei teremtették meg számára az anyagi alapot, 
hogy tervét megvalósítsa. Először Szegedre akart men-
ni, majd Gödöllő is szóba került, s végül Bródy Sándor 
tanácsára Eger mellett döntött.  

Minden fiatal, kezdő újságíró is, irodalmár is – már ak-
kor is – a fővárosba törekedett, ott akart karriert csinálni. 
Az ismert író pedig már el akar a központból menni. Így 
vetődik fel az írói életmű első alapkérdése, hogy mi 
késztette őt a már révbe érkezett írót, az ismertnek 
mondható publicistát arra, hogy a vidéki csendet válasz-
sza. Miért ez a látványos kivonulás? A menekülő mű-
vész típusa: a természethez, a csendhez, az 
egyszerűhöz, az ősihez való közeledés nem ritka a XIX. 
század végén. Gondoljatok csak a Tahitiba menekülő 
Gogenre, mert a kapitalizálódó, urbanizálódó világ már 
akkor is szétszakította az emberi kapcsolatokat, elsze-
mélytelenítette az embert. A világ atomizálódott, a dol-
gok egyre jobban áttekinthetetlenekké váltak. A menekü-
lés kerítette hatalmába többször Mikszáthot is, vagy a 
Temesváron élő Gozsdu Eleket, akinek a lakása valósá-
gos kis szecessziós múzeum volt, ahol megtalálhatók 
voltak a primitív törzsek használati tárgyai. Vagy a föld-
birtokos Juszt Zsigmond, aki a fehér, templomi nadrág-
jában a parasztjaival klasszikus görög drámákat adatott 
elő. Ezek a menekülések új életritmust jelentettek, de a 
dehumanizáltságot is hozó világ elől egyben felfogható-
ak lázadásnak is. A menekülő lázadás azzal a hittel 
fordult az egyszerűhöz, a csendhez, hogy külön világá-

ban egy újfajta értékrendet tud magának kiépíteni, amely 
emberségesebb, magasabb rendű, mint amelyet elha-
gyott. 

Sokan mondják Gárdonyira, hogy egri remete volt, s 
ezt a remeteséget elmarasztaló értelemben használják. 
Valóban, ide költözik, megveszi az akkori Takács utca 
24. számú házat a vár fölött, s itt is lakik haláláig, 1922. 
október 30-áig, tehát huszonöt évig. Itt alkotta meg élet-
művének nagy részét. 1899-ben – amikor éppen Kons-
tantinápolyban járt Gárdonyi, hogy a készülő regényé-
hez az anyagokat gyűjtse a szultáni levéltárban – a 
városi magisztrátus az írónak ajándékozta a háza előtt 
lévő közterületet, hogy bővítse birtokát, és az alkotáshoz 
szükséges csendet biztosítsa. Hazajőve értesült az 
ajándékról köszönő levelében a következőképpen írt: 
„Áldom a sorsot és a jó Istent, hogy itt tétette le velem a 
vándorbotot az egri vár mohos kövei mellett, és nagyon 
remélem, hogy ehhez soha nem leszek érdemtelen.” És 
így is lett, mert az ő neve és Eger ma már összeforrott. 
1912-ben nevezték a Takács utcát Gárdonyi Géza utcá-
nak, tehát már életében.  

A legfontosabb talán az, hogy Gárdonyi esztétikájával 
tisztában legyünk. Ő azt gondolta, hogy az irodalom 
feladata, megtalálni a minden dolgokban benne lévő 
lelkületet, mert lelke van a fűnek, a fának, az embernek. 
A külső csak egy életforma, de mindannyiunkban meg-
lévő lelkiséget az írónak, az irodalomnak fel kell mutat-
nia. Ezt a lelkiséget a szeretetben találta meg, abban, 
hogy minden dolog szép a világon, ha arra szeretettel 
nézünk. A századvég széthulló, elembertelenítő, érték-
vesztett világában a menekülő lázadás egy újfajta mo-
rált, egy újfajta erkölcsiséget keresett és talált. És ezt az 
emberi kapcsolatokat megtartó szeretetben találta meg. 
A szeretet – Gárdonyi szerint – a szenvedésből fakad 
leginkább, mert a szenvedés mozgatja meg leginkább az 
emberi lelket, hoz létre olyan belső indulatokat, amelyek 
lelki rezgéseket eredményeznek. A megnyugvó lelki 
rezgés a szeretet eszméje. Szépnek is azt tartja, amit 
szeretettel nézünk. Dosztojevszkij Raszkolnyikovja vagy 
Victor Hugo Quasimodoja szebbek lehetnek, mint Jókai 
daliás vitézei. A világba vetett és a maga értékeiért küz-
dő szenvedő lélek volt számára a legfontosabb. Azt írja 
feljegyzéseiben, hogy egy törött kóró szebb lehet, mint 
egy mályvacsokor, mert a törött kóró látványában benne 
van a tökéletesség elvesztésének minden tragikus fáj-
dalma. Az életünk tele van olyan emberi kapcsolatokkal, 
amelyek vagy beteljesületlenek vagy későn teljesülnek 
be, mert mindenkinek szeretni kell valakit. Erről szól a 
„Láthatatlan ember” című történelmi regénye is. De ez a 
központi gondolata Az „Isten rabjai” című regénynek is, 
amely Szent Margit mártír-szenvedésének a története. 
Társadalmi regényeiben is a szereteteszmény széthullá-
sának a tragikus fájdalma emelkedik értékké. Ilyen az 
1905-ben írt „Az öreg tekintetes” című kisregénye, ahol a 
főhős a külvárosba, azaz egy más értékrendű világba 
kerül. Idős emberként még a halála előtt kihullik az élet-
ből, és e szeretet nélküliség vezeti el az öngyilkosság-
hoz. A színműíró Gárdonyi is erről beszél. 1901-ben 
mutatták be a Nemzeti Színházban a leghíresebb szín-
darabját, „A bor”-t, amelyben egy parasztházaspár italo-
zás miatt szakít, majd a szeretet miatt kibékül egymás-
sal. Lenyűgöző – Gárdonyi könyvtárát átnézve –az a 
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tudományos és művészeti háttér, ahol ez a sajátos vi-
lágkép kialakul. Jellemteremtés tekintetében Dickens a 
példa, élete végéig tisztelte Dosztojevszkijt, az ő ember-
képe: a szenvedő ember, hiszen ő mindig drámákat ír a 
regényeiben is. Szituációk sorozatán keresztül vonultatja 
hősét, ahol valamilyen ütközés következik be, ami to-
vább löki a történetet, újabb lelki rezgéseket keltve ez-
zel. Majd a mű eljut a legmagasabb pontra, a záró rész-
re, a nagy jelenethez, ami nem valami féle jókais szín-
padi jelenet. E jelenet nem a látvány, hanem az élet 
mélysége felé mutat. Gondoljunk „Az egri csillagok” című 
regény végére, amikor Cecey Éva ugyanolyan mélysé-
ges anyai szeretettel öleli magához Bornemissza Jan-
csikát, mint a török asszony az ő elveszettnek, meghalt-
nak hit kisfiát. Nem az ostrom látványos jelenetei a fon-
tosak, hanem amikor a vérzivataros történelemben két 
asszony visszakapja élete értelmét, a gyermekét. Ahhoz 
az kellett, hogy Gárdonyi első személyű előadásmódban 
írjon, hiszen ez az előadás teszi szubjektívvá, hitelessé 
és átélhetővé ezeket a jeleneteket. Érdekes, hogy maga 
Gárdonyi írta, hogy regényei rosszul szerkesztettek, 
jelenetek sorozatával indulnak, újra kellene írni. Hibás az 

indítás, mert nem ellentételezett szituációból indulnak a 
regények. – Ezért is gondolják az irodalomtörténészek, 
hogy Gárdonyinak a kisregényei, a novellái jelentőseb-
bek, jobban sikerültebbek, mint a regényei, mert a lélek-
rezdüléseinek bemutatására a kisformák és a szubjektív 
előadásmód jobban megfelelnek. – Már sikere volt Az 
egri csillagoknak, mikor leírta, hogy a regény nem jól 
indul, mert nagyon messziről kezdődik, s talán jobb 
lenne, ha olyan vitézzel kellene elmondatni a történetet, 
aki részese volt a harcoknak. Az első személyűség 
atmoszférikusabb levegőt teremtett volna a történetnek. 
Így lépte túl a hagyományos, a teljességre törekvő re-
génymodellt, s teremtette meg a kis térben, kevés törté-
nettel dolgozó, inkább az érzéseket, hangulatokat hang-
súlyozó műformát, amellyel nagyon is korszerű és mo-
dern alakzatot hozott létre. Ez az ő irodalomtörténeti 
jelentősége. 

Átmeneti jelenség tehát, a XIX. század romantikus, 
kedélyeskedő stílusa és a XX. század lélekelemző mű-
vészi alakzatok között. Világképe, szereteteszménye a 
korának tükre, aki ezt a kort ismerni szeretné, feltétlenül 
Gárdonyit kell olvasnia. Olvassátok ti is! 

 
––––––––––––––––––––– 

 

„A szabadság megalkotója és az egyenlőség híve.” 
Arcképvázlat Kossuth Lajosról 

 
Dr. Veliky Jánosnak, a Debreceni Egyetem Új - és Legújabbkori Magyar Történelem 

Tanszék vezetőjének az előadása 
 

agyon köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, 
hogy egy keresztény pontosabban szólva egy katoli-

kus gimnáziumban tarthatok előadást. A kereszténység-
nek és benne a római katolicizmusnak az európai politikai 
kultúrában egészen kiemelkedő szerepe van, mégpedig a 
szabadságeszmény megteremtésében és elterjesztésé-
ben. A Nyugat-római Birodalom bukása után kialakult 
hatalmas rendetlenségben és zűrzavarban éppen a ke-
reszténység hozott rendet, és ebben a keresztény rend-
ben született meg a politikai értelemben vett személyiség. 
Mind a mai napig a katolicizmus erősebben teszi le a 
voksát az individuális szabadság mellett, míg a protestán-
sok sokkal inkább közösségiek. Eötvös József – hogy 
közelebb kerüljünk a témánkhoz – egy nagy európai civili-
zációtörténetet készült írni, aminek csak részei készültek 
el. Egy ilyen rész, amely önálló állam-filozófiai műként is 
egészen kiváló „A XIX. század uralkodó eszméinek hatá-
sa az álladalomra” címet viseli. Ebben a műben korának 
nagy filozófiai áramlatait a keresztény szabadságeszmé-
ből vezeti le. 

A XIX. század magyar politikusai a modern szabadság 
és a modern politika kidolgozói voltak. Ebben pedig ki-
emelkedő szerepe van Kossuth Lajosnak. Nem egysze-
rűen arról van szó, hogy őt ismerjük a legjobban, hanem 
arról, hogy emblematikus személyisége ő a magyar és a 
közép-európai XIX. századnak, már a hosszú élete folytán 
is: 1802-ben született, és kilencvenkét évet élt. Életében 
benne van az egész XIX. század, (műveltsége is korának 
megfelelő). A század az utolsó nagy rendszert alkotó 
filozófiai irányzatnak, a pozitivizmusnak is a százada. 

Modern mű-
veltségében a 

természettu-
dományos 

ismeretre jó 
példa, hogy 
azokon a fotó-
kon, amelyeket 
az emigráció-
ban, a turini 

lakásában 
készítettek róla, 
mindig látható-
ak a csillagá-
szat eszközei 
vagy a kőzet-

gyűjteménye. 
Debrecenben 

az egyetemen 
az ásványtani 
tanszék előtti 
gyűjteményben 

van néhány kőzet, ami az ő gyűjteményéből való. A ter-
mészettudományos ismeret éppúgy fontos szerepet ka-
pott tehát ismeretei között, mint a humántudományok. 
Ezek között a politikai filozófiának, politikai ismereteknek 
van kiemelkedő jelentőségük. Az sem meglepő, hogy 
ebben a korban nem ő az egyetlen ilyen személyisége 
történelmünknek. Széchenyi, amikor a 20-as évek köze-
pén eldönti, hogy politikus lesz, naplójába egyrészt beírja, 

N
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hogy „Van célom: nemzetet teremteni!” Nem sokkal ké-
sőbb pedig az szerel a naplójában, hogy „…jogot és köz-
gazdaságtant fogok tanulni!” Mivel arisztokrata volt és 
igen gazdag, nem járt iskolába. Kossuth igen szegény 
volt, így rendszeresen járt iskolába, jogot tanult, majd 
később közgazdaságtant. Amit ma az informatika jelent, 
azt jelentette a XIX. században a közgazdaságtan. 

Származása révén is benne van a XIX. században, 
nemesi származású. Büszke is erre, ugyanakkor teljesen 
tisztában van azzal, hogy kevés jelentősége van a ne-
mességnek a modern korban. Számára az már csak 
eszköz, noha humorosan még kijelenti, hogy az én csalá-
dom a rómaiaktól származik, de már ő sem veszi ezt 
komolyan. Úgy illik, hogy a nemes a misztikus múltban 
keresse gyökereit, de számára a nemesi származás már 
csak arra eszköz, hogy tevékenykedjen. 1848-ig nemesi 
rendű intézmények voltak, így politizálni csak azok tudtak, 
akik kiváltságosak voltak. Tehát szüksége van a nemesi 
származására, hogy részese legyen a modern világ meg-
teremtésének. 

A XIX. században sok festmény készült a politikusokról, 
de készültek már fotók is. Az első dagerrotípia – ami már 
majdnem fotó, s így már eléggé hiteles – 1849-ben ké-
szült róla. Akkor 47 éves, de a képről legalább egy hatvan 
éves ember néz ránk. Nyilván sokat dolgozhatott a sza-
badságharc napjaiban. Kossuthról tudjuk, hogy nagyon 
szorgalmas volt, a munkát tisztelte. Ha azt gondolják, 
hogy ez egy nemesi származéktól idegen, nagyon téved-
nek. A magyar nemesség nemcsak patópálokból állt, s ha 
összevetjük a környék társadalmainak elitjével a magyar 
nemességet, akkor láthatjuk igazán a magyar nemesség 
erényeit is. Egy művelt, társadalmilag kötődő elitről van 
szó. Egy fanarióta, havasalföldi nemes nem románul, 
hanem görögül beszélt, tehát teljesen kizárt az együttmű-
ködés, a szolidaritás a társadalom más rétegeivel. Szé-
chényi Ferenc viszont halála előtt szokás szerint leírja 
gyermekeinek, hogyan kell viselkedniük. Inti fiát – ami 
egyébként általános felfogás volt –, hogy a birtok a tiéd, 
de a jövedelme nem a tiéd. Az a nemzeté, s azzal úgy kell 
gazdálkodni. Így tehát nem véletlen, hogy Széchényi 
Ferenc megalapítója a Nemzeti Múzeumnak és a Nemzeti 
Könyvtárnak is. 

Ebbe a felfogásba illik bele Kossuth is, de személyes 
adottságai folytán ki is emelkedik a nemességből. Írásait 
még nem gyűjtötték össze teljesen, még csak egy részét 
adták ki, de ez is tizenhárom kötetet tesz ki. Még 48 előtt 
– visszatekintve életének korábbi szakására – azt vallja, 
hogy „én arra vagyok büszke, hogy én mindig saját mun-
kámból éltem meg.” És ez így is van. Turóc megyei kis-
nemesi családból származik, az atyja az Andrássy grófok 
birtokain volt ügyvéd, s nem hagyott vagyont a fiára. Az 
anyja, akit Wéber Karolinának hívtak egy frissen nemesí-
tett postamester lánya volt. Az egyetlen fiúnak nagyon 
gondos nevelést adtak. Evangélikus származása ellenére 
a református Sárospatakon jogi tanulmányokat folytatott, 
katolikus iskolába járt Eperjesen. Széleskörű és alapos 
műveltséget kapott tehát, és már a húszas években készít 
egy időrendi táblát a francia forradalomról, mert kíváncsi a 
nagy változásokra. De nem volt soha híve a forradalom-
nak, nem volt radikális. Robespierre igen, de Kossuth 
nem volt forradalmár. Közvetlenül a szabadságharc leve-
rése után írt leveleinek egyikében ez olvasható: „Ha 

Robespierre lettem volna, akkor az események, tovább 
folynak. De nem voltam Robespierre. Ebben a nehéz 
helyzetemben egyedül az vigasztal, hogy kezem vértől 
mocsoktalan.” Változásokat sürgetett, sőt még fenyegetett 
is azért, hogy ne legyen forradalom. A legismertebb ilyen 
fenyegetése, amit tőle idézni szoktak: „menjünk, különben 
menettettünk!” Menjünk, azaz változtassunk, menettet-
tünk, azaz kényszerítenek, s ez a forradalom. 

Sátoraljaújhelyen élte meg az 1831-es koleralázadást. 
S kolerabiztosként megismerte a társadalom szociális és 
etnikai feszültségeit. S így válhatott igazi profi politikussá. 
Politikájával pedig egy új világot jelenített meg. Nem 
egyedül ugyan, de ő a liberális demokratikus politizálás 
megformálója és nagy képviselője. Ma ez a politikai gya-
korlat nem létezik, hiszen nincs olyan politikai irányzat 
jelenleg Magyarországon, amelynek elveiben és gyakorla-
tában ez a két irányzat egyszerre jelen lenne. A feudaliz-
mus lebontásakor, egy új alkotmányos világ kezdeteinél 
ennek a politizálásnak óriási jelentősége volt. A szabad-
ság megalkotója és az egyenlőség híve. Mások, nagy 
vitapartnerei nem így gondolkodtak. Széchényi például 
liberális elitista. A „kiművelt emberfők sokasága” elitista 
gondolat. A szabadságot nem akárkik csinálhatják, mert 
az esetleges tévedésük beláthatatlan következményekkel 
járhat. A politikát tehát csak a vagyonosok, a műveltek és 
a hazaiak csinálhatják. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a 
szabadság fontos dolog, és nem tekinthetünk el attól, 
hogy mindenkinek van véleménye, nem lehet azt monda-
ni, a vagyonos polgár véleménye számít, a vagyontalané 
nem. Ugyanakkor Eötvös tisztán és erősen individuális 
liberális gondolatnak a híve. A változások után tisztán 
mindenki a tehetsége után fog vagyonosodni, a tehetsége 
szerint éli az életét. Mindez jelzi, hogy Kossuth nem volt 
egyedül a reformkorban. Álláspontjának a kialakításában 
komoly szerepét játszottak az egymással folytatott vitáik. 
Én óva intek mindenkit, hogy akár Kossuthot, akár máso-
kat ebből „a hálóból” egyedül kiemelve az igazság meg-
testesüléseként fogjon fel. Ma már nem lehet őket szétvá-
lasztani, ma már ők a magyar alkotmányos politikai alak-
zatot közösen alkotják. Nem lehet a hagyományban válo-
gatni! A reformkor nemzedékének és benne Kossuthnak 
akkora a hagyatéka, hogy ma már nem lehet kikerülni. 

Kossuthot 1884-ben a több tízezer példányszámban 
megjelenő Budapesti Hírlap arra kéri, hogy csináljon egy 
nagy öninterjút saját magával. Megkérik azonban, térjen ki 
arra is, hogy mi volt egykori nagy ellenfele, Széchenyi és 
közte a politikai ellentét. Azt a címet adja írásának, hogy 
„A gróf liberális arisztokrata volt, én pedig demokrata”. 
Tehát a tudományos igazság és Kossuth saját magáról 
vallott felfogása teljes mértékben összecseng.  

Kossuth nem szívesen maradt emigrációban, nagyon 
szívesen hazajönne, de nem jön. Képviselővé választják 
67 után többször is, de nem jön. Nem jön, mert politikai, 
ideológiai értelemben is egyedül maradna. A világ meg-
változott: támogatók nélkül maradt az a liberális demokra-
tikus politikai felfogás, amely szerint a nemzeti moderni-
záció és a függetlenség együtt járnak, ha útjaik elágaz-
nak, végzetes lehet. Ezt gondolja, s úgy véli, hogy ezt a 
gondolatát még akkor sem szabad feladnia, amikor már 
egyedül képviseli. A dualizmus idején a nemzeti moderni-
záció és a függetlenség útjai elváltak, és ő tudja, hogy 
hazajőve egyedül maradna. Egyedül maradt, de kitart, 

 



10 Színe s  Egri FEFE  2003. HÚSVÉT  
 

mert – mint egy kései írásában kifejti – a jövőnek, a kö-
vetkező nemzedékeknek szeretné ezt a hagyományt 
megőrizni. Vagyis Önöknek. 

Ennek a gondolatnak akkor is van üzenete, ha most a 
politika a globalizációtól hangos. Az előadás elején mond-
tam, hogy a kereszténység is egy nagy érték teremtő 
globalizáció volt. A mai globalizációban a piacnak fontos 
szerepe van, de fontos az is, hogy mit veszünk be megva-
lósítandó célnak. Egy tizenöt-húsz évvel ezelőtti program-
ban még a nemzetek Európája volt. Egy másik program a 
kisebbségek Európájáról beszélt. Vagy a említhető régiók 
Európája is. Ha ez a globalizáció, akkor az nekünk is jó. 
Ami pedig a hagyományok jövőjét érinti. Van egy nagy 

európai hagyomány, az egyensúlynak a hagyománya. A 
Nyugat-római Birodalom volt Európában az utolsó nagy 
diktatúra, amely évszázadokig tartott. Kísérletek nyilván 
voltak, de ezek mind törvényszerűen elbuktak. Törvény-
szerűen, mert Európában egyensúlyok vannak. Az 
egyensúly hagyománya kioltotta ezeket e politikai törek-
véseket. Ez az egyensúly figyelhető meg az eszmék 
szintjén is. Kossuth is azt vallotta, hogy közel kell menni a 
társadalomhoz, és nem szabad nagyon előre szaladni. 
Nem mondja, hogy éljen a szabadság, de azt sem mond-
ja, hogy éljen az egyenlőség, hanem egy olyan programot 
ad, amelyben mind a kettő megvalósításának a gondolata 
és akarata is benne rejtőzik.  

 
––––––––––––––––––– 

 

 „Még álmunkban sem lehettünk nyugodtan.” 
 

Rácz István Pelbárt atya visszaemlékezése a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján 
 

öszöntelek benneteket ez alkalommal is. Ti már na-
gyon sokat hallhattatok a kommunista diktatúra ma-

gyarországi 45 esztendejének eseményeiről nagyszülei-

tektől. Ennek az időszaknak most nem a számotokra 
hihetetlennek tűnő embertelenségeiről szándékozom 
szólni, mert arról tavaly ilyenkor dr. Olofsson Placid ben-
cés atya – aki 10 esztendőt töltött a szovjet Gulag-
táborokban – beszámolójából elétek tárult valami. –Én a 
honi börtöneinkben töltött – csupán 39 hónapnyi –  ta-
pasztaltakból kívánok mozaikokat kiragadni. 

1953 márciusában vitt el a rendőrség az egyik Zirc-
közeli községből, ahol hitoktató és plébános voltam. Út-
közben felvették azt a társamat is akinek pár éve káplánja 

voltam. 31 éves, lelkileg és testileg egészséges; sem 
erkölcsi sem anyagi „vaj” nem volt a fejemen: nem volt 
félni valóm. Bár tudtam, hogy a legbecsületesebb ember-
be is bele tudnak kötni. Sőt, közülük sokakat utáltak, mert 
ellentétben álltak velük. - Akinek nincsenek erkölcsi nor-
mái, gátlástalanul cselekszenek, nem gondolnak, nem 
törődnek tetteinek hatásával. 

Minket a veszprémi rendőrkapitányság fogdájába vittek 
és természetesen más-más zárkába tettek. Beszélni csak 
a zárkatársakkal lehetett. A börtönben tanácsos bizalmat-
lannak lenni, mert nem tudja az ember, ki közülük a „be-
épített”. Akivel szót szeretne váltani az ember, annak 
más-más helyen másként de módot találhat rá. Pl. nekem 
itt: A rendőrök abban az időben motorkerékpárral jártak. 
Ezek tisztítását a rabok szívesen végezték. A fegyőr 
(=smasszer) ezt a munkát rám bízta: helye a börtön 
(=csurma) folyosója volt. A fegyőr legtöbbször kiment, és 
ránk zárta a csurma ajtaját. A motor tisztítását, gumijának 
javítását („sallerozását”) folytattam tovább. Ekkor volt 
lehetőségem, hogy bármelyik zárkához odamenjek, be-
szélgethettem bárkivel, a rendtársammal is… A börtönök-
ben abban az időben az élelmezés különböző szinten 
gyenge volt. Akkor még sok évig a börtön nem szanatóri-
um volt, mint mostanság, tévével és ilyen-olyan követelő-
zéssel, hanem büntetés-végrehajtó hely. Igaz, hogy ma 
sok nagy gazember is kiköt ilyen intézetben, s mint ilye-
nek (több mint gazemberek: nagy gazemberek) megér-
demlik a nép pénzén a jobb ellátást. A mosogatást a 
rabok közül kiválasztva rám bízták. Átvittek a rendőrségi 
konyhára, és az ebédelés ideje alatt elmosogattam a 
fehéredényeket. Érdekesnek tartottam, hogy több női 
fogolytárs közül az én feladatommá tették e munkát.  

A kihallgatások befejeztével átadtak az ügyészségnek, 
ahonnan a Markó utcába továbbítottak.  

A Markó utcai ügyészségen különösen gyenge volt a 
koszt. A reggeli országszerte – talán 4 dl – fekete (pót) 
kávé, benne bróm nyugtatóként, és vele együtt kaptuk 
meg az egész napi (25 dkg barna) kenyéradagot. Gyak-
ran kaptunk savanyított káposztát főve, de az még rántást 
sem nagyon látott. Többen szédelegtek, amikor a zárká-
ban lehajoltak az ágyról, s akkor is, mikor reggelente le 

 K
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kellett mennünk az udvarra, s ott libasorban sétáltunk 
félórányit (hátratett kezekkel). Az udvar közepén állt a 
levezető fegyőr, az udvar négy sarkán a toronyban is 1-1 
őr. Örültek a cigarettázók a sétának, mert egy-egy csikket 
megláthattak, és séta közben mellé érve épp akkor oldó-
dott ki valakinek a cipőfűzője, amiért lehajolt, és a megkö-
tés ürügyén felvette a csikket. A fegyőr talán néha nem is 
akarta észrevenni. (A meggyújtási formákról nem is szó-
lok, mert többféle módot kitaláltak rá.)…  A zárkák – még 
az úgynevezett magánzárka osztályoké is – tömve voltak: 
12-en emeletes ágyakon feküdtek, de éjszaka a földre is 
tettek szalmazsákot, nemegyszer 24-en zsúfolódva egyet-
len zárkába. Nappal a szalmazsákokat a fal mellett kör-
ben egymásra tettük, és azokon ültünk. A lakók vegyes 
társaságot alkottak, akik közül némelyek a külvilágban 
szóba sem álltak volna egymással, de itt – a behozott 
csikket valamilyen üvegdarabkával a söprűnyélről lekapart 
faporral kiegészítve – egyetlen csikkből 14-15-en is szív-
tak egy-egy slukkot. A szenvedélyük, íme, „egyenlővé” 
tette őket.  

Elitélésünk előtt a saját ruhánkat használtuk. Volt, aki 
ha hozzájutott egy egész „spanglihoz” (cigarettához), 
képes volt a napi egész kenyéradagját vagy az ingét 
odaadni érte. Íme a kétszeresen rabok. 

Ebben a leggyatrább táplálásban is (az egész ország-
ban nem volt hús, még Pesten sem, amit pedig törekedtek 
az átlagnál jobban ellátni, nehogy lázadásra indítsa a 
munkásokat a nyomor,) volt ésszerűség: tíznaponként 
adtak 10 dkg szalonnát, 10 dkg kristálycukrot (legtöbbször 
kifőtt tésztára szórva). A szalonnát a vaságyon kifent 
alumíniumkanállal vagy – ahol megengedték a zárkánként 
1 db bicskát – bugylibicskával vághattuk el. Legtöbben 
naponta fogyasztottunk belőle, mert aki egyszerre meget-
te az egész szalonnát az egynapi kenyéradagjával, az 
egész héten nézhetett, és a hét végére olyan szorulása 
lett, hogy keserűsót kellett bevennie. Hús – két evőkanál-
nyi pörköltfélét – kéthetenként egyszer kaptunk valamire 
ráhintve.  

1953. június 24-én (szentelésem napján) ítéltek el 12 
évre. Július 26-án vittek vissza vonaton Veszprémbe; 
„rangomhoz illően” (a 10 év fölötti elitéltnek járó) vándor-
vasban: a bal lábam és a jobb kezem volt összebilincsel-
ve. Innen aug. 9-én vitt el az ÁVH. Ez a szervezet a többi-
től eltérően és függetlenül működött. Itt aztán megkaptuk 
a magánzárkát: az éppen kb. 180 cm széles és 350 cm 
hosszú volt. Éjjel-nappal égett benne a villany, mert abla-
ka nem volt. Bútorzata 1 db lebetonozott, kb. 65X180 cm 
acélszerkezetű fapriccs, megemelt fejrésszel, egy pokróc-
cal. Aug. 9-én fáztam benne, (noha nem vagyok fázós), 
de decemberben sem fáztam jobban.  

Napirendünk: Reggel valamikor az őr felszólítására 1 
óra séta a zárkában. Ezután egyenként kiengedtek a 
bádogvályús mosdóba. Itt egyetlen törölköző szolgált 
valamennyiünk számára. Utána: „Ülj le!” (a priccs végére). 
Este valamikor 1 óra séta a zárkában. Ezt követte a 
„hipis”, azaz a motozás. Ennek szinte liturgikus formája a 
következő: a zárkavégbe kellett állni a fal felé fordulva, 
halkan mondani a nevet, nekem – mivel már elitélt voltam 
– a törzsszámomat, ezt követően kifordítani a zsebeket, 
majd térdben hátra hajlítani egyenként a lábat, hogy lát-
hassa a cipő talpát az őr, aki még végignézte a fehér 
falakat is, majd kiment. Amikor minden zárkában végzett, 

„lefeküdni!” felkiáltással zárta a napunkat. A 
„sláfceremónia” nagyon egyszerű volt, az ember lehúzta a 
cipőjét, és lefeküdt úgy, hogy kezei a takarón kívül marad-
janak…  Ezt a napirendet a napi háromszori étkezés 
„zavarta meg”: reggel a már említett nemzetinek mondha-
tó pótkávé kenyérrel, délben az ebéd – ezen az ÁVH-s 
smasszerok ebédjéből egy fogás értendő, de hús nélkül. 
A vacsorára már nem emlékszem, hogy miféle volt. Való-
jában ott és akkoriban elégséges volt. A személyi felsze-
relés mindössze egyetlen zsebkendő, mert a cipő fűzői, 
sarokvasa, a nadrág szíja, alsónadrág madzagja, gumija, 
papír, ceruza és bármi egyéb elvéve és leltárba téve. 
Nekem jutott az a „kitüntetés”, hogy a mosakodás befejez-
tével kimossam a törölközőt, továbbá hogy az étkezések 
után a csajkákat elmossam. Ebből tudtam mindig, hogy 
hányan vagyunk. Törekedtek félrevezetni, mert több csaj-
kába öntöttek ételt, mint ahányan voltunk, ám nem volt 
nehéz észrevenni, hogy melyik csajkából itták az ételt, és 
melyikbe csak a szájánál szélesebb sávban bele-, illetve 
kiöntötték. 

Nem szolgálta a kényelmünket, ha valamelyikünk éj-
szaka a takaró alá húzta a kezét alvás közben, mert pl. 
fázott. Ilyenkor a gumipadlós folyosón sétáló egyik őr a 
„cirklin” benézve rögtön bekiáltott (minden zárkabeli föléb-
redt rá): „Hol a keze?” 

Abban az évben már nem verték a rabokat, hanem „ro-
hasztottak”, mert rájöttek, hogy sokan – nem szellemi 
típusúak – nehezebben viselik a semmittevést, és hama-
rább vallanak, csak kikerüljenek ebből a heteken át tartó 
némaságból. Volt, aki azt mondta (10 hónapig volt az 
ÁVH-n): inkább vertek volna néhány hétig, s aztán dobtak 
volna ki dolgozni, mert így majd megőrültem. 

Nekem előnyt jelentett az elitéltségem, mert ekkorra 
dörzsölt lettem, és tudtam vigyázni a vallatásnál, nehogy 
a 12-re még rátegyek egy lapáttal. Az egyedüllétem alatt 
szinte a legjobb lelkigyakorlatot véltem elvégezni. Nem 
untam magamat. Lélektanilag is jó volt: ketyeg a 12 évem 
órája. 

December 18-án befejezték vallatásaimat, és visszaad-
ták leltár szerinti dolgaimat: a gatyamadzagot, a cipőről 
leszedett orrvasat, stb., és visszavittek oda, ahonnan 
behoztak: a Megyei Ügyészség börtönébe. Csak később 
jutott a tudomásomra, hogy kik voltak rendtársaim közül 
velem egyidejűleg a az ÁVH „vendégei”. Az a társam is itt 
volt, akit velem együtt kapcsolt le a rendőrség. Amikor 
szabadulásunk után egy-két évvel találkoztunk és beszél-
gettünk, akkor mondta el nem akármilyen lelkipásztori 
munkáját: A zárkák egyformák voltak… Egész nap priccs 
végén kellett ülnie...Egyik napon – ráérvén – halkan ko-
pogtatni kezdett a priccse melletti falon És jött rá a vissza-
kopogás…. Mivel a társam cserkész is volt diákkorában, 
morzézni kezdett a falon. A szomszédja is ismerte a mor-
ze-jeleket, így válaszolt neki. Lassan lehetett haladni e 
társalgási móddal, de idejük mindkettőjüknek volt… Meg-
ismerkedtek annyira egymással, hogy a szomszédja a fali 
morzézás útján elvégezte a szentgyónást, és ugyanezen 
a módon jutott a feloldozáshoz is. Az Úr útjai ezerszer és 
ezer módon mutatkoznak meg. Itt így.  

A veszprémi börtön csak 1954. márc. 8-án küldött el a 
„nagy házba”, azaz a letöltőházba, Vácra. (Az ügyészségi 
börtönökben ugyanis a legfeljebb pár hónapra ítéltek töltik 
le büntetésüket.) Amikor odaértünk, éppen akkor jöttek be 
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reggeli sétáról az MZ (magánzárka) osztály lakói. Fal felé 
fordulva álltam, általában ez a rab „illendő” testhelyzete, 
és a feljövők közötti egyik rabtársam felismert… Alig jutot-
tam a zárkába, mikor az egyik „házi” munkás leadta a 
drótot: két nap múlva visznek át innen valamelyik munkás 
osztályra, igyekezzem úgy helyezkedni, hogy egy zárkába 
kerüljünk. Sikerült is. A mérőszalag- és gombüzembe 
kerültünk. Vác az egyik politikaiakat fogva tartó országos 
intézmény volt. Tudtommal akkoriban 41 pap volt Vácott, 
közülük éppen 10-en voltunk ciszterciek… Csak szabadu-
lásom után több évvel értesülhettem arról, hogy Endrédy 
Vendel apáturunk is Vácott volt abban az időben, de ő 
titkos lévén, kölcsönösen nem tudhattunk egymásról.  

Elég alapos orvosi vizsgálat után tízünket Oroszlányba 
vittek bányamunkára. 1500–1600 rab dolgozott itt, két 
aknára jártunk. Egyetlen „solni” (8 személyes lift) szállítot-
ta le a két akna dolgozóit, mert a föld alatt kellett átgyalo-
golni a távolabbi aknába. Ezért az ide beosztottak pl. a 
reggel 6 órakor kezdődő műszakhoz 3 órakor keltek, és 
„falézolás-vorlesen” (névsor-törzsszám) olvasás után ők 
szálltak le és gyalogoltak át kb. 2 km-t, majd leültek a 
vágatban, és vártak a 6 órai munkakezdésre. A közeleb-
bibe járók 4-kor keltek.  

Ebben a táborban fejedelmi volt az élelmezés. Rabok 
főztek, és nem volt mód a nyersanyag meglopására. Kint 
az országban lévő nagy szegénység mellett feltűnő volt a 
nagy különbség. Én itt „revires”-ként (karbantartó iparos-
ként, villanyszerelőként) dolgoztam. A munkahelyemen (a 
váci üzemi munkáért is) fizetést kapott a rabtartó, amiből 
levonta a rabtartást (450 Ft/hó), a maradékot nyilvántartot-
ta, és a teljesítmény %-a szerint lehetett könyveket vásá-
rolni, esetleg „spájzolni” (teát, cukrot, kekszet, zsírt). Erre 
Oroszlányban nem volt szükség. Annál jobban rászorul-
tunk a kiegészítésre Tatabányán, ahol pont 1 évet húztam 
le. De közben Márianosztrán is töltöttem félévet fegyelmi-
vel, mert Oroszlányban a szobánkban (4 db 45 ágyas 
szoba volt egy barakkban, középen a megfelelő vizes-

blokkal) felfedtek egy „vamzert” (besúgót). Nem részlete-
zem. Ezért a szobagazdát, a szobaírnokot és még kettőn-
ket másnap elvittek Nosztrára. Átadáskor felolvasták a 
körletparancsnoknak fegyelmink okát: munkamegtaga-
dás! Előző napon még dolgoztunk délutános műszakban. 
Le kellett tölteni… Ezt annak illusztrálására közlöm, hogy 
látható legyen, amikor úgy látták jónak, gátlástalanul 
hazudtak, a valósággal mit sem törődve. Korábban is, 
később is sok esetben, akárcsak kint a szabad világban – 
azóta is tapasztaltam.  

A börtönben tapasztaltak növelték emberismeretünket. 
Amikor az elhelyezésünk: egyik ágy a másiktól – zömé-
ben emelete ágyak – kb. 50 cm-re volt, módunkban állt 
megismerni egymást. Van, aki horkol, amikor ég a villany; 
a kövön kopog a csizma, mert az iparos szobabeliek 
vegyesen jártak, azaz nem voltak műszakonként külön 
szobában. Ilyen körülmények között egyik ember sem tud 
„váltani”, mint a kinti munkahelyen, ahonnan hazamehet. 
Ha meghajolni kényszerült a munkahelyén, lehetett ba-
sáskodó otthon, vagy fordítva: ha kiélte hatalmi igényét, 
esetleg jó papucs volt otthon. Itt a jelleme szerint viselke-
dett, akármi volt is a végzettsége, nem volt alkalma álar-
cot viselni, váltani. Voltak – főleg a „nagyidősek közt pá-
ran – akik átmenteni kívánták életüket, karakánságuk 
megtört, és a könnyebb munkáért stb. besúgók lettek.  

Mindig, mindnyájunknak – ma is – érdemes emberisme-
retre szert tenni, és nem a szavak, hanem a tettek, az 
életvitel alapján minősíteni embertársainkat.  

Abban a korban, amelyikben nagyszüleitek – sokszor 
keservesen kínlódva – éltek, mert kifosztották sokukat a 
vagyonukból, meghurcoltatásban lehetett részük legtöbb-
ször senkihez sem fordulhattak, egyedül az Úristenhez. Ő 
sok hozzáfordulónak adott erőt, hogy egészségben, lelki-
leg is egyensúlyban maradva éljék át azokat az évtizede-
ket. Míg az Istent nem ismerők, el nem fogadók közül, 
hitük hiányában sokan váltak ronccsá, vagy öngyilkosként 
pusztultak el. 

 
–––––––––––––––––––– 

RIPORT A GÁRDONYI RÁDIÓ MŰSORÁBÓL 
 

A nagyböjtben szokásos lelki napokban az elmélkedéseket dr. Korzenszky Richárd atya OSB tihanyi perjel tartotta. 
A tanári rekollekció után még szívesen válaszolt Kovács Ottóné tanárnő kérdéseire. 

 
Azt szeretném megkérdezni az atyától, hogyan fogják a húsvétot tölteni? 
Mi Tihanyban a húsvétot úgy ünnepeljük, hogy nagycsütörtök – nagypéntek – nagyszombat egységet alkotó a litur-

giájával emlékezünk az utolsó vacsorára, Jézus szenvedésére és kereszthalálára, majd a nagyszombati liturgiában a 
föltámadásra. Húsvét liturgiájának szimbolikája nagyon sokat mondó, a húsvéti gyertya hozzátartozik húsvét ünneplé-
séhez. A gyertya lángol, a fény és a sötétség harca az ember életében ott van állandóan, és mindenki szeretné a 
fénynek a győzelmét, mindenki szeretné az életnek a győzelmét. Amikor a templomba bevonulunk a tűzszentelés 
után a húsvéti gyertyával, akkor erről a gyertyáról gyújtja meg a több száz jelenlévő hívő – fiatalok és idősek – a maga 
gyertyáját. Annyira érdekes, hogy a sötét templomban a sötétség egyszer csak megszűnik. Mindannyian képesek 
vagyunk arra, hogy világítsunk. A húsvétnak az üzenete, hogy nem a halálé a végső szó, hanem az életé. Weörös 
Sándornak van egy érdekes verse, mintha szójátékokból állna, de ettől sokkal több. Az első versszak így hangzik:  
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 „Elmegyek elmenni. Maradok maradni. Maradok elmenni. Elmegyek maradni.” És a negyedik, az utolsó versszak 
pedig így szól: „Születek születni. Meghalok meghalni. Születek meghalni. Meghalok születni.” A húsvétnak az üzenet 
ez: Meghalok születni. Nem a halálé a végső szó, hanem az életé. Hozzátartozik minden ember életéhez az a megta-
pasztalás, hogy korlátjaink vannak, és szeretnénk, hogyha az életünk nem korlátok között telne, hanem végtelen 
lenne.  

Szeretném, ha megüzenné az Atya a diákjainknak, hogyan tehetik teljesebbé a húsvétot! 
Hogy mit üzennék? Azt üzenem, hogy próbáljon mindenki rácsodálkozni ezekben a napokban a körülötte lévő élet-

re, a megújuló természetre, a virágzó fákra, a növényekre, a madarakra. Aztán próbáljon rácsodálkozni a mellette 
lévő emberekre, a hozzátartozóira, az emberekre, és vegye észre, hogy mindenkinek az élte egyszeri és megismétel-
hetetlen. És mindenkinek az élete végtelen érték.  
 

–––––––––––––––––––– 
 

HÍREK,  ESEMÉNYEK 
 

„A ciszterci rend története napjainkig” 
 

2003 februárjában iskolánkban „A ciszterci rend tör-
ténete napjainkig” című kiállítást láthatták tanulóink 
és az iskolát meglátogató vendégek. A kiállítás gon-
dolata iskolánk igazgatónőjétől, dr. Pisákné Balogh 
Évától származik. Ő volt az is, aki igazgatói teendői 
mellett elvégezte kiállítási anyag gyűjtését, rendezé-
sét is. A megvalósítás fáradságos munkáját pedig 
Fedics Miklós tanár úr, iskolánk rajztanára végezte.  

A kiállítás megnyitására január 30-án került sor is-
kolai ünnepség keretében. Dr. Pisákné Balogh Éva 
igazgatónő először köszöntötte a megnyitó vendégeit: 
dr. Kovács Endre püspök urat, egykori ciszterci diá-

kot; Agyagási Dezső vezető-főtanácsos urat, Eger 
város kulturális irodájáról, Ballagó Zoltán urat, a köz-
oktatási iroda vezetőtanácsosát, valamint iskolánk 
házfőnökét, Rácz István Pelbárt atyát. 

Megnyitó ünnepségünkön elsőként a Kovács Beáta 
tanárnő által vezetett énekkarunkat hallgathattuk 
meg. Évtizedeknek kellett eltelni ahhoz, hogy újra 
elhangozzon itt, az iskolában Szent Bernát himnusza.  

Majd Zay Orsolya 9. K osztályos tanuló szavalata el 
Kerekes Károly apát úr „Szent gyökerekből szent ág, 
szent gyümölcs…” című versét:  

 
 Az ágak szentek lesznek, ha szent a gyökér, 

Mint ahogy szent búzalisztből lesz szent kenyér. 
Isten Könyvéből ilyesmit tanulhatunk, 
Ha szívünk megnyílik, s csak Őreá hallgatunk. 
 

Íme a prófétai szó: Ó, jöjj el hozzánk, Jessze gyökere 
Hagy fújjon ránk az Úr Lehelete, 
Hogy ami Mennyből földre hozható, 
E gyökérből sarjaddzon bennünk mind, mi szent, mi jó. 
 

 E szent gyökér bennünk él-e még, Urunk, 
Vagy már csak hervadt, tört virág vagyunk? 
Atyáinkban e gyökér gyümölcsöt hozott, 
Szent gyümölcsöt… Urunk, lehessünk ez mi most! 
 

 

 
Ezek után Rácz István Pelbárt atya mondta el sze-

mélyes élményeit, elevenítette fel, hogy milyen is volt 
egykor ciszterci diáknak lenni. „… én két egyházi 
iskolába is jártam. Kecskeméten a piaristáknál kezd-
tem az iskolát, és az utolsó két diákévemet a pécsi 
Nagy Lajos Gimnáziumban jártam, ahol ciszterciek 
tanítottak. Én igazából egy dolgot vettem észre, pedig 
a tanárok mindkét helyen reverendába jártak, ugyan-
azokat a tantárgyakat tanították, de a tanítás módja, 
velünk, a diákokkal való törődés a pécsieknél egy 
kicsit családiasabb volt. … Példa erre az a történet, 
amit most elmondok nektek. …. Két diáktársam –
tizenhárom-tizennégy évesen – elment engedély 
nélkül moziba. Egyik tanárunk észrevette őket, és 
másnap szóvá is tette. A két diák – akik rendes fiúk 
voltak – letagadták a mozit. A következő nap elmen-
tek az igazgató úrhoz, és elmondták neki, hogy ők 

valóban voltak moziban, de a tanár úr őket nem lát-
hatta. A tanár úr kitűnő tanár volt, jó pedagógus, jó 
nevelő, de a tanulók magatartásának a jegye megvál-
tozott volna, ha bevallják a mozit. Az igazgató úrnak 
viszont el merték mondani. Kecskeméten – ha tettünk 
volna ilyet – nem mertük volna elmondani az igazga-
tónknak sem. A pécsi igazgatónak a diákok be mer-
ték vallani a hibájukat. Természetesen nem volt min-
den tanár egyforma Pécsett sem. Volt olyan, akinek 
nehezebben mertük volna elmondani a kisebb na-
gyobb gondjainkat. Voltak közöttük szigorúak is. A 
szigorúság nem baj, ha nem öncél, ha a tanításban a 
diákokat szeretettel, de következetesen rendre kíván-
ja szoktatni a tanár. … Legyen meg az a közvetlen-
ség közöttünk, mert csak így lehet igazán emberré 
alakítani a fiatalokat, így lehettünk mi is csak barát-
ságosak, segítőkészek egymáshoz. Ezt a szellemet 

  



14 Színe s  Egri FEFE  2003. HÚSVÉT  
 

szeretnénk mi is itt most veletek elérni, és gyakorolni. 
És ha ti ezt elfogadjátok, ennek a gyümölcsét vigyé-
tek majd magatokkal, ha elhagyjátok ezt az iskolát. 
Sikerüljön ezt nektek is elsajátítanotok! 

Majd dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő megnyitó 
beszéde következett: „Nem tudom, kedves diákok, 
elgondolkoztatok-e már azon, hogy ha a falak be-
szélni tudnának, akkor talán visszaidéznék az 1770-

es éveket, amikor a ciszterciek itt megkezdték tanító 
munkájukat. Talán beszélnének a ciszterci diákok 
széleskörű tudásáról, nemes érző, művelt és hazafias 
vonásáról. Beszélnének arról, hogy a fehér-fekete 
reverenda sok közös értéknek a jelképe volt. Hivalko-
dás nélkül jelképezte a magyar, a keresztény és az 
általános emberi értékeket. Mi valamennyien ennek 
az értéknek az örökösei vagyunk. Kötelességünk 
tehát a múltat ismerni, mert ott vannak a gyökereink. 
És ezek a gyökerek táplálnak bennünket. Kiállítá-
sunkkal az volt a célunk, hogy közelebb hozzunk 
benneteket a múlt ismeretéhez. Hiszen a ciszterci 
rend története nagy történeti távlatot fog át. A ciszter-
ciek azok a szerzetesek voltak, akik már 1098-ban 
Róbert apát vezetésével Burgundiában, a mai Fran-
ciaországban Dijontól nem messze új monostort ala-
pítottak Cisztercium névvel. Innen ered a rendnek a 
neve is. És ezután a ciszterci szerzetesek fáradságos 
munkája révén számtalan ciszterci kolostor jött létre, 
és ezekben a ciszterci kolostorokban azokat a hívő 
embereket hívták, aki Isten országába szerettek vol-
na eljutni. Akik vállalták az egyszerűséget, a közös-
séget, a közösségben a jellemformálást, az imádko-
zást és a dolgozást. A tanító munka később alakult ki, 

és Magyarországon legelőször itt Egerben, 1776-ban 
Beitler Metód közbenjárására határozott úgy Mária 
Terézia, hogy a pilis-pásztói apátság átveszi a jezsui-
ták által alapított gimnáziumot. Tehát a ciszterci tanító 
munka ebben az iskolában, ezen falak között kezdő-
dött el. Később, több gimnáziumot is átvettek, a pé-
csi, a székesfehérvári és a bajai gimnáziumokat. 
Ezek az iskolák ferences és jezsuita alapításúak 

voltak. Békefi Remig apát úr lelkes munkájának kö-
szönhetően úgy döntöttek, hogy Budán is alapítanak 
gimnáziumot. Az I. világháború majd az ezt következő 
nemzeti tragédiák után a budai Szent Imre Gimnázi-
um 1929-ben nyílt meg.  

A gimnáziumoknak közel háromezer tanulója volt 
az országban. Az iskolák felszereltsége országosan 
is elismert volt. Iskolánkban is kiemelkedő volt a ter-
mészettudományi szertár felszereltsége. Ha felmen-
tek a második emeletre, akkor ezek közül az eszkö-
zök közül még néhányat ma is láthattok a fizikai és a 
biológiai előadó folyosóján. Természetesen nagyon 
sok eszközt elvittek a főiskolára és a Mátra Múzeum-
ba.  

Ötven év kényszerű szünete után, a kilencvenes 
évek óta ismét a ciszterci rend üzemelteti az iskoláit, 
bár megváltoztak a körülmények. De mi, akik ciszterci 
iskolában tanítunk, szeretnénk tovább vinni a ciszterci 
szellemiséget, és arra tanítani benneteket, hogy mél-
tó utódai és örökösei legyetek ennek a szellemiség-
nek. Törekedjetek arra, hogy a múltat megismerjétek, 
hogy a gyökerekből sokáig jól tudjatok táplálkozni. Ez 
a szellemi táplálék egy egész életen át erőforrás 
legyen. Ezért hoztuk létre ezt a kiállítást, s ezért ké-
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rem, hogy nézegessétek a szünetekben a képeket, 
olvassátok a hozzájuk kapcsolódó történeteket, hogy 
ti is ismerjétek az elődeinket, és méltón vigyétek to-
vább ezt az örökséget.” 

Végezetül dr. Kovács Endre püspök úr – aki 1938–
46 között volt iskolánk diákja – megköszönte a kiállí-
tás megszületését, s arra kérte a jelenlegi diákokat, 

hogy alakítsanak ki az iskolás évek alatt egymással 
olyan baráti kapcsolatot, hogy a ciszterci diákság egy 
egész életen át tartó kapocs legyen. Alakítsák ki azt a 
családiasságot, amelyről Pelbárt atya beszélt. Befe-
jezésül azt kívánta, „hogy az iskola újból virágozzék, 
és az ifjúság tanítása és nevelése terén valóban 
sokat tudjon tenni”. 

 

Két fénykép a kiállításról 
 
 

Árvai Tímea  Árvainé Kovács Krisztina tanárnő és  Árvai Sándor második leánygyermeke 2003. február 8-
án megszületett  Az új szülöttnek és az édesanyának jó egészséget kívánunk! 

 
Sítábor 

2003. február 9 és 15 között iskolánk 22 tanulója Némedy László tanár úr szervezésében és vezetésével a 
szlovákiai Vysne Ruzbachyban (Felsőzúgón) – Podolin mellett – sítáborozáson vett részt, amelyről az „Így írunk 
mi” rovatban olvashattok beszámolót. 

Rendhagyó irodalom óra 
2003. február 13-án Basiledes Barna színművész Az éj zsoltára” címmel Ady verseiből és publicisztikájából 

tartott rendhagyó irodalom órát a „régi fizikaiban”. 

Farsang a nyolc évfolyamos osztályokban  
Másodszor tartottuk meg a nyolcosztályos tanulóinknak a farsangot. Az eseményről a 6. C osztály három ta-

nulója számol be. 
A diákok egyik legjobban várt ünnepe a farsang, amelyre már hetek fel előtt lázasan készültünk, tervezgettük 

a jelmezeket. Végre elérkezett a nevezetes nap, február 27-e. Reggel már mindenki izgatottan ébredt, s egész 
nap nehezen bírtak velünk tanáraink.  

A műsorhoz még át kellett rendezni a dísztermet. Kialakítottuk a táncoló helyet, és a szülők készítette süte-
ményeknek és más finomságoknak is megcsináltuk az asztalokat. Az izgalom ezután lett a legnagyobb. 

A műsor azzal kezdődött, hogy iskolánk színjátszó csoportja dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő tanításá-
ban egy élvezetes részt mutatott be Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című művéből. Majd az osztályok felvonu-
lása következett. Az ötödikesek lányok csoportos jelmezben egy cicacsapat rosszalkodását mutatták be. Mi, 
hatodikosok eljátszottuk a Dáridó udvarházat, amelyhez még egy vidám jelenetet is előadtunk Krimi a divat 
címmel. S végül volt szerencsénk Ali babával és a negyven rablóval találkozni, akiket a hetedikesek jelenítettek 
meg. Az egyéni jelmezesek is ötletesek és mulatságosak voltak. Volt Szabadság-szobor, messzi földről jött 
madárijesztő és voltak bundás kenyerek is. A zsűri nagy bajban lehetett az eredmények megállapításánál, mert 
sokáig tanácskoztak. Végül megszületett a sorrend mind a két kategóriában. Az egyéniben A tündér, aki zuha-
nórepülésben eltörte a karját lett a harmadik helyezett (Szücs Annamária 5. C osztály.). Második helyen Jáksó 
László, a híres rádióriporter végzett (Mezei Bence 5. C osztály). A győztes pedig Tell Vilma lett (Karnyicz Alinka 
5. C osztály). A csoportoknál harmadikok lettek a rosszalkodó cicák, másodikok az Ali baba és a negyven rabló, 
míg az elsők a Dáridó udvarház. A jelmezesek eredményhirdetését egy közös éneklés zárta, amelyet Köböl 
Zsolt tanár úr tanított meg. Az énekszám címe „Legyetek jók, ha tudtok…” . 

A győztesek elfogyasztották jutalomként kapott a tortákat, és elkezdődött a mulatozás. .Néhány táncos lábú 
pajtásunk az egész estét végigtáncolta, de voltak, akik beszélgettek, mások fogócskáztak. Volt olyan tanárunk 
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és tanárnőnk, akik beálltak közénk táncolni. Egyre jobb lett a hangulatunk, s már sajnáltuk, hogy fél nyolc körül 
be kellett fejeznünk a bulit. Rendet pakoltunk, és hazamentünk. 

Másnap már csak emlék volt a farsang, de mi még ma is sokat beszélgetünk róla. Reméljük ,hogy jövőre is 
lesz, és ugyanilyen jól fog sikerülni. 

Barta Viktória, Hoór Dorottya és Szilágyi Szandra  
 

 

Testvériskolai kapcsolat 
2003. február 27. és március 4. között Arnold Stracke úr vezetésével négyfős olpei diákcsoport látogatott is-

kolánkba. A látogatás utolsó pillanataiban, a csoportfényképre készülés közben a búcsúzó vendégeink a követ-
kezőket mondták: 

 
Miért jöttek el Magyarországra? 
A barátainkhoz jöttünk. Akikkel most 

találkoztunk, és együtt töltöttük az 
elmúlt napokat, régi barátaink. Már 
több levelet váltottunk egymással.  

Megfelelt-e elképzeléseiteknek 
mindaz, amit itt Egerben láttatok? 

Teljesen elégedettek vagyunk, és 
szeretnénk minél előbb visszajönni 
Magyarországra! 

Mi volt számotokra a legkedvesebb? 
Nagyon szép a város, sok lehetőség-

gel, sok kedves programmal. Külön 
kedves volt számunkra a szép uszoda. 
Sok, kedves emberrel ismerkedhettünk 
meg. Kitűnőek az éttermek.   Megnéz-
tük a régi belvárost is. Voltunk a mina-
retben, a várban és vásároltunk is.  

Akkor remélhetjük, hogy a nyáron újra visszatértek? 
Igen, szeretnénk. 
Tehát úgy kell köszönünk, hogy „Viszontlátásra Egerben!” 
Viszontlátásra Egerben! 

 
Az együtt eltöltött napokról Sipeki Anett 10. A osztályos tanuló számol be - stílusosan németül: 
 

Der Besuch unserer deutschen Freunde in Eger ! 
 
Im Februar 2003 haben Schüler und Schülerinnen aus Olpe in Ungarn einen Besuch gemacht. Zwei Jungen und 

zwei Mädchen und natürlich ihr Lehrer, Herr Arnold Stracke sind nach Eger gekommen. Bei uns haben sie nur ein 
paar Tage verbracht, aber diese Tage waren erlebnisvoll. Auch die ungarischen Schüler haben sich über die Ankunft 
der deutschen Gäste sehr gefreut. Sie haben an den Gesprächen mit den deutschen Besuchern sehr gern 
teilgenommen. Die deutschen Schüler haben sich mit uns sehr viel unterhalten und wir haben einander ein bisschen 
kennengelernt. Wir haben die Stadt zusammen besichtigt und viel Interessantes gesehen. Wir haben die Burg 
besucht, wovon es auf die Stadt eine herrliche Aussicht gibt. Wenn man aus der Burg einen Blick auf die Stadt wirft, 
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kann man sofort die alten Kirchtürme bewundern. Natürlich hat sich auch Herr Stracke die Sehenswürdigkeiten von 
Eger angesehen. Die Stadt wurde ihm von Frau Patkó und Frau Rák gezeigt. Die Gäste haben sich auch das Minarett 
angesehen, das einen an die Türkenzeit erinnert. Vom Minarett aus bietet sich auch eine herrliche Aussicht auf die 
Stadt. Unsere deutschen Gäste hatten die Möglichkeit, auch die drittgrößte Kirche Ungarns zu besichtigen. Die im 
neuklassizistischen Stil gebaute erzbischöfliche Kathedrale wurde vom Papst in den Rang einer Basilika erhoben. 
Herr Stracke war auch auf unser neues Bad neugierig. Hoffentlich haben sich unsere lieben deutschen Gäste hier in 
Eger gut gefühlt. Wir freuen uns sehr darüber, dass auch wir nach Deutschland fahren können. Dank unserer 
Partnerschaft haben auch Schüler und Schülerinnen unseres Gymnasiums die Möglichkeit, in Deutschland schöne 
Tage zu verbringen. 

 

Tanulmányút Németországban 
A Német Katolikus Püspöki Konferencia, a katolikus iskolákat fenntartó szerzetesrendek és a Konrad 

Adenauer alapítvány támogatásával szerveztek egy rendezvénysorozatot a kelet-európai országok, Franciaor-
szág és Belgium katolikus iskoláiban német nyelvet tanító tanárok számára Németország több városában már-
cius 9–21. között. A német oktatásban használatos dokumentációkkal, módszerekkel a Bonn melletti Bad 
Honnefben ismerkedhettünk meg. A Köln melletti Eichholzban többek között egy speciális program megvalósu-
lását is megfigyelhettük. A program két hetes szociális intézményben eltöltött munkát jelent, ahol a tanulók a 
testileg-lelkileg sérült emberekkel való foglalkozást, gondozást ismerhetik meg. Majd előadásokat hallgattunk 
meg Európa történelméről, az Európai Unióról és a jelenlegi világpolitika helyzetről, természetesen német 
szemszögből. 

Külön örömet jelentett számomra, hogy egy hetet tölthettem el iskolánk olpei testvériskolájában. A tavalyi 
kapcsolatfelvétel óta már mint régi ismerőst köszöntöttek az ottani tanárok, de a diákok közül is néhányan. A 
délelőttjeim óralátogatásokkal teltek el, s nagy öröm volt számomra, hogy még mindig megismerhettem olyan új 
módszereket, melyeket majd az itthoni munkámban is hasznosítani tudok. 

Igen kellemes hangulatú volt az az este az olpei gimnázium könyvtárában, ahol az Egerben járt tanárok, a 
nyáron Egerbe érkező diákok és azok szülei jöttek össze. Felelevenítettük a kapcsolatunk történetét, felidéztük 
a programok emlékezetes mozzanatait és felejthetetlen pillanatait. Tájékoztattam leendő vendégeinket az isko-
lánkról, a látogatás várható programjáról. S a találkozó végén megfogalmazódott bennünk, hogy mind a két 
iskolának, a tanulóinknak nagyon fontos, hogy ez a kapcsolat a jövőben is tovább erősödjön és működjön. Re-
méljük így is lesz.         Rák Sándorné tanárnő 

 

Keresztelés és elsőáldozás 
2002. április 19-én, Nagyszombaton Kovács Endre püspök úr megkeresztelte és az elsőáldozás szentségé-

ben részesítette iskolánk tanulói közül a következőket: Sramkó Zita és Tardy Anna 9. K osztályos, valamint 
Sereg Dóra és Szegedi Flóra 10. A osztályos tanulókat. A szentségek felvételére a felkészítését Köböl Zsolt 
tanár úr végezte. 

 

♣♣♣♣♣♣ 
 

VERSENYEREDMÉNYEK 2002/2003. TANÉVBEN   
 

III. rész 
Sportversenyek 

2003. január 13-án tartották meg Egerben a Bitskey-uszodában a Városi Úszó Diákolimpiát, amely egyben 
Rüll Csaba-emlékverseny is volt. Iskolánk tanulói az alábbi eredményeket érték el. 
Fiúk: II. kcs Göböly Attila 5. C osztály 50 m gyors II. hely megyei döntős 
 50 m hát IV. hely 
 III. kcs Salétli Péter 6. C osztály 4X50 m-es gyorsváltó V. hely 
 Fekete Márk 5. C osztály 
 Mezei Barna 5. C osztály 
 Győrfi László 5. C osztály 
 IV. kcs Jakab Dániel 7. C osztály 100 m hát III. hely  megyei döntős 
 IV. kcs Farkas Péter 7. C osztály 100 m pillangó III. hely  megyei döntős 
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Leányok: IV. kcs  Gledura Bianka 7. C osztály 100 m gyors I. hely  megyei döntős 
 100 m pillangó II. hely megyei döntős 
 IV. kcs Cseh Diána 7. C osztály 100 m pillangó III. hely megyei döntős 
 100 m hát II. hely  megyei döntős 
 II. kcs Vincze Veronika 5. C osztály 4X50 m-es gyorsváltó IV. hely 
 Gaál Anna 5. C osztály 
 Rakamazi Réka 5. C osztály 
 Susányi Vivien 5. C osztály 
 III. kcs Jenes Janka 6. C osztály 4X50m-es gyorsváltó IV. hely 
 Bozsik Csilla 5. C osztály 
 Kacsor Fanni 5. C osztály 
 Szalay Barbara 6. C osztály 

2003. január 22-23-án tartották meg Egerben a Megyei Úszó Diákolimpiát, amelyen iskolán következő tanu-
lói az alábbi eredményeket érték el: 
Fiúk: II. kcs Göböly Attila 5. C osztály 50 m gyors II. hely 
 IV. kcs Jakab Dániel 7. C osztály 100 m hát III. hely 
 IV. kcs Farkas Péter 7. C osztály 100 m pillangó III. hely 
 V-VI. kcs Jankó Gergely 11. D osztály 100 m mell I. hely országos döntős 
 100m pillangó I. hely országos döntős 
 V-IV. kcs Pálfalvi Gábor 11. A osztály 100 m mell  II. hely 
 V-IV. kcs Bocsi Gergő 12. A osztály 100 m gyors VI. hely 
 V-VI. kcs Bial Viktor 9. A osztály 4X50 m-es gyorsváltó III. hely 
 Jankó Gergely 11. D osztály 
 Pálfalvi Gábor 11. A osztály 
 Bocsi Gergő 12. A osztály 

Leányok: IV. kcs Cseh Diána 7. C osztály 100 m pillangó III. hely 
 100 m hát II. hely 
 IV. kcs  Gledura Bianka 7. C osztály 100 m gyors II. hely 
 100 m pillangó I. hely országos döntős 
 IV. kcs  Mutina Ágnes 9. B osztály 100 m gyors I. hely országos döntős 
 100 m mell I. hely országos döntős 
 VI. kcs  Menner Nóra 11. A osztály 100 m gyors I. hely országos döntős 
 100 m hát I. hely országos döntős 
 IV kcs Cseh Diána 7. C osztály 4X50 m-es gyorsváltó I. hely országos döntős 
 Gledura Bianka 7. C osztály 
 Mutina Ágnes 9. B osztály 
 Bajzáth Daniella 9. K osztály 
 V-VI kcs Szarvas Zsófia 9. K osztály 4X50 m-es gyorsváltó II. hely 
 Hajdú Katalin 11. K osztály 
 Hócza Gréta 9. K osztály 
 Menner Nóra 11. A osztály Kísérőtanár Bóta Mariann tanárnő volt. 

2003. március 23-án Székesfehérvárott volt a Diákolimpia Országos Döntője, ahol iskolánk tanulói a követke-
ző eredményeket érték el: 
 IV kcs Cseh Diána 7. C osztály 4X50m-es gyorsváltó X. hely 
 Gledura Bianka 7. C osztály 
 Mutina Ágnes 9. B osztály 
 Bajzáth Daniella 9. K osztály 
 IV. kcs  Gledura Bianka 7. C osztály 100 m pillangó           XI. hely 
 IV. kcs  Mutina Ágnes 9. B osztály 100 m gyors I. hely 
 100 m mell VI. hely 

A 2003. február 8-án a szlovákiai Kokován megrendezett alpesi sísportág a diákolimpiáján a 6. korcsoportos 
országos bajnokságon Keresztes Anna 12. A osztályos tanulónk a III. helyen végzett. Ugyanitt és ugyanekkor 
megtartott sí megyei döntőben Varga Kitti 10 K osztályos tanulónk az I. helyet szerezte meg. A tanulókat Bóta 
Mariann tanárnő kísérte el. 

2003. február 12-én a fedettpályás atlétikai versenyen iskolánk Hajdu Attila 10. B, Kakuk Péter és 
Némedy Tamás 10. K, Nagy Zsolt 11. B osztályos tanulóiból álló fiú csapata a II. helyen végzett. Felkészítő 
tanár Némedy László tanár úr. 
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2003. március 14-én városunkban megrendezett 1848 méteres futáson a leányoknál I. helyezett Hócza Gréta 
9. K osztályos tanuló, II. helyezett Jakab Linda 10. E osztályos tanuló. A fiúknál Kovács Ádám 10. B osztályos 
diák lett az I. helyezett. Felkészítő tanár Némedy László tanár úr. 

2003. március 24-én megrendezett városi mezei futáson Göböly Attila 5. C osztályos tanuló a II. helyen vég-
zett. A négy nap múlva, 28-án megtartott megyei mezei futáson pedig az V. korcsoportban versenyzőink a kö-
vetkező eredményeket érték el: 

 
egyéni fiú Kovács Ádám 10. B I. hely, 

leány Hócza Gréta 9. K II. hely; 
fiú csapat  Kis Gábor 9. A, Hajdu Attila 10. B, Gáspár Gergő 10. B, 

Kovács Ádám 10. B, Kovács András 10. K II. hely 
leány csapat Hócza Gréta 9. K, Pázmándi Nóra 10. A, Jakab Linda 10. E, 

Rózsa Beatrix 10. E  II. hely. 
 

A VI. korcsoportos Nagy Zsolt 11. B osztályos tanuló a VIII. helyen ért célba. A tanulókat Bóta Mariann tanár-
nő és Némedy László tanár úr készítette fel.  

Hegedűs Sarolta 9. B osztályos tanuló a községi lövészklubok Gyöngyösön megtartott versenyén a légpuska 
20 lövéses versenyszámban I. helyezést ért el 314 köregységgel. 

„Ki tud többet Egerről?” 
Az Érseki Szent József Kollégium a város kollégiumaiban lakó 9. évfolyamos tanulóinak városismereti vetél-

kedőt rendezett 2003. január 28-án. Iskolánk Zay Orsolya 9. K osztályos, Simon Csilla és Holló Dávid 9. A osz-
tályos tanulókból álló csapata Oraveczné Kelemen Júlia tanárnő felkészítésében az I. helyet szerezte meg. 

2003. március 13-án a Dobó Gimnáziumban rendezték meg a „Ki tud többet Egerről?” várostörténeti ver-
senyt. Iskolánk Zay Orsolya és Kovács Réka 9. K osztályos és Holló Dávid 9. A osztályos tanulókból álló csapa-
ta Oraveczné Kelemen Júlia tanárnő felkészítésével az I. helyet szerezte meg. 

 

OKTV 
A 2002/2003. tanév második fordulójába iskolánkból az alábbi tanulók jutottak be a következő tantárgyakból: 

Kántor Zsuzsanna  13. K osztály  magyar irodalom szaktanára:  Lapinskasné Máté Erika 
Turcsányi Mária 11. D osztály magyar irodalom Kovács Ottóné 
Szabó Edit 12. D osztály magyar nyelvtan Kovács Ottóné 
 

Tanulmányi Versenyek 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Tanulmányi Versenyén Gyúró Éva, Lakatos Georgina és Szilágyi Petra 

13. K osztályos tanulók angol nyelv és irodalom tárgyból bejutottak a második fordulóba. Majd a szóbeli forduló 
után Lakatos Georgina és Szilágyi Petra felvételt nyertek az egyetem angol nyelvi szakára. Felkészítő tanáruk: 
Csákváriné Veréb Valéria tanárnő volt. 

A Goethe-Intézet és a német Padagogischer Austauschdienst országos német nyelvi pályázatán és tanulmá-
nyi versenyén a döntőbe kerültek Sipeki Anett, Dóra, Pázmándi Edit 10. A, Kuzsella Szilvia, Nagy Nóra 11. A 
osztályos tanulók. A március 10-én kihirdetett eredmény alapján Pázmándi Edit 10. A; Kuzsella Szilvia, Nagy 
Nóra 11. A osztályos tanulók ösztöndíjat és háromhetes németországi tanulmányutat nyertek. A felkészítők Rák 
Sándorné és Dr. Patkó Györgyné tanárnők voltak. 

A „Lenkey János és az 1848/49 – es forradalom és szabadságharc” emlékére rendezett történelmi vetélkedőn 
iskolánk csapata a IV. helyen végzett. A csapat tagjai Farkas Péter, Kiss Dóra, Pásztor Anna, Szabó Edina 7. C 
osztályos tanulók voltak, a felkészítést Feketéné Kovács Ildikó tanárnő végezte. 

 
2003. március 24-én Mátrafüreden tartották meg a megyei Palotás József Matematika Versenyt, ahol Juhász 

Anikó 12. C osztályos tanuló az V. helyet szerezte meg.  
 
A Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete Megyei Számítástechika-prezentáció versenyt rendezett 

április 8-án, amelyen iskolánk tanulói közül az A-II kategóriában Nagy Zsolt 11. B osztályos tanuló az I. helyet, 
Mátrai Péter 11. B osztályos tanuló a II. helyet szerezte meg. A B-II kategóriában Rábai Orsolya 11. B osztályos 
tanulószintén II. helyet szerzett. Szaktanáruk: Kovács Mária és Prázmári Éva tanárnők. 
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„Szép magyar beszéd” 
2003. március 11-én Egerben tartották meg a „Szép magyar beszéd” verseny megyei fordulóját a szakközép-

iskolák tanulói számára, ahol iskolánkat Tóthné Török Anna tanárnő felkészítésében Szabó Marianna 11. E 
osztályos tanuló képviselte, és a III. helyezést szerezte meg. 

„KÖMAL-pontverseny” 
A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokban több mint száz éve folyik az országos pontverseny matema-

tikából és fizikából. Iskolánk tanulói 1960 óta vesznek részt ebben a pontversenyben A hetvenes évek elején a 
Gárdonyi diákjai matematikából országosan a harmadik helyen végeztek. Az országos pontverseny kilenc for-
dulóból áll, október és június között. A versenyzők felkészítését Csák György tanár úr végzi. A pontverseny 
jelenlegi állása négy forduló eredményeit tartalmazza: 

C jelű matematika gyakorlatok versenye, 1-10 osztályosok 
 

Telek András  10. B osztály 45 pont szaktanár: Csák György  
Lányi Tamás  10. B osztály 41 pont szaktanár: Csák György  
Pázmándi Edit 10. A osztály 41 pont szaktanár: Mlinkó Lászlóné 
Huber Mária  10. B osztály 40 pont szaktanár: Csák György  
Marton Miklós 10. A osztály 35 pont szaktanár: Csák György  
Kovács Ádám 10. B osztály 30 pont szaktanár: Csák György  
Molnár Enikő    9. B osztály 20 pont szaktanár: Nagygyörgyné Béres Ildikó  
Numan Réka 10. A osztály 19 pont szaktanár: Mlinkó Lászlóné 
Szabó Anita    9. B osztály 18 pont szaktanár: Nagygyörgyné Béres Ildikó 
Balázs József 10. D osztály 15 pont szaktanár: Csák György  
Sípos Ádám    9. B osztály 13 pont szaktanár: Nagygyörgyné Béres Ildikó 
Sinkovics Péter    9. B osztály 10 pont szaktanár: Nagygyörgyné Béres Ildikó 
Majoros Richárd 10. B osztály   8 pont szaktanár: Csák György  
Koós Andrea    9. B osztály   5 pont szaktanár: Nagygyörgyné Béres Ildikó 
Tuza Viktória    9. B osztály   5 pont szaktanár: Nagygyörgyné Béres Ildikó 

C jelű matematika gyakorlatok versenye, 1-10 osztályosok 
 

Rábai Orsolya  11. B osztály 86 pont szaktanár: Csák György  
Juhász Anikó 12. C osztály 81 pont szaktanár: Hevesi László 
Czene Boglárka 11. B osztály 72 pont szaktanár: Csák György  
Izsóf Rita 12. B osztály 54 pont szaktanár: Csák György  
Buri Alexandra 11. B osztály 42 pont szaktanár: Csák György  
Homonnai Rita 11. B osztály 41 pont szaktanár: Csák György  
Mátrai Péter 11. B osztály 37 pont szaktanár: Csák György  
Szegedi Tamás 11. B osztály 19 pont szaktanár: Csák György  
Nagy Zsolt 11. B osztály 14 pont szaktanár: Csák György  
Mátrai Ferenc 11. B osztály   9 pont szaktanár: Csák György  

Fizika mérési feladatok versenye, 1-12 osztályosok 
Juhász Anikó 12. C osztály 30 pont szaktanár: Békési Zoltán és Varga B János 

Fizika elméleti feladatok versenye, 12 osztályosok 
Juhász Anikó 12. C osztály 26 pont szaktanár: Békési Zoltán és Varga B János 

Versmondóverseny 
A magyar kultúra napja alkalmából „Ötágú síp üzenete” címmel megyei versmondó versenyt rendeztek, ahol 

határon túli költők verseiből készülhettek a jelentkezők. Iskolánkat Sziklay Éva és Érsek Nikolett 7. C osztályos 
tanuló képviselte. A zsűri Érsek Nikolett tanulót különdíjjal jutalmazta. Szaktanára dr. Loboczkyné Hársasi Ibo-
lya tanárnő.  

A budapesti Piarista Gimnáziumban 2002. február 1-én megtartott Vörösmarty – Pilinszky Szavalóversenyen 
Sziklay Éva 7. C osztályos tanulónk képviselte iskolánkat, és a II. helyezést szerezte meg. Szaktanára dr. 
Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő.  
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Előadóverseny 
A Művészetek Háza által 2003. február 

11-én megrendezett városi angol nyelvű 
előadói versenyen iskolánk három szín-
játszó csoportja is kiválóan szerepelt.  

Az általános iskolai kategóriában a 6. C 
osztály tanulói II. helyezést szereztek. 
Szereplők: Barta Viktória, Berencsik Pet-
ra, Bozsik Csilla, Golen Richárd, Hoór 
Dorottya, Jenes Janka, Lakatos Kitti, 
Magyar Georgina,, Polonkai Bálint, Szabó 
Ágnes, Szarvas Fruzsina, Szántósi Zsó-
fia, Szilágyi Szandra, Tiba Zsenett, 
Tóthpál Tímea, Tőkés Ágoston. Felkészí-
tő tanáruk. Egedné Gerencsér Ildikó ta-
nárnő volt. 

A gimnáziumi kategóriában az iskolánk 
A csoportja – Pócs Dávid és Ulviczky 
Réka 10. K, Horti Vivien 11. K osztályos 
tanulók – az I. helyen végezett, míg a B 
csoportja – Mészáros Krisztina, Smid 
Róbert, Tajti Mariann 10. K osztályos 

tanulók – a III. helyet szerezte meg. Mindkét csoport felkészítő tanára Nicholas Karsai tanár úr volt.  
2003. április 9-én Solymáron rendezték meg a 12. Angol Nyelvű Dráma Fesztivált. Iskolánk két tannyelvű 

osztályaiból szerveződött társulat egy Hamlet-paródiával vett részt a versenyen, és 9. helyen végeztek. A cso-
port tagjai voltak: Tajti Marianna, Ulviczki Réka, Smid Róbert, Pócs Dávid, Mészáros Krisztina 10. K, Jánvári 
Katalin és Várady Nóra 11. K, Horti Vivien 12. K osztályból. Sallós Szilvia 11. K osztályos tanuló volt a dekora-
tőr. A társulat munkáját Nicholas Karsai tanár úr irányította. ( A fénykép az iskolai főpróbán készült). 

„Együtt talán odaérünk”  
Pethes Katalin 11. B osztályos tanuló a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete (DUE) által meghir-

detett Országos diákújságíró, diákrádiós és diákújság pályázatán az „Együtt talán odaérünk” című riportjával a 
II. helyezését érte el. A díjazott riportot majd az évkönyven olvashatjuk. Szaktanára: Kovács Ottóné tanárnő. 

Irodalmi pályázat 
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium pályázatot hirdetett „Egészséges Környezetet gyer-

mekeinknek” címmel, amelyre iskolánkból Barta Viktória 6. C osztályos tanuló készített dolgozatot. A megyei 
fordulóban a pályamű I. helyet szerzett, s tovább küldték az országos fordulóban. A tervek szerint a helyezett 
dolgozatokat egy angol nyelvű kiadványban meg fogják jelentetni. 

Galéria 
Ebben az időszakban Juhász Anikó 12. C osztályos tanuló rajzai láthatók az első emeleti galériában. 

Kolacsovkovszky Emlékverseny 
2003. április 12-én tartották meg a Kolacsovkovszky Lajos Emlékversenyt, azaz egy természetjáró túrát, ame-

lyen iskolánk ifjúsági csapata (Szókovács Balázs, Gáspár Gergő 10. B osztályos tanulók) a III. helyen ért célba. 

Elsősegélynyújtó Verseny 
A Magyar Vöröskereszt Eger Területi Szervezete április 24-én rendezte meg a Területi Elsősegélynyújtó Ver-

senyt, amelyen iskolánk 9. E osztályából két csapat indult. A, Buri Mária, Gál Mária, Pintér Daniella, Rana Sza-
bina, Szarvas Melinda alkotta csapat a II. helyet szerezte meg. A Csintalan Erika, Káló Hanna, Menczer Ale-
xandra,Székely Viktória, Tóthpál Ágnes, Vince Erika összetételű csapat pedig az V. helyet szerezte meg. 

Nagyböjti lelki napok  
2003. április 14-16 között tartottuk meg iskolánkban a nagyböjtben szokásos lelki napokat. A négy évfolya-

mos osztályok tanulóinak a Szent Bernát templomban dr Korzenszky Richárd OSB tihanyi perjel mondta a 
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Szentbeszédet. Az 5., 6. és 7. osztályoknak is a Szent Bernát templomban volt a rekollekció, amelyet Rácz 
István Pelbárt atya tartott.  

Mind a három napon a foglalkozások előtt Urbán Péter úr, a Bazilika karnagya orgonált. A rekollekció minden 
napját szentmise zárta, amelyet az atyák celebráltak. A lelki napokon elhangzottakat az iskola évkönyvében 
szándékozzuk megjelentetni. 

Az ez évi lelki napokra a dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő által vezetett diákszínjátszó kör passiójáték-
kal készült, amelynek néhány pillanatát bemutatjuk: 

 

 

 
 

♣♣♣♣♣♣ 
 

ÍGY ÍRUNK MI… 
Élmény a télben 

 
Iskolánkban már az ősszel lehetett sítáborra jelent-

kezni, s hál’ Istennek korán beköszöntött az igazi tél. 
Az indulás napjára – február 9-re – már síelésre alkal-
mas hóról szóltak a meteorológiai jelentések.  

Sok-sok meleg öltözékkel felpakolva izgatottan vára-
koztunk az indulásra a nevezetes nap reggelén. Nem 
túl népes, de annál elszántabb kis csapatunk, Némedy 
tanár úr vezényletével felpakolta a sífelszereléseket és 
a poggyászokat a kisbusz utánfutójára. Az aggódó 
szülőktől érzelmes búcsút vettünk és elindultunk a 
szlovákiai – számomra kimondhatatlan nevű – úti cé-
lunk: Vysne Ruzbachy felé. Némedy tanár úr, egy 
szülő és huszonhárom diák számára jó hangulatban 

telt el az út, s Isten segedelmével kora délután meg is 
érkeztünk a szállásunkra, egy csodálatos környezet-
ben lévő kicsi falu panziójába. A szobák 4–5 szemé-
lyesek voltak, s miután elfoglaltuk helyeinket felfedező 
útra indultunk: megtaláltuk a panzió társalgó szobáját, 
ahol televízió, videó és pingpongasztal is volt; de min-
ket igazából a sípálya érdekelt. Némedy tanár úr a 
másnapi megpróbáltatásokra gondolva bemelegítő 
gyakorlatokat végeztetett velünk. A sípálya nem volt túl 
messze a szállásunktól, de mi ezt busszal tettük meg. 
Akik nem tudtak síelni, Némedy tanár úr rövid, de ala-
pos kiképzése után megtanulták a legfontosabb moz-
dulatokat, s így bátran vállalkoztak lesiklásra. A hala-
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dókkal egy főiskolai hallgató, Gyula Tamás foglalko-
zott.  

Az időjárás megtréfált bennünket, mivel volt olyan 
reggel, amikor –23 fokra ébredtünk. Ekkor – sajnos – 
nem volt ajánlatos síelni, de mégsem maradtunk prog-
ram nélkül. Délelőtt ellátogattunk a közelben lévő krá-
terhez, ami valamikor működő vulkán volt. Jelenleg 
gőzölgő termálvíz fogadja az odalátogatókat. Délután-
ra már enyhült az idő, és újra síelhettünk. Megnéztünk 
több műemlék jellegű épületet is.  

Reggelenként az általános reggelit kaptuk, az ebé-
dünk hidegebéd volt, amit a sípályán fogyasztottunk el. 
Este hat órakor pedig finom, meleg vacsorát kaptunk. 
Majd vacsora után a klubban általában beszélgettünk a 
takaródóig. Minden nap volt mit megbeszélnünk, hi-
szen minden nap, minden lesiklás új és új élménnyel 
gazdagított bennünket. A sok mozgás, a jó levegő és a 

kellemes hangulat kellőképpen biztosította a kikapcso-
lódásunkat. Nagyon kellemesen, de túl gyorsan teltek 
napjaink. Madarak szárnyán szálltak a napok, hamar 
péntek este lett, és csomagolni kellett. Szombaton már 
nem mentünk ki a pályára, mert a hazatérésre kellett 
készülnünk. A helyi ajándékboltban vásárolgattunk, és 
a csapat haza felé indult. 

Délután öt órakor érkeztünk meg az iskola elé, ahol 
már szüleink vártak bennünket. Nekünk pedig az 
egész este sem volt elég ahhoz, hogy elmeséljük él-
ményeinket. Reméljük, hogy jövőre is lesz tábor, és 
még többen kapnak kedvet a téli kikapcsolódáshoz. 
Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ezekben a napok-
ban nemcsak síelni lehetett megtanulni, nemcsak új 
környezetet ismerhettünk meg, hanem elmélyíthetjük 
és gyarapíthatjuk az iskolatársainkkal a barátságunkat. 

Király Fruzsina 9. A osztály 
 

 

–––––––––––––––––––– 
 

A Biblia jelentősége, hatása a művészetekre és az emberi gondolkodásra 
 

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról való” (Mt. 4,4) 

Gárdonyi Géza: Írás a Bibliára – Az Újszövetség Könyve elé - (részlet) 
 
 Ez a könyv a könyvek könyve,  

Szegény ember drágagyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
Boldog, aki rátalál! 
Szomjas lelkek forrás-kútja. 
Hol a pohárral Krisztus áll! 
 

Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 
Tévelygőknek hívóharang, 
Roskadónak testvéri hang. 
Elhagyottnak galambbúgás. 
Viharvertnek ereszet, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
„Ne félj: fogd a kezemet”. 

A Biblia görög eredetű szó (büblosz), jelentése: könyvek, könyvecskék, valamint teleírt lap, könyvtekercs. A Biblia 
két fő részből áll: Ószövetség (45 könyv) és Újszövetség (27 könyv). Az Ószövetség a zsidó nép történetét és Isten-
nel való kapcsolatát, Az Újszövetség Jézus Krisztus életét, tanítását és az első keresztény közösségek kialakulását 
mutatja be. Az Ószövetség ma is a zsidó vallásúak, a teljes Biblia pedig a keresztények szent könyve. A Bibliát a 
legtöbb ember a „könyvek könyve”-ként említi. Nem véletlen, mert ezt a könyvet fordították le a legtöbb nyelvre, ezt 
olvassák a legtöbben, ez a „világirodalom gyöngyszeme”. A tartalma több mint kétezer év történéseit, eseményeit 
örökíti meg, ezért történelmi szempontból is nagy jelentősége van. 

A Biblia jelentősége abban is megmutatkozik, hogy máig is nagy hatással van a különböző művészetekre. A kép-
zőművészetek szinte minden ágában nagyon sok olyan remekmű született, amelynek tárgya, témája az ó- vagy az 
újszövetségi Szentírás egy-egy eseménye, jelenete. Az emberi kéz alkotta építmények közül a templomok a legin-
kább szemet gyönyörködtetőek. A templomok falain belül található freskók, festmények és szobrok mind bibliai témá-
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júak, és vallásos érzelem ihlette létrejöttüket. Gondoljunk csak Rómában a Sixtusi kápolna freskóira, ahol időben a 
Teremtéstől az Utolsó ítéletig ível a megörökített jelenetek sora. A bibliai alakok nemcsak a templomokban jelennek 
meg, hanem különböző kiállításokon, képtárakban, múzeumokban. A művészeti bemutatókon is megtalálhatóak a 
kiváló művészek alkotásai. (Ebben a témában kiemelkedő művészek: Michelengelo: Dávid, Pieta, Mózes, Utolsó 
ítélet; Leonardo da Vinci: A Sixtus-kápolna mennyezetfreskói, Szent Anna harmadmagával; Rubens: A kereszt felállí-
tása; M. S. mester: Mária és Erzsébet találkozása, Kálvária; Munkácsy Mihály: Ecce Homo; Rembrandt: A tékozló fiú 
hazatérése; Rubljov: Szentháromság; Hild József: Az egri Bazilika.) Az írókra és költőkre is nagy hatással volt a Bib-
lia. Világirodalmi és magyar írók is szívesen merítettek ebből témát. Pl.: Dante: Isteni színjáték; Madách Imre: Az 
ember tragédiája; Ady Endre istenes versei. Lehetne még sorolni Goethe, Gárdonyi Géza, Pilinszky János, Dzsida 
Jenő, József Attila, Berzsenyi Dániel, Vörösmarty Mihály, Arany János műveit is. A klasszikus és a modern zenében 
is megtalálható a Biblia ihletése. Pl.: Bach: Máté passió, János passió; Haydn: Teremtés. Lehetne még itt is sorolni 
Mozart, Liszt Ferenc és Kodály Zoltán műveit is. A filmművészetben és a színházakban is megtalálhatóak a bibliai 
témák. Pl.: Jézus Krisztus Szupersztár, Jézus élete, Ben Hur; Mária evangéliuma. Ezek az alkotások is a Szentírás 
mindenkori időszerűségét, az emberre gyakorolt hatását tükrözik és bizonyítják. 

A Biblia minden ember gondolkodására hatással van. Az irodalmi, a képzőművészeti és a zenei alkotások egy ré-
szét bibliai ismeretek nélkül nem érthetnénk meg teljesen. Éppen ezért a Biblia ismerete hozzátartozik az általános 
műveltséghez. 

A biblia igazából a vallásos ember gondolkodására és magatartására van nagy hatással. Ezért a hívő ember szá-
mára a Biblia a „Szentírás”-t is jelenti. A végtelen Univerzumban a számtalan sok bolygó között van egy bolygó, 
amelynek a neve: Föld. Ezen a planétán van élet. Élnek itt növények, állatok és itt él az EMBER. Az élőlények kelet-
keznek, táplálkoznak, növekednek, szaporodnak és elmúlnak. Így van ez az emberrel is, de az ember elsősorban attól 
ember, hogy nyitott a végtelenre, tudni akarja, mi célból van ezen a világon, s mi lesz vele a földi élet a halál után. A 
Szentírás erre ad magyarázatot. A kereső, nyitott szívű embert elvezeti Istenhez, a hívő embert pedig megerősíti 
Istenbe vetett hitében. A keresztény ember számára a Biblia Isten üzenete. A Bibliával nemcsak úgy kerülhetünk 
kapcsolatba, hogy a kezünkbe vesszük és elolvassuk, hanem minden vasárnap a szentmisén hallgathatjuk Isten 
üzenetét. A templomban találkozhatunk a legközvetlenebb módon Istennel és a hívők közösségével. Ez a közösség 
mondja egy szívvel az Úr imáját, a Miatyánk-ot, amire Jézus tanította az őskeresztényeket. A Biblia a hívő ember 
számára lelki támasz és táplálék a mindennapokban. A vallásos ember könnyebben veszi a megpróbáltatásokat, 
akadályokat. Nem a problémák miértjére akar választ kapni, hanem elfogadja Isten akaratát, hogy ezzel van valami 
szándéka az Ő életében.  

 
Dolgozatomban szerettem volna bemutatni, hogy a Bibliának milyen nagy jelentősége van az emberiség életében, s 

egyéni életünkben is: a munkánkban, s mindennapi tevékenységeinkben. A Biblia mindig időszerű, mindig mond 
valami újat nekünk: „Valahányszor felnyitom a Bibliát, mindannyiszor közvetlen célzást találok benne saját életemre.” 
(J. W. Goethe) 

Bartha Viktória 6. C oszt. 
 

Népszavazás 
2002. április 12-én, szombaton népszavazáson dönthetett a magyar választópolgár arról, hogy „Egyetért-e Ön, hogy a 

Magyar Köztársaság az Európai Unió tagjává váljon?” Igen   vagy   nem. A magyar választópolgár dönthetett. Önként és 
szabadon, a legjobb belátása szerint, úgy, ahogyan illik az új magyar demokráciában.  

Április 10-én, csütörtökön egy hirtelen jött ötletként megfogalmazódott bennem, hogy megkérdezem iskolánk néhány 
tanulóját, ők hogyan gondolkodnak erről a kérdésről. Feltettem 144 tizenegyedikes és tizenkettedikes tanulónak – hat 
osztálynak - a népszavazás kérdését. Ezeknek a tanulóknak a döntő többsége még nem szavazó polgár, így a kérdés 
csupán közvélemény-kutatásként értelmezhető. Egyébként is az összesített eredmény még csak most olvasható elő-
ször. Kommentár nélkül, úgy, ahogyan illik az új magyar demokráciában. 

Az összesített végeredmény a következő: 74 igen, (5138%)   68 nem, (47,22%)   2 tartózkodás(1,38%) 

Ha évfolyamonként vizsgáljuk az eredményt, a következő megoszlás állapítható meg. 

Tizenegyedikes tanulók: 47 igen (61,84%),    27nem (35,52%), 2 tartózkodás(2,63%) 

Tizenkettedikes tanulók:  27 igen (39,7%,),  41nem (60,29%). 
A népszavazáson a 8 millió választópolgárból 3 669 252 fő szavazott, ami 45,62%-os részvételi arányt jelentett. A 

szavaztok közül 0,49 % volt az érvénytelen, míg az érvényes szavazatok száma 3 648 717 volt. Ezen szavazatok közül 

3 056 027 igen (83, 76%), 592 690 nem (16,24%) 

A választópolgároknak 38%-os igen döntésével a magyar nép az Unió mellett kötelezte el az országot. 
Kovács Ottó tanár úr  
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ANDORNAKTÁLYAI SEGÉDLELKÉSZ 
Ágoston Julián az ’50-es évek elején 

 
E sorok megírása nagyapám, Ágoston Géza emléke-

zésének köszönhető, aki halála előtt testvérével, dr. 
Ágoston Julián Imrével kapcsolatban sok történetet 
mesélt el nekem. Nagyapám idős kora ellenére vissza 
tudott még emlékezni a csaknem ötven évvel ezelőtti 
események többségére. A cikkem az ő emlékeire ha-
gyatkozva íródott. 

 
Az Úr kegyelme a kunszentmártoni három hónapos in-

ternálás után kaput nyitott nagybátyám számára, aki fel-
szentelt papként, kápláni állást 
kapott Eger szomszédságában, 
Andornaktályán. 

Andornaktálya Andornak és 
Kistálya községek egyesítéséből 
keletkezett 1939-ben. Temploma 
és plébániája Kistályának volt, 
mely ősi birtoka volt az egri 
püspökségnek. Filiáján, 
Andornakon nem volt templom, 
az iskolában rendeztek be egy 
helyiséget kápolnának  

Ágoston Julián Imre, 1950 kora 
őszén itt kezdte meg igen nehéz 
körülmények között papi szolgá-
latát, dr. Ligeti József kisprépost 
mellett. Az elszegényedett vidéki 
kis plébánia nem tudott több 
segédlelkészt javadalmazni ezek-
ben a „szűk esztendőkben”. Egy 
kántortanító azonban még műkö-
dött a faluban, egyházi szolgálat-
ban, Szántó Béla. 

Imre nagybátyámat a kun-
szentmártoni deportálás után, 
egyelőre az új rendszer nem 
bántotta, nem lehetett honnan 
lebuktatni, hiszen a mélyben volt 
úgyis: rangtalanul, tisztség nél-
kül, egy heves-megyei kis köz-
ségben, eldugva a „világ szeme elől”, távol az irodalmi 
élettől és még távolabb a tanári katedrától, méltatlan 
helyzetben.  

Andornaktályán (Kistályán, ill. Andornakon) bácsikám 
a vasárnapi istentiszteletek gyakorlott szónoka, híven 
szolgáló kiváló prédikátora lett, aki mágnesként vonzotta 
a falu plébánia templomába a környék híveit. Neve 
Andornaktálya környékén, az eltelt hónapok alatt, ismert-
té vált a hívek körében.  

Az elmúlt évben, 2002. őszén, megpróbáltam Ágoston 
Imre Julián emlékfoszlányainak nyomára akadni a község 
plébániáján, de ez az eltelt ötven esztendő távlatából, 
mint utólag kiderült, igen nehéz feladatnak bizonyult. 

Megkerestem a községben olyan idős hívő embereket, 
akik korosztályából még emlékezhettek a hajdan negy-
venes éveiben járó, fekete hajú, középtermetű káplánra. 

T. Jánosné, aki a község plébániatemplomában jelenleg 
is a harangozó, tisztelettel és szeretettel beszélt a falu 
volt segédlelkészéről s elmondta többek között, hogy 
1951-ben Erzsébet nevű lányát sok más újszülöttel 
együtt, hajdan a fiatal káplán keresztelte meg. (Az 
andornaktályai kereszteltek anyakönyvében megtalálha-
tó a bejegyzés) 

Az egyház a népi demokráciában, miután javadalmi 
földjeit az államosítás során elveszítette, nehéz anyagi 
helyzetben került: egyre nehezebben tudta fenntartani 

plébániáit. A szerény jövede-
lemből a legszerényebb háztar-
tás mellet sem jutott másra, 
csak a legszükségesebbekre: 
kenyérre, lisztre, cukorra. Az 
anyagi összeomlástól a plébá-
niának azonban mégsem kel-
lett tartania a nehéz időkben, 
mert a hívő nép áldozatválla-
lása megmentette azt. Ami 
hiányzott azt előteremtette: 
élelmet, télen a tüzelőt, no 
meg ha kellet, sokszor a hi-
ányzó pénzt is. – Így emléke-
zett ezekre az időkre T. 
Jánosné Andornaktályán  2002 
évben.) 

Imre bácsikám testvére, Gé-
za nagyapám ezzel kap-
csolatban egy andornak-tályai 
epizódot mesélt el: „Imre 
1951 végén elkeseredett hangú 
levelet küldött Egerbe az ér-
sekségre – bízva segítségükben 
–, tételesen megemlítve, a falu 
parókiájának sanyarúan nehéz 
körülményeit, valamint a plé-
bánia és a hívek mindennapi 
gondjait. 

A levelére, mint később ki-
derült, soha nem érkezett válasz. A történetet némi iróni-
ával, gyakran emlegette Imre azzal a megjegyzéssel, hogy 
a magas méltóságok valószínű ugyanazon az állásponton 
lehettek, mint az Úristen, Madách: Az ember tragédiája 
c. drámájában: „Csak a hódolat illet meg, nem bírálat” 

Ágoston Julián Kistályán, 1951.április

Ágoston Imrének, a lelkészi szolgálat bokros teendői 
mellett, jutott ideje az írásra is. Andornaktályán írt vallá-
sos témájú írásaiból akkoriban nem jelenhetet meg egy 
sem. Verseinek gyűjteményét kéziratos formában jelenleg 
a zirci levéltár őrzi, más írásaival együtt. (Ágoston Zs: 
Dr. Ágoston Julián összegyűjtött kéziratai 1950-1951, In: 
Triduum Mária mennybemenetelének dogmája alkalmá-
ból, Andornaktálya 1950. dec. 28.; Szentségimádási óra, 
1951. jan.18.; Egyháztörténeti előadás, 1951. febr.18. 
stb.)  
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Egyetlen támasza Imre bácsikámnak a szerzetesrendek 
feloszlatása utáni nehéz években, édesanyja volt, akit 
haláláig mindig nagy szeretettel és tisztelettel 
„anyikának” szólított. Egerben az Érsek utca és Széche-
nyi utca sarkán még ma is álló ház első emeletén lakott 
„anyika”, kisebbik fiával, menyével és unokáival: Imré-
vel és Máriával. Nagybácsikám ha csak tehette, gyakran 
meglátogatta  egri rokonait. Ilyenkor, mindig felkereste 
azokat a jól ismert helyeket, ahová emlékei fűzték.  

Rajongásig szeretett édesanyjával, csendesen beszél-
getve, gyakran sétáltak az egykori ciszterci rendház Csiky 
Sándor utcai szárnya felé, ahol még pár éve az emeleten 
könyvekkel telezsúfolt szobája volt. Az ajtóval szemben 
ott állt hatalmas diófa íróasztala, rajta Erika írógépe. A 
városi sétájuk, minden alkalommal a ciszterci templom-
nál ért véget. (A zirci levéltár őrzi kiadatlan írását: Kirje, 
Kirje, Kisdedecske, 3 elmélkedés az egri cisztecita plébá-
nia templomban; Eger, 1950. dec. 28.) 

1951-es esztendő tele igen hideg volt, nagyapám el-
mondása szerint. A nagy hidegben a hótorlaszok miatt 
Imre testvére kerékpárjával nem tudott Egerbe feljutni. 
Ilyenkor kénytelen volt vonattal megtenni az utat. A 
vonatköltséget utólag mindig „anyika” rendezte fiának. 

Vízkeresztkor az állomásról a székesegyházba, az esti 
szentmisére sietve összefutott Kardoss Lászlóval, akitől 
első kézből hallott a kitelepítési hullámról, amely akkor 
már országos méreteket öltött. (Kardoss László szerkesztő 
kollégája  volt, akivel 1945-ben, együtt szerkesztették az 
Egri kiskalendárium c. évkönyvet.) Pár szót váltottak 
csak. Kardoss rokonaitól érkezett, akiket Pestről néhány 
hete kitelepítettek. 

 A kitelepítettekből aztán Andornaktályára is jutott. 
Egy kora tavaszi reggelen, ponyvás teherautók féltucatnál 
is több családot hoztak a faluba. Voltak közöttük idősek, 
gyerekek, nők és betegek, segítségre és orvosi ellátásra 
szorulók. Megérkezésük délutánján, Imre bácsikám hittel 
és jó szóval, kereste fel a reményvesztett embereket, a 
kitelepített családokat, új otthonaikban.  

„Másnap, miután megtapasztalta a nélkülöző csalá-
dok reményvesztett helyzetét, elment a falu párttitkárá-
hoz –akit mindenki emberséges embernek ismert a falu-
ban – megkérdezni, engedélyezné-e a legrászorultabb 
családoknak elszállásolását a parókián, ahol meleg ételt 
tudnának osztani néhány családnak. 

A pártember miután a kérést meghallgatta, felhábo-
rodva oktatta ki, a jámbor atyát: Kívánsága nem telje-
síthető, mert ellenkezik a deportáció célkitűzéseivel. 
Olyan osztályidegen elemekről van ugyanis szó, akik 
ellen büntető intézkedés folyik. Imre bácsikám erre a 
kijelentésre csendesen csak ennyit mondott: kérem szé-
pen én is voltam internált, ezért szeretnék segíteni.  

A pártember megjegyezte: „ Na, jó kérem! Az magá-
nak csak dicsőséget jelenthet, de nekem szégyen lenne 
ha bármilyen engedményt is tennék!” (Nagyapám visz-
szaemlékezése, 2002. február) 

A vasárnapi istentiszteletek alkalmával, Imre bácsikám a 
prédikációjában mindig utalt a nélkülöző családok szomo-
rú helyzetére; mise végén felhívta a hívők figyelmét, hogy 
segítsenek erejükhöz mérten a legrászorultabbaknak.  

A község pártvezető embere nem nézte jó szemmel a 
kisprépost és a káplán lelkes szolgálatát. A rendőri közeg a 
nyár elején kihallgatásra rendelte be mindkét papot a köz-
ségi őrsre. Az ügy következményeként dr. Ligeti Józsefet 
letartóztatták, nagybátyámat, Ágoston Juliánt csak hóna-
pokkal később vette az ÁVH őrizetbe, államellenes tevé-
kenység vádjával. A szomorú hírt nagybátyámról, pár nap 
múlva egy andornaktályai parasztember vitte meg a csa-
ládnak Egerbe: „Imre bácsit a rendőrség letartóztatta!” 

Áldottnak mondta dédanyám az 1952-es esztendőt, 
mert fia karácsonykor kiszabadult a börtönből. 
Kistarcsáról. Beresztóczy Miklős a papi békemozgalom 
elnöke és Horváth Richárd, alelnök, egyik volt ciszterci 
rendtársa, járt közbe ügyében. 1952. december 17-én az 
ÁEH elnökéhez írt kérvényben: 32 pap – köztük „Ágos-
ton Imre káplán volt cisztercita” szabadon bocsátását 
kérték. (Pál J: Békepapok. Katolikus békepapok Magyar-
országon 1950-1989; Egyházfórum,1995. In.108.o. 
Beresztóczy Miklós elnök és Horváth Richárd alelnök 
kérvénye az ÁEH elnökéhez) 

Nagybátyám több mint egy év után jött ki börtönéből. 
Nagyapám így emlékezett vissza, Ágoston Imre Julián 
börtönben eltöltött időszakára:  

„Imrét sokat büntették magánzárkával, ami őrjítő lett 
volna a számára, de ő úgy bírta ki, hogy zsoltárokat 
énekelt. Egyik alkalommal, amikor kihallgatásra vitték, 
a kihallgató tiszt irodájának íróasztaláról egy óvatlan 
pillanatban ceruzát lopott, amit zsebébe rejtett. Ettől 
kezdve naponta pár sort lefordított – természetesen 
fejben – Aeneis-ből, a sorokat WC papírra írva. Három 
veszélytelen órája volt naponta a magánzárkában erre a 
munkára, amikor az őrszemélyzet nem tekintett be várat-
lanul a kémlelőnyíláson: reggeli, ebéd és vacsora kiosz-
tásának idején. Ilyenkor az ügyeletesek azzal foglakoz-
tak, hogy a cellák ételbeadó ablakain átadják az étellel 
töltött csajkákat a foglyoknak. 

 Írását sohasem fedezték fel, de ettől a szellemi elfog-
laltságtól nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lett. 

Humorát sem veszítette el, nem vált kedélybeteggé a 
börtönben eltöltött idő alatt.  

Szabadulása napján, karácsony előtt, amikor a bör-
tönparancsnok közölte vele a hírt, hogy szabadon enge-
dik, ezt kérdezte: „Börtönparancsnok elvtárs, kérem 
szépen, talán itt vannak az amerikaiak?” – A börtönpa-
rancsnok ekkor – nagyapám elmondása alapján – így 
szólt: „Na te disznó, hogy mersz így beszélni!” – Mire a 
káplán így válaszolt. „Azért, kérem tisztelettel, mert 
amikor becsuktak, a börtönparancsnok elvtárs azt talál-
ta mondani nekem: Na te disznó innen csak akkor fogsz 
szabadulni ha itt lesznek az amerikaiak!” 

Ágoston Zsolt 
 

––––––––––––––––––– 
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TÉLUTÓ 
 

Ágoston Julián Andornaktályán írt szonettje 
Címe egy későbbi átiratában található 

 
Küzd még a tél. Fagy-fogát vicsorítja. 
Dermesztő szél az alvó föld felett. 
A fák tar-karja didergőn remeg 
s vérrel föstöget a nap alkonypírja 
 
 
 
borongó felhők riadt raja szálldos 
február ez még; fehér temető 
s ha kipattan egy rügy, gyors, reszkető 
simulással búvik vissza az ághoz. 
 
 
 
Mégis hiába minden. Harsanó 
örömmel készül lenn a föld ölében 
a száz titkú tavasz. S a messzi égen 
 
 
 
ezer rikkantás kél, s a föld alól 
üdén és kéken kél ki a tavasz,  
– s öreg szívemből ifjú dal fakad. 
 

A(ndornaktálya), 1951. febr. 20. 
 

 
a–––––––––––––––––––––––––––– 

 

Diákénekkari hangverseny Egerben 
 
Félkerek hatvanöt évvel ezelőtt, 1938 májusában, nagy 

diákkórus-hangversenyt rendeztek az egri Líceum udvarán. 
A város valamennyi középiskolájának énekkara szerepelt (a 
polgári iskoláké is). Az udvar egyik sarkában hatalmas szín-
padot állítottak fel, ott hangzottak el a karművek. Székeket 
nem vittek a nézőtérre. Ez nem okozott gondot, mert a hall-
gatóság legnagyobbrészt azokból a fiatalokból állt, akik nem 
voltak énekkari tagok – az a fiatalság még bírta a gyűrődést. 
A hangverseny nagyon hosszúra nyúlt, sok volt a kórus – a 
délután közepe táján kezdődött, és sötét este fejeződött be. 
Az utolsó műsorszámok alatt erős elektromos fénnyel világí-
tották meg a színpadot, amely így szép és izgalmas látványt 
nyújtott. Nagyszerű volt a szervezés és a fegyelem, a kóru-
sok gyorsan váltották egymást; amikor az egyik levonult, a 
nyomába ment fel a színpadra a másik, impozáns rendben. 
Gondolható, milyen megkapó látvány lehetett, ha most, hat 
és fél évtized múltán így emlékszem rá, meg velem együtt 
talán még egy-két diák. 

Egyházzenei műsor volt, ilyenként hirdették, csak vallásos 
ihletésű műveket énekeltek, valamennyit a capella, mert 
orgonát nem vihettek oda, más hangszert sem. A cisztercita 

gimnázium énekkara, ugyanúgy, mint a többi, két művet 
énekelt, Rássy tanár úr vezényletével, és a rendezőség neki 
osztotta azt a megtisztelő szerepet, hogy a teljes kart is vezé-
nyelhette (Gebhardi: Glória szálljon a mennybe fel… és az 
Ah hol vagy magyarok … kezdetű éneket.) 

A hangverseny utolsó két száma a tömött színpadon 
hangzott el: a sok száz – vagy majdnem ezer – dalnok 
együtt énekelt. A két záró közös ének közül az egyik Hal-
mos László ma is híres zsoltára, a „Minden földek, Istent 
dicsérjétek” volt. (Azóta szeretem nagyon a Halmos-
zsoltárt. Szerzőjével az élete végén leveleztem.) 

A hangverseny után a hatalmas kórusegyüttes az érseki 
palota oldalához vonult, és az érseknek adott szerenádként 
ott újra elénekelte a 97. zsoltárt. 

 
Feledhetetlen szép nap volt, a tavasz miatt is, a zenei ese-

mény miatt is. Nekem azonban egy kis szomorúságot oko-
zott: nem énekelhettem, mert éppen változott (mutált) a 
hangom, és Rássy tanár úr úgy látta helyesnek, hogy abban a 
tanévben ne vegyek részt az énekkar munkájában. 

Dr. Bán Ervin
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hírek...hírek...hírek... 
 
•  CISZTERCI HÍREK 
 Új novíciusok Zircen – Szent Polikárp emlékünnepén, február 23-án dr. Zakar Ferenc Polikárp főapát úr 
két novíciust öltöztetett be: Grónai Gábort, aki Damján és Kara Nándort, aki Patrik rendi nevet kapta. Ekkor tette le 
első fogadalmát a novíciátus után Imrefi Mór testvér. (Fehér/Fekete –.Pécs) 
 Papszentelés Zircen – Húsvéthétfőn szentelte pappá dr. Szendi József ny. veszprémi érsek Csécs Zoltán 
Dániel (1974), Kiss Gábor Péter (1975) és Szkaliczki Csaba Őrs (1972) diákonusokat. 
 Apátnő választás Kismaroson – A Zirci Kongregációhoz tartozó ciszterci nővérek kismarosi monosto-
rában dr. Timár Ágnes a Konstitució szabálya szerinti életkora betöltésével lemondott apátnői tisztéről. Az örökfoga-
dalmas nővérek dr. Horváth Olga eddigi perjelnőt és magisztrát választották meg apátnőjüknek. A választást dr. Zakar 
F. Polikárp a Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának főapátja megerősítette és az új apátnőt tisztségébe beiktatta. (Fe-
hér/Fekete –Pécs)  
 

•  A VIGILIA 2002. 11 ÉS 12. SZÁMAINAK borítóján a “Következő számainkból” cím alatt olvas-
hattuk, hogy tervezik Ágoston Julián írásának közlését. Az idei. számokban azonban hiába kerestük ezeket. Érdeklődő 
levelünkre a Vigilia szerkesztőjétől az alábbi választ kaptuk: 
Köszönjük megtisztelő érdeklődését Ágoston Julián írásaival kapcsolatban. A múlt év őszén a ciszterci atya unokaöccse, 
Ágoston Zsolt keresett meg bennünket azzal, hogy kiadatlan verseket közöljünk a hagyatékból, amit ő gondoz. Rövid kis 
bevezetőt is írt hozzá. Az anyag közlésre vár, és kizárólag terjedelmi okokból nem jelent még meg. Tehát nem mondtunk 
le a közlésükről, nagyon reméljük, hogy valamelyik tavaszi számunkban végre megjelenhetnek, és megemlékezhetünk a 
méltatlanul elfeledett költőről. Őszinte tisztelettel: Bende József szerkesztő. 
A 68. évfolyamában járó Vigilia a modern katolikus irodalom folyóirataként 1935. Gyertyaszentelőjén indult. Ágoston 
Julián közeli kapcsolatban állt a lappal. Versei, írásai folyamatosan jelentek meg. Ha kél a nap c. versét 1936 szeptem-
berében közölte és nem sokkal halála előtt, az 1968 augusztusi számban olvashattuk Úszik a hold  c. versét. 
Értesülésünk szerint a Vigilia 2003 májusi számában olvashatjuk Á. Zsolt cikkét. 
 

•  GERNEY BÉLA Amerikában élő diáktársunkról kaptunk híreket Várfi István, az Észak-Amerikai Ciszter-
ci Diákok Egyesülete (Cistercian Alumni Assoc. of N. America) elnöke révén. Béla bátyánk osztálya ez évben ünnepel-
né 80. érettségi találkozóját. Ő 1915–1919 években az alsó négy osztály végezte a Ciszterci Rend Egri Kath. Főgimná-
ziumában, majd szüleivel 1919-ben Amerikába vándorolt ki. Újságunk révén már évek óta kapcsolatban vagyunk vele, 
de az utóbbi időben nem hallottunk hírt róla. Nem régiben kaptunk levelet fiától, melyből megtudtuk, hogy a májusban 
98. évét betöltő édesapja a New Jerse-i államban, Woodbridge-ben egy lengyel apácák vezette szeretetotthonban él. 
Mint a levélben olvashatjuk: „Az édesapám írása igen megnehezült, már nem tud levelet írni, viszont tud, és nagyon 
szeret olvasni és levelet kapni. Tehát ha Ti, a ciszterci öregdiákok küldtök neki levelet, vagy üdvözlőlapot, biztos vagyok 
benne, hogy rettentően örülne.” Címe: A. B. GERNEY St. Joseph's Senior Home – 1-3 St. Joseph's Terrace – 
Woodbridge, NJ – 07095, USA 
Béla bátyánkat – a legidősebb egri diáktársunkat 98. születésnapja alkalmából az egri ciszterci öregdiákok nevében 
szeretettel köszöntjük. Isten sokáig éltesse jó egészségben!  
 

•  KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! − Diákszövetségünket támogatták ado-
mányukkal: Fluck Ottó (1947) Mc Lean USA – 135 $, Puky Pál (1943) Peterborough, Kanada – 100 EUR, Mohi 
Sándor (1946) Schweinfurt Németország – 20 EUR. 
 

–––––––––––– 
 

H A L O T T A I N K 
 

Diáktársaink, akiknek halálhírérõl értesültünk: 
 

 Dr. Horkay Ferenc (1944) – Budapest 
 Juhász András (1949) – Gyöngyös 
 Keresztes Attila(1946) – Budapest 
 Kertay Zoltán (1940) – Budapest 
 Veress Tibor (1946) – Budapest 

Augusztinyi Béla (1944)  
Érsek Gyula (1949) – Ózd – Bélapátfalva 
Sipos István (1938) – Nyíregyháza – Tiszaújváros 
Nagy Emil (1946)  
Ficzere Imre (1943) – USA 

 

Requiescant in pace! 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál Tóth Kamill, 3300 Eger, Vallon u. 33. tel.:(36) 429 642 ill. 
Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók Béla út 25. III. 5/A tel.:(1) 386 2295  vagy E-mail: olah@hcbc.hu– címére. 

Az Egri FEHÉR/FEKETE 2003. húsvéti számát Oláh Gyula, a „Szín e s ”-et Kovács Ottó állította össze. 
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