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TAVASZI TITOK 
 
  

Sárgát kiált a kankalin 
a pannón erdők halmain 
a szél hintázza illatát 
nyomában lila ibolyák 
s frissen sárgálló nárciszok 
megannyi tavaszi titok 
duzzadó barka fű fa ág 
köszönti az ég s föld Urát 
 
lába elé terül a rét 
fölfogja léptei neszét 
mint egykor a templom előtt 
pálmaág ünnepelte őt 
alatta virág-hódolat 
az öreg csacsi bólogat 
jól van de mi lesz ezután 
ballag tovább balog-sután 
akár az ujjongó tömeg 
még a jelent sem érti meg, 
 
csak az Úr szeme fátyolos 
szivárványosan mosolyog 
szánja a lelkes sereget 
szánalmasak hisz emberek 
 

 
mégis értük szenved ha kell 
lesz aki érte harcra kel 
Szentföldön s távol földeken 
innen és túl a tengeren 
 
lesz amíg világ a világ 
lesz aki legyőzi magát 
lesz aki a kereszt alatt 
pénteken is vele marad 
lesz aki érte él s ha kell 
halálba vele menetel 
s ünnepli mint a kankalin 
a pannón erdők halmain 
ünnepli az ég s föld Urát 
felé lengeti ibolyák 
frissen sárgálló nárciszok 
illatát s útra hinti sok 
duzzadó ágát tarka rét 
napra szikrázó örömét 
szívével felé integet 
tavasz titkát ő érti meg 
 
hogy vele halni semmi más 
mint a sírból föltámadás 
    Ágoston Julián 

 

Ágoston Julián fenti költeménye a hagyatékból került elő, a Tiszta Kút – katolikus költők versei c. antológiába 
válogatott verseinek gépelt kézirata közül, a kötetbe azonban – feltehetően terjedelmi korlátok miatt – végül 
nem került bele (37 másik verssel együtt), így nyomtatásban most jelenik meg első ízben. A vers keletkezésé-
nek ideje ismeretlen. 
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Dr. Palos Bernardin: Rendtörténeti feljegyzések 
 
Folytatjuk Bernardin atya kéziratban fennmaradt írásának közlését az egri gimnáziumunkban működött taná-
rainkról. E számunkban Küzdi Aurélról olvashatunk, aki 1891–1910 és 1924–27 években tanította iskolánkban a 
matematika-fizika tantárgyakat valamint az énekkar vezetője is volt, majd 1938–41 között pedig az egri konvent 
alperjele.  

* * *  

Küzdi Aurél (1866 – 1951) 
 

 
 

zületett 1866. dec. 17-én Budapesten, 1884-ben 
lépett a Rendbe és 1891-ben szentelték pappá. 
Áldor Imrén kívül – aki még 1839-ben született az 

ország székvárosában – az első fővárosi ember a Rend-
ben. Hívatása az első jele annak a folyamatnak, amely a 
19. század elején önállósodott, sokáig csak provinciális 
hatóerejű zirci apátságot lassan-lassan olyan szellemi és 
lelki központtá tette, amelynek vonzása immár az egész 
országra kiterjedt. Vele a nagyvárosi – hovatovább vi-
lágvárosi – ember jelent meg a zirci életben. Az az em-
ber, akinek szellemi nyugtalansága, megpihenni nem 
tudó lelki igényessége adott körülmények között nem-
csak áldás lehet valamely közösség életében, hanem 
döntő fordulatot is hozhat. S ez következett be Küzdi 
Aurél munkássága, hatása nyomán is. 

Családi származása, otthonának hagyományai nagy 
segítséget jelentettek számára. Édesapja Ritter von Kern, 
osztrák származású udvari hivatalnok, nagybátyja Pola 
parancsnokló admirálisa, nénje a Hofburg csillagkeresz-

tes udvarhölgye, ő maga szellemes, nagyműveltségű, 
tökéletesen sima modorú, valósággal az emberekkel való 
bánásmódra, azok megnyerésére született férfiú. Még 
benne él a „birodalom”-ban, polgára a nagyhatalmi hely-
zete tetőfokán delelő Osztrák-Magyar Monarchiának. 
Hazája még Galiciától Poláig, Brassótól a Bodeni-tóig 
terjed, és a szűkebb haza fogalma is azt a valósággal 
ijesztő virágzást jelentette számára, amit akkoriban a 
„Kápátoktól az Adriáig” széttáruló magyar föld élvezett. 

A fiatalember jól érezte magát az egyre növekvő te-
kintélyű Rend tagjainak sorában, ámde csakhamar úrrá 
lett rajta egyéniségének alaptulajdonsága: mindig többet, 
mindig mélyebbet, mindig fölfelé! 

Felszentelése után azonnal Egerbe került, mint a ma-
tematika és fizika tanára. Tanári működése nem mutat 
elméleti, tudós hajlamokra, sem didaktikai érdeklődésre. 
Annál inkább előtérbe lép azonban a nevelő, a lelkeket, a 
körülötte kitáruló életet megnyerni, alakítani, felfelé 
vezetni kívánó ambíciója és lelkes idealizmusát életszerű 
célok szolgálatába állító gyakorlatiassága. Új tanártípust 
hoz, voltaképpen megteremti és hatásában bemutatja a 
diákhoz és szülőkhöz egyaránt életközelségbe lépő neve-
lő-tanárt, aki előbb az egri gimnáziumnak szerez orszá-
gos hírnevet és tekintélyt, majd a rendi nevelő-oktatás 
sajátos eszménye és célkitűzése lesz, hogy rövidesen 
átlelkesítse az új budai iskolát, átalakítsa Pécset és Bu-
dát, és a magyar pedagógia történetében kitörölhetetlenül 
beírja a ciszterci nevet. Ami a magyar középiskolai 
nevelés reformjának a harmincas évek idejére eső diada-
la lett, az Egerben született meg, a rendi gimnáziumban, 
Juhász Norbert és Szvorényi József szelleme nyomdoka-
in, Kassuba Domokos pártfogása alatt olyan sajátos 
módon katolikus-pedagógus lélekből, mint Küzdi Aurélé 
is volt, s olyanok segítségével, mint korabeli egri rend-
társai. 

Ha olyan, ma magától értetődő nevelő jelenségekre 
gondolunk, mint iskolai kirándulások, szülői értekezletek 
és munkaközösségek, diákok egyéni foglalkoztatása és 
lelki irányítása, – ezek a Küzdi Aurél által megszervezett 
liceális előadásokból, kirándulásokból, zene- és ének-
karokból érthetők csak meg – történeti szemmel nézve a 
dolgokat. Ami a ciszterci nevelés újszerűsége, és más 
intézményeket, rendeket, az egész magyar nevelésügyet 
magával ragadó diadalútja volt az első világháború körül 
és utána, mindennek egyik legjelentősebb őse Küzdi 
Aurél. S aki ma sajátos ciszterci pedagógiát keres, s 
annak lényegét akarja megfogni, annak meg kell értenie 
és fel kell mérnie annak az „új”-ságnak a jelentőségét, 

S 
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ami a ciszterci iskolák legkorszerűbb kezdeményezése és 
sikere volt. 

A rendi iskolák szelleme feltartóztathatatlanul fejlő-
dött azon az úton, amelyen Küzdi Aurél járt korát 
megelőzvee. Ezért – úgy látszik, ez a gondviselésszerű 
Küzdi Aurél életében – neki más téren kellett az ugartö-
rést elvégeznie. 1910-ben egy évre Klosterneuburgba 
megy, az egyházi ének és zene tanulmányozására. Amit 
onnan hazahoz, az megint „új”-ság: a gregorián ének, a 
ciszterci énekstílus elültetése Zircen, hogy belől folya-
matosan kibontakozzék a zirci gregorián Schola, a példás 
zirci kórus-mondás, a megszépült liturgia, vagyis mind-
az, amit ma Zirc liturgikus lelkének és szellemének 
szoktunk tekinteni. 

De az útnak „felfelé” még nincs vége. A katolikussá 
nemesedett nevelés ideálja az alap, a liturgikussá szépült 
és finomodott opus Dei az eszköz ahhoz, hogy Küzdi 
Aurélnak része lehessen, mégpedig oroszlánrésze abban, 
ami nálunk a rendi, szerzetesi élet bensőségesebbé, lel-
kibbé válása terén 1912 óta végbement. Ekkor lett 
Békefi Remig zirci apát. Bár ő ezt soha le nem írta, soha 
ki nem mondta, de aki ismerte életét, kormányzását, 
ideáljait és céljait, tudja, hogy Békefi Remig számára a 
szerzeteséletnek három eleme volt: a világról való le-
mondás, a szerzetes-családi melegség és az obedientia 
sine more. Felfogásával át akarta itatni Rendjét, s ezt a 
növendékségen kellett elkezdenie. Így indult meg az a 
spiritualizálódási folyamat a Rendben, amelyet Békefi 
Remig sohasem nevezett reformnak, de amely minden 
reformnak a lényege volt. Hogy a rendi ifjúság nevelését 
átállítsa, a budapesti Bernardinum élére az éppen Inns-
bruckból hazatért fiatal Baranyai Jusztint állította, noví-
ciusmagiszterré pedig Küzdi Aurélt nevezte ki. 

Így lett Küzdi Aurél egy hatalmas kezdeményezés-
nek az elindítója. Erre a feladatra alkalmassá tették őt: 
egyéniségének egyre mélyülő iránya, Békefi apátúr cél-
kitűzésének tökéletes vállalása és hősies fokon is meg-
mutatkozó engedelmessége. Küzdi Aurél magisztersége 
alatt nőtt fel az a nemzedék, amely – tartozunk ezzel a 
tárgyilagosságnak – nem igazolta ugyan mindenben 
Békefi apátúr reménységét és az új nemzedékbe vetett 
optimizmusát, mégis lehetővé tette, hogy a paptanári 
ideál mellett, s azt egyre jobban átlelkesítve, megjelenjen 
a magyar földön a ciszterci szerzeteseszmény olyan 

gazdag tartalommal, amint ez a barokk kor vége óta már 
nem volt ismeretes. Ezzel Küzdi Aurél a monachális 
életforma és a monasztikus szerzetes-eszmény egyik 
legjelentősebb újjáélesztőjévé lett a magyar földön. 

Békefi Remig halála után Küzdi Aurél is megvált a 
magiszterségtől. Az új apáthoz valóban sokkal közvetle-
nebb, barátibb kapcsolatok fűzték, de igazi apátja, – 
Dominus et Abbas – élete végéig Békefi Remig maradt. 
Werner Adolfnak bizalmas barátja volt, amit az új tiszt-
ségei is mutatnak: egri alperjel, a Bernardinum igazgató-
ja, apáti kancellár, egri perjel, – de mindez már nem 
többlet az életében. Élete legnagyobb szolgálata magisz-
terség marad. 

A fenti vonások, eredmények Küzdi Aurél 
„servitiuma” voltak Rendje felé. Nem lehet azonban 
említés nélkül hagyni egyéni embersége három vonását. 
Az egyik: a szegénység szeretete. A jómódú családból 
származó világfi szerzetesélete a szegénység fogadalmá-
nak olyan tökéletes gyakorlása volt, ami nemcsak abban 
az időben volt ismeretlen, de mindig példamutató ma-
radt. A másik: engedelmessége. Aki annyi minden kez-
deményre volt képes, mint láttuk, teljesen feladta magát, 
akaratát, véleményét apátja akarata előtt, akár olyan 
kemény volt ez az akarat, mint Békefi apátúré, akár 
olyan kérlelő és engedékeny, mint Adolf apátúré. A 
harmadik: a magyarság iránti szeretete. A „birodalom” 
idegen gyökerű fia élete folyamán – erre a döntő élményt 
egri működése adta – ízig-vérig a föld fiává vált, de az 
asszimiláltak „fészkelődő” nacionalizmusa nélkül. Az 
öreg Küzdi Aurél a Felvidék egy része visszatérésének 
éjjelén rendtársaival együtt Egerben a rádió mellett ült. 
Lélekben ott volt ő is a budai királyi vár udvarán hul-
lámzó tömegben, amelynek szólt a kormányzói szó: 
Most pedig térjetek pihenni otthonaitokba és álmodjatok 
még szebbeket! Ezután csönd lett az éterben, míg imád-
ságos boldogsággal fölzúgott a tömeg éneke: Isten áldd 
meg a magyart! E pillanatban az öregember – talán kato-
na őseinek örökölt fegyelmezettségével – felpattant az 
asztal mellől, majd rátámaszkodva, hangosan fölzoko-
gott. S zokogása mély volt, mint a magyar sors. 

Meghalt a Rend és a magyar szerzetesek 
szétszóratásának első esztendejében Porván, a plébánián, 
ahol menedékre talált, 1951. jún. 14-én. 

 
–––––––––––––––– 

 
 IM KREUZE HEIL 

 

Was gift’ge Zungen dir auch zischeln künden, 
Was eitle Blätter dir auch rauschen mögen, 
Eins musst du tief und treu im Herzen hauen, 
Dass nirgend Heil als nur im Kreuz zu finden. 
Trau’ du den Wissen nicht, die Torheit lehren, 
Nicht falschen Worten, die das Wort verkehren. 
Und schlaf’ ich längst schon unter Friedhofslinden, 
Das sollst du stets bewahren im Gedächtnis 
Als meiner Liebe teuerstes Vermächtnis: 
Eis ist kein Heil als nur im Kreuz zu finden! 

Friedrich Wilhelm Weber (1813–1894)

ÜDV A KERESZTBEN 
 

Mit mérges nyelvek néked hírül adnak, 
S hiún a lombok néked fülbesúgnak, 
Egyet kell mélyen s hűn szívedbe vésned, 
Hogy üdvöd csupán a keresztben éred. 
Ne higgy a bölcseknek, dőrét tanítanak, 
Ne ál szavaknak, melyeket szavalnak, 
Ha holtak hársi zúgnak rég felettem, 
Emlékeidben őrizzed híven meg 
Legékesebb örökségét szívemnek: 
Üdvöt sehol sem lelsz csak a keresztben 

Bőjthe Tamás fordítása
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Csiky utcán végestelen végig… II. rész 
 

Dobrányi Zoli tovább meséli emlékeit a Csiky ut-
cáról, és annak környékéről. Fel-felvillanak a késő 
harmincas és a negyvenes évek kedves képei, ismerős 
arcokat idéz elénk, az akkori élet számtalan kis epi-
zódjáról hallhatunk. És vele együtt mi is szívesen 
emlékezünk… 

 
Az előző részben általában esett szó a Csiky utca la-

kóiról. Az újabb részben írok olyanokról is, kiknek egy 
része nem volt ugyan az utca állandó lakója, de időnként 
feltűntek rajta, és megjelenésük nem volt közömbös az 
ott lakók számára. Dancz Pali és húga egy emeletes ház 
lakói voltak. 
Pali később 
Kertay Klárit 
vette felesé-
gül, s a pár a 
püspöki palo-
ta mellett 
telepedett le. 
Idősebb 
Dancz Pál 
borkereskedő 
volt, és áldo-
zatul esett az 
esztelen 
holokausztna
k. Szücs Klári 
és Csicsáky 
Magdolna az 

Angolkis-
asszonyok 
gimnáziumába járt, és szerepelt a ciszterciekkel közösen 
rendezett Ellák előadásában. Hadd említsem meg mind-
járt Mandit, ki néhány évig itt lakott tanítóképzős osz-
tálytársaival, s később Oláh Gyuszi felesége lett. A két 
aprótermetű Hevesi lányon kívül említést kér Simonék 
Babszeme, ki nem volt közömbös akkori Géza bátyám 
számára. Kettejük meghitt kapcsolatát plátói szere-
lemnek nevezhetjük. 

Az 54. sz. ház emeletén lakott egy testvérpár, Márta 
és Dódi. Velük gyakorta élénk párbeszédet folytatott e 
sorok írója. Náluk azonban nagyobb feltűnést keltett 
egy szép szál ezredes úr, ki filigrán nejét vitte karján a 
vasárnap délelőtti nagymisére. Véletlenül mindig akkor 
léptek ki a ház kapuján, mikor a háziezred díszszázada 
lefelé vonult. Ilyenkor elengedhetetlen a kemény díszlé-
pés, melyre még az is felfigyelt, aki azokban a percek-
ben kelt fel az ágyból. 

Lehetett látni időnként Bán Ervint, ki később jeles 
nyelvi-filológiai cikkeivel doktorátust szerzett, de, mint 
a Fehér/Fekete 2006. 2. számában olvashattuk, azóta 
elköltözött közülünk. 

A tavaszi zsongás a Csiky utcán is érezhető lett, és a 
fiúk a szebb napokon a ciszterci gimi emeleti kápolná-
jában élvezték a májusi litánia utánozhatatlan hangula-
tát. 

Az Ertsey család Erzsije és Rássy tanár úr rokona, 
Frühm Gerti szintén része volt a zsongásnak. Ha nem is 
laktak a Csiky utcában, mégis nyugodtan a környék 
lakói közé számíthatjuk Bartha Ilonkát és Szontágh 
Palit. 

Felfelé haladva a baloldali házsor jeles lakóit üd-
vözölhettük Eger büszkeségeinek, a Bitskey fivéreknek 
személyében. A különféle sportkönyvek lapjait sorol-
hatnánk eredményeikkel, melyekre e kis eszme-
futtatásban, sajnos nincs elég hely. Csak annyit említek 
meg, hogy Aladár bácsinál tanult meg úszni feleségem a 
strand medencéjében. Mert Egerben, ha valaki nem tud 

úszni?… 
Az 52. 

számú ház 
lakója volt 
rajtunk kívül 

Lovniczky 
Jóska, ki 

csodálatos 
módon épen 
úszta meg a 
doni kataszt-
rófát. 

Böhm 
Béláné, Sári, 
a város meg-
szállása után 
egy orosz 
tankban ülve 

a legnagyobb 
lelkinyugalom

mal hozott be némi élelmiszert a ház már éhező lakói-
nak. 

Dobrányi fiúk – Zoli, Géza, Laci – édesanyjukkal

 A Csiky és a Vörösmarty utca sarkán álló házban la-
kott dr. Bihari József, a tanárképző főiskola orosz tan-
székének vezetője. Ott lakott még Oltai Rudolf tanár úr, 
kinek gondos szervezésével ment végbe a gimi évvégi 
tornaünnepélye. Valószínűleg nem örült túlságosan, 
mikor a csapatunk alkotta gúláról ügyetlenségem vagy 
lámpalázam következtében Győry Ivánnal együtt legu-
rultunk a kedves szülők rémületére.  

Nyolc-tíz éves gyermekként még nem tudtam kellően 
felfogni, milyen teljesítmény volt, mikor egy csoport 
zarándok Egerbakta felől mezítláb tette meg az utat.  

Akkor még szokás volt az is, hogy fiatal betleheme-
sek kértek engedélyt szerepük bemutatására. 

Említsük még meg Papp-Kökényesdy Sándor 
testőrszázados nevét és Bicu néniét, ki rajztanár és kép-
zőművész volt. 

Az a szokás uralkodott, hogy az utcabeli srácok be-
csöngettek néhány házba, és persze rögtön továbbálltak 
a bentiek bosszúságára. 

Egy Kállai nevű fagylaltos, valamint egy szódás 
hozzátartozott a heti forgalomhoz. Mindkét áru az abla-
kon át került a szoba asztalára. Az ablakoknak azonban 
nemcsak ez volt a szerepe a levegőzésen kívül.  
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Az utca felső végét lezáró kaszárnyából sétáltak le 
az elegáns, fekete nadrágos önkéntesek, a filckalapban 
járó frontharcosok és főképpen a rengeteg medáliával 
pompázó tisztek. E medáliáknak nemcsak kellemes 
csengése, de szigorú sorrendje is volt. Vázlatosan: III. 
oszt. Vaskoronarend, tiszti érdemkereszt, arany-, ezüst-, 
bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt, stb. 

Esős időszakokban alig zavarta őket, hogy a ház 
előtt álló akácfák lombja már megtöltötte a csatornákat. 
Ezt a levéltömeget időnként ki kellett szedni , hogy a 
ház falát ki ne kezdje a nedvesség. 

A város szélén lakó cigányok megjelentek a kaszár-
nya előtt, és felharsant az éhezők kiáltása: „Vitéjzúr, egy 
kis kenyeret!” Ilyenkor megnyíltak a felső emelet abla-
kai, és bombaként zúdultak le a már kőkeménnyé szá-
radt veknik. 

Nagy riadalmat keltett családunkban, mikor Géza 
bátyám néhány héttel az érettségi előtt agyhártyagyulla-
dást kapott. Egy darabig gyászos hangulat uralkodott, 
míg megjött a hír, hogy a beteg, Halmos doktor úr gon-
dos kezelése alatt nem várt iramban helyrejött, s aztán 
kitüntetéssel érettségizett. 

Voltak azért derűsebb pillanatok is a Csiky utcai la-
kásban. Laci bátyám, kezében fuvolával leült a szőnye-
gen álló hokedlire. Próbára akarta tenni, milyen muziká-
lis puli kutyánk. Ez egy darabig kábultan hallgatta a 
futamokat, aztán elrókázta magát a szőnyegre. 

Hétfői napokon reggel szedni kellett a lábam, hogy 
az ötven méterre levő Bolla-féle kis trafikból el ne vi-
gyék az utolsó „zöld újság”-ot (az akkori Nemzeti Spor-
tot) a tízes szállítmányból. Most is emlékszem a hideg 
zuhanyra, mely hírül adta, hogy az „agytröszt”-tel 
(Sárosi dr., Zsengellér, Cseh) megerősített csapatunkat 
Willimowski, a lengyelek középcsatára csúnyán elintéz-
te (Lengyelország-Magyarország 3:0). ─ Nem árt, ha 
fiaink és unokáink legalább ezt a három, hat-tíz nevet 
megjegyzik a harmincas-negyvenes évekből. Agy-
trösztnek hívták őket, mert nemcsak a lábukkal fociztak. 

És hol van már Orth, Schlosser, Korányi, Zsák, Toldi, 
Kincses, Gyetvai?… 

Mivel apám szekrénye zömmel jogi könyvekkel volt 
tele, a karácsonyi ajándékozás szép tétele volt néhány 
könyv, mint pl.: ifj. Gaál Mózes: Muki és Bubu (egy 
majom és egy elefánt bájos története), Sienkiewicz: Quo 
vadis?, Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág, 
Gárdonyi: A láthatatlan ember, May K.: Winnetou, 
Cooper: Bőrharisnya történetek, Szentiványi: A kőbal-
tás ember, Hevesi: Jelky András kalandjai, stb. 

Talán ezeknek köszönhettem, hogy fantáziám ter-
mékenyebb lett, s ezt a kedves tanító bácsik ki is hasz-
nálták. Ha kissé fel akartak lélegezni, kihívtak az első 
padba, én felültem rá, s dicsekvés nélkül mondhatom, 
hogy az osztály jó félóráig teljes csendben figyelte a 
dzsungel történeteit, az óráskígyó megjelenését, az 
erdőégést, az indiánok ravasz cselfogásait. 

Az elemi első osztályában a drága Mentusz tanító 
bácsi küldözgetett ki pemetefű cukorkáért. Ilyen alka-
lommal viszont én jutottam szabad levegőhöz.  

A Maczki Valér utcától lefelé hívta az érdeklődőket 
az Engländer-féle könyvesbolt, a Bakó-Heizer család 
kalapboltja, a kaszinó Fati Partus felirattal, a Beniczky 
féle (később műemlékké nyilvánított) patika, a mozi (a 
szó Heltai Jenő leleménye), a Stühmer édességbolt, a 
Diviaczkyék üzlete, Lusztig optikus, a Keresztény Saj-
tószövetkezet, majd az Érsek utcában a Seiler féle tex-
tilbolt. 

Gyakori, szívesen látott vendég volt nálunk 
Kelecsényi Gábor és Evetovics Miska. Péró Csaba, 
miután belelapozott a Horváth és Mangold által szer-
kesztett díszes szecessziós Világtörténelembe, ott is a 
szabadságharccal foglalkozó fejezetbe, napokig derült a 
csatakép leírásának utolsó mondatán: „Az égen sötét 
esőfelhők.” 

Ha Géza bátyámnak került jeles napja, a meghívot-
tak kissé molett egyikét így harangoztam be: Jön Vályi 
Aurél tömött kettős sorban… 

Dobrányi Zoltán 
(2006. Karácsonyi számunkban, a cikk első részében említett Kalovics helyesen Kovalkovits.) 

 

Találkozóink 2006-ben 
 
Dr. Kovács Endre diákszövetségünk elnöke kezdeményezésére ez évben is közös szentmisét szerveztünk – figyelembe 

véve, hogy a kis létszám vagy egyéb okok miatt több osztály nem tud szervezni találkozót.. Ezért 
 

Egerben, 2006. július 1-jén, szombaton 10.30-kor közös szentmisére 
 

hívunk minden egri ciszterci öregdiákot, akik más időpontban nem terveznek találkozót. 
Utána az osztálycsoportok külön-külön programot szervezhetnek. 

Diákszövetségünk segítséget nyújt, hogy a gimnáziumban egy-egy osztályterem rendelkezésre álljon baráti beszélgetésre. 
*** 

Az 1941-ben végzettek 2006. május 21-ére tervezik 65. éves érettségi találkozójukat. 
Az 1951-ben végzettek 2006. június 17-ére tervezik 55. éves érettségi találkozójukat. 

*** 

Újságunkban szeretnénk megemlékezni 1929–36 években Baksa Kristóf (I-VI.), Palos Bernardin (VII-VIII.) osztályába 
járt, életben levő diáktársainkról, aki 70 éve végeztek a Szent Bernát gimnáziumban. 

Kérjük ennek a névsornak összeállításához segítségeteket. 
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Az iskolazászlóról 
 

Csák György tanár úr érdekes, a Szent Bernát 
Gimnázium zászlajáról szóló írásra bukkanhatott, 
aki kézbe vette az iskola 2004/2005. évi Évkönyvét. 
Talán diákkorunkban sem volt alkalmunk ilyen 
részleteket felismerni az ünnepélyeinken mindig 
nagy tisztelettel fogadott zászlónkon.  

 
skolánk „régi épületének” földszinti folyosóján az 
udvari bejárattal szemben az üveges szekrény-
ben látható iskolánk egyik dicső korszakát idéző 

iskolazászló.  
Talán nem érdemtelen felidézni a zászló törté-

netében néhány olyan mozzanatot, melynek én is 
„beavatott” ismerője vagyok, hiszen édesapám és 
nagybátyám sokat meséltek iskolás éveikről. 

Az államosításkor, 1948-ban a zászló átkerült a 
Szent Bernát templom irodájába, és ott maradt 2001. 
szeptemberéig, amikor is átkerült a mai helyére. A 
volt diákok találkozóin a templomi szertartás alatt 
rendszerint kihozták a templom főhajójába, de a 
templom területét soha nem hagyta el a zászló. 

1989 májusának végén, amikor az egri gimnázi-
umi oktatás megkezdésének 300. évfordulóját ün-
nepeltük, a zászló több héten keresztül ki volt állít-

va a baloldali első mellékoltár – 
Szent Ignác-oltár – elé. Ekkor tör-
tént, hogy valaki egy óvatlan pilla-
natban ollóval kivágta a Madonna 
által tartott könyvön levő halálfejet. 
Mivel éppen előtte készítettem egy 
színes fényképet a zászló mindkét 
oldaláról, sikerült rekonstruálni az 
eredeti állapotot Baráz Mária 
obláta, azaz harmadrendi ciszterci 
nővér segítségével. 

Az évforduló kapcsán rendeztek 
egy kiállítást a ciszterci rendről az 
Ifjúsági házban, ahová átkerült több 
könyvvel és egyéb relikviával 
együtt a zászlócsúcs is. S történt, 
hogy a kiállítás végeztével másfél 
év multán sikerült csak rátalálni a 
zászlócsúcsra az egyik szekrény 
mélyén. 

Mit is láthatunk ezen a zászlón? 
Erről dr. Hegyi Kapisztrán atya, a 
gimnázium utolsó rendi igazgatója 
világosított fel. Az ő elmondása 
alapján azonosíthatók a zászlón 
látható személyek. 

A zászlón egy kora gótikus stí-
lusú csarnokot láthatunk Szent 
Bernát idejéből. Középen, arany-
trónuson a Madonna látható, bal 
kezében egy könyvön halálfejet 
tartva, jobb kezét áldón emeli a 
dicsőítésére megjelent Szent Ber-
nát felé. Az alapzaton kőbe vésve a 
Rend címere látható, melyen a 

MORS szó a francia Morimond apátságra utal, 
amelynek közvetve Heinrichau is leányapátsága, 
ahonnét a Magyarországra küldött ciszterciek Zircet 
újjáépítették. (Mori mundo: Meghalni a világnak, 
élni Istennek!) A címer közepén egy darumadár áll, 
az éberség és a szívósság ősi mitológiai jelképe. 
Csőrében a reménység zöld ágával, egyik lábában 
pedig követ tart; hogyha elaludna, ráejti a másik 
lábára, s azonnal felébred Az alvó világ felett vir-
rasztó szerzetes jelképévé vált így ez a madár. A 
Rend címere alatti jelmondat: „In omnibus 
glorificetur Deus!”, – Mindenben dicsőüljön meg az 
Isten! 

A középső rész hátterében az egri rendház, a 
gimnázium és a templom korabeli képe látható. 
Szent Bernát fehér rendi öltözetben egy perzsa 
imaszőnyegen jobb térdét meghajtva, hátterében 
egy őrangyal áll, püspöksüveget és pásztorbotot 
tartva. Balra tőle Rássy Paulin, a mennyiségtan és 
természettan tanára, az énekkar és a fúvószenekar 
vezetője, kezében kottalapot tart, előtte két fiú lát-
ható XII. századi ruházatban, harsonát fújva. A 
zászló balszélén, a háttérben a minaret, jobb szé-
lén a város főterén álló Dobó szobor látható. 

I 
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A trónszéktől jobbra áll a Rend 
akkori apátja, dr. Werner Adolf, mel-
lette dr. Kürti Menyhért főigazgató, a 
gimnázium igazgatója helyettesével, 
Küzdi Auréllal. Mögöttük teljes fegy-
verzetben egy közvitéz, jobbjában a 
nemzeti lobogóval, melyen Magyar-
ország babérkoszorúkkal ékesített 
nagycímere látható, baljában pedig 
pajzsot tart Eger város címerével. A 
közvitéz Szabó Ferenc az iskola 
testnevelő tanára. Mellette áll vitéz 
Rédei Gerő latin-görög szakos, ő 
előtte pedig dr. Bárdos József ma-
gyar-latin szakos tanár, aki egy zöld 
ruhás fiúnak magyaráz. A zászlón a 
Rend címerét tartó két angyalkán 
kívül a Madonna feje körül, a felhők 
között további tizenegy angyal látha-
tó. 

A zászlót özv. Kráhl Józsefné ké-
szítette, s önzetlen szeretettel ado-
mányozta az intézetnek – olvashatjuk 
a korabeli tudósításban. 

A zászlóhoz tartozik még két sza-
lag. Az elsőn – melyet Eger címere 
zár – a „Pro patria et libertate” felírat 
olvasható, A másodikon – amelyet a 
Rend címere zár – lévő jelmondat: 
„Ducit volentem Deus” azaz  „Isten 
akaratától vezérelve”. A két szalagot 
az állami címerrel ékesített csomó 
köti egybe, amely egy piros és egy 
zöld szalagban folytatódik. A piros szalagon az 
iskola akkori neve, a zöld szalagon a zászlószente-
lés éve olvasható, 

A vitrinben látható még a zászlórúd végére csa-
varozható zászlócsúcs, ennek közepén a Rend 
címere található, amelyen egy püspöksüveget lát-
hatunk, az egész egy kis feszületben végződik. – 
olvashatjuk Csák György tanár úr leírásában. 

* * * 
A zászlót 1927. május 15-én szentelték fel díszes 

ünneplés közepette. A korabeli Értesítőben dr. 
Evetovics Kúnó lelkes hangon számol be az esemény-
ről, melyen részt vett dr. Werner Adolf zirci apátúr is 
több mint ezer öreg és fiatal diákkal, akik 1852-től 
1927-ig voltak az intézet növendékei. 

* * * 
Érdekes az eddigiekhez hozzáfűzni, hogy az 1927. 

évi zászlószentelést megelőzően 1861-ben készült a 
ciszterci iskola első zászlója. Erről az iskola régi, 
akkoriban „az Egri Kath. Nagy-gimnasium XI. évi 
programmja az 1860/1 tanévre” címet viselő Év-
könyvben olvashatunk: „Beszámoló az újonnan ké-
szült zászló 1861. május 26-i szenteléséről” – címmel: 
„Május hó 26-kán hajtatott végre a gymnasiumi ifjúság 
ujonkészült egyházi zászlójának szentelése. ─ Mióta a 
régibb időkből, névszerint azon korból, midőn még a 
Jézustársasági atyák oktaták Egerben a gymnasiumi 

ifjuságot, fenmaradt labarumok használhatlanokká 
avultak, az egri gymnasium növendékei egy szerényke 
kereszt vezetése alatt jelentek meg a szent körmeneteken. 
Ez évben azonban lelkesbjeik buzdítására eleve elhatá-
rozván, hogy egyházi zászlót készittetnek, minden osz-
tályból választott képviselőik által az igazgatóságtól 
engedélyt kértek, hogy e célra magok közt pénzt 
gyüjthessenek … s adván kiki tehetsége szerint , 308-an 
összeadának 388 frtot s 72 krt o. é. Igy a zászlóra 
gyüjtött alap 685 o. é. frt s 72 kr-ra növekedett. … Meg-
szereztetett a nehéz fehérdamaszk kelme, megrendeltettek 
a gazdag arany paszománt, rojtok és bojtok, a képek 
festésével pedig megbizatott honunk és megyénk derék 
fia, Kováts Mihály úr, a kitönő jelességű festész, ki azo-
kat, melyek egyike sz. Alajost, másika a bold. szűz Mári-
ának országunk koronáját felajánló szent István királyt 
ábrázolja. …Pünköst hetében megkészült zászló, mely 
Buchner József úr egri polgár s derék iparos által díjta-
lanul kiállitva, rudja csucsán Magyarország cimerével, s 
nemzeti szinű szalaggal diszesitve, az egyszerű nemes 
csín minden kellékével ékeskedik; fehér szalagján e jel-
mondat áll: Isten és Haza! ─ Fölszentelésére május 26-
ka azaz Szentháromság vasárnapja tüzetett ki, hogy a 
közelgő Úrnapi sz. menet fényének emelésére egy ténye-
zővel több legyen…”  

Vajon mi lett ennek a zászlónak a sorsa? 

––––––––––––– 
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KALÁSZ MIHÁLY ELEK OCist 
 
 
Kedves tanárunkra emlékezünk, akinek a múlt évben 
volt születésének 100. éves fordulója. A Szent Bernát 
Gimnáziumunkban 1925-ben befejezett középiskola 
után indult Zircre, majd 1946-ban tért vissza tanítani 
Egerbe. Rövid két év alatt hét osztályban oktatta a 
latint és a történelmet. A szétszóratás után is otthont 
talált Egerben, míg a hatalom távozásra nem kénysze-
ríttette. 
 

 
alász Mihály Elek OCist a régi Torna megyei 
Szentandráson (ma Tornaszentandrás) született 
1905. október 5-én, jómódú parasztcsalád negye-

dik gyermekeként. Édesapja, Kalász András tíz évet szol-
gált fiatal korában az Amerikai Egyesült Államok hadse-
regében, mint lovaskatona. Édesanyját Bellus Rozáliának 
hívták. 

Gyermeküket, miután szülőfalujában elvégezte az 
elemi népiskola négy osztályát, Kassán a premontrei rend 
gimnáziumába íratták be. A trianoni béke következtében 
azonban Kassán nem folytathatta tanulmányait, ezért az 
1919/20-as tanévtől középiskoláját Egerben, a Ciszterci 
Rend Egri Katholikus Főgimnáziumában végezte. A 
legtöbb tanévben „vastagbetűs”, ösztöndíjas tanulóként 
zárt. Különböző adományokban és jutalmakban részesült. 
Érettségi vizsgája jelesre sikerült. 

Érettségi után jelentkezett és felvételt nyert 1925. au-
gusztus 29-én Zircen a ciszterci rendbe. 1926 augusztus 
30-án letette, szintén Zircen, az egyszerű és 1930. június 
21-én az ünnepélyes fogadalmat. 1930. július 6-án áldo-
zópappá szentelték. Ezt követően még a fenti évben 
felvételt nyert a Pázmány Péter Tudományegyetem Böl-

csésztudományi Karára, ahol 1932-ben történelem-latin 
szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. 

Ugyanebben az évben magyar művelődéstörténelem-
ből doktori szigorlatot tett. Doktori értekezésének címe: 
A szentgotthárdi apátság birtokviszonyai és a ciszterci 
gazdálkodás a középkorban. Disszertációja a Tanulmá-
nyok a magyar mezőgazdaság történetéhez című kiad-
ványsorozatban látott napvilágot. Monográfiája bevezető-
jében rövid összefoglalót adott a szentgotthárdi apátság 
alapításának történetéről. Majd mondanivalóját tíz feje-
zetben fejezte ki: 

– Az apátság földrajzi viszonyai  
– Az apátsági birtokok kiépítése 
– A birtokok jogi helyzetének elemzése 
– Az apátság munkaerőviszonyai 
– A gazdálkodás ágazatainak feltárása 
– A gazdálkodással összefüggő pénzügyi helyzet 

bemutatása 
– Az apátság nagyobb vállalkozásainak ismertetése 
– Az apátsághoz tartozó jobbágyközségek bemuta-

tása 
– Egy 1350-es földesúri per leírása, melyet az 

apátság folytatott a jobbágyaival 
– Az apátság kegyurainak bemutatása 
A függelék az apátok, a rendtagok és a jobbágyok 

névsorát tartalmazza. 
 

Kalász Elek eme írásával egyrészt ismerteti egy ma-
gyar középkori ciszterci apátsági birtokot, másrészt képet 
nyújt általában a ciszterci gazdálkodásról, mely első rész-
letes és rendszeres bemutatása a témának történelmi iro-
dalmunkban. A munka nagy értéke a fönnmaradt szerze-
tes-, munkástestvér- és jobbágynevek közlése, a részletes 
bibliográfia és térkép, melyeknek nagy hasznát vehették a 
településtörténeti kutatások is. 

A középiskolai tanári oklevél megszerzése után egy 
évig, az 1932–33-as tanévben gyakorló tanár volt a fővá-
rosban. A következő tanévben Szentgotthárdon hitoktató, 
majd jószágkormányzó és erdőfelügyelő lett. Miután 
munkáját kitűnően teljesítette, apátja 1937 nyarán kine-
vezte a rend budai gimnáziuma tanárának, emellett a 
budai ciszterci plébánián segédlelkészként is működött. A 
gimnáziumban latint, történelmet, magyart, hit- és er-
kölcstant, földrajzot oktatott, valamint osztályfőnöki, 
jegyzői, cserkésztiszti feladatokat látott el. 

A rend apátja 1942 nyarán gimnáziumi tanárként Ba-
jára helyezte. A sokrétű intézményi feladatok ellátásán 
kívül a tanév során a helybeli középfokú Kertészeti Tan-
intézetben gazdaságtörténetet oktatott, valamint lelkipász-
tori feladatokat is ellátott. Részt vett a katonaság húsvéti 
gyóntatásában. Az iskolai szünidőben pedig szülőfaluja 
lelkipásztorának segített. 

Az intézet 1942–1943-as évkönyvében látott napvilá-
got a többéves szorgos munkája eredményeképpen meg-
írt: Vázlatok a magyar földön 800 éves ciszterci rend 

K



2006. HÚSVÉT Egri FEHÉR/FEKETE 9 
 

munkájáról című dolgozata. A szokásos bevezető után 
mondanivalóját az alábbi beosztásban fejtette ki: 

– a napi zsolozsma központi szerepe a ciszterciek 
életében 

– a szerzetesek lelkipásztorkodó, tanítói tevékeny-
sége 

– a cisztercieknek a tudományban, a művészetek 
fejlesztésében, a mindenkori uralkodók szolgála-
tában és a honvédelemben végzett tevékenysége 

– a rend tagjainak a szociális munka, a mezőgaz-
dálkodás, az ipar és a kereskedelem terén végzett 
munkája 

– a ciszterci apácák élete 
Munkáját a szakemberek oly nagyra értékelték, hogy ké-

sőbb könyv alakban is napvilágot látott. Tanulmányát a rend 
történészei jelenleg is az egyik alapmunkaként kezelik. 

1944 nyarán apátja a rend székesfehérvári, Szent Ist-
vánról elnevezett gimnáziumába helyezte. Fél év múlva a 
Vörös Hadsereg elérte Székesfehérvárt is. A város front 
alatti életében rendkívül talpraesetten viselkedett, majd 
aktívan részt vett a helyreállítási munkálatokban. 

Életének új szakasza kezdődött az egri rendházban, 
ahová 1946 nyarán Endrédy Vendel apát helyezte. A 
gimnáziumban és a hozzá tartozó általános iskolában 
oktatott, az irodai munkákat is ő végezte. Tanított a hely-
beli Érseki Jogakadémián is. 

Az 1948–49-es tanévben az érseki Hittudományi Fő-
iskola teológiai tanulmányokra előkészítő tanfolyamán 
oktatott. 1949 nyarán azonban, jelenleg ismeretlen okból, 
el kellett hagynia Egert. Ekkor szülőfalujába ment szülei-
hez, s ott a hétköznapokon fizikai munkát végzett, vasár-
naponként pedig segített a helybeli plébánosnak. Szülőfa-
lujában 1950 nyaráig tevékenykedett. Ekkor ismét Egerbe 
került, ahol a ciszterci plébánián működött. Maga köré 
gyűjtötte a fiatalokat, a közös túrákon mindig volt tábori 
mise, melynek keretében egyházias, keresztény szellem-
ben nevelte és oktatta a diákokat.  

Egy korabeli rendelet szerint el kellett hagynia a 
templomi lakását, így Ambrus Adrienn szüleihez költö-
zött, ahol viszonylag nyugodt körülmények között élhe-
tett 1961 nyaráig. Ekkor egy éjjel a rendőrség – 
egyidőben az egész országban, így Egerben is – házkuta-
tást tartott. E házkutatás a ciszterci rend tagjainak politi-
kai megfélemlítését és elnémítását szolgálta. Rendőrségi 
eljárás folyt Kalász Elek ellen is, amely Egerből történő 
kényszerű elköltöztetését eredményezte. A pannonhalmi 
Szociális Otthonba került és ott élt haláláig.  

Kitartással gyűjtötte szülőhelyén tett látogatásai al-
kalmával annak történeti adatait, melyek felhasználásával 
számos történeti tárgyú előadást tartott a pannonhalmi 
Szociális Otthonban. Szülőföldjéhez haláláig melegen 
ragaszkodott. Még Pannonhalmán is szülőfalujának Ár-
pád-kori műemléktemploma foglalkoztatta. Szívósan 
küzdötte ki annak restaurálását az Országos Műemlékvé-
delmi Felügyelőségen. 

Halála előtt néhány évvel szülőfalujában érte kisebb 
agyvérzés, amiből felépült. Azonban az 1974. május 15-én 
kapott agyvérzést nem élte túl. Életének 69-ik, szerzetessé-
gének 49-ik, áldozópapságának 44-ik évében, 1974. május 
20-án hunyt el. Beszentelésére 1974. május 30-án került 
sor a budapesti Farkasréti temetőben. Ezt követően június 
4-én szülőfalujában, Tornaszentandráson helyezték örök 
nyugalomra, az Árpád-kori templom tövébe. 

* * * 

Nagyon szerette a természetet. Nemcsak szerette, de 
értette is. Nagy élmény volt az erdőket járni, mert felejt-
hetetlen emléket tudott ébreszteni a szívekben – olvashat-
juk a Szolgálatban, 1974-ben megjelent emlékezésben. 
Gyászjelentésén olvasható a Szent Bernát-i idézet: „Több 
olvasnivalót talált az erdőkben, mint a könyvekben; a fák, 
a kövek olyan ismeretekre vezették, amelyeket máshonnan 
nem hallhatott.” 

 (Összeállítva Tornaszentandrás honlapja és a Szolgálat 
folyóirat 1974. 24. sz. alapján) 

––––––––––––––– 
 

A DIÁKSZÖVETSÉG 2005 ÉVI PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL 
Czél Iván diákszövetségünk gazdasági megbízottja készítette a jelentést. Az Alapítvány pénzügyi helyzetét dr. Ertsey Csaba, 

a kuratórium elnökének tájékoztatása alapján közöljük. 
 

 CDEO pénzforgalma 2005. 01. 01-jétől – 12.31-ig  Ciszt. Alapítvány pénzforgalma 2005. 01. 01-jétől – 12.31-ig
 Nyitó állomány 2005. 01. 01-jén 

 

Bevételek 
– Tagdíj- adomány-befizetések 
– Banki kamatjóváírás és egyéb 

Összesen 
 

Kiadások: 
– Fekete/Fehér újság  
– Posta, nyomtatvány költség.  
– Bankköltség 
– Jutalmak a Gárdonyi Gimnázium részére  
– Egyéb kiadások 

Összesen 
 

Záró állomány 2005.12.31-én 

324 280Ft
 

 
490 588Ft

        983Ft
491 571Ft

 

 
229 823Ft 
58 165Ft
44 602Ft
30 000Ft

  19 800Ft
382 390Ft

 

433 461Ft

Nyitó állomány 2005. 01. 01-jén 
 

Bevételek 
– Alapítványi befizetések 
– Kamatjóváírás 

Összesen 
 

Kiadások: 
– Bankköltség 
– Ügyviteli kiadások 

Összesen 
 

Záró állomány 2005.12.31-én 

377 708Ft
 

25 000Ft
      572Ft
25 572Ft

 

 
19 164Ft

       609Ft
19 773Ft

383 507 Ft
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Tanáraink leveleiből 
 

Bizonyára sokan őrizgetünk öreg irataink kö-
zött volt tanárainkról kapott leveleket. Kedves 
emlékek ezek, melyek főleg érettségi találkozók 
során bukkannak elő. Többen is jelezték már, 
hogy jó lenne, ha ezeket a leveleket afféle ar-
chívumban őriznék meg (az iskolánkban) az 
utókor számára, hiszen szépen példázzák a 
ciszterci iskolákban tapasztalhatóa tanár-
tanítvány közti család-melegségű kapcsolatot. 
 
Az egyik „tanári-levelet” – Divinyi Mihály „civil” 
tanárunk írását – dr. Valentin Kálmán, 1939-ben 
érettségizett diáktársunk küldte azzal a kéréssel, 
hogy közöljük újságunkban. Komár László osz-
tálytársa őrizgette közel 70 éven keresztül. 
Divinyi Mihály a V–VI osztályban oktatta a fran-
cia nyelvet osztályukban. Mint kezdő, „okl. kise-
gítő óraadó” tanár 1935 februárjától az 1936/37. 
tanév végéig tanított az iskolánkban. A következő 
tanévtől már a budapesti II. ker. kir. kat. gimnázi-
umban folytatta tanári pályáját. Később a budai 
Szent Imre Gimnázium utódjában, a József Attila 
gimnáziumban volt igazgató. Ma Budapesten él. 
Szeretettel köszöntjük a századik évéhez közeledő 
tanár urat! 
 
 
    * * * 
          * * * 

 
 
 
 
 
Szabó Tihamér, közismert nevén 
„Tichó” tanár úr levelét – több 
másikkal együtt – Kádár Emil diák-
társunk adta át „szerkesztőségünk-
nek”. Emil osztálya találkozóinak 
egyik szervezője volt, innen a levél. 
Kedves, finoman udvarias fogalma-
zása elénk idézi hittanárunkat, 
betűiben pedig az óráin készült 
tábla-képekre ismerhetünk rá.  
„Szabó Tihamér (1894–1979) hitta-
nárunk volt iskolánkban az 1940–
1948 években.  
„…Nem volt jeles szónok, sem kivá-
ló didakta, de amit tanított hitünk-
ről, amit hirdetett az evangéliumról, 
azt átélte, és meleg szívén át sugá-
rozta szószékről és katedráról egy-
aránt.” – olvashatjuk Palos 
Bernardin nekrológjában. 



2006. HÚSVÉT Egri FEHÉR/FEKETE 11 
 

CISZTERCI ISKOLÁK NAPJAINKBAN 
 
 
Mi, egriek, büszkék lehetünk arra, hogy a ciszterci oktatás elsőként Egerben indult el. Később, 1813-ban Szé-

kesfehérvár és Pécs városaiban vette át a rend a gimnáziumokat, majd 1879-ban Baján jelent a fehér-fekete ha-
bitus, s végül 1912-től Budapesten is. A rendnek ekkor már öt gimnáziuma volt. 

A ciszterci iskolák közötti kapcsolatot – ha diákkorunkra emlékezünk – elsősorban tanárainkon keresztül ér-
zékeltük: akkor, amikor szeptemberben, évinduláskor, egy-két új tanárunkról megtudtuk, azelőtt melyik ciszter-
ci iskolában tanított, vagy értesültünk róla, hogy melyik iskolába helyezte apátúr valamelyik tanárunkat. Így 
aztán – lélekben – éreztünk közösséget. 

Nagy élmény volt 1942-ben a Ciszterci Rend Magyarországra településének 800. esztendejében rendezett cisz-
terci nagytábor Szentgotthárdon. Itt egy kicsit közelebb kerültek egymáshoz az iskolák diákjai, cserkészei. 1948-
ban pedig éppen az államosítás napjaiban Pécsett találkozott az öt gimnázium sportoló ifjúsága. Egyre szorosab-
bá vált a kapcsolat az iskolák között.  

Azután tanárainkkal együtt mi is szétszórattattunk… 
Negyven év múltán kezdődött minden elölről. Ma négy gimnáziuma van a Ciszterci Rendnek hazánkban. A 

pécsiek Fehér/Feketéjében sorra mutatkoznak be ezek az újjáéledt ciszterci iskolák. Kérésünkre az újság szer-
kesztője, aki egyben a pécsi diákszövetség elnöke, Regős Sándor diáktársunk készségesen rendelkezésünkre bo-
csátotta ezeket az írásokat.  

Először a budai iskoláról közölt cikket olvashatjuk. 
 

Bemutatkozik budai testvérintézményünk, a Szent Imre gimnázium 
 

irc ciszterci apátja, Békefi Remig 1912-ben a kul-
tuszkormányzattal és a székesfővárossal együttmű-
ködve hívta életre a Budai Ciszterci Szent Imre 

Gimnáziumot, akkoriban még – saját épület híján – a Váli 
utcai iskolában. A ciszterciek a lendületesen fejlődő Dél-
Budára iskolát, templomot és rendházat álmodtak és az 
iskolával kezdték. A fejlődést megakasztotta az I. világhá-
ború és Trianon világa, és a Werner Adolf zirci apát kez-
deményezte építkezéssel csak 1929-re készülhetett el a 
Szent Imre Gimnázium Wälder Gyula műépítész tervezte 
mai épülete. A következő két évtizedben, az addigra már 
hírnevet szerzett iskolában – olyan nagynevű igazgatók 
irányítása mellett, mint Bitter Illés, Hadarits-Endrédy Ven-
del és Brisits Frigyes – a ciszterci nevelés nagyszerű ered-
ményeket ért el, kiválóan felkészített és tisztességre hívott 
fiatalok szárnyra bocsátásával. (Közülük nem kevesen a 
tudományos és művészeti élet, illetve a közélet ismert és 
elismert kiválóságai lettek.) 

A második világégés és a szovjet megszállás következ-
ményeként kialakult helyzetben került sor az iskola államo-
sítására 1948-ban. A következő évtizedekben, az utód Jó-
zsef Attila Gimnáziumban végig élt és érvényesült a cisz-
terci múlt hagyománya és amikor az 1989–1990-es rend-
szerváltással lehetősége nyílt a szerzetesrendi iskolák újra-
indításának, Kerekes Károly zirci apát kezdeményezte a 
budai gimnázium visszaadását. Több éves, bonyolult átadá-
si-átvételi folyamat lezárásaként 1997-ben – immár Zakar 
F. Polikárp zirci főapát irányítása mellett – kezdhette meg 
újra oktató-nevelő tevékenységét a Budai Ciszterci Szent 
Imre Gimnázium, amely ma már 8 évfolyamos és 4 évfo-
lyamos (vegyes szerkezetű) középiskolaként működik. A 
tanulók létszáma 896. Nekik olyan elődök nyomdokába kell 
lépniük, mint Waldapfel József, Latinovits Zoltán, Abody 
Béla, Hámori József, Andrásfalvi Bertalan – csak néhány 
név a sok híresség közül, akik alma maternek tekinthetik a 
Szent Imre Gimnáziumot. 

Az egyházi iskola célja, hogy a diákok megismerjék és 
megszeressék a rendet, életük, munkájuk, környezetük 
rendjének fenntartását – vallja Párdányi Miklós  igazgató. 
Minden tanuló általános tanterv szerint tanul, de a tehetség-
gondozást nagyon komolyan vesszük. Első idegen nyelv-
ként angolt és a németet lehet választani, második idegen 
nyelvként ezeken kívül franciát és olaszt, de a nyolc évfo-
lyamos képzésben részesülő tanulók harmadik nyelvként 
latinul is tanulnak. (5–8. osztályban). A keresztény szellemű 
nevelés nemcsak a heti két hittanórában (katolikus, reformá-
tus vagy evangélikus) és a heti közös szentmisén való rész-
vételben nyilvánul meg, hanem átszövi a tanítás egészét.  

Nevelő iskolának tartjuk magunkat, hangsúlyt helye-
zünk arra is, hogy a diákság a legkülönbözőbb elgondolásait 
valóra tudja váltani. Az iskola komolyan akar építeni a 
családi házzal való szoros együttműködésre is. 

A gimnáziumunk – a fenntartó Ciszterci Rend hagyo-
mányaira és tapasztalataira építve – megfogalmazott célja, 
és nevelésének alapja: A nevelés-oktatás tudatosan megter-
vezett és szervezett tevékenység, melynek során a fiatalok 
személyiségének kiművelésére törekszünk, vagyis szüksé-
gesnek tartjuk, hogy átéljék emberi méltóságukat (a szemé-

Z
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lyességet) és szabadságuk következményeként felelősségü-
ket. Ki kell alakítani a kötelességek és jogok egyensúlyát 
úgy, hogy a kötelességtudat ne billenjen át aggályoskodásba 
és görcsösségbe, míg a jogok az emberi méltóságot biztosít-
sák, mások jogainak nagylelkű tiszteletben tartása mellett. 
Táruljon fel az egyén és közösség egymásrautaltsága, ami-
vel elkerülhető mind az individualizmus, mind a kollekti-
vizmus zsákutcája, lévén mindkettő az önfeladás veszélyét 
rejti magában.  

A tanulók esélyegyenlősége az egyéni bánásmóddal, 
differenciált foglalkoztatással segíthető elő, melynek iga-
zodnia kell adottságaihoz, körülményeihez. Figyelembe 
kívánjuk venni az eltérő képességű, tapasztalatú, érdeklődé-
sű, egészségű, családi- és társadalmi hátterű fiatalok sokfé-
leségét, sokszínű természetét, érzékenységét. Nem csupán 
egyéniségük, jellemük fejlesztésére, önállóságuk, felelős-
ségtudatuk és függetlenségük megélésére nevelünk, hanem 
a különbözőségük megértésére is. 

Nevelési tervünk alapjaihoz szorosan hozzátartozik, 
hogy úgy tartjuk, hogy az egészség a testi, lelki és szociális 
harmónia állapota. Fontos, hogy a fiatalság felismerje, 
hogy egészsége érték, amelyet egyénnek és közösségnek 
egyaránt óvnia, ápolnia kell. Ez csak akkor működhet, ha 
sikerül kialakítani a diákokban az önmagukért és másokért 
érzett felelősség tudatát. Legfontosabb a megelőzés és az 
egészségmegőrző szokások kialakításának segítése: a helyes 
táplálkozás- és mozgáskultúra, a testápolási szokások meg-
ismertetése, az egészségkárosító tényezők lehetőleg teljes 
kiiktatása. (A tanulóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy 
az alkoholizálás, dohányzás, kábítószer-fogyasztás, szexuá-
lis szabadosság, helytelen gyógyszerfogyasztás és vegy-
szerkezelés súlyosan veszélyesek saját életkilátásaikra és 
rendkívüli módon terhelik a közösséget, társadalmat.)  

A testi nevelés célja az egészséges testi és lelki fejlődés, 
a rendszeres mozgás iránti igény felkeltése és kielégítése, a 
fizikai, értelmi és akarati tulajdonságok – ügyesség, gyorsa-
ság, mozgáskészség, állóképesség, önfegyelem, cselekvés-

biztonság – fejlesztése. Ennek során differenciált terhelésre 
kell törekedni. A mozgásélmény öröme és az egyénhez mért 
követelményszintek ösztönzik a tanulókat képességeik és 
akaratuk fejlesztésére. Az egyéni adottságokhoz mért köve-
telményszintek megállapítása segíti az önismeret kialakítá-
sát és a másság tiszteletét. Ennek eredménye biztosíthatja, 
hogy a fiatalok saját együttélési és együttműködési gyakor-
latában (menet közben) érvényesüljön az esélyek kiegyensú-
lyozására, a kölcsönös kisegítésre irányuló szándék. Az 
akaraterő, az állóképesség, az edzettség kifejlesztése mind a 
jellemépítés, jellemformálás, mind a továbbtanulás és a 
felnőttkori teljesítőképesség szempontjából rendkívül fon-
tos. Biztosítani kell, hogy az ifjúság felszabadultan, de a 
szabályok betartásával tanuljon meg játszani és versenyez-
ni. Tanulják meg a vereséget elviselni és a győzelem öröme 
mellett képesek legyenek a mások sikerét is jó szívvel elis-
merni és értékelni. A sport-versenyek becsületes helytállás-
ra és tiszta küzdelemre ösztönözzenek. Az iskola színeiben 
indulók érezzék kötelességüknek a lehető legjobb eredmény 
elérését, legyenek tudatában, hogy közösséget képviselnek. 
Teljesítményükre figyeljen oda az egész iskola. 

 A tanórákon kívüli sportolási lehetőségek biztosításával 
az iskolának elő kell segítenie, hogy a rendszeres mozgás és 
testedzés a tanulókban elemi igény maradjon tanulmányaik 
befejezése után is.  

Minden lehetséges eszközt és alkalmat felhasználva kell 
elősegíteni azoknak a közösségi összetartó erőknek a növe-
kedését, amelyek erősítik a tanulók kötődését a nemzethez, 
azt az érzést és meggyőződést, hogy jó dolog a független és 
demokratikus Magyarország polgárának lenni. Nyilvánvaló, 
hogy az azonosulás meghatározó eleme a nemzeti 
kultúrkincs megismerése, elsajátítása és beágyazása. Ennek 
tudatában kell nemzetünk sorsáért felelősséget érző, tenni 
akaró és tudó állampolgárokat nevelni, akik értik és meg-
becsülik a velünk együtt élő szomszédos és távolabbi népe-
ket és kultúrájukat és értékelik az alkotó és termékeny kul-
turális kölcsönhatások lehetőségét.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
 
Ez a képet Rédei Rezső testnevelőtanár úr hagyatékából 
küldte kedves felesége Mucika. 
Rássy tanár úr a fúvószenekart vezényli.  
A kép 1942 májusában készült, valószínűleg az ország-
zászlónál. 
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AZ ÉRDI CISZTERCI NŐVÉREK 
 

z érdi Regina Mundi monostor apátnője, Punk M. Gemma ciszterci nővér, a Parma Fidei – a Hit Pajzsa – ki-
tüntetést vette át február 25-én. A 2002-ben alapított kitüntetésben azok az egyházi személyiségek részesülhet-
nek, akik a kommunista diktatúra évtizedeiben hűek maradtak hitükhöz, magyarságukhoz. 

Ebből az alkalomból a sajtóban és a rádióban többször olvashattunk, hallhattunk az érdi ciszterci monostorról, a 
magyar ciszterci nővérek XX. századi történetéről. Az alábbiakban a Magyar Nemzet napilap vasárnapi Magazin-
jában a 2006. február 25-án megjelent, Stefka Istvánnak Gemma apátnővel készült interjújából közlünk részleteket. 
 
– Gemma nővér, hogyan lett apáca? 
– Zircen születtem, és boldog, meleg családi fészekben 
éltem a zirci atyák közelében. Óvodás koromtól kezdve 
kedves nővérek neveltek, a cisztercita atyák tanították a 
hittant, és megérintett lelkiségük levegője. Naszályi Emil 
atya, teológiai doktor és novícius mester, a zirci kórus veze-
tője nagy hatással volt rám. Zirc monasztikus élete, az ünne-
pélyes liturgia vonzotta a fiatal lányokat, és egyre többünk-
ben felébredt a vágy a magyar cisztercita női monasztikus 
élet újjáélesztésére, hogy Szent Benedek regulája szerint 
éljünk. Emil atya kezében futottak össze a szálak, aki na-
gyon sokat foglalko-
zott velünk. Már 
tizenhat éves korom-
ban eldöntöttem, 
hogy biztosan nem 
megyek férjhez. 
Endrédy Vendel zirci 
apát úr Emil atyára 
bízta az új ciszterci 
női közösség meg-
szervezését. 1945. 
június 11-én kezdtük 
el a közös életet, 
ekkor költöztünk be 
ideiglenes lakhe-
lyünkre, a 
nagyesztergári plé-
bános által felajánlott 
kis falusi házba. 
– Hogyan kezdődött 
a szolgálat? 
– Tizenegy fiatal lány, köztük én is 1945. december 16-án 
öltöttük magunkra a fehér cisztercita habitust. Régi istállóból 
alakítottuk ki a kápolnát és lakhelyünket, amelyet 
Bakonyboldogasszonynak neveztünk el. A monostorban 
mindennap hajnali kettőkor keltünk, Szent Benedek regulá-
jának fegyelmében éltünk, napfölkeltekor szentmisén vet-
tünk részt. Emil atya órákat adott liturgiából, gregorián 
énekből, latinból, de ő tanította a rendtörténetet, az aszketi-
kát, az egyházjogot is, és sok időt szenteltünk a zsoltárok 
tanulmányozásának. Tavasztól őszig egész nap keményen 
dolgoztunk a mezőn. Ötven hold földet műveltünk. Krump-
lit, kukoricát, búzát, kerti növényeket gondoztunk, disznót, 
tehenet, tyúkokat tartottunk. Önellátó volt a közösségünk. 
Természetesen nekünk is ugyanúgy be kellett szolgáltatnunk 
a termést, mint a többi gazdának. 
– Miért választotta a Gemma nevet? 
– Azt nem én választottam, kaptam 1946. december 17-én, 
amikor az alapító nővérekkel három évre szóló fogadalmat 

tettünk, és titkos szavazással megválasztottak elöljárójuknak, 
perjelnőnek. Tizenkilenc évesen én voltam a legfiatalabb. 
Aztán 1949-ben örökfogadalmat tettünk, és egész életre 
megválasztottak a Regina Mundi nővérei elöljárójuknak. 
Hatvanadik éve vagyok elöljáró. 
– Nem sokkal később a magyar szerzetesrendeket, közössé-
geket 1950-ben feloszlatták, az atyákat, testvéreket, nővére-
ket elhurcolták, internálták, szétszórták. 
– Mivel a mi közösségünk kicsi volt, szinte legutolsóként 
oszlattak fel bennünket 1950. november 21-én. A földünket, 
a monostort elvették, és az újracsoportosulás tiltásával szét-

szórtak bennünket. Emil 
atyával azonban más-
képpen gondoltuk. A 
nővérekkel egyetértet-
tünk abban, hogy elve-
hetik mindenünket, de a 
szerzetesi fogadalmunk 
alól, amelyet Istennek 
tettünk, az állam nem 
menthet fel bennünket. 
Naszályi Emil atyával 
összehívtuk a közössé-
get, és megkérdeztük a 
nővérektől, hogy vállal-
ják-e az engedelmessé-
get, és titoktartással 
folytatni akarják-e a 

szerzetesi életet. 
– Hányan vállalták? 
– Mind a húszan. Kis 

csoportokba osztottuk őket. Civil ruhába öltöztünk, néhá-
nyan a plébánián helyezkedtek el, mások a barátaik, rokona-
ik által felajánlott lakásokban. Én először a szüleimhez köl-
töztem Zircre három nővérrel. Ugyanúgy éltünk, mint addig, 
imádkoztunk, biztosítottuk az istendicsérő zsolozsma folyto-
nosságát. Emil atyával ketten elhatároztuk, hogy a főváros 
környékén keresünk házat, ahol nem vagyunk szem előtt, és 
újra egybefoghatjuk a rendünket. Többhetes keresgélés után 
Budapesttől 17 kilométerre, Érden vettünk egy kis házat 
nagy kerttel. Emil atya, idős édesanyja, néhány nővér és én 
gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, 1951 februárjában 
egyszerű család látszatát keltve költöztünk a házba. A lé-
nyeg, hogy rejtettségben, illegalitásban gyakorolhassuk a 
monasztikus életet. 
– Abban az időben kötelező volt elhelyezkedni. Gemma anya 
és a többiek hol dolgoztak? 
– Amikor feloszlattak bennünket, és kijöttünk a monostor-
ból, kicsit idegenül álltunk a világban, mert nem ismertük a 
pénzt, nem ismertük a kinti életet. Nem volt könnyű a kon-

A 

Regina Mundi monostor Érden 
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venten kívül beilleszkedni a dolgozó tömegbe, de meg kel-
lett tennünk. Volt, aki segédmunkásként, titkárnőként, köny-
velőként, vegyészként vagy tudományos kutatóként helyez-
kedett el. Természetesen senki sem fedte fel szerzetesnői 
mivoltát. Emil atya Budára járt, a cisztercita Szent Imre-
templomba, ahol minden reggel megtartotta prédikációját. 
Ödön atya, a plébános nagyon gavallérosan megfizette Emil 
atyát, és kezdetben abból éltünk. 
– Ön hol talált munkát? 
– Húsz évig dolgoztam a dél-budai cukrászüzemben admi-
nisztrátorként Zsófia sororral együtt. Ő volt a főnököm az 
üzemben, aztán munka után, amikor hazaértünk, szerepet 
cseréltünk, ismét apátnő lettem. De olyan hatékony volt a 
titoktartásunk, hogy nem jöttek rá szerzetesi mivoltunkra. 
Még az érdi szomszédok sem tudták, kik vagyunk. Engem a 
nővérek édesanyának hívtak, Emil atyát pedig Jani bácsinak. 
Az érdi ház lett azoknak a nővéreknek is a találkozóhelye, 
mintegy „anyaháza”, akik másutt laktak, de a zsolozsmát ők 
is megszakítás nélkül folytatták lakásuk zárt ajtaja-ablaka 
mögött. A szentgyónás helye és időpontja alkalmanként 
változott. A titoktartás és az engedelmesség jegyében ment 
mindenki a munkahelyére, mint a Bakonyban a földekre. 
Emil atya azt vallotta, hogy amit Isten elvesz, az az Ő akara-
ta. Ha azonban mi hagyunk el valamit a kötelezettségeink-
ből, azért mi vagyunk a felelősek. A kertet ugyanúgy művel-
tük, mint a földjeinket. Termesztettünk hagymát, zöldséget, 
vagy hatvan őszibarackfánk volt, a termést vittük a piacra. 
Szegényen, spórolósan éltünk, de pénzt mindig tudtunk 
félretenni. 
– Meddig lehetett rejtve maradni? 
– A házba négyen voltunk bejelentve, de mindig többen 
laktunk benne. A bajok 1961-ben kezdődtek, amikor elkezd-
tek figyelni bennünket. Az vált gyanússá nekünk, hogy a 
kert körül délután négy óra tájt több szerelmespár jelent 
meg. Sétáltak, hosszan nézték a kertet, a házat és azt, aho-
gyan hazatérünk. Később vált világossá, hogy nyomozók 
voltak. Közben, 1965 novemberében VI. Pál pápa magánki-
hallgatáson fogadott Emil atyával együtt, és bátorított min-
ket. Komolyra akkor fordult a dolog, amikor 1968. október 
31-én kora reggel a titkosszolgálat emberei autókkal körbe-
vették az érdi házat, és behatoltak még három budapesti 
közösség lakásába. Négyen voltunk otthon, Zsófi, Hedvig 
soror, valamint Emil atya és én. Egy alezredes vezetésével 
felforgatták az egész házat, de hazaárulásra vagy összeeskü-
vésre utaló bűnjelet nem találtak. Viszont megtalálták Emil 
atya beszédeit magnószalagon és különböző szent tárgyakat. 
Az igazi nagy bűn a közösségi szerzetesi élet fenntartása 
volt. Nyolc lepecsételt zsákba bepakolták a „bűnjeleket”, 
bennünket is beültettek a kocsiba, bevittek a Fő utcába, és 
egész nap külön-külön vallattak. Este hazaengedtek, de egy 
hónapon keresztül minden reggel meg kellett jelennünk a 
rendőrségen, és estig vallattak. Olyan értelmetlen dolgokat 
kérdeztek, hogy máig nem értem, mire volt ez jó. Kíváncsi-
ak voltak a kapcsolatainkra, szerzetesi életünkre. A közösség 
ezalatt kenyéren és vízen böjtölt. 
– Mi lett az ügy vége? 
– Harminc nap elteltével határozatot kaptunk, amelyben 
nekem és Emil atyának megtiltották, hogy fiatalokkal fog-

lalkozzunk, nem tarthatjuk egyben a közösséget, mert mind 
a szerzetesi életnek, mind a Regina Mundinak ki kell halnia. 
Kimondták: létünkkel ártunk a Magyar Népköztársaság 
rendjének. Nem akartunk ujjat húzni velük, látszólag min-
dent megígértünk, de amikor a kihallgatóimtól elköszöntem, 
megmondtam nekik, hogy amíg élek, mindennap imádkozni 
fogok értük. Ezek után továbbra is figyeltek bennünket, 
egészen 1989-ig. Munkahelyünkön is felfedett bennünket a 
rendőrség, havonta érdeklődött felőlünk a személyzeti osztá-
lyon. Pedig Zsófi nővérrel a Belkereskedelmi Minisztérium 
kiváló dolgozói voltunk. Tehát nem folytathattunk mindent 
úgy az érdi házban, mint azelőtt. Most mi jártunk Emil atyá-
val a fővárosba a nővérekhez szentmisét, gyónást tartani. 
– A katolikus egyházban tudtak arról, hogy önök feloszlatá-
suk ellenére is szerzetesi rendként működnek? 
– Erről nagyon kevesen tudtak, a zirci apát tudott a legtöb-
bet. Nem érintkeztünk senkivel. 
– Miként alakult ebben a veszélyes helyzetben egyházi elő-
menetele? 
– Lengyelországba többször elmentünk, ahol szabadon 
működhettek a cisztercita monostorok. Rómából a generális 
apát, Sighard Kleiner üzent, hogy találkozzunk Lengyelor-
szágban, mert ott szeretne engem benedikálni. Ez valószínű-
leg a belügy fülébe jutott, mert Emil atyával nem kaptunk 
útlevelet. Végül is a generális apát Endrédy Vendel apátot 
bízta meg, hogy engem benedikáljon. Ez teljes titoktartás 
mellett zajlott 1971. december 15-én Pannonhalmán, Emil 
atya és Hedvig soror jelenlétében. Az apát úr egy apátnői 
keresztet is ajándékozott nekem. Lassan enyhültek a zord 
idők, és lehetőségünk adódott arra, hogy az érdi házat tovább 
bővítsük mintegy tíz nővér számára. 
– Igazi fordulatot jelentett a rendszerváltás az életükben? 
– A szerzetesrendek feloszlatását elrendelő dekrétum vissza-
vonása 1989-ben lehetővé tette, hogy az érdi Regina Mundi 
apátságot hivatalosan is elismerjék, ami meg is történt 1990. 
január 8-án. Nagylelkű adományozók segítségével templom 
és monostor épült a saját telkünkön, az ünnepélyes temp-
lomszentelés 1993. szeptember 11-én volt. Jelenleg huszon-
három nővér él az apátságban: 18 örökfogadalmas, 4 egy-
szerű fogadalmas,1 novícia. .Sok gyerek jár ide hittanokta-
tásra, csoportok lelkigyakorlatra. Teológiai stúdiumok foly-
nak egyetemi professzorok vezetésével. A magányért, a 
csendért, az imádkozásért keresik fel ezt a helyet. A vasár-
napi szentmisén tele van a templom a környékbeliekkel. 
– Mi ösztönözte Gemma anyát, hogy egyben tartsa a közös-
séget, hogy megmaradjon a rend? 
– Jelmondatom: Sanctitate et fortitudine! – azaz szentséggel 
és bátorsággal! Ez vezetett engem és az egész közösséget is 
az utamon, utunkon. Az Isten keresése. Csendben dolgozva 
vállaltuk a magányt, a szegénységet, mert bármilyen törpék 
voltunk, bátran harcoltunk, hogy véghezvigyük, amit elhatá-
roztunk. Számunkra fontos az engedelmesség, mert az enge-
delmességben szeretetet adunk a szeretetért. Mindezt az 
Istenért, a hazáért, engesztelésként tettük, tesszük. Sokan 
pesszimisták és kiábrándultak, ezért mi ezt a magatartást 
akarjuk elültetni a fiatalok lelkében. 
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• FOGSÁGOM TÖRTÉNETE címmel Endrédy Vendel apátúr visszaemlékezéseit olvashattuk folytatá-
sokban a Keresztény Élet c. katolikus hetilap 2006. január 8 – április 14. között megjelenő számaiban. A cikksorozat 
eredetileg dr. Endrédy Csanád OSB által szerkesztett Endrédy Vendel fogságának hiteles története c. füzetben jelent 
meg. Az újságnak köszönhetően szélesebb körben válhatott ismertté ez a hitelesen megírt kordokumentum.  
 

•  KALÁSZ MÁRTON, AZ ÍRÓSZÖVETSÉG ELNÖKE, 2006. április 1-jén a Kossuth Rádió 
Gondolkodó c. műsorában életéről beszélve Ágoston Juliánnal kapcsolatos emlékeit is felidézte.  

„… a tanító és főleg a plébános segítettek Pécsre középiskolába, a cisztercita gimnáziumba. Egy kitűnő irodalomta-
nárunk volt, akinek én sokat köszönhettem. Ő papköltő volt, annak hívták. Aki egyszer persze megkérdezte tőlem: 
«Édes jó fiam, milyen nyelven beszélsz te magyarul?» (Kalász Márton német anyanyelvű volt, s az iskolában tanult meg 
magyarul – szerk. megj.) Mindenfelől jöttek hozzánk és én mohón kapkodtam befelé, amit hallottam, és próbáltam is 
használni. Előfordult, hogy a mondat eleje székelyesen kezdődött és „vasisasan” fejeződött be. Annyira meg akartam 
tanulni a magyar nyelvet, hogy úgy ahogy mások regényt, én szótárt is olvastam…. Volt egy irodalmi szakkör, ahol 
felolvastam a verseket, vagy novellákat. – Ebben írtam pl. a «latolatlan dolog»… – «Mi a francot találtál már megint 
ki?» – kérdezte. Mondom, ezeket olvastam a Ballagi Mór szótárban. Senki sem akarta elhinni, hogy ezeket én írtam. 
«Most már valld be, honnan másoltad ki!» – mondták. Én ezen annyira elképedtem, hogy kirohantam a teremből. Elsír-
tam magam. Ágoston Julián utánam jött. «No, itt a zsebkendő, töröld le az arcodat. – Hogy van ez? – Ezeket te írtad?» – 
Valahogy nem tudta összeegyeztetni, hisz én egy kis falusi gyerek voltam, szemre is. Meg kellett mutatni neki a verse-
imet. S egy napon aztán azt mondta: «Most ezeket elküldjük Rónay Györgynek a Vigiliába.» Aztán elvitte őt az ávó. 
Éjjel feltették őket a teherautóra. Reggel tudtuk meg. Valaki bekiabálta a hálóba: «Fiúk, elvitték a tanárokat!» Nagy 
riadalmunkban jöttünk-mentünk, de nem kellett sokáig várni. Megjelentek az ávósok és mondták, azonnal tűnjünk el 
innen. Azután átkerültünk az állami iskolába… 

Rónay Györgytől később komoly levelet kaptam. Megírta, mi tetszik neki, mi nem, és kérte, hogy majd küldjek 
újabb verseket. Azután küldtem. Így az első versem is a Vigiliában jelent meg…” 

 
•  KAFFKA MARGITRÓL BESZÉLGETTEK a Bartók rádió 2006. jan. 16-i Társalgó c. műsorában 

a Napkiadónál megjelent – Színek, évek állomások – c. könyv apropóján: …És hogy ki mindenki – Móricz Zsigmond és 
a nyugatosok – foglalkozott Kaffka Margittal, azt azért tudtuk, de arról kevésbé, hogy a neves irodalmár, papköltő 
Ágoston Julián is egy hatalmas munkát szentelt neki.  (Ágoston Julián: Kaffka Margit. Budapest: Heinrich J., 1934. – 
doktori értekezéseként írt és nyomtatásban is megjelent könyvéről van szó.) 

Jól eső érzéssel vehetjük tudomásul, hogy az irodalmi közéletben újból hallhatunk Ágoston Julián tanárunk irodalmi 
munkásságáról. 
 

•  NAGYVÁRADI TÜZÉR HADAPRÓDISKOLÁSOK VOLTUNK – Utak és sorsok 1944–
2005-ig címmel egy figyelemreméltó könyv jelent meg 2005. december 5-én, Szent Borbála, a tüzérek, bányászok 
és harangöntők védőszentjének napján –, benne többek között tíz egri ciszterci diáknak történetéről is olvasha-
tunk. 

A kötet révén bepillantást nyerhetünk a nagyváradi „Magyar Királyi «Gábor Áron» Honvéd Tüzérségi Hadap-
ródiskola” növendékeinek életútjába és az iskola történetébe. 145 oldalon három korabeli – 1942–43-ban készült – 
és a későbbi éveknek változatos eseményeit megörökítő 76 színes fénykép is található. Olvashatunk a hadapródis-
kolásokról, akik katonaként fiatalon – tizenéves korban – miként idősebb katonabajtársaik, részt vettek a II. világ-
háború végének harci eseményeiben, végigszenvedték ennek az időnek a szörnyű pusztításait. 

A könyv első részében megismerhetjük a hadapródiskola történetét. Megtalálhatjuk a könyvben az iskola növendé-
keinek névsorát évfolyamonként és ütegenként. 1944 februárjában 520 – köztük tíz, alsós éveit az egri Szent Bernát 
gimnáziumban végzett – hadapródiskolás növendéke volt az intézetnek, akik 15-től 19 éves korukig szolgáltak. A ta-
nulmányi idő 5 év volt. A IV. évfolyam befejezése után a polgári tárgyakból érettségit tettek, a katonai elméleti tár-
gyakból és gyakorlati alkalmazásáról hadgyakorlatokon és nyári kihelyezéseken kellett eredményesen bizonyítani. Az 
V. évfolyamot végzett hadapródokat tisztekké – a nagyváradiakat tüzértisztekké – avatták. 

Az egri ciszterci gimnáziumból legtöbben a IV. osztály befejezése után folytatták tanulmányaikat a tüzér had-
apródiskolában: Ficzere Imre (1943), Térei (Trillsch Pál (1944), Czimboray Lajos (1945), Saáry Miklós (1945), 
Tavaszi László (1946), Szabó Sándor (1946), Botár Elek (1947), Böjthe Tamás (1947), Kádár Emil (1947), Mátray 
Dezső (1948). (A zárójelben szereplő évszámok a ciszterci osztályuk érettségi évét jelentik.) Jó szakismerettel 
rendelkező, a ciszterci szellemiségben nevelkedett diákok becsülettel megállták a helyüket ebben az intézetben. A 
fiatalabbak, a háború befejeztével Egerbe tértek vissza és itt fejezték be középiskolai tanulmányaikat. Későbbi – 
polgári – életükben is jó szakemberekké váltak, szakmájukban elismertséget szereztek. 

A könyv második részében a volt hadapródiskola Bajtársi körének 1991-ben történt megalakulásával, azóta eltelt 15 
év változatos eseményeivel ismerkedhetünk meg. A Bajtársi kör tagjai segítséget nyújtanak a jelenlegi katonai főiskolák 
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és a Nemzetvédelmi Egyetem tanárainak és oktató tisztjeinek, hogy az itt tanuló tisztjelöltek igaz hazaszeretetre és kor-
szerű katonai ismeretekre tegyenek szert. 

A könyv harmadik részében 88 hadapródiskolás – köztük öt egri ciszterci öregdiák – személyes életútját ismerhetjük meg.  
A könyv kapható diáktársunk közvetítésével. Cím: Botár Elek 2096 Üröm, Ady Endre u. 70. Telefon: 06–26–350-073. 

Ára: 2 700 Ft.          (vitéz Botár Elek) 
 
•  SZERDAHELYI FERENC közelmúltban elhunyt diáktársunk életét és munkásságát az egri kórház-

ban tartott emlékülésen méltatták. A szakmai munkájáról egri orvos kollégái, dr. Kissík Imre és dr. Maszárovics 
Zoltán tartottak előadást. „Feri bátyám az orvos-ember” címmel a debreceni prof. Lakatos Lajos tartott előadást. 
Közéleti munkásságáról „Szerdahelyi Ferenc a fertálymester főorvos” címmel dr. Nagy Sándor emlékezett. 

 
•  MOLNÁR JÓZSEF festőművész diáktársunk ez évben már második meghívóját küldte újabb kiállí-

tására. A simontornyai vármúzeumben látható legújabb tárlata – június 18-ig. Tisztelettel és csodálattal tekintünk 
kedves diáktársunk fáradhatatlan, mindig újat is bemutató művészi munkásságára. Adjon Isten erőt és kedvet to-
vábbi szép alkotásokhoz! 

 
•  VINCZE BÉLA 1961-ben született, az egri Gárdonyi Géza Gimnáziumban 1980-ban érettségizett diáktár-

sunkról olvashattunk egész oldalas interjút a Magyar Nemzet 2006. április 15-i Magazin c. mellékletében. Örömmel figyelhe-
tünk fel az előd-utód iskolánkban végzett diáktársaink sikeres életútjáról. A „gárdonyis” utódok-elődök diákjainak tablóit – 
hál’ Istennek – ma is ott láthatjuk iskolánk folyosóin. (Bár a régiek is ott maradhattak volna!) Az összekötődő diákmúltunk – 
hiszen ugyanazon padokban ültünk – talán összefonódó közösséggé is formálhat bennünket. Figyeljünk fel tehát jobban egy-
másra. Örüljünk együtt annak, hogy Vincze Béla diáktársunkat a Magyar borakadémia 2005. év borászának választotta meg. 
Mi is további sikeres munkálkodást kívánunk diáktársunknak! 
 
• CISZTERCI ALAPÍTVÁNY a SZJA 1%-ából 2005-ben 59 561 Forinttal részesedett. Az összeget, 
többszöri utánjárás után 2006. februárjában utalták át az alapítványnak. Köszönet azoknak, akik segítettek.  

 
•  KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! − Diákszövetségünket az alábbi diáktár-
sunk támogatta adományukkal: Győry Iván [1947] (Ansonia C.T. USA) – 150 USA dollár  

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

 
H  A  L  O  T  T  A  I  N  K  

 
Marton Henrik atya a dallasi ciszterci apátság szerzetese ez év januárjának végén elhunyt. Ő a 13. magyar ciszterci 
szerzetes, aki Dallasban halt meg. 
 

Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk: 
 

Molnár Tamás (1942) – Budapest 
Dr. Magassy Zoltán (1948) – Budapest 

Senyei (Lieszkovszky) Ernő (1945) – Budapest 
 

 

Requiescant in pace! 
___________________________________________________________________ 

 

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál Homonnay József, 3300 Eger, Tittel Pál u. 6. fsz. 2. 
tel.:(36) 413 482 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 – jelenleg a öt utolsó szám – az interneten is olvasható  
a http://egri-fefe.atw.hu honlapon.  

A honlap készítője és gondozója a szerkesztő unokája Oláh Tamás.  
 

 

Az Egri FEHÉR/FEKETE alapítója és kiadója a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya. (3300 Eger, Széchenyi utca 17.) 
Megjelenik ez évben Húsvét, Veni Sancte és Karácsony idején. 

Felelős szerkesztő: Oláh Gyula 
Nyilvántartásba véve 2.9.1/571/2004. szám alatt. 

 

http://egri-fefe.atw.hu/
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