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EGRI FEHÉR/FEKETE
a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja
a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola hírei

„Szent Bernát himnusza a fölfeszített Krisztushoz” a Czech-kódexből.
Követközik immár Szent Bërnáld doktor imádsága.
Idvözlégy ez világnak idvössége
Drágalátos Jézus Krisztus!
Ím én körösztfádhoz léptem,
Të légy néköm segödelmem.
Szent körösztfán ha gondollak,
Të kínodban én kívánlak.
Úgy imádlak mint látnálak,
Sőt én előttem tudlak.

Ó mëlly mesztelen tégöd látlak,
Szent körösztfán ha imádlak,
Mëgvëretve, mëghúzlalva,
Mëgtöretve, mëgutálva!
Këgyös pásztor, të kénodban
Én në legyek mëgutálván.
Ësmérj engöm, édes Váltóm!

Ez az imádság a Szent Bernátnak tulajdonított himnusz – Salve mundi Salutare – nem sorról-sorra való, s nem is minden
versszakot magába foglaló fordítása, inkább egyfajta utánzat, amelyet a magyar szerző vallásos költészete ihletett. A kódex,
melyben található voltaképpen egy imádságoskönyv, amely valószínűleg Kinizsi Pál felesége, Magyar Benigna számára
készült 1513-ban, és nevét Czech Jánosról kapta, aki a kódexet az érsekújvári ferences kolostor könyvtárában fedezte fel
1833-ban. Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában őrzik.
–––––––––––––––––––––––

Találkozóink 2007-ben
Dr. Kovács Endre diákszövetségünk elnöke kezdeményezésére idén is közös szentmisét szerveztünk – figyelembe véve,
hogy a kis létszám vagy egyéb okok miatt több osztály nem tud szervezni találkozót. Ezért

Egerben, 2007. július 7-én, szombaton 10.30-kor közös szentmisére
hívunk minden olyan egri ciszterci öregdiákot, akik más időpontban nem terveznek találkozót.
A mise után az osztálycsoportok saját programot is szervezhetnek.
***

Az 1947-ben végzettek 2007. június 29-ére tervezik 60. éves érettségi találkozójukat.
***

Újságunkban szeretnénk megemlékezni a Szent Bernát gimnáziumban – 70 éve, (Sántha Olivér, Baghy Osvát osztálya),
valamint 65 éve, (Tobákos Kilit osztálya) – végzett, életben levő diáktársainkról.
Kérjük segítségeteket e névsor összeállításához

A TARTALOMBÓL
Ciszterci tanárainkra emlékeztek a Gárdonyiban Egri ciszterci diákok voltak: Kádár László
PALOS BERNARDIN: Kassuba Domokos Emlékek egy nagysikerű diákszínjátszásról
Egy tanulmányút kezdete – III. rész Emlékezzetek és emlékeztessetek…
hírek...hírek...hírek...
EZ TÖRTÉNT a Gárdonyiban a 2006/07-es tanében Karácsonytól Húsvétig …
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Ciszterci tanárainkra emlékeztek a
Gárdonyi Gimnáziumban

A

Szent Bernát Gimnázium zászlajával díszített
meghívóval invitálták az öregdiákokat 2007.
január 26-ára az Alma Materbe. Szép gondolat,
hogy a ciszterci tanárainkra való emlékezés napjául a
ciszterci alapító atyák ünnepét választották.

Róbert, Alberik és István a Ciszterci Rend
alapítói, Cîteaux apátjai
Szent Róbert, aki 1028-ban vagy 1029-ben született
Campaniában (a mai Champagne tartományban), egy évig
volt Cîteaux apátja, és a Molesme-i monostorban halt meg
1111. április 17-én. A monasztikus életvitelt az egyszerűbb
életre vezette vissza, és megalapította az Új Monostort.
Szent Alberik 1099-től 1108-ig volt Cîteaux apátja. Kidolgozta azt a művet, amelynek a címe: „A Molesme-ből jött
ciszterci monachusok intézményei”;. 1108. január 26-án
adta vissza lelkét Istennek.
Harding Szent István, aki kb. 1059-ben született Angliában, Merriot helységben, 1108 és 1133 között volt
Cîteaux apátja. Megerősítette és növekedésnek indította
a Rendet, amikor örökségül hagyta rá a „Szeretet Okmányát”, majd megalapította az első tizenkét filiális apátságot. 1134. március 29-én hunyt el.
Az ünnepség a templomunkban főpapi szentmisével
kezdődött, melyet dr. Seregély István egri érsek, Diákszövetségünk örökös tiszteletbeli társelnöke celebrált Hervay

Levente OCist segédletével. A padokban a gimnázium
igazgtója és tanárai, a népes énekkar diákjai, számos öregdiák mellett ott voltak dr. Zakar Polikárp főapát, dr. Kerekes Károly ny. apát, Rácz Pelbárt egri házfőnök,
Nagygyörgy Vendel és Lékai Jusztin ciszterci atyák.
A szentmise után az iskola földszinti folyosójára
mentünk át a templomot összekötő termen keresztül –
régi emlékeket idézve. A szépen felújított folyosó

primusz felőli részén helyezték el 28 ciszterci tanár és
igazgató arcképét, valamint az 1949 előtti években végzett osztályok tablóit.
Az ünnepséget dr. Pisákné Balogh Éva igazgató szavai vezették be.
„Mi abban a kegyelmi helyzetben vagyunk, hogy
olyan iskolában taníthatunk és a mi diákjaink olyan iskolában tanulhatnak, amelynek alapjait már kétszáz harmincegy évvel ezelőtt lerakták a Pásztóról érkező ciszterci atyák. Ezeken a folyosókon nap mint nap érezhetők,
hogy sziklára építették az Alma Matert, hogy erős alapot,
vastag falakat építettek. A boltívek alatt elhelyezett tablóképekről sugárzik a ciszterci szellemiség egyszerűsége,
a tudomány tisztelete és a hit ereje. Mi örökségbe kaptuk
ezt, melynek lényegét egyetlen mondat fejezi ki: Ardere
et lucere – Lángolj és világíts! Az itt munkálkodó
tantestület tudja, hogy csak így lehet, így érdemes.
Lángolva és világítva Istent, hazát és embert szolgálni .
Valószínűleg így értették Kovács Ottó és Fedics Miklós tanár urak, amikor elhatározták, hogy elkészítik az
egykori ciszterci paptanárok fényképeit. Köszönöm munkájukat.”

Ezután Kovács Ottó tanár úr beszélt a „Képcsarnok”
keletkezéséről:
„Arra a kérdésre kell megadnom a választ, hogy mi
végre készült e 28 képből álló képsorozat, amely mától
az iskola földszinti folyosóját díszíti. A világ legtermészetesebb dolgának vélem, hogy egy történelemtanárt –
tehát engem is – érdekel saját iskolájának a múltja. Különösen érthető ez, hiszen iskolám ebben a tanévben már
a 318. tanévét számolja. Van tehát felfedeznivaló kincs
egy több mint háromszáz éves iskola történelmében.
2002 tavaszán az akkori végzős osztályom egyik osztályfőnöki órájára ellátogatott Jászberényi A. Gusztáv úr,
s egy órán keresztül idézte emlékeit. (Előadása olvasható a EGRI FEHÉR/FEKETE 2002-ben megjelent Veni
Sancte számában.) Feltűnt, hogy 55 év távlatából, idős
emberként milyen mélységes tisztelettel szólt volt tanárairól. Kik lehettek a tanárai, akik ilyen megbecsülést tudtak
elérni, akikre nagy tisztelettel emlékeznek vissza sok
évtized távlatából is hajdani diákjaik? Hogy hívták őket?
Milyen emberek lehettek? Mit tanítottak? Élnek-e még?
Ezek voltak azok a kérdések, amelyeknek megválaszolása elvitt a fellelhető régi tablókhoz, évkönyvekhez és a
még élő diákokhoz. Így fogalmazódott meg bennem az a
gondolat, hogy ezeknek a kiváló tanároknak s kitűnő
embereknek emléket kell állítani.
Azt is tudtam, s tudom, hogy nem lehetett minden tanárt elhelyezni e sorozatban. Vannak olyanok, akiket
diákjaik most szívesen látnának, de higgyék el nekem:
nem a tanáraik érdemei voltak kevesebbek, hanem a
szorító körülmények miatt kell most megelégednünk
ezzel a 28 képpel.
A gondolat megvalósulásához többen hozzájárultak,
ezért külön köszönet illeti Hervay Levente atyát, aki több
hónapon keresztül gyűjtötte a képeket, írta az életrajzokat. Segítette őt ebben a munkájában Bérczi Bernát
testvér is, akinek szintén köszönöm fáradozását. Már
csak ketten, Kerekes Károly apát úr és Hervay Levente
atya élnek azok közül a tanárok közül, akiknek tiszteletére készült ez a képsorozat. Éltesse az Úristen őket továbbra is! Hálásan köszönöm Oláh Gyula úrnak, a Diák-
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szövetség elnökségi tagjának a támogatását, aki előbb
bíztatott, segítségéről biztosított, majd képeket, szövegeket is adott, sőt a korrektúrát is elvégezte.
Hálámat fejezem ki Fedics Miklós kedves kollegámnak is, aki velem együtt tervezte a kiállítást, aki szintén
órákat ült a számítógép előtt, javította és formázta a
kapott képeket.
Köszönöm a Cinóber Nyomda munkatársainak a
nyomtatást, Leopold Miklós mesternek a precíz, ízléses
keretezését. S végül Nagy Tibor és Borbély Zoltán munkatársaimnak a felrakásban nyújtott munkájukat.
Így készült el tehát ez a képcsarnok, hogy hirdesse a
volt diákok örök háláját tanáraik iránt.
Amikor november végén Leopold mesternek vázoltam
elképzeléseimet, s elkészültek az első darabok, dicsértem munkáját, mire ő azt mondotta: „Ezeknek a képeknek az iskolában kisugárzásuk lesz.” Remélem, lesz
kisugárzásuk. Mert azzal, hogy a Szent Bernát Gimnázium meghatározó tanárainak képei kikerülnek a tisztelet
jeleként a falra, nemcsak ismerősökké válnak a jelen és
a jövő diákjai és tanárai számára, hanem halhatatlan
jelenlétükkel immár példát adnak nekünk, kései utódoknak, hogy mint ők, állhatatosak legyünk a hitben, kitartóak a hazaszeretetben, és fáradhatatlanok a munkában.
Bízom benne, hogy így fog történni.
Tehát ebben a 28 képben, a Szent Bernát Gimnázium
zászlójában és a folyosón újra elhelyezett 17 tablóban
egyszerre van jelen egyfelől a diákok tisztelete és megbecsülése a tanáraik iránt; s másfelől a ciszterci atyák
követelményt támasztó, példát adó szellemisége a jelenkor tanárainak és diákjainak. E kölcsönös kapcsolatban
így fonódik egybe az a szeretet, amelyről Szent Pál a
korintusiakhoz írt első levélében ezt írta: „… a szeretet
soha el nem múlik.”
Így és ezekkel a gondolatokkal készült el e képsorozat.
Kérem Önöket, fogadják szeretettel.”

Kovács Ottó tanár úr szavai után dr. Pisákné Balogh
Éva igazgató Polikárp főapát urat kérte szólásra.
„A főapátúr tíz éve vette át újra a Gárdonyi Géza
Ciszterci Gimnáziumot, mely ismét ciszterci fenntartásba
került vissza. E tíz év alatt érezhettük főapát úr segítő

Tablóink a földszinti folyosón
magatartását, megtapasztalhattuk általa a ciszterci szellemiség kisugárzását. Nemcsak az iskola falait tudtuk
építeni, építkeztünk tanítványaink lelkében is. Ma ugyan
már nem ciszterci paptanárok tanítanak e falak között, de
a tíz év minden napjában ez a szellemiség vezérel ben-
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Polikárp főapátúr
nünket. Tisztelettel kérem főapát urat, szóljon néhány
szót a ciszterci tanító munkáról.”

Dr. Zakar Polikárp zirci főapátúr szavai:
„Legyen szabad annyit mondani, hogy én is ciszterciekhez jártam gimnáziumba, s könnyű volt a választás,
annak ellenére, hogy 1948-ban, köztudott, a magyar
állam elvette a katolikus iskolákat. Tehát én úgy mentem
Zircre paptanárnak, hogy már nem volt iskolánk.
Mi nem vagyunk tanítórend, amit az is bizonyít, hogy
Magyarországon jelenleg van két női kolostorunk, s
ezeknek eszük ágában sincs tanítani. S a külföldi monostorok közül is hat-hét olyan van, amely tényleg tanítással
foglalkozik, a többi nem.
Milyen problémákat jelent ma Magyarországon a tanítás? Amikor 1776-ban a pásztói perjel elvállalta ennek az
iskolának a vezetését, akkor igen vakmerő tettet követett
el, hisz szerzetesei nem voltak szakképzett tanárok. De
ennek ellenére, úgy látszik, jól csinálták a dolgukat, hiszen a volt jezsuita igazgató – a jezsuitákat a királynő
megszüntette az országban – azt írta a pásztói apátnak,
hogy «Nagyságod tanárai kiválóan tanítanak…». Aztán
jöttek a problémák, elvették tőlünk néhány évre az iskolát, de visszakaptuk, majd 1948-ban megint elvették és
tíz évvel ezelőtt megint visszakaptuk.
A kérdés talán az, hogy mi zirciek hogyan hasonulunk
ehhez a feladathoz. Jóllehet, amikor a Szentszék 1991ben jóváhagyta a Konstitúciónkat, ebben nagyon röviden
és világosan állt a lényeg: «…Kongregációnk hagyománya szerint monostoraink különleges módon az ifjúság
nevelésével foglalkoznak, főképpen intézeteinkben és
más katolikus iskolákban…»
S ez annyit jelent, hogy a szerzeteseknek ezen az
úton kell járni, s erre tesznek fogadalmat, úgy hogy én is
nem egyszerűen Szent Benedek regulájára tettem fogadalmat, hanem odatettem azt is, hogy «a Szentszék által
jóváhagyott Konstitúciónk szerint».
Amikor megérkeztem Rómába, a legnagyobb
meglepetésemre azt mondta a generális apát – s a sors
érdekes játszmája, hogy én lettem az utóda –, hogy ő
sohasem fogja megengedni a magyar cisztercieknek, hogy
külföldön tanítsanak. A következménye az lett – ő látta,
hogy én hogyan dolgozok –, s ennek eredményeként,
amikor megírtam a doktori disszertációmat, beleegyezését
adta, hogy elkezdhetek tanítani a bencések egyetemén.
Úgy látszik, a ciszterci rendben vannak villongások és
problémák, ami onnan ered, hogy az alapító atyáink nem
mondták meg, hogy iskolában kell tanítanunk, csak anynyit mondtak, hogy keményen kell dolgoznunk. Én azon-
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ban hiszem ezt, és eszerint próbálják tanítani a mostani
ifjúságot is. Értsék meg, mekkora szükség van arra, hogy
az ifjúgyermekeket megfelelő módon tanítsuk, s azt is
értsék meg, hogy sokszor nemcsak hittan órán lehet a
kereszténységet közvetíteni, hanem még fizikában, sőt
még matematikában is.
Ezeket szerettem volna röviden a mi tanító feladatunkról
mondani, amire készültünk, s amit gyenge erőnkkel megpróbáljuk tovább csinálni, ahogyan Isten megengedi.”

Az igazgató megköszönve a főapátúr szavait dr. Seregély István egri érseket kérte szólásra:
„Mária Terézia 1776-ban Egerbe – akkor püspöki városba – hívta a cisztercieket, mert tudta, hogy itt mélyek
a hit gyökerei. Ma is így van ez, Seregély István érsek úr
több évtizedes áldozatos munkájának is köszönhetően.
Köszönjük neki figyelő tekintetét, biztató mosolyát, mely
számunkra segítséget ad, s megerősít bennünket, hogy
így folytassuk munkánkat”.

Következzenek dr. Seregély István egri érsek szavai:
„Az ezer éves egri egyházmegye 80. püspökétől fogadják a mai napon köszönetemet.
Eger talán ismeretlen település lenne, ha ezer esztendővel ezelőtt az országalapító Szent István az általa alapított
tíz egyházmegye egyikének központjává nem teszi. Így lett
aztán vármegye székhely, tiszteletre méltó helyet kapott az
ország sorsának, a nemzet fennmaradásának áldozatos
szolgálatában, éppen úgy, mint annak kulturális, szellemi
központjának vállalásában.
Kétszáz éve érsekség lett ez az ezer éves egyházmegye, kisebb területen, de változatlanul törekedett arra, hogy
őrizze az ezeréves örökség jövőt építő szellemiségét megőrző feladatát. Kulturális szerepe döntően akkor lett meghatározó, amikor a török után a püspökök visszatértek a városba, majd érsekként és főispánokként a közoktatás központjává tették Egert. Az emberi esendőség akadályozta
meg, hogy a megkezdett jogász- és orvosképzés elakadt, s
ma sem vagyunk egyetemi város. A középfokú leány- és
fiúoktatás azonban országos tekintélyre tett szert. A jezsuiták elsőként idehozott középiskolája után a ciszterciek voltak
azok, akik ennek az új értelmiségnek mindenkor megújuló
nevelésére vállalkoztak, majd jöttek az angolkisasszonyok,
– ma Ward Mária Jézus kongregációja (Congregatio Jesu)
néven ismert nővérek. S ezek az iskolák olyan tekintélyt
szereztek, mely a gyermekeiknek igényes jövőt szánó szülők érdeklődését Eger felé fordította. A felemelkedő szerzetesi szolgálat révén közoktatásunk az újkorban Magyarországon európai elismerést kiérdemlő szintet hozott létre. S
ebben a magyar ciszterciek iskolái, nevezetesen a ma Gárdonyi Géza nevét viselő, sokszínű képzést adó iskola meghatározó szerepet tölt be. Hála Istennek!
A viszontagságos idő alatt az iskola munkáját folytató
pedagógusok tudatosan vagy tudat alatt ennek az örökségnek a kötelező erejét érezték. Megőrizték az iskola tekintélyét, s a gyermekszám tragikus csökkenése ellenére ismét
ciszterci gimnáziumként ma is kiemelkedően nagyszámú
diákot nevelnek az új magyar jövő számára. A mai ünnep a
ciszterci szellemiségnek közel kilencszáz éves kincseit idézi.
Kívánom, hogy a mai iskola tanárai és nevelői felismerjék, hogy ilyen örökséget tartanak életben, s emeljék ezt az
iskolát az új idők Egyesült Európájának magaslatára, diákjai
pedig vállalva e követelményeket, lássák majd annak gyümölcseit. Olyan szeretettel emlékezzenek majd vissza erre
az iskolára, mint az öregdiákok, a hajdani növendékek számon tartják. Adja Isten, hogy a gyarmati sorsra kárhoztatott
negyven év pusztítása után a ciszterci közösség oktató és
nevelő családja is növekedjék. Újra szolgálni tudja nemze-
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tünk, egyházunk és az egész emberi család javát és jövőjét,
boldogulását, és mindenki számára kikerülhetetlenül közeledő üdvösségre vezessen.
Fogadják el hozzá a legjobb kívánságaink kifejezését,
s az intézetért mondott imánkat.”

Megköszönve az érsek úr beszédét, az igazgató
Szeleczki János, Eger város polgármester-helyettesét
kérte szólásra:
„Eger városában közel harminc középiskola van és
ebben a harminc középiskolában meg kell találnunk a
helyünket. Mindig törekedtünk arra, hogy a város vezetésével jó kapcsolatokat tartsunk. Most jobban bizakodhatunk, mert a városnak polgári értékrendet valló vezetése
van, és talán jobban értik a mi céljainkat, s nagyobb
figyelemmel fordulnak felénk.”

Szeleczki János a Szent Bernát gimnáziumra emlékezve hangsúlyozta, hogy annak tanárai az oktatással
párhuzamosan valláserkölcsi és a hazafias nevelést állították pedagógiai munkájuk központjába. Az iskola két
tanárának példáján mutatta be ezeknek az elveknek érvényesülését, Pataki Vidor és Palos Bernardin munkásságát
méltatva.

„A ciszterci diákok nyitott szívűek voltak, mert a tanáraik által gyakorolt nevelési elveket csak így lehetett
befogadni. Erre a soha el nem feledhető pedagógiai
hagyományra vagyunk büszkék, s önkormányzatunk
szeretné, ha iskoláink is építenének erre az alapra. Valójában akkor lehetne újra iskolaváros Eger” – fejezte be

beszédét a polgármester helyettes.
A beszédek után elhangzó ünnepi műsort az iskola
növendékei szolgáltatták.
Bevezetésül Szendi Flóra Dóra 9.B tanuló Kerekes
Károly apát úr: 900 éves életfánk, Cistercium című versét szavalta el.
Majd Szvorényi Józsefnek, aki 1849-től 1892-ig a
gimnáziumnak tanára, huszonhat éven keresztül igazgatója, huszonnégy éven át a rendház perjele volt, „Gyakorlati tanácsok a házi és köznevelés körében” c. munkájából hallottunk idézeteket Tóth Eszter 10.A, Szendi
Flóra Dóra 9.B, Tompa Fruzsina 10.K, Nagy Lilla 11.A
osztályos tanulók tolmácsolásában.
Az idézetek között az énekkar Zengjünk Jézus szent
Nevének c. (Jesu dulcis memoria), Szent Bernátnak tulajdonított himnusz ihletéséből származó egyházi éneket
adta elő az iskola énekkara.
Végül Ágoston Júlián „Vagyunk még, testvér! című
költeményét hallottuk, melyet Tóth Eszter 10.A tanuló
szavalt el. Befejezésként közösen a Boldogasszony
Anyánk -at énekeltük el.
Mi, öregdiákok nagy örömmel, hálás szívvel éltük meg ezeket a volt iskolánk falai között töltött
órákat. Úgy éreztük, hogy a visszakapott Szent Bernát Gimnáziumnak nemcsak a régi falait újították
fel, hanem áthagyományozzák ősi Alma Materunk
szellemiségét is. Köszönet érte dr. Pisákné Balogh
Éva igazgatónak, Kovács Ottó tanár úrnak és a
„nevelő testületnek”.
(A képeket Kovács Ottó tanár úr készítette)
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Dr. Palos Bernardin: Rendtörténeti feljegyzések
Folytatjuk Bernardin atya kéziratban fennmaradt írásának közlését az egri gimnáziumunkban működött tanárainkról.
E számunkban Kassuba Domokosról olvashatunk. Nevét a ma élő egri ciszterci öregdiákok is már csak a régi értesítőkből
ismerhetik.
***

Kassuba Domokos (1851 – 1931)

G

yöngyösön született 1851. augusztus 3-án. Csak
tizenhét éves, amikor a rendbe lép. 1874-ben
szentelték pappá, a még ugyanezen évben kezdi
tanárkodását a pécsi főgimnáziumban. Öt év múlva már
Egerben találjuk Szvorényi József oldalán, akinek bizalmas jobbkeze, hűséges követője és tanítványa. 1892ben mesterének utóda lesz az egri konvent perjeli és a
főgimnázium igazgatói székben. Még Zirc-Pilis-Pásztó-i
fogadalmas.
Származása, neveltetése és későbbi élete a Mátravidék népéhez kötötték elválaszthatatlanul. Szülővárosában utca őrzi emlékezetét, ő maga pedig egész lényével, egyénisége legjellegzetesebb vonásaival őrizte és
képviselte azokat a jellemtulajdonságokat, melyek e táj
emberének annyira sajátjai: ősi, életet formáló katolicizmusát, önérzetes magyarságát, töretlen életkedvét és
gyakorlatias életbátorságát, amiben e vidéken mindenki
egy, akár látástól vakulásig verejtékező „kapás”, akár
közülük kinőtt, de róluk soha meg nem feledkező „úr”.
Munkásságára az jellemző, mint kiváló utódjára,
Kürti Menyhértre is, hogy – az egri főgimnázium történetírójának szavai szerint – „A múlt nemes hagyományaira építi jövő programját”. De ugyanez a sablonosnak
látszó mondat magyarázza meg az egri gimnázium országos hírnevét csakúgy, mint egész történetét. A „múlt”
ugyanis Egerben két olyan rendkívüli magyar ciszterci,

mint Juhász Norbert és Szvorényi József, a „jövő” pedig
csupán az a folyton termékenyítő, egyre magasabbra
ösztönző hagyomány, amit a két szerzetes ma is korszerű
egyénisége jelent. Mindkettejük nagysága abban a fölöttébb fejlett képességükben rejlett, hogy nem váltak soha
maradivá, de nem lettek a divat áldozataivá sem, hanem
egységbe tudtak fogni minden értéket és ideált, akár
áthagyományozott volt az, akár újszerű.
Így vitte át, és őrizte meg Kassuba Domokos a Rend
egri intézetének legnagyobb értékeit: a növendékek iránti
férfias, kemény szeretetet, a pedagógiai időszerűséget és
a didaktikai mérsékletet. Ez értékek kivirágzása volt az
iskola pompás fegyelme, a tanítványok életreszóló hűsége és a kiváló tanulmányi eredmények.
Ezeket az értékeket azonban Kassuba Domokos gyarapítani is tudta.
Ahhoz a szerzetestanári réteghez tartozott, amely már
a századfordulón megérezte egy új, vallásosabb és
hitvallóbb korszak hajnalát. Egyéni buzgósága, példás
szerzetespapi élete belső ösztönzést adtak neki arra, hogy
mind az ifjúsági lelkipásztorkodás, mind a konvent
templomát megtöltő hívősereg igényeit a múltnál gazdagabban elégítse ki. Vele kezdődik Egerben az a korszak,
amelyben rendtársaink jórésze kezdi szűknek érezni a
tanár iskolai nevelő szerepét, s vonzani kezdi tanítványait a rendszeres gyónás, az eucharisztikus élet, a kongregációs buzgóság felé, ugyanakkor megkísérli több élettel
megtölteni a „cikrák” formákba merevedett vallásosságát, s megtörni a város értelmiségének közönyét, sőt
vallástalan ridegségét. A konventi templom nemcsak a
szerzetesek misézőhelye és a diákmisék színhelye immár, hanem kapui egyre szélesebbre tárulnak lelkészkedő feladataik ellátására.
Nem volt olyan tudós-nevelő, mint elődje, de gyakorlati pedagógiai leleményesség terén nem maradt el mögötte. Feltűnő érzékkel előtte járt korának, amidőn az ének,
zene és természetjárás úttörőjeként nagy szerepet juttatott
a nevelésben mindannak, amiről hivatalosan csak évtizedek múlva fognak az Utasítások szólni, s amit éppen ma
„musische Bildung” néven a nevelés legkorszerűbb feladatai közé szokás sorolni. Küzdi Aurél segítségével
rendkívül magasra emelte iskolája ének-tanításának és
egyházi zenéjének színvonalát, meghonosította a városi
eseménynek számító ifjúsági énekes színielőadásokat,
majd Mátrai Rudolf kezdeményét elősegítve, kirándulási
alapot hoz létre, és iskoláját a rendszeres, külföldet is járó
tanulmányi kirándulások bölcsőjévé teszi.
Ám huszonöt esztendő munkájának bő termése nem
fért meg az elődeitől örökölt keretben, szétfeszítette ezt,
s elodázhatatlanná tette az iskola és a konvent épületének
újjáépítését. Ez az új épület Kassuba Domokos álmainak
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szülötte, sürgetéseinek, ösztönzéseinek eredménye. 1900
tavaszán leteszik és megáldják az új konventi épület
alapkövét, s 1902 január elején Ödön apátúr már átadhatja az új iskolaépületet is a nyilvánosságnak, hogy – „Alma Mater-je, nevelőanyja legyen a haza ifjúságának és
benne elsősorban Hevesvármegye és Eger városa jelen
és jövő nemzedékének”.
Nehéz dolog volt olyan előd nyomába lépni, akiről –
a Szvorényi-emléktábla leleplezésekor – Vajda Ödön
apátúr Rendje nevében ezt a vallomást tette: „Te voltál
köztünk a legnagyobb.” S nem volt könnyű a másik
elődöt sem követni, akinek deákferencien bölcs magyarsága egy főispán beiktatásakor ilyen fájdalmas szavakban tört ki: „… kemény és keserű harcot vítt keblünkben
az elénk szabott kötelességek érzete és a szív azoktól
elütő hő vágya”. Hogy Kassuba Domokos elődeit követni tudta, ahhoz erőt emberségének meleg mélységeiből
merített. Atya volt mindig: rendtársainak is, tanítványainak is atyjuk. Mintha jelmondattá tette volna Juhász
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Norbert tanítványaiért remegő mondatát, amivel az elnyomás alatt fordult egyszer a katonai hatóságokhoz:
„Én 440 gyermeknek vagyok atyja!” Kassuba Domokos
is úgy élt, úgy dolgozott, mint az apák szoktak a nekik
legdrágábbakért. S ezek: szerzetes-családja és diák-fiai
voltak.
Mint szerzetes pap is méltó volt elődeihez. Pedig
ezek egyike – gondoljuk meg, milyen nagydolog ez a 19.
század végén! – egy egri ciszterci, aki gyóntatója a fiatal
Szmrecsányi
püspöknek,
Samassa
kardinális
koadjunktorának. Másika pedig az a Juhász Norbert, aki
„a szent Regula alapjára” helyezkedve az elsők között
fogadta el az ötvenes években megvalósulásra váró szerzetes-reformot. Ilyen szerzetesősök és elődök lelkülete
éltette az egyszerű, imádságos és alázatos egri perjelt,
Kassuba Domokost.
Meghalt a szombathelyi kórházban, mint a szentgotthárdi konvent alperjele, 1931. szeptember 14-én.

–––––––––––––––––––––

EGY TANULMÁNYÚT KEZDETE (1950) – III. rész
Folytatjuk Nagy Menyhért Mójzes atya írását huszonegy
ciszterci 1950 szeptemberi menekülésének történetéről.
Az első két részét 2006. Veni Sancte-i és a Karácsony-i
számunkban közöltük.
A drótsövény tövében
övid gyaloglás után megálltunk az erdő szélén. Ezúttal
nem veszély állított meg bennünket. Előttünk egy
simára kaszált pázsit feküdt, egy kicsikét odább egy mesterséges dombocska takarta szemünk elől a drótsövényt.
Bár még mindig sötét volt, a terepet és a tárgyakat –
a látottakat – elég könnyen fel lehetett ismerni. Itt már
tanácsot tartottak a vezetők. Félkör alakban leültünk,
mint egy cserkészcsapat az erdőszélén, s a fővezér röviden elmagyarázta a határon való „átkelés” módját. Nyilvánvaló volt, hogy közöttünk és a drótsövények között,
nem volt portyázó határőrség.
Tudnunk kellett, hogy a sövényt két drótfal alkotta. A
két fal között, a fűben, egy aknadrót is el volt rejtve.
Arra tehát nagyon kellett vigyázni, hogy valaki meg ne
húzza lábával a drótot. Ezek után elmondták, hogy a
három puskás közül az egyik a magyar (határ)oldalon, a
dombocska tetején fog majd őrt állni puskával a kezében; a második a két sövény között helyezkedik majd el:
az ő feladata lesz az egyik kezével az aknadrótot fogni
(tartani), hogy „föl ne robbanjunk”, a másik kezével
pedig megnyitja az osztrák oldali falat (szétfeszíti a drótot). A végén az én feladatom lett a magyar oldalon széthúzni a drótot. Természetesen szóba se jöhetett az, hogy
a drótot esetleg elvágják; a vezetők igyekeztek a legkevesebb nyomot hagyni maguk mögött.
Amikor a tájékoztatót befejezték, a vezetők felkértek,
hogy a megegyezett összeget mindannyian fizessük ki

R

(fejenként ezer forintot fizettünk). Azt is kérték, hogy
adjuk oda nekik az aprópénzt, amit Ausztriában nem
használhattunk volna. Arra is figyelmeztettek, hogy miután a határ nagyon közel lévén, jó lesz a lábakat felemelni,
minden lépésre külön vigyázni, stb.
Nyomasztó lassúsággal el is indultunk. Minden öt-tíz
méterre megálltunk, körülnéztünk; a végén már csak meghajolva, majdnem guggolva haladtunk.
Hihetetlen volt, hogy a hosszas, egész éjszakai gyaloglás után a fáradságot már nem éreztem, bár éreztem,
hogy végtagjaim mereven mozognak. Imádkoztam, s
azzal biztattam magamat, hogy ha már idáig kibírtam, a
többi már nem okozhat komoly nehézséget. Az előttem
levőtől megkérdeztem, hogy látja-e a drótot, amire
nemmel válaszolt. Nemsokára a vezetőktől megkaptuk a
„jó hírt” miszerint a határ az erdő szélén húzódik el. Még
fokozottabban kellett tehát vigyázni. Felmértem, amenynyire felmérhettem a távolságot: száz méterre lehettünk a
határtól. Most már a tüskésdrótkerítésnek tűnő drótsövényt is fel tudtam ismerni.
Pillanatok alatt megelevenedett lelki szemeim előtt
mindaz, amit el kell hagynom. Szívem összeszorult. Szüleimre, barátaimra, a Ciszterci Rendre gondoltam. Mennyi
szép álmomat zúzták szét az utóbbi idők eseményei! De
csodálatos, hogy az illúziók legszebbje és a legnemesebbje mindig életben maradt: hívatásom soha egy pillanatig
nem ingott meg.
Most azonban úgy látszott, hogy minden összeomlik.
Amit idáig lélekben építettem, ma elvész, belefolyik a
múltba, eltűnik, s én maradok a csupasz énemmel, amit a
határon túlra igyekszem menteni. Erre az új valóságra kell
majd az idegen földön ismét építenem. Talán soha nem
mondhattam volna ki ilyen nyugodt lelkiismerettel, hogy
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„Ecce, nos reliquimus omnia…” („Íme, mindent elhagyunk…”)
Anyagi javaim, amit hátra kell hagynom, nem okoznak
semmi gondot: nem először történt meg, hogy egyszerre
„szegény” lettem. Zord idők már ismételten segítettek abban, hogy a szegénységi fogadalmam értelmét átérezzem.
Ezekben a pillanatokban sokkal jobban féltem a lelki szegénység ama formájától, amit kishitűségnek hívunk. Tudtam, mit jelentett külföldre kerülni; tudtam, mit jelentett
hazámat elhagyni. Majdnem azt mondhatom, hogy emigránsnak születtem, aminek az íze sohasem édes, s amely
soha nem adja meg azt, amit az ember vár. Az egyszerű
közmondás szellemét, miszerint „Mindenhol jó, de legjobb
otthon”, már sokszor átéltem.
De mégis miért megyek? És hová megyek? Azért megyek-e el, mert nyugodtabb és kellemesebb életet keresek?
Ha ez lenne az igazság, akkor nem mondhatom, hogy
„Ecce, nos reliquimus omni.” Azért megyek, mert „követni
akarlak”, Téged, Krisztust. – „Et secuti sumus te?” Azon a
napon, amikor kimondtam a „Promitto”-t (az „Igérem”-et),
nem gondoltam volna, hogy az áldozatnak ilyen formája is
létezik és hogy Krisztus követése ilyen nagy áldozatot is
megkövetelhet.
De itt, a határon nincs idő panaszkodni, most el kell fogadni, hogy Krisztusért vállalt áldozat mindig édes. Krisztus követésének nincsen „határa”, még akkor sincs, ha
három, vagy négy, vagy öt esztendőről lenne szó. Isten útjai
az örökkévalóságba vezetnek. „Aki jobban szereti atyját,
anyját, testvéreit, mint engem, nem méltó hozzám…” Igen,
„reliquimus omnia.” és most a hontalanság zászlaja alatt
vonulunk, hogy tanúságot tegyünk az igazságról: mindennél
jobban szeretjük Krisztust, aki kiválasztott bennünket a sok
közül.
Már csak egy-két lépés választ el bennünket a határtól.
Legszívesebben hason csúsztam volna a határig, hiszen az
erdő és s drótsövény között a simára tarolt réten, a kora
hajnali világosságban félelmetesen láthatóvá lettünk. Huszonegy kísérteties alak! Egy lesben álló határőr mind a
huszonegyünket lesöpörhette volna az élők listájáról.
Úgy kapaszkodtunk a kis dombocskára, mint a hangyák,
amelyek igyekeznek elérni hangyabolyukat valamilyen
vihar előtt. A töltés (domb) tetején az egyik kísérő puskásunk „Büszkén” őrt áll! Nekem az ottléte több riadalmat
okozott, mint bizalmat. A másik kettő a drótokat próbálta
szelídíteni: ezek munkájához csatlakoztam én is.
Mi történne, ha lábunk alatt felrobbanna egy akna, vagy
ha valaki felakadna a drótokon? A kettős drótsövény nagyon erősen meg volt alkotva. Én azon csodálkoztam, hogy
két soron annyit tudtam feszíteni, hogy azon a lyukon valaki át tudott bújni. Hogy nadrág, vagy kabát került-e ki rongyosan és szakadozva, azt nem tudtam megmondani. Az
átbújtatás egyesével történt. Idegölő munka volt. A két
drótfal között álló nem győzte hangsúlyozni, hogy először
az egyik lábat, utána a testtörzset, majd a lábat kell átrakni,
mert majdnem mindenki a fejet próbálta átdugni először,
ami természetes volt: nem az a legfontosabb testrész?!
Amikor mindenki átbújt, rajtam volt a sor. Sietni kellett,
s az egyik kabátomba kapott és megrántott: így próbálta
tudtomra adni, hogy nekem is menni kell.
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Siessen! Mire vár? – mondta türelmetlenül; úgy látszik, hogy nem volt tudatában annak, én is segítettem
nekik. Annyi időt adott, hogy magamat összehúzzam, s
én is átbújjak, de azért egyszer megéreztem a tüskés drót
éles fogait. A nagy sietség ellenére sem felejtettem el,
hogy én az érettségi ruhámban szökök; nem tehettem ki
semminemű szakadásnak, azért óvatos maradtam mind
végig. A második falon is sikeresen átbújtam, s már
szedtem is a lábamat a csatorna felé.
A drótsövényen és a csatornán túl: Ausztriában
csatorna partján már nem volt semminemű tolongás.
Mindenki maga határozta el, hogyan jut a másik partra. A látottakból az ember mindjárt megbizonyosodott a víz
mélységéről. Voltak akik merészen nekivágtak a bizonytalan „tengernek”, úgy ahogy voltak, ruhástól. Pedig a víz
nyakig ért. Azok, akik úgy határoztak, hogy ruhástól ússzák
át a csatornát, utána többszörösen is megbánták, mert a
vizes ruha elég hideg volt.
Nekem az érettségi ruhám obszessziómmá vált: később
abban akartam Párizsba menni; de ekkor igazában csak
Bécsig jutott el. Elhatároztam tehát, hogy teljesen levetkőzöm, s a csatornán a ruhámat a fejemen szállítom át. Így is
történt!
Sem a vetkőzés, sem az öltözés nem vett sok időt
igénybe. Hanem mire én is átjutottam, egyesek már unottan
vártak a továbbindulásra. Én már akkor sajnáltam azokat,
akik egész nap saját magukon kellett, hogy szagolják a
csatorna szagát. Az egyik novícius társam azt csinálta, hogy
cipőjét lehúzta, zsebre vágta, s mezítláb ment át a csatornán;
a másik oldalon a cipőjét a zsebéből kihúzta, a vizet kiöntötte belőle, felhúzta, és így ment tovább. Amikor partot értem
s zsebórámat elő tudtam kaparászni, láttam, hogy az idő
hajnali ½ 4 volt (1950. szeptember 6-án).
Először „szabad földön”
csatorna nyugati partja egy cserkésztábor látszatát
keltette: mindenki igyekezett összeszedni magát: „mosakodtunk” és öltözködtünk. Nekem a ruhámat sikerült
ugyan megmentenem, de a táskám egy kicsikét „beázott”,
soha nem tudtam megérteni, miért a hónom alatt vittem a
táskámat, amikor a ruhámnak elég helyet találtam a fejemen. Ezek után el lehet képzelni, mi lett Dávid vécépapírjának a sorsa.
A könyve is elázott? Valószínűnek tartom, bár nem tudom, mi történt vele; erre a részletre figyelmem nem terjedt
ki, őszintén mondom, nem emlékszem!
Én a csatornától egy kicsikét távolabbra húzódtam meg,
a tartalék alsóneműmet magamra húztam, a többivel megtörültem magamat, felöltőmet felvettem és csatlakoztam a
csoporthoz, ahol közben mindenki nyelve feloldódott, s
igyekezett elmondani az éjszakai élményének legjavát.
Annyira szabadnak éreztük magunkat, hogy társalgásunkat
a legkisebb feszélyezettség sem zavarta.
Számomra, mondtam, a kutya-história volt a legizgalmasabb. Olyan komolynak láttam a dolgot, hogy már mindenről lemondtam, s azon gondolkoztam, mit fogok
Kistarcsán csinálni azon hónapok alatt, amiket az ávó kiszab majd rám szökés kísérlet miatt.
Meglepő volt megtudnom, hogy egyesek ismerték az
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őzbika bőgését: nekik könnyű volt az én félelmemet elkönyvelni. Egy kicsikét szégyelltem is magam, hogy pont
akkor ijedtem meg a legjobban, amikor igazában nem volt
semmi okom rá. „Hej, a kutyafáját annak a szarvasbikának!”.
Két társunk lemarad
ialatt így szórakoztattuk egymást, mindenki elkészült, kivéve Menyhért társunk, aki éppen az előző
napon operáltatta meg nagy lábujját. Határozottan emlékszem: ott dédelgette és kötözgette a lábát, a legnagyobb nyugalommal, mintha más dolga sem akadt volna.
Emiatt maradt ő hátra. Apor vele tartott, sorsközösséget
vállalt vele. Mi meg megkaptuk az első „parancsot”,
hogy induljunk. A parancsnak mindenki engedelmeskedett, kivéve az említett két klerikus. Ez volt különben az
első eset, hogy mindenkiben tudatossá vált a tény, hogy
mi nem „huszonegyen” szöktünk; majdnem az egész
zirci klerikátus kivonult, hiszen a tizenkilenccel együtt
jött a zirci Prefektus is. Ott volt még Ányos atya is, de ő
nem is volt „zirci”!
Hanem a két felszentelt papnak a szerepe nem volt jogilag tisztázva, főleg a Prefektusnak a szerepét nem láttuk
tisztán, bár önmagában nem okozhatott semmi nehézséget.
Ugyanakkor korán lett volna ezzel a jogi kérdéssel ott és
abban az órában foglalkozni. A Prefektus atyának – jelen
lévén – engedelmeskedni kellett. De így volt ez már eldöntve Zircen? Tény az, hogy amikor megkaptuk a parancsot, mindannyian elindultunk északnak.
Nem hiszem, hogy egy kilométernél többet mentünk,
amikor beismertük, hogy két embert lehagytunk, elvesztettünk. Elég sötét volt még ahhoz, hogy teljesen elváljanak útjaink. Megálltunk tehát, s úgy tanakodtunk, valakinek vissza kellene menni. De ki menjen vissza? A végén
én kaptam meg az utasítást: Mójzes, menjen vissza és
keresse meg őket!
Se só, se beszéd, a nadrágom szárát feltűrtem, s elindultam a térdig érő harmatos fűben. Szaladtam, amennyire
szaladni tudtam a sötétben. Alig szaladtam száz métert,
amikor füttyszó ütötte meg fülemet. Ekkor már az elmaradottak is rájöttek, hogy útjaink elváltak, és hogy irányt
vesztettek. Néhány pillanatig hallgattam a fütyülést, de
nem mertem utamat folytatni. Így gondolkoztam: ha a
határőrség fütyül, s a közelükbe kerülök, könnyen bajba
keveredek. Ugyanakkor a fütyülés, sajnos, csak távolodott.
Ha Menyhérték fütyültek, akkor valóban rossz irányba
mennek. Mitévő legyek? Visszasiettem a csoporthoz,
hogy jelentsem terepszemlém eredményét, ami eredménytelennek bizonyult. A hivatalos reakció viszont ennél
is szerencsétlenebb volt:
– Ha elvesztek, az ő bajuk; mi megyünk tovább.
Közben egy kicsikét méltatlankodtam, hiszen két emberről volt szó, akiket nem is egészen véletlenül hagytuk
hátra, s akiket ezáltal nagyon komoly veszélynek tettünk
ki. A füttyszó után ítélve, meg voltam győződve, hogy
keleti irányba haladtak, holott északi irányba kellett volna
menniök. A körülményekből kitűnt, hogy időközben mások is megpróbálták őket visszaterelni az akolba, de az ő
kísérletük is sikertelen maradt. Ekkor jött az a gondolatom, hogy engedélyt kérek, s még egyszer visszamegyek.
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Szerencsére valaki csatlakozott hozzám, s így merészebben vágtam neki az ismeretlen terepnek. Tudtam körülbelül, hogy merre menjek. Most már én is egy hasonló
jelet agyaltam ki: egy bizonyos ponton megállok, s egy
magyar nótát fogok fütyülni mindaddig, amíg a másikok
nem válaszolnak rá. Miután már bent voltunk Ausztriában, a magyar határőrség nem közelíthet meg bennünket,
mi sem őket, mert nem fogok mozdulni! A füttyszót
előbb-utóbb meg fogják hallani.
Meg is hallották! A nóta, amit elég sokáig fütyültem, a
„Széles a Balaton vize, keskeny a híd rajta…” volt. Nagy
volt az öröm, amikor végre mindketten megérkeztek a nóta
forrásához. Menyhért egy kicsit sántikált. Soha nem tudtam
megérteni, hogyan bírta ki az egész éjszakai gyaloglást.
A csoport időközben jó messzire előrehaladt, s igyekeznünk kellett tehát őket beérni. Megérkezésük mindenkiben nagy örömet váltott ki, hiszen végre mindannyian
megint együtt voltunk. Valaki, azonban, máskép gondolkozott. Amikor igyekeztem elmondani, megmagyarázni,
hogyan sikerült a két embert megtalálnom, egy „HALLGASSON EL!” paranccsal elnémított, mintha valami
rossz fát tettem volna a tűzre.
Ezt a kis „incidenst” leszámítva, a menekülés virradat
utáni szakasza diadalútnak tekintendő.
A csalódás első jelei
ersze, nem mindenki osztozott naiv érzelmeimben;
egyesekben most jelentek meg a félelem jelei. Míg
én táncolni tudtam volna örömemben, – mert szabadok
voltunk! – mások (ők talán reálisabban gondolkoztak)
remegtek a félelemtől: nem tudták elképzelni, hogy innen hová vezet utunk. Természetesen, mindenki holtfáradt volt, éhes, szomjas és rongyos. Még a gondolkodás
is nehezünkre esett.
Valóban, ilyen állapotban hová mehetünk? Bécsbe? –
Rómába? – Párizsba?
Az ideális megoldás? – az óvatosság lett volna. De
óvatosnak lenni, hol? Miért? Az orosz zóna miatt? Az
osztrák rendőrség miatt? Ezekről a lehetséges veszedelmekről soha nem hallottunk, senki nem tudott róluk. Mi
már „Nyugaton” éreztük magunkat! S ha diadalívet nem is
vártunk, szerettünk volna megpihenni, reggelizni (egy
csésze meleg tejről, teáról, kávéról álmodozott mindenki).
Megmosakodni!
Az aki néhány perccel ezelőtt összeszidott és lehurrogott, most azt kérte Alajostól és tőlem, hogy menjünk
előre és jelentsük a falu plébánosának, hogy huszonegyen
érkeztünk. A falu (Moson)tétény volt. A nagy érdeklődés,
amit úton-útfélen tapasztaltunk a mezőre menő parasztok
körében, nekem nem tetszett. Nem éreztettek semminemű
idegenkedést velünk szemben, de azon már csodálkoztak,
hogy mi ilyen szabadon merünk mozogni. Ők tudták, hol
járunk, milyen világban élnek, de nem igyekeztek bennünket felvilágosítani, mert nagyon féltek. De letörni sem
igyekeztek.
Számomra az is érthetetlen volt, hogy a mi csoportunk
nem állt meg a mezőn, hogy ott bevárják a plébános üzenetét; inkább követtek minket, s miután mi sem szaladtunk
– még csak nem is siettünk! – egy-kétszáz méterrel maradtak csak el mögöttünk.
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– A templomba! A plébános itt is a templom „menedékMegérkeztünk Tétényre
jogára” hivatkozott. A templom ajtókat bezárta: utána se ki,
mikor Alajossal beléptünk a plébános szobájába, a
se be! Beültünk a padokba, én elővettem a rózsafüzéremet,
magyar szó hallatára a plébános nagyon megörült.
de még az első tized alatt elaludtam. De hamarosan jött a
Hanem amikor hallotta, hogy mi járatban vagyunk, és megplébános. Ő is mesélt, mi is, s ez a zárt ajtókon belüli szeltudta, huszonegyen vagyunk, egész lénye megremegett;
lemes és tréfás beszélgetés mindenki szeméből kiverte az
elsápadt, homlokát összeráncolta, látszott rajta, hogy naálmot.
gyon megijedt.
A délelőtt legfontosabb esemény a sekrestyében zajlott
– Mit csináljak magukkal? – voltak első szavai. Feltűnő
le. Miután a plébános is rájött, hogy éhesek voltunk, és
lenne, ha ennyi ember egyszerre lépné át a plébánia küszöhogy egy kis tisztálkodás is ránk férne, megszervezte a
bét; menjenek tehát először a templomba, – utasított benplébánia idősebb hölgyeit, hogy gondoskodjanak a szüksénünket.
ges javakról. Az ajtók zárva maradván, megnyílt a sekrestye
Kiléptem az utcára, a plébánia elé, ahová már majdnem
ablaka. Egymás után érkeztek a kancsók (forró tejjel, teával
mindenki megérkezett. Amikor tudtul adtam a plébános
és vízzel), kis kenyeres kosarak, stb. Most már a „jókedv” is
kívánságát, egyesek hallani sem akartak erről a megoldásfelébredt (visszatért) bennünk. Az ázott verebeket csiriplő
ról.
madarakká varázsolta a helyzet. Először komoly témákról
– Ilyen ruhába menjek be a templomba – panaszkodott
beszélgettünk.
valaki, a csoport már elindult a plébánia felé. Jómagam
– Még ma Bécsben leszünk – mondta valaki.
egyedül voltam kénytelen a templomba menni; Alajos bent
– De ha valaki Bécsbe akar menni, jól gondolja meg
maradt a plébánossal.
magát, mert akármilyen „Anzugban” oda nem mehet, –
Rövid imádság után a templomból kijövet láttam, hogy
mondogatták mások.
a társaság tagjai kettesével jöttek ki a plébániáról: a
S bár mindenki igyekezett megőrizni komolyságát, nem
plébános meggyőzte őket, hogy a társaság egy része
volt olyan téma, ami nevetést ne váltott volna ki. Néhány
menjen át a másik faluba (Moson)szentandrásra. Én is
perc alatt olyan hangulatot teremtettünk, hogy mindenkit
megkaptam az utasítást, hogy tartsak ezzel a csoporttal.
nevetőgörcs fogott el. Egyesek már túlzásnak is vélték a
Mindjárt hozzátették, hogy ez a falu egészen közel van
tréfás hangulatot; elvégre templomban voltunk, s a szent
Tétényhez. A táskát megint a hónom alá fogtam, s a
helyre hivatkozva próbálták a kedélyeket csillapítani. Hatöbbiekkel együtt elindultam Szentandrás felé. A teljes
nem mindenkinek igaza volt: egy hosszú, álmatlan, idegfenappali világosság mintha új erőt öntött volna a fáradt
szítő nagy csendben töltött éjszaka után, a kedélyeknek ki
emberekbe. Egy néhány kilométert még kibírok, gondolkellett tombolniok magukat.
tam magamban. Kilenc óra lehetett, amikor megérkezA következő számban folytatjuk
tünk. És hová kellett mennünk?
––––––––––––––––––––

A

Szabó „Franci”
A Ciszterci Rend egri kath. főgimnázium 1919–1920. iskolai évi
Értesítőjében olvashattunk első alkalommal Róla: „Folyó iskolai
évben tornatanárt is sikerült szerezni …. Szabó Ferenc okl. tornatanár vette át a tornatanítást, aki a háború előtt a
székelyudvarhelyi kath. főgimnázium tornatanára volt s most az
olasz hadifogságból tért vissza.” Ekkor már tíz évi tanári munka
állt mögötte.
Hosszú éveken keresztül mind a nyolc osztályban egyedül tartotta
a testnevelés órákat, 1936–37 tanévben hetente 26 órája volt.
1938–39 tanévben kapott segítséget Oltai Rudolf tanár úr személyében, aki azonban két év után sok sportkedvelő diák bánatára
megvált az iskolától.
De egy év múlva, 1941-ben itt hagyott bennünket vitéz Szabó
Ferenc is. Az 1941–42 évi Évkönyvben kedves méltató írást olvashatunk a Marosvásárhelyre távozott tanár úrról. Erdély egy
részének visszatérésével sietett vissza szűkebb hazájába 22 évi
egri tanári munka után. Helyére Rédei Rezső tanár úr lépett.
Ezt a „motoros” képet, mely 1937-ben készült, Lénárt Zoltán
diáktársunk őrizte meg.
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Egri ciszterci diákok voltak...
A régi értesítőkben olvashattuk "Intézetünk tanulói voltak a közélet és az íróvilág jelesei közül" c. fejezetet. – Ennek
nyomdokain haladva, de azért egy kicsit tágítva a kört, közlünk írásokat elhunyt diáktársaink életútjáról.

Kádár László Gábor OCist, egri érsek
(1927–1986)
Idén lenne 80 éves, a húsz esztendővel ezelőtt elhunyt egri egyházmegye 79. főpásztora, aki iskolánkban
végezte 1937–41 és 1944–1945 között gimnáziumi tanulmányait.

E

gerben, 1927. szeptember 2-án született, tizenegy-gyermekes
családban. Középiskolai tanulmányait 1937-ben, édesapját
követve, a Szent Bernát gimnáziumban kezdte. 1941-ben,
mivel a család Szatmárnémetibe került, tanulmányait itt folytatta. A
háborús események miatt Egerbe visszaköltözve, az utolsó évet
1944–45-ben ismét a cisztercieknél végezte. (Ebben a tanévben öt
Kádár testvér járt a ciszterci gimnáziumba.) 1945-ben érettségizett
jeles eredménnyel, majd ez év szeptemberében Zircen lett novícius,
a Rendben Gábor nevet kapta. Teológiai tanulmányait a zirci Hittudományi Főiskolán végezte. 1950. február 16-án tett ünnepélyes
fogadalmat. Pappá 1950. június 16-án (még a rend szétszóratása
előtt) szentelték, Budapesten a Rózsafüzér Királynéja templomban.
Középiskolai tanárrá már nem képezhette magát, pedig hazájának és
rendjének történelme is foglalkoztatta, és történelem szakos középiskolai tanárnak készült. Történelem iránti érdeklődését az egri
főegyházmegye szolgálatában is megtartotta. 1966-ig káplánként
működött Felsőtárkányon, Bélapátfalván és Egerben, a
Nagyboldogasszony plébánián. 1966-ban érseki jegyzővé és másodtitkárrá nevezték ki. 1968-tól 1970-ig egyháztörténeti tanulmányokat folytatott a párizsi Institut Catholique-on. 1972. február 8-án VI.
Pál pápa kinevezte veszprémi segédpüspökké, majd 1975. január 7én lett veszprémi megyéspüspök. A szerény, magát minden körülmények között szerzetesnek valló, imádságot és könyveket szerető
ember rendkívüli megpróbáltatásnak érezte a püspöki méltóságot.
Csak úgy tudta vállalni, hogy szolgálatnak fogta föl és engedelmességet követelő jelet látott benne – írja róla rendtársa. Egri érsekké
1978. március 2-án nevezték ki. Püspöki jelmondatául ezt választotta: Fidelitas in ministerio Christi – Hűség Krisztus szolgálatában.
A fiatalon történelemtanárnak készülő Kádár László 1950 után az egri főegyházmegye múltjával foglalkozott. Tervezett nagy műve lett volna a csak töredékekben ránk maradt Eszterházy Károly egri püspök élete és munkássága, ami
nem csupán történelmi kutatásainak volt tárgya, de valamiképpen főpapi eszményképe is.
Az ő buzdítására jelentek meg olyan történeti összefoglalók, mint Sugár István könyve az egri püspökökről és Soós
Imre műve az egri plébániák történetéről. Életének utolsó évében is a közelgő Pyrker-jubileum, a székesegyház felépítése 150-ik évfordulójának előkészítésén buzgólkodott, a főegyházmegye lelki megújulásának szánva a jubileumot. Ő
maga ezt – sajnos – már nem érhette meg. Halála után megjelent Pyrker János Emlékkönyv az ő útmutatása nyomán
készült.
Főpásztori tevékenysége korántsem látványosan, de annál komolyabban és hitelesen épült bele korának egyházpolitikai adottságba. (Körleveleiről, melyet a főegyházmegye papságához és híveihez intézett, szerettünk volna egy rövid
áttekintést nyújtani, sajnos erre majd csak később kerülhet sor.)
1986. december 20-án hunyt el. Szerény, egyszerű életpéldájára, imádságos szerzetespapi lelkületére, Isten akaratát
mindig elfogadó nemes életére még sokáig fognak emlékezni mindazok, akiknek megadatott, hogy megismerhessék
Eger második ciszterci szerzetes érsekét.
(Hölvényi Györgynek az Új Ember és Palos Bernardinnak a Szolgálat c. lapokban megjelent írásai alapján.)
––––––––––––––––––––––
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EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN
KARÁCSONYTÓL - HÚSVÉTIG …
JANUÁR.
4. Megbeszélés a tornaterem tervezőjével és építőjével.
6. „Ki mit tud?” általános iskolásoknak kiírt verseny döntője.
8. Wass Albert emlékműsor a díszteremben a kollégium tanulói számára.
10. „Ki mit tud?” általános iskolásoknak kiírt versenyének eredményhirdetése.
13. Próbafelvételi matematikából Békési Zoltán tanár úr koordinálásában.
18. Félévértékelő osztályozó konferencia. A második félév kezdete.
22–26. Az ellenőrző könyvek kiosztása a félévi eredményekkel.
23. Próbafelvételi matematikából Békési Zoltán tanár úr koordinálásában.
18 Jáki Sándor Teodóz atya OSB és Cs. Varga István irodalomtörténész rendhagyó irodalomórája a Magyar Kultúra napja alkalmából. Az előadásból a Himnusz elemzését közöljük
„…Befejezésül az Úr imádsága felől
közelítjük meg a Himnuszt, amelynek az
első szava: „Isten”, mint a Miatyánkban a
„Pater Noster”. A második szó: „áldd
meg”, az Úr imádságában ennek felel meg
a „szenteltessék meg”
Kérdezhetjük: kire vonatkozik az áldáskérés? Válaszunk: a „Magyarra”. A
kéziratban nagy „M”-mel van írva. Mutassanak nekem tankönyvet 50 év óta,
amelyben a Kölcsey-kézirat szerint van
kinyomtatva a „Magyart”! Affirmatív, vagyis
megerősítő iróniával mondom: Istent kénytelenek voltak nagybetűvel írni, mert ezzel
kezdődik Himnuszunk. De ha nem első
helyen lenne, akkor kicsivel írták volna,
mert emlékezzünk csak, hogy azt erőltették, hogy nem is létezik. Kérdezzék meg a
szüleiket, mikor a mi nemzedékünket vezényelték ki május elsején, s vinni kellett a
Cs. Varga István és Jáki Sándor Teodóz OSB
Marx, Engels, Lenin és Sztálin képeket,
meg akkori pártvezetők képeit is. Ezek
kultuszát akarták művelni, megalapozni. Ezzel szemben azt mondja a Himnusz költője, hogy „Isten, áldd
meg a Magyart”, mert ez volt neki a legfontosabb.
A Miatyánk kompozíciójában az első három kérés Istenre, isteni dolgokra vonatkozik: „szenteltessék meg
a te neved, – sanctificetur nomen tuum”; mert ez a legfontosabb, hogy a Teremtőt dicséret illeti, hogy a kultusz őt dicsőítse. Utána azt kérjük, hogy „jöjjön el a te országod, – adveniat regnum tuum,”. Tudjuk, Isten
országa a mennyben teljes, de jó lenne, ha itt a földön mennél több megvalósulna belőle, az Újszövetség
legfőbb üzenetéből: a szeretetből.
Az Ószövetség népének a Kánaánt adta az Úr, a magyarságnak a Kárpát-medencét. „Értünk Kunság
mezején ért kalászt lengettél, Tokaj szőlővesszein nektárt csepegtettél,”– mert ez az ország az volt, s az
maradt; s van mit féltenünk földben, értékben, erkölcsben, minőségben, az agyunkban. Az oktatásügy – nem
véletlen – nehéz helyzetben van. Magukon múlik, hogy sikerül-e elérniük azt, amit szeretnének, hogy terjedjen a piacuk, s nem a lényeggel törődnek, hogy a magyar műveltségi szint olyan legyen, mint volt.
A harmadik kérés: „legyen meg a te akaratod – fiat voluntas tua”. Ez után jönnek az emberi vonatkozású
kérések. Első helyen: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; – Panem nostrum quotidianum da
nobis hodie. Nem azt kérjük, hogy milliárdosok legyünk, hogy aztán akkor elfelejtkezzünk arról, hogy honnan
jöttünk, melyik nép nevelt bennünket, és mit kell tennünk, hogy elfelejtkezzünk a közjóról, s a mindennapi
kötelezettségről…
Az imádság folytatása: „bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; – dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitorius nostris”.
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A Himnuszban ott van a balsors okozójának, a bűnnek, bűnösségnek a bevallása is: „Haj, de bűneink miatt” lett, amit most is érzünk, a jelenkorban is. Tatár, török és más idegen hatalmak után most a belső viszályok okozzák a romlást, a fogyó-pusztuló nemzet kohéziós erejének a rombolását.
Az Úr imádságának zárása: „szabadíts meg a gonosztól. – libera nos a Malo.” A kérés – a latin és magyar nyelvben – egyaránt vonatkozik a gonoszra és a gonosz emberre is.
Hangsúlyozom: Himnuszunk énekelt strófájának minden sora bibliai igehely. Az egész műben ott van az
a csodálatos alapállás, ahogyan imádkozni szoktunk. Amikor imádkozunk, lélekben nem a földi, hanem az
égi Jeruzsálem felé fordulunk. A Himnuszt is úgy énekeljük, amint imádkozunk: lélekben fordulunk ahhoz,
akit megszólítunk: „Isten, áldd meg a Magyart…” Számunkra ez a nemzeti imádság, amelyben ott érezzük
az Úr imádságának számos inspirációját, sugallatát…”
24. Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő és Köböl Zsolt tanár úr, pályaválasztási felelős mutatta be iskolánkat az Egri Városi Televízió pályaválasztási műsorában..
26. A ciszterci alapító atyák ünnepe.
27. Előzetes felvételi írásbeli vizsga a 8. osztályos tanulók részére.
30. Dr. Nagy Menyhért Mójzes atya temetése Zircen. Iskolánkat dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő,
Varga B. János igazgatóhelyettes úr és Csák György tanár úr képviselte.
31. Pályaválasztási műsor a Szent István Katolikus Rádióban.
FEBRUÁR
1. A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga pótnapja.
Félévi tantestületi értekezlet.
3–9. Iskolánk 27 tanulója Némedy László tanár úr szervezésében és vezetésével Szlovákiában, a
Pribylinán (Pribilina) sítáborozáson vett részt.
9. Tanári farsang.
12. Manchester közelében lévő Bolton városában a szalézi rend fenntartásában működő középiskola vezetősége látogatott iskolánkba.
16. A kisgimnázisták jelmezes farsangi bálja a tornateremben. Farsangi bál kollégistáknak a Bartakovics
Béla Megyei Művelődési Központban. A nyitótáncot a kollégiumok 9. évfolyamos tánciskolába járt tanulói táncolták.
20. Az A osztályosok bulija.
22–23. Szóbeli felvételi vizsgák.
23. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja alakalmából dr. Renn Oszkár, iskolánk volt diákja
tartott megemlékezést. A bevezető gondolatait közöljük.
„Életem során egy nagyon érdekes pillanathoz érkeztem, abban a gimnáziumban
tartok most előadást, ahol gimnáziumi éveim
egy részét töltöttem. Egy élménybeszámolót
olyan eseményekről, amelyek engemet olyan
életútra tereltek, amelyet én nem képzeltem
el magamnak. Ebben az életútban ott vannak
az egyetemi évek, a börtön évek, a segédmunkás évek, a munkás és az igazgatói évek
is. Ez a hosszú élet is azt bizonyítja, hogy a
Jóisten megáldott jó néhány évtizeddel,
amelyről most nem a történész, nem a szakember szájából hangzanak el majd a szavak,
hanem egy történelmet megélt magyar ember, akinek minden emléke tanulságos lehet.
Gimnáziumi tanulmányaimat tízévesen a
váci piaristáknál kezdtem, a háború elől menekülés és visszatérés után Egerben, családunk városában, a cisztereknél, a Szent Bernát gimnáziumban folytattam. A „fordulat éve”
Dr. Renn Oszkár
után jöttek egymás után a proletárdiktatúra
intézkedései. Az egyházi iskolák államosítása, a szerzetesrendek
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erőszakos feloszlatása, 1948-ban a ciszterci gimnázium államosítása, egy állami Gárdonyi Géza gimnázium (az
első) létrehozása.
Ezekre az évekre úgy emlékszem vissza, hogy mindig egy meghirdetett valóság és egy valóságos valóság ellentétében éltem. Az államosított ciszterci gimnázium után kaptunk egy „szuper ideológiát”, amely egy ideális
társadalmat festett elénk, amelyben érvényesül a demokrácia, a humanizmus, az igazságosság, a jogegyenlőség, a jólét, a gazdasági felemelkedés, egyszóval egy idealizált szovjet-kommunista modellt. Ezt az akkori politikai rendszer teljes mellszélességgel hirdette. S ezzel szemben állt a valóságos valóság, amely pillanatok alatt
ellenpontokat teremtett, amelyeket nem lehetett nem látni. Ilyen ellenpontok: a terrorisztikus diktatúra, a kuláklista,
az államosítás, a kitelepítés, a koncepciós perek, beszolgáltatások, az erőszakos szövetkezetesítések, az életszínvonal csökkenése, a jogbiztonság felbomlása.
Mi az, amit bemutathatok az ifjúságnak abból a szempontból, hogy minden rendszer hordoz magában olyan
erőket, amelyek a kérdéseket feltehetik, feleletet várnak, s a megváltozást táplálják. Milyen nyomást gyakorolt ez
a kommunizmus elmélete és a gyakorlata az én gyermekkoromra és az én korosztályomra? Néhány élményt és
tapasztalatot mondok igazolásként.
A ciszterci gimnázium és a cserkészcsapat felszámolása után az új gimnázium nyáron ún. lelkigyakorlatos tábort szervezett a Bükkben a hitoktató ciszterci tanár vezetésével. Ennek a tábornak az ürügyén, bár a törvények
szerint a hitélet gyakorlása jogos volt, a tanárt az ÁVH meghurcolta, internáltatta.
Az államosító hatalom egyik egri kísérlete volt az első Gárdonyi gimnázium létrehozása, amelyben az oktatásirányítás, az iskolairányítás igyekezett kemény kommunista befolyást gyakorolni, először igen kevés sikerrel. Később kényszerhatásokkal sikerült az iskolát rávenni a választási manipulációban való részvételre, de minden
igyekezetük és törekvésük ellenére sem sikerült megakadályozni a ciszterci szellem fennmaradását. Akkor „felrobbantották” ezt a gimnáziumot, s beintegrálták a diákokat és a tanárokat a Dobó Gimnáziumba. A jól megkevert
osztályokkal feltöltött gimnáziumot mozgósították Mindszenty hercegprimás ellen, teljes létszámmal részt kellett
venni a tüntetéseken, s a hatalom mindent elkövetett azért, hogy az egyházi befolyás teljesen megszűnjön az
iskolában.”
25. A Fertálymesteri Testület gyászmisét mondatott dr. Nagy Menyhért Mójzes atya lelki üdvéért a Szent
Bernát templomban.
MÁRCIUS
1. A Kemény Ferenc Városi Sportcsarnokban a British Council program keretében sportrendezvény.
14. Ünnepi megemlékezés a rádióban március 15-éről, amelyet dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő
készített.
15. Varga B János oktatási igazgatóhelyettes úr és Csák György tanár úr az iskolát képviselve koszorúzott a Petőfi-szobornál
19. Kapor (Apor) Elemér 100. születésnapja alkalmából emléktáblát leplezett le iskolánkban dr. Cifrus
István úr, Kapor Elemér szülővárosának, Rimaszombatnak a polgármestere és Habis László Eger
Megyei Jogú Város polgármestere.
22. Tantestületi értekezlet, a pedagógusok teljesítményértékelésének ismertetése és elfogadása.
24. A Palotás József és Kertész Andor megyei matematika verseny megrendezése az iskolánkban.
28. Az intézmény nyugdíjas dolgozóinak találkozója..
30. Nagyböjti lelki nap. Az iskola dísztermében passiójáték (dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő),
diameditáció (dr. Ivádyné Vincze Márta tanárnő), közös éneklés (Bisztriczky Zoltán tanár úr) és a
szentgyónási lehetőség mellett Kiss Csaba atya tartott előadást az 5-8 évfolyam tanulóinak.
ÁPRILIS
3. Nagyböjti lelki nap. Az iskola dísztermében passiójáték, a diameditáció, a közös éneklés és a szentgyónási lehetőség mellett Balczó András, az öttusasport kitűnősége tartott előadást a 12. évfolyam tanulóinak. Ebből egy bekezdést közlünk.
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„1963-ban nyertem először egyéni világbajnokságot. Az utána következő 5 világbajnokságot is
megnyertem. Így eggyel többet, mint bárki más a
világon. Béke, nyugalom, öröm, elmúlt egy hónap,
elmúlt két hónap, és a maradéktalanul teljes boldogság, amit Nyíregyházán egyetlen árva világbajnokság
megnyerésétől reméltem, az ötödik után sem volt a
birtokomban. Eltanácstalanodtam. Eddig a szorgalmamnak a gyökere az a hit volt, hogy maradéktalan
és teljes boldogságot fogok élni. S ha ez nem adatik
meg, akkor mi a csodának edzem olyan sokat. Kétségbe estem, mert a szorgalmam eltűnt. Nem voltam
tehetségesebb, mint a többi versenyző, egyetlen
talentumban voltam felettük, több volt bennem az
akarás, a szorgalom. Sokan azt hiszik, hogy az akarást, a szorgalmat lehet csinálni, ha nincsen. Persze
vannak kényszerítő körülmények, apuka pofonja vagy
csokoládéja, de ha valakiben nincs akarás, akkor
nem megy. Vagy akarok, vagy nem akarok. Akarom
Balczó András
akarni, ez fából vaskarika. Nagyon megijedtem, mert
1972-ben egyéniben olimpiát szerettem volna nyerni. De akarás nélkül, szorgalom nélkül nem fog menni. Le fognak győzni, le fognak százalékolni, ki fognak túrni a csapatból – gondoltam. S akkor ijedten kezdtem keresni,
hogy hol lehet akarást szerezni. S ha valaki ijedten kezd keresni valamit, nagy valószínűséggel megtalálja. A
Bibliában találtam egy mondatot, amely életem egyik fordulópontja volt. Jézus azt mondta: „Mert aki meg akarja
menteni az életét, elveszíti, aki pedig elveszti az életét én értem, megmenti azt." Nagyon sokszor olvastam korábban, de nem értettem. Ebben az állapotomban 1969 őszén, 1970 telén megértettem, hogy ez mit jelent. Azt
jelenti, hogy ha valaki azt hiszi, hogy ha a vágyai, céljai teljesülnek, s attól megkapja a teljes boldogságot, az be
van csapva. Az a halál állapotában marad, mivel nincs semmi olyan cél, amit az ember kitűz maga elé, eléri, s
megadná azt a boldogságot, amelyre tulajdonképpen teremtve vagyunk, amelynek a hiánya emészt bennünket
mindaddig, amíg bele nem kerülünk abba az állapotba, amire teremtve vagyunk. A siker és a győzelem nem ennek az állapotnak a záloga. Rájöttem arra, hogy nem arra kell figyelni, hogy mit csinálok, hanem arra, hogyan
csinálom. Tehát a mikéntekben van elásva a titok.”
4–5. Nagyböjti lelki nap. Az iskola dísztermében a passiójáték, a diameditáció, közös éneklés és a
szentgyónási lehetőség mellett Maczkó Mária népdalénekes tartott előadást a 10–11. évfolyam
tanulóinak. Ebből is egy bekezdést olvashatunk.
„Aki énekel, nem magára gondol elsősorban. Azért
énekel, mert az ének kitárulkozás, az ének vallomás, az
ének vigasz. Eszköz egy másik emberhez, egy nagyobb
közösséghez. Az ének azért van, hogy a szívünk el ne
hervadjon. Őseink kiénekelték magukból örömüket, bánatukat. Így van ez most is. Van miért fohászkodnunk,
soha nem éreztem nagyobb szükségét a közös éneklésnek, a közös imádságnak, mint mostanában. Kérem,
hogy imádkozzunk egymásért, amikor egy picit távolabb
vagyunk egymástól. Az ének hűség otthonunkhoz, hűség
múltunkhoz, édesapánkhoz, édesanyánkhoz, hűség
történelmünkhöz, hűség az anyanyelvhez, hűség önmagunkhoz. Vissza kell tanulnunk a saját kultúránkat, a
huszonötödik órában vagyunk ehhez. Otthon faggassátok ki idősebb rokonaitokat, a nagymamákat, a nagypapákat, hogy mely énekekkel gazdagították ők a lelküket,
Maczkó Mária
a szívüket ennyi idős korukban, mint most ti. Ezek az
énekszövegek irodalmi, lírai értékűek. Az énekeken keresztül meg lehet szólítani a másik ember szívét, a lelkét.
Szebben lehet udvarolni egymásnak ezen a nyelven. Tanuljátok vissza a szép szerelmes dallamainkat is, dalainkat is. Hiszen abban a szép, csodálatos korban vagytok, amikor a fiú keresi a lányt, a lány keresi a fiút, s ez így
egészséges. És egymás tekintetében fürödjetek meg, s kapaszkodjatok a harmadikba, Jézusba, aki mindig velünk van, és mindig segít nekünk…”
6–10. Tavaszi szünet.
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NÁSZÁGYAM FELETT SÍRRÓL BESZÉLNEK…
Emlékek egy nagysikerű diákszínjátszásról
Az iskolánkban nagy hagyományai voltak a színjátszásnak, ezt az évkönyvekben is jól nyomon követhetjük. A 1945-46 évi, igen vékony füzetecskényi
Évkönyvben, pár szavas figyelemreméltó híradást
olvashatunk: Dec. 7. és 15. között a VII. osztály tanulói
hét alkalommal nagy sikerrel adták elő Harsányi Kálmán: Ellák c. ötfelvonásos tragédiáját. Dobrányi Zoltán, az akkori Ellák, szedte össze emlékeit, és – tanárember lévén – a színházról szóló gondolatait is papírra
vetette.

A

háborús rémségektől bénán, az ablaktalan lakásokban
tévelyegve jön-megy, aki él. 1945 még fagyos hetei.
Ezt a bénaságot rázza fel Kelecsényi Ákos ciszterci tanár és M. Balogh Mária, az angol-kisasszonyok
tanárnője. Az az ötletük támad, hogy a még füstölgő
romok között rendezzenek valahogy színpadi előadást.
Választásuk a kevéssé ismert, a Nemzeti Színház műsorán is ritkán szereplő Ellák c. ötfelvonásos tragédiára
esik. A színhely jobb híján a ciszterci gimnázium tornaterme, belépődíj helyett a 16º C körüli hőmérséklet kínálkozik, szereplői a VII. osztály tanulói.

A darab háttere a hun birodalom bomlása, Attilának
Hildegunddal való kézfogója. Az esküvő előtt hun szokás
szerint csontokból jósolnak. A jóslat közeli halálra mutat.

„Eh, bárgyú csontok! Fölrúglak! Szemétre e béna
nyelvű néma fecsegőkkel, kik nászágyam felett sírról
beszélnek. Ki hal meg? Én? Még az éjjel? Vagy holnap?
Özvegy Hildegund, e hitvány csont megtréfál! Nézd,
mind merő üszök, fölpattant rostszövet. Kifolyt velő…
Aetius, röhögni fogsz, ugye? És Ardarik meg egy sereg ripők: Kolduscsászárok, cérnaszál-királyok, gyűszűnyi pápák, tűfok hercegek veled röhögnek! Vége-hossza
nem lesz a táncropásnak. Boldog Európa!
S a karddal mi lesz? Az ordas-falka közt ki üt szét aztán úgy, mint én vele?…
Ellák, tebenned felismerem a hun vonásokat. Tiéd
lesz majd a kard”
Akkor merész szólásnak számított ez az idézett mondat: „Sok nekem itt az idegen.”
Ezek a rézveretes szavak elhunyt osztálytársunk, a később ciszterci szerzetes, felejthetetlen Purszki Géza szájából
hangzottak el. Az egri iskolák növendékei, majd a nagyközönség dermedten hallgatta Harsányi mesterművét, a halálra ítélt Attila monológját.
A jeles festőművész, Paczka Ferenc alkotásán a hun fejede-

lem holttestét és az őrjöngő Hildegund álló alakját látjuk.
Attila drámai mondataitól nem álltak messze a furfangos Onegesius szavai, melyeket másik elhunyt osztálytársunk, Bacskai Pista mondott el akkor.
Varga tanár úr szertárából kölcsönöztük Attila becses
kardját. A vele való küzdelemben Ellák keze kisebb sebet
kapott, melyet Szűcs Klári udvarhölgy kötözött be kendőjével.
A krónikás úgy emlékszik, hogy a kosztümök erős faládában érkeztek Budapestről. Akadt azonban olyan szereplő,
ki saját két nadrágját húzta föl, mert azok otthon nem voltak
biztonságban.
A felvonások közti szünetben a padok közt felszabadult
csevegés folyt, miközben Donald kacsa kalandjait ismerhettük meg.
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a tenger mélységeit kell érzékeltetnie ebben a hullámtarajban, a mondatban.
Sztanyiszlavszkij felkutatta ezt a tengert, s ezáltal a Sirály szürke mondatai izzó szenvedéllyel teltek meg. Ez lett
a Művész Színház első nagy sikere. A modern színház a
Sirály sikerével kezdődött. – –
Mikor hiteles a monológ? Vagyis mikor hisszük el,
hogy egy ember a színpadon magában beszél? Akkor, ha a
színjáték alkotói olyan lélektani helyzetet hoznak létre – az
elmélyedésnek, önmarcangolásnak, tépelődésnek, az önvádnak, a gyűlöletnek, a félelemnek vagy rajongásnak
paroxizmusig fokozott lelki állapotát –, amikor természetesnek érezzük, hogy a színészben így oldódik fel a
kialakult feszültség. A Hamlet például tele van monológgal,
de ez egyetlen egyszer sem tűnik föl indokolatlannak vagy
erőltetettnek. Éppen olyan magától értetődően folyik a
drámai helyzetből, mint a darab többszereplős jeleneteinek
dialógusai.
A századforduló naturalizmusa száműzte a színpadról a
monológot, mint a régi teátralitás hagyományos ócskaságát.
Ebben az elutasító magatartásban is az élet valóságára hivatkozott. Valóban, az életben nincsenek monológok, de
nincs sok más egyéb sem, amit pedig még a naturalista
színpad is elfogadott.”
E sorok írója Gárdonyi mélységesen legszebb lapjainak
tartja, mikor a Láthatatlan ember-ben Emőke, anélkül, hogy
egy szót is szólna, feláldozza magát az Attila temetését
követő barbár szertartásban. Mint a legszebb udvarhölgyek
egyike nem retten vissza a nyílzáportól, hogy megmentse
Zétát. Zéta elveszti szerelmét, de hű kísérőt nyer Dzsidzsia
személyében.
Ma Gödöllőn Remsey Flóra azon fárad, hogy textíliába
varázsolja egy titokzatos Ildikó alakját.
Harsányi Kálmán másik könyve, a Színházi Esték 1921től 1927-ig foglalja össze a színházi élet eseményeit, a
magyar és külföldi szerzők műveinek sorsát hazai színpadainkon.
Jó emlékezet és köszönet azoknak, kik még szereplőink
voltak. Az akkori nehéz körülmények közt nem maradt fenn
szereposztás, talán nem is készült.
Dobrányi Zoltán
–––––––––––––––––––

A rendezők nem riadtak vissza attól, hogy a darab feszült cselekményét tűzijátékkal tegyék látványossá.
A barátság a Ciszterci és az Angolkisasszonyok gimnáziumai között az előadás után sem szűnt meg. A szereplő
fiúk egyike-másika az angolkisasszonyok udvarán segített a
ritkán előforduló tűzifa aprításában. Ennek is volt köszönhető az a kétkötetes kétnyelvű Szent Ágoston Vallomásai c.
mű, mely M. Balogh szép ajánló szavaival ajándékként a
főszereplő könyvespolcára kerülhetett.
Néhány héttel a szereplés után egy-két látogatásra került
sor. Ahogy illik, a fiúk viziteltek a főszereplő hölgyeknél.
Amikor a gyengébb nem egyik tagja úgy vélekedett, hogy
rá méltatlanul, később került sor, ki is nyilvánította sértődését: Maradjanak még, ne rontsák el a hangulatot! Erre az a
válasz hangzott el: Ezen már csak javítani lehet…
A hivatásos nagyok közül Tímár József volt az, ki a
Nemzeti Színházban a XX. század harmincas éveiben pikkelyes páncélingben játszhatta el az Ellák címszerepét.
Staud Géza, a játék nagy szakértője több írásában is rávilágít, hogyan kell mozognia a művészi játék résztvevőjének. „Ha Csehov Sirályát olvassuk, érdektelennek
látszó beszélgetés mondatai vonulnak el szemünk előtt.
Látszólag nem történik semmi, a szereplők nem mondanak
semmi érdekeset, a színpadon sincs semmiféle látványos
mozgás. Mégis, mi minden van a mondatok mögött.
Men??nyi szenvedély, indulat, szenvedés, vágy, lemondás.
Mindezt csak a színész tudja felszínre hozni, vagy egy
olyan olvasó, aki a színész szemével olvas.
A darab első bemutatóján, Szentpétervárott megbukott.
Nyilvánvalóan azért, mert a színészek és a rendező nem
vették észre a dialógusok síkja alatt élő drámát. A szöveget
mondták a drámai helyzetek átélése nélkül. A Sirály valódi
értékeit Sztanyiszlavszkij ismerte fel, s rájött arra, hogy
lehet rejtett drámai tartalmakat felszínre hozni. Ehhez színjátszás kellett, olyan művészi elemzés, amely a legközömbösebbnek látszó szöveg mögött is fel tudja fedezni azt a
lélektani állapotot, amelyet takar. Minél mélyebbre hatol
egy színész, annál szélesebb összefüggéseket fedez fel, s
meggyőződhet róla, hogy egy író minden mondata csak egy
kis hullámtaraja az alatta háborgó tengernek. S a színésznek

2006. ÉVI PÉNZÜGYI HELYZETÜNKRŐL
Czél Iván diákszövetségünk gazdasági megbízottja készítette a jelentést.
Az Alapítvány pénzügyi helyzetét Vékonyné Hevesi Mária, az iskola gazdasági vezetőjének szíves tájékoztatása alapján közöljük.
CDEO pénzforgalma 2006. 01. 01-jétől – 12.31-ig
433 461Ft
Nyitó állomány 2005. 01. 01-jén
Bevételek
467 616Ft
– Tagdíj- adomány-befizetések
488Ft
– Banki kamatjóváírás és egyéb
468 104Ft
Összesen

Ciszt. Alapítvány pénzforgalma 2006. 01. 01-jétől – 12.31-ig
Nyitó állomány 2006. 01. 01-jén
384 369Ft
Bevételek
– APEH 1%
96 844Ft
– Kamatjóváírás
2 099Ft
Összesen
98 943Ft

Kiadások:
– Fekete/Fehér újság
– Posta, nyomtatvány költség.
– Bankköltség
– Jutalmak a Gárdonyi Gimnázium részére
– Egyéb kiadások (Koszorú, MCDSZ tám.)
– Ciszt. tanárok képtára
Összesen
Záró állomány 2006.12.31-én

Kiadások:
– Bankköltség
– Egyéb költségek

139 209Ft
113 588Ft
36 641Ft
30 000Ft
18 000Ft
200 000Ft
537 438Ft
364 127Ft

Záró állomány 2006.12.31-én

Összesen

16 880Ft
7 606Ft
24 486Ft
458 826 Ft
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Emlékezzetek és emlékeztessetek…*
Lénárt Andor (1925 – 1990)
A Lénártok – Zoltán, Mihály és Bandi – a harmincasnegyvenes években jártak a Szent Bernát Gimnáziumba.
Kedves, szerény fiúknak ismerte őket az egész iskola,
becsültük és tiszteltük édesapjukat is, aki a „keri”-nek
volt az igazgatója, és akivel cserkészekként gyakran
találkozhattunk.
Sokat hallottunk a család háború és a forradalom
utáni években elszenvedett üldözéséről. Különösen Bandinak (aki nyolc éven keresztül volt osztálytársam, cserkésztestvérem) volt nehéz sorsa. Vele a forradalom utáni
időkben igen kegyetlenül bántak. Életének története jól
példázza a kommunista évtizedek valódi világát, amit el
kell mondanunk gyermekeinknek…
Zoltán bátyját kértem, mondja el emlékeit öccséről.
Levelében érthető keserűséggel szól az elmúlt időkről.
Arra kért, hogy Bandi öccsére Farkas András (Lupusz)
egri újságban, 1990-ben megjelent írásával emlékezzünk.
Engedélyével azonban az ő leveléből is idézek:
„Mihály és Bandi öcsémmel a ciszterci rend egri Szent
Bernát Gimnázium boldog diákjai voltunk. Felejthetetlen
évek voltak ezek. A cserkészkirándulások, a táborok, a
szombat délutáni osztály-foci mérkőzések a volt jégpálya
tavasztól-őszig gazos területén. (Ma, a Stadion szép zöld
füvén pihen ott a szem.) A májusi litániák megható félórái
az iskola kápolnájában, ahová mindig versenyt futva tettük
meg az utat. Mondták is az ablakban könyöklő öreg nénikék: mindjárt ½7, mert rohannak a Lénárt fiúk. Tiszteltük és
nagyon szerettük a szüleinket és tanárainkat. Édes, ahogyan
anyánkat hívtuk, a Kárpátokban nőtt fel, a Vereckei hágó
alatti falucskában, ahol erdész volt a nagyapám. Lelkileg el
kellett viselnie, amit rá mért a sors. Férjét és három fiát várta
haza a második világháborúból, két fiát és férjét várta vissza
a háború után az internálótáborból és a börtönökből. Tizenhárom évig várta azokat, akik szerették őt, és akiket ő is
szeretett. Imáit és kérését meghallgatta a jó Isten. Édesapám
feldebrői parasztfiú volt, korán lett félárva.
A boldog diákévek hamar elfutottak, Mihály testvéremmel hivatásos katonák lettünk, Bandi öcsém édesapám
pályáját választotta, tanár lett.
Az 1956-os forradalomban Bandi öcsém a Nógrád megyei munkástanács tagja lett. A salgótarjáni acélgyár munkásai és a volt diákjai, valamint a pedagógusok delegálták.
A megtorlás idején, 1957-ben 12 évi fegyházra ítélték. Az
ügyész, R. „elvtárs” (a vádlottak hozzátartozói szerint akkor
harmadéves éves joghallgató), a legsúlyosabb ítéletet javasolta: halált kért. Édesanyámmal egymás kezét szorítottuk a

*

tárgyalóteremben és a jó Isten segítségét kértük. Segített, az
ítélet nem lett halál, „csak” 12 évi. Hat év után szabadult…”
Farkas András (Lupusz) így emlékezett róla:
Két évszám és tengernyi megalázás közé szorult Lénárt
Andor (1925 – 1990), pedig élete szabályosan kezdődött.
Dr. Lénárt János, a mai napig köztiszteletben álló tanárember fiaként érettségizett 1944-ben a ciszterciek gimnáziumában, felveszik az egyetemre, a Pázmányra, hogy majd a
köztársasági fordulat után Eötvössé vált egyetemen megszerezze a történelem-földrajz szakos tanári diplomát. Első
munkahelyén, a salgótarjáni Gépipari Technikumban 1957ig működhetett. Miért? Az ’56-os forradalom okából tizenkét évi fegyházat varrtak a nyakába, jóllehet, az egész bírósági bizonyítási eljárás anyagában egyetlen mondat nem
volt található, amely a tételes jog bármely szakasza szerint
vádolhatóvá tette volna. Tanúk természetesen akadtak csőstül, hangoztatták, hogy restaurálni akarta a régi rendet, megdönteni a demokráciát. Ebből a tizenkettőből leült hatot, ez
alatt az évek alatt még két gyermekét sem láthatta.
Ma már talán elkoptatottnak tűnik felháborodni azon,
hogy minden gátlás nélkül megtorolni akaró hatalom úgy
vágott rendet, a visszavágást annyira komolyan vette, hogy
a családok ezrei rokkantak bele. Pedig csak itt annyi történt,
hogy a fiatal tanár együttérzett, együttgondolkodott azokkal,
akik a napnál világosabban látták, mekkora erkölcsi teher a
nemzet nyakán a diktatúra, amit el kell viselnie. Ő a maga
szelíd határozottságával ki merte mondani, hogy keresztény
ember, hogy katolikus, hogy eszméi, neveltetése, tudása,
jelleme szerint odaáll azok mellé, akik az új rendet szeretnék
megteremteni.
Hat év fegyház után szabadult. Két évig segédmunkás az
Állami Építőipari Vállalatnál, majd nem ellenezték, hogy a
Vármúzeum restaurátorként dolgozhasson. Szeretett volna
tanítani, ezért Füzesabonyban, a gimnáziumban kaphatott
beosztást, majd a naponta történő kiutazás terhe miatt is
Egerben, a Petőfi kollégiumban nevelőként helyezkedett el.
A buzgó szemlézők, a túlteljesítők a ref-alattiság (rendőri
felügyelet) miatt is úgy találták, hogy veszélyes befolyást
gyakorolhat a fiatalságra, ezért innen is mennie kellett. A
következő állomás a megyei levéltár. Itt befogadták, de
aztán kiderítették, hogy oda erkölcsi bizonyítvány nélkül
nincs, nem lehet bebocsáttatás – 1972-t írunk ekkor! – Hát
toltak egyet rajta némi jóakarattal, és mert történészdiplomáját előszedhette, visszajuttatták a várba muzeológusnak. ’56tól ’72-ig félelemben, a teljes anyagi és erkölcsi veszélynek
kitéve bolyonghatott tizenhat esztendeig, míg végre viszonylagos nyugalma támadhatott. Írta is értekezéseit, kisebb-nagyobb tanulmányait sorozatban, baráti jóindulattól
támogatva nyomdafestéket is kaphattak azok a témák, ame-

Ezzel a mottóval avattott emléktáblát a Ciszterci Diákszövetség a budai gimnáziumban a II. Világháború és az 1956-os
forradalom és szabadságharc hősi halottainak, valamint a terrorizmus által üldözött tanárainak és volt diákjainak emlékére.
Újságunkban mi is szeretnénk azoknak az egri ciszterci tanároknak és diákoknak emlékét megőrizni, akik ennek az
időknek szenvedői és áldozatai voltak.
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lyeket maga válogatott az egri és megyei XVIII. századból.
Kutató elme volt, rendszerező, pontosan, szabatosan foglalta
össze mondanivalóját, akár az egri céhek és a magisztrátus
vitáiról tudósította a kései kor egri emberét, akár Husszein
egri pasa és Csáky Ferenc felvidéki főkapitány levéltárát
mutatta be. Látszólag parányi pontok érdekelték a mindennapi élet nagy folyamából, mint a Heves megyei kézműiparosok termékeinek árszabása a XVIII. században, a tanulmány szövegéből mégis a kor szélesebb képlete is kibontakozott. Izgatta a konfraternitások problémaköre, a vallásos
társulatoké, levéltári szorgalmának eredménye egy ilyen
tanulmány a gyöngyösi XVII–XVIII. századból. Terjedelmére nézve is figyelemre méltó, a feldolgozott anyag tekintetében pedig alapműnek minősíthető az a munka, amelyet
az egri vár feltárásának szentelt. 1949-ig, az állami bonyolításig tárta fel ennek a nagyszerű vállalkozásnak sokrétű és
sok fejezetre osztható történetét. Kezdve azzal a levéllel,
melyet édesapja, dr. Lénárt János, mint cserkészparancsnok
írt a városi hatóságoknak 1925-ben: engedélyeznék nekik,
mármint a helyi cserkészcsapatnak, hogy a Bolyki bástyában otthont teremthessenek magunknak. …
A várásatás hőseit mértéktartással, a történész pragmatikus szemléletével kezelte. A fellelhető dokumentumok és
leletek birtokában, térképek előteremtésével a vártörténetben visszanyúlt addig, ameddig a nyomok vezettek.
Lénárt Andor rehabilitációs papírja csak halála után
érkezett meg a családhoz. És milyen a feledés törvényszerű-
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sége? Ez a szerény, tudására és tudósnak született ember
nem élvezhette a felvirradó szabadságot. Sem elismerést,
sem kárpótlást nem kapott. A még kialakulgató hazai demokráciában annyian nyújtogatták már kezüket-nyakukat
1990-ben, és nem hiába… Hányan furakodtak e sorban
méltatlanul Lénárt Andor helyett! S egyszer azt is meg kell
írni, milyen melegszívű ember tudott lenni, Mintha napfényben fürdött volna…
Zoltán így fejezte be levelét:
„Nem beszélgettünk a hat évről, csak egyszer, úgy igazán a feldebrői búcsún – ahová mindig gyalog mentünk
Édesapámmal kis korunktól – a Tarna patak partján a fűben
ülve. Bandi így zárta mondandóját: a történelmi eseményekben benne lenni szép, de nehéz dolog. Utólag értékelni
könnyű, főként azoknak, akik csak olvastak, vagy hallottak,
pl. a háborúról, a forradalomról, stb.
Nem haragudott senkire, pedig megkínozták, megverték,
lelkileg nem tört meg.
Két hete felhívott volt tanártársa, akivel együtt raboskodott, és arról értesített, hogy Tarjánban emléktáblán szerepel
Bandi neve. Édesapám neve az egri várban az emléktáblán,
Miska öcsémé pedig Körmenden, a hősi emlékművön.
Szenvedést, fájdalmat, szomorú emlékeket idéz már a
Lénárt név hat betűje…”
(Összeállította Oláh Gy.)

–––––––––––––––––––––––––––

hírek...hírek...hírek...
•

20 ÉVE INDULT ÚJRA DIÁKSZÖVETSÉGÜNK – 1987. február 13-án Tárkányi László (1939),
Mezey Zoltán (1939) és Urbán Gusztáv (1942) kezdeményezésére 18 egykori Szent Bernát-gimnáziumi diák jött össze a Budapesten, a Kiss János altábornagy utcában álló Makk Hetes vendéglőben, azzal az elhatározással, hogy kezdeményezik a Ciszterci
Diákszövetség Egri Osztályának újjászervezését. Megválasztották az egyesület tisztikarát: az egyesület elnökének Tárkányi Lászlót, és még további négy tisztségviselőt is. Megbízták dr. Farkas András (1938) egri ügyvéd diáktársunkat, hogy az így megalakult egyesületet a fennálló jogszabályok figyelembe vételével, az egykori alapszabály „korszerűsítése” mellett mielőbb vétesse
nyilvántartásba a Heves Megyei Bíróságon.
Ezen az alapító gyűlésen távolabbi célkitűzéseket is megfogalmazódtak (amint azt a jegyzőkönyvben rögzítették): 2000-ig mind
az öt volt ciszterci gimnázium székhelyén keltsék életre régi minta alapján a Ciszterci Diákszövetség „osztályait”; hogy 2005-ig
valamennyi volt egyházi iskola visszaadása megtörténjék, és valamennyi általános és középiskolában heti két órában kötelezően,
de választhatóan vezessék be a hittan, ill. erkölcstan oktatását; valamint szorgalmazzák a keresztény főiskolai egyesületek visszaállítását.
A találkozások a budapesti Dohány utca 23. alatt levő Metró Clubban indultak nagy lelkesedéssel. A Heves Megyei Bíróság
azonban a megalakult egyesület nyilvántartásba vételét elutasította, így a diákszövetségünk Egri Öregdiákok Baráti Társasága
„fedőnéven” végül is 1998 október 1-jén, Egerben tartotta az alakuló ülését.
•

A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM gyűjteményének hagyományozta több családi emléktárgyát közelmúltban elhunyt diáktársunk dr. Hibay György, Eger városához szorosan kötődő polgár szép példáját mutatva. Az emlékdarabok
átadása a múlt év őszén történt a Megyeháza udvarán levő kiállítóhelyen a múzeumigazgató és Hibay György özvegyének, Aliznak jelenlétében, aki ekkor férje szavait idézte – „Csak az marad meg nekünk, amit jó szívvel odaadunk.” A nagy értékű darabok
mostantól fogva a helytörténeti kiállítóhelyen láthatók – olvashattuk a Heves Megyei Hírlapban, – melyben az adomány legértékesebb darabjának, egy címeres karosszéknek a képét is láthatjuk.

•

NAGY MENYHÉRT MÓJZES atyára emlékezett az Egri Fertálymesteri Testület február 25-én a lelkiüdvéért
mondott misét követően a Szent Bernát templomban. Az Alsó-Károlyváros fertálymesterei nevében Sziklai Ákos tanár a következő szavakkal emlékezett
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„2004. március 21-én találkoztunk itt, amikor Veres Árpád pápai prelátus úr, volt ciszterci diák mondta a szentmisét dr. Nagy
Menyhért Mójzes atya mielőbbi felgyógyulásáért. Kérte a Mindenható segítségét, hogy „Barátunk Urunk” felgyógyulása után
közösen imádkozhassunk Vele újra. Ez sajnos nem adatott meg.
Lelki szemeim előtt újra megjelenik a vele történt elő találkozásom. Húsvét vasárnapján a Minorita templomból mentünk hazafelé, barátom uram pedig a szeminárium felől közeledett. Ráköszöntem: „Krisztus feltámadott!” „Valóban feltámadott” – felelte. S kérdőn nézett rám… Jó félórát beszélgettünk. Ezzel a húsvéti beszélgetéssel kezdődött – most már így kell mondjam – haláláig tartó barátságunk.
Mint a Ciszterci Rend egri prefektusa a Szent Erzsébet kollégium igazgatója 4 évig képviselte a rendet itt, Egerben, a Felvidék kapujában. Legtöbbször a reggel 8 órai szentmisét mondta, ahol lényéből fakadóan igazi közösséget teremtett, közvetlen
kapcsolatot alakított ki az ide járó hívekkel. A betegeket, elesetteket bajaikban szorgosan és elhivatottan vigasztalta. Szentbeszédeiben, igaz hittel hirdette az evangéliumot, úgy, hogy azt mindenki megértette, úgy hogy annak gondolatai bárki nyitott szívébe
eljuthattak… Jó sorsa Egerbe vetette, s amíg engedték, hogy itt legyen, aktív részese volt a város kulturális és társadalmi életének.
Külsőségében is megmutatta hogy ismét jelen vannak Egerben a Ciszterciek. Nemzeti ünnepeinken fehér-fekete reverendát öltött
és ebben, a cisztercieket annyira megkülönböztető öltözetben koszorúzott. Itt tartózkodása alatt igazi egrivé vált. Amit az is bizonyít hogy elődeihez – Kürti Menyhérthez, Hegyi Kapisztránhoz és Palos Bernardinhoz hasonlóan – 2001-ben vállára vette a
százráncú köpenyt, kezébe a szalagos botot, hisz tagjai közé emelte az Egri Fertálymesteri Testület. Egri munkálkodása alatt, míg
egészsége engedte, rengeteget tett ciszterci gimnázium és a Szent Erzsébet Kollégium szellemi és hitéletének megújulásáért.
Elvégzett munkája nem marad nyom nélkül, hisz őt és szellemét emlékezetében őrzik diákjai, kollégái, rendtársai, fertálymester
barátai, Eger város polgárai, mindazok, akiknek a Mindenható megadta a lehetőséget, hogy ismerhessék Dr. Nagy Menyhért
Mójzest, az igaz embert, akitől most, itt búcsúzni kényszerülünk.
Az ünnepségen részt vett dr. Pisákné Balogh Éva igazgató is, aki így emlékezett Mójzes atyára:
„Abban a kegyelemben volt részem, hogy négy éven át, 1998-tól 2002-ig együtt dolgozhattam dr. Nagy Menyhért Mójzes
atyával, aki mint ciszterci házfőnök igazgatója volt a Szent Erzsébet Kollégiumnak és spirituális vezetője volt a Ciszterci Gimnáziumnak. Munkálkodása meghatározó volt az éppen tíz esztendeje újrainduló intézmény életében. Széles látókörű műveltsége,
professzionális tudása és kifinomult eleganciája követendő példát mutatott tanárnak és diáknak egyaránt. Mójzes atya a megjelenésével is tiszteletet parancsolt, mert amikor ő végig vonult a fehér-fekete habitusában az iskola folyosóján, bölcs és mindenkor
biztató mosolyában – olykor egy-egy fejbólintásában – benne volt a szeretet, a tisztaság és az egyetemes tudás. Fáradhatatlanul
dolgozott a kollégium felújításán, korszerű konyhát épített, felújította a szobákat. A virágos udvar szépsége, benne a Szent Bernát
szoborral, mind az ő munkáját dicséri, az Ő emlékét hirdeti.
Egyik alkalommal a heti vezetőségi értekezlet után kérdeztem tőle, Atya, nem kellene nekünk cserélnünk, hiszen férfi létére a
leánykollégium igazgatója, én pedig nő létemre a ciszterci gimnáziumot igazgatom. Azt válaszolta, hogy Ő a kollégiumban tehet
legtöbbet a jövőért, ugyanis a lányok azok, akik a jövőt alakítják, mert ők édesanyák lesznek, gyermeket nevelnek, s ő azért dolgozik, hogy a Szent Erzsébet Kollégium leányai jó édesanyák legyenek, jó gyermekeket neveljenek. S hozzátette: ez a világon a
legszebb és legnemesebb feladat. Ekkor értettem meg, hogy mi a titka korát meghazudtoló fiatalos lelkesedésének, örömének.
Hálás vagyok a Jó Istennek, hogy ismerhettem és vele dolgozhattam”.

•

IRLANDA DEZSŐ, a Gárdonyi Gimnázium nyugdíjas fizika-kémia szakos tanára kapott „Rátz Tanár Úr Életműdíj”-at múlt év októberében. Ezzel a díjjal a kiváló szaktanári munka mellett a tan- és szakkönyvszerkesztői, -írói munkában
elért eredményeket jutalmazzák. A díjat október 31-én a Magyar Tudományos Akadémia épületének kupolatermében vehette át.
Irlanda Dezső a debreceni Református Kollégiumban érettségizett, majd a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett kémia-fizika szakos középiskolai tanári diplomát 1955-ben. Pályája elsősorban az egri Gárdonyi Géza Gimnáziumhoz kötődik, ahol 1962-től 1995-ig tanított kezdetben fizikát, kémiát és matematikát, majd 1965-től csak kémiát. 1963-ban – az országban
másodikként – aktív közreműködésével alakították ki a Gárdonyi Géza Gimnáziumban a kémia tagozatot. Az 1980-as években
kolleganőjével, dr. Orosz Ernőnével könyvet írt Kémiai kísérletgyűjtemény a gimnázium I-III. osztálya számára címmel, amely
igen sok kiadást megélt.
Tanári munkásságában mindig központi helyen szerepelt a tanítványok sokoldalú (nemcsak szaktudományos) nevelése, és a
tehetségek felkarolása, támogatása. Tanítványai rendszeresen szerepeltek a középiskolai kémiaversenyek országos döntőjében,
közülük többen helyezést is értek el. Tagja a Magyar Kémikusok Egyesületének és a TIT Kémiai Választmányának. Munkásságát több kitüntetés is fémjelzi: Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1972, 1977), Szent-Györgyi díj (1990), Bugát Pál Emlékérem
(1993), Eger Kiváló Pedagógusa (1997).
Hogy iskolánkat Egerben ma is megbecsülés övezi, nagy szerepe van annak, hogy az évszázados falak között voltak méltó
folytatói ciszterci tanáraink tanító-nevelő munkájának. Irlanda tanár úr oktató-nevelő munkája öregbítette Alma materünk tudós tanárainak sorát. Kissé megkésve, mi is szeretettel gratulálunk e szép elismeréshez, köszönve tanár úrnak
áldozatos tanári munkáját. Örülünk, hogy erre Kerey György diáktársunk felhívta a figyelmünket.
•

AHOL A HŐSÖK SZÜLETNEK – az egri magyar királyi „Dobó István” 14. gyalogezred a második világháborúban címen megjelent könyvre hívjuk fel a figyelmeteket. „A 24. órában íródott e könyv, amikor még beszámolhatott néhány
derék, idős szemtanú arról, amit a lövészárokban megéltek a Donnál, a Kárpátokban vagy Tordánál…” olvashatjuk a könyv
előszavában Nickl Károly diáktársunk írását, aki egyik támogatója volt a kötet megjelenésének. Többünk családja, és az iskolánk
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is sok szállal kötődött az Egerben állomásozó honvédséghez. A könyvben is rátalálhatunk számos ismerős névre és képre.
(Puedlo Kiadó [Bp.] é.n. – megvásárolható a Fókusz Könyváruházban Bp. Rákóczi út 1540 Ft)

•
KAPOR ELEMÉR – 100. születésnapja alkalmából
emléktáblát leplezett le iskolánkban dr. Cifrus István, Kapor Elemér
szülővárosának, Rimaszombatnak és Habis László Egernek polgármestere. Kapor Elemér 1917-től járt a Ciszterci Rend Egri Főgimnáziumába. 1925-ben érettségizett jeles eredménnyel. A 213. sz. Koháry
István cserkészcsapat alapító tagjai közé tartozott. Tanárai közül nagyra becsülte dr. Werner Adolfot, a későbbi zirci apátot, aki hét osztályon keresztül volt a magyar tanára. 1933-tól az Egri Újságnak, majd
pedig jogutódjának, az Egernek – a két háború között a város egyetlen
lapjának – volt a szerkesztője. 1945 után alaptalan vádakkal börtönbe
zárták. Kiszabadulása után megtűrt emberként kellett újrakezdenie
életét. Kálnoky István, egri származású költőtársa, ciszterci diáktársa
fedezte fel őt újra. Ettől az időponttól számítható visszatérése az irodalmi életbe. 1991-ben Eger városa díszpolgárrá választotta.
KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! − Diákszövetségünket az alábbi diáktársaink
támogatták adományukkal: dr. Tóth Sándor (1935) Gödöllő – 20 000 Ft, dr. Lakatos István (1949) Budapest – 10 000Ft,
dr.Székely György (1944) Debrecen – 10 000 Ft, N. N. Franciaország – 5200 Ft, Fluk Ottó (1947) McLean, Amerikai Egyesült
Államok – 150 dollár.

•

•
AZ EGRI FEHÉR/FEKETE − Interneten a www.ciszterciekegerben.hu honlapon található Újságunk
linken. A honlap gondozója Kaibás Gábor Márk, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban 2001-ben érettségizett diáktársunk,
akinek köszönhetően újságunk 1994 óta megjelent valamennyi száma olvasható, ill. letölthető.
–––––––––––––––––––––

HALOTTAINK

Versényi György
(1926–2007)
Türelemmel viselt betegsége után életének 81. évében március 20-án elhunyt Versényi György diáktársunk otthonában, Balassagyarmaton. Temetésére április 4-én a balassagyarmati temetőbe eljöttek barátai, tisztelői, volt tanítványai, – ami azt jelentette, a fél város. Hiszen 35 éven keresztül volt tanára, 18 éven át igazgatója a város elismert iskolájának, a Balassi Bálint Gimnáziumnak. Tanítványai búcsúztatták: az iskola igazgatója, és a város polgármestere. Beszédük tisztelgés volt egy nagyívű oktatónevelői pályának, egy klasszikus műveltséget sugárzó igaz pedagógusnak.
Mert Gyurka már diákkorában is pedagógus volt. Jól emlékszem, ahogy, a Foglárban, mint „instruktor” maga köré gyűjtötte
alsós tanítványait, akik rajongó szemmel hallgatták magyarázatait, s feleltek kérdéseire. De nagy elismeréssel voltunk irányában
mi is, osztálytársai. Felsősként jött az iskolánkba, és hamar felismertük ragyogó intelligenciáját, egyre bővülő, sokszor tanárainkhoz hasonlítható tudását, s mindenkivel szót értő, szeretetteljes természetét. Az osztályközösség mindig meg találja és elismeri
maga között a valódi értékeket, s őt magunk közül a legjobbnak tekintettük.
Élete munkáját látva lemérhető, mit jelent egy igazi nevelő egyéniség a közösség számára, milyen mély nyomot hagy az ember életében a fiatal korban kapott tanító-útmutatás.
(O.Gy.)
Requiescat in pace!
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