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EGRI FEHÉR/FEKETE
a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja
a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola hírei
A PRÓBAIDŐT, URAM, KÖSZÖNÖM
Valaki elküldött, és visszavár,
így sejti ezt sok fáradó szív,
nem én terveztem életem sorát,
valaki elküldött, s egykor majd hív.

Az élet szántóföld s próbaidő
a szeretet-mag érlelésre:
legyen virága és termése bő
a tékozlóknak – üdvösségre!

Szeret, s tudom, hogy velem célja van,
nem töprengek hát bús miérten,
egy itt a kérdés, a „ hogyan”,
e szent küldetést hogyan végzem.

Hogy hogyan, mintha ezt is sejteném,
hogy hogyan hoz a mag bő termést:
csak „ahogy Jézus tette”, tegyem én,
ez adja életem értelmét.

Uram, te küldtél, ennyit már tudok,
s hogy miért szeretsz, azt csak sejtem:
te nem tudsz nemszeretni, s e titok-magot
szívembe rejted, hogy teremjen.

Én mindennap Jézusba öltözöm,
s tanulom, Jézus hogyan tette,
az ő véréből szőtték köntösöm,
s így imádkozom minden este:

A próbaidőt, Uram, köszönöm,
táplálj naponként, Krisztus teste,
s ha örök hajlékodba költözöm,
hadd legyek részed mindörökre!

Kerekes Károly OCist.

Találkozóink 2008-ban
Diákszövetségünk elnöksége minden ciszterci öregdiákot hív a már hagyományos közös találkozóra, mely

Egerben, 2008. június 21-én, szombaton 10.30-kor szentmisével kezdődik.
Utána a gimnáziumban közgyűlést tartunk, ennek keretében a gimnázium igazgatója tart tájékoztatót az iskoláról,
majd az osztálycsoportok külön-külön programot szervezhetnek.
***

Ekkor tartják
65. éves találkozójukat az 1943-ban végzettek – Ágoston Julián osztálya;
64. éves találkozójukat az 1944-ben végzettek – Falubíró Győző osztálya ;
57. éves találkozójukat az 1951-ben végzettek – Ágoston Julián osztálya;
55. éves találkozójukat a Dobó István Gimnázium IV. B osztályában 1953-ban végzettek, közülük többen az 1945–48
években a Ciszterci Rend egri Szent Bernát Gimnáziumba jártak, akkor osztályfőnökük, dr. Kerekes Károly volt.
***
Az 1948-ban végzettek 2008. szeptember 13-ára tervezik a 60. éves,
az 1949-ben végzettek pedig 2008. május 17-ére a 59. éves érettségi találkozójukat.
*

A TARTALOMBÓL
Kerekes Károly apátúr köszöntése Vajk Atanáz tanár úrra emlékezünk…
Egy 90 éves ciszterci szerzetes életútja… Húsvéti Sándor: Egy hajdani ministráns emlékezik…
Egy tanulmányút kezdete… VI. (befejező) rész A párizsi volt Szent Bernát Kollégium épületéről
Emlékezzetek és emlékeztessetek… Templomunk felújításáról
Elbúcsúztunk Tádé atyától hírek...hírek...hírek...
EZ TÖRTÉNT a Gárdonyiban a 2007/08-as tanévben Karácsonytól – Húsvétig
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KEREKES KÁROLY APÁTÚR KÖSZÖNTÉSE
90. SZÜLETÉSNAPJÁN
…én csak postása vagyok annak amit az Úristen rámbízott…
Az egri ciszterci diákok – az öregek és a fiatalok – nagy tisztelettel és szeretettel fordultak Károly apátúrhoz, hogy a
régmúlt és a közelmúlt években végzett munkáját megköszönjék és éreztessék ragaszkodásukat és hálájukat.
Az egri ciszterci gimnázium és Apátúr sorsa közel egy évszázadon át számtalan alkalommal fonódott egybe. Az iskolánk kapuját 1929-ben lépte át, s itt tanult az ötödik osztály elvégzéséig, majd a budai gimnáziumban oblátusként
folytatta és fejezte be a középiskolát. 1937-től Zircen kezdődött ciszterci élete, s tanulmányait befejezve Egerben indult
el a tanári pályája is, igaz sok más feladattal megterhelten. A negyven év megalázó megpróbáltatásai után, mint zirci
apát jött Egerbe és a többi ciszterci iskolákkal együtt nálunk is kemény kitartó munkával – sokszor a mi türelmetlenségünkkel is megküzdve – építette ki újra a ciszterci szellemiségű nevelés újrainduló bázisait. Azután még tanárként is
megismerhette a mai fiatal egri ciszterci diákokat.
A Diákszövetség és a gimnázium közösen ünnepség keretében április 9-én az iskola dísztermében köszöntötte
a jubiláló apáturat. Eljött dr. Zakar Polikárp főapátúr is, de nemcsak a szűkebb ciszterci család, hanem Eger érseke, dr Ternyák Csaba és a város polgármestere, Habis László is részt vettek ünnepségünkön.

Károly apátúr a mikrofon előtt

Ternyák érsek úr Polikárp főapát úr és Habis polgármester úr

Dr. Pisákné Balogh Éva igazgató asszony üdvözlő szavai vezették be a műsort. „Kerekes Károly ennek az iskolának
meghatározó egyénisége volt, aki elmozdította az első követ, hogy ez az iskola ismét ciszterci iskolává váljon… Az itt
tanuló 850 diák és a tanárok és munkatársak nevében megköszönöm, amit az iskola tőle kapott. Egyszerű nemessége,
sugárzó szeretete, kifogyhatatlan életöröme ma is útmutatást ad számunkra.”
Az ünnepi műsorban az iskola diákjai énekkel, zenés irodalmi összeállítással – ebben részleteket hallhattunk többek
között Apátúr prózai írásaiból és verseiből – köszöntötték az ünnepeltet.
A laudációt dr. Kilián István ny. egyetemi tanár diáktársunk mondotta. Mint irodalomtörténész elsősorban Apátúr
irodalmi munkásságát méltatta, elemezve a több kötetben megjelent verseit. (Kilián professzor kezdeményezésére remélhetőleg megjelenhet majd Károly apátúr összegyűjtött verseinek kötete is.) Személyes vallomásában köszönetet
mondott Károly Apátúrnak és a Rendnek mindazokért, amit diák korától kezdve a mai napig kapott a ciszterciektől.
Örömére szolgál, hogy ma is élő kapcsolatot tarthat fenn a Rend tagjaival, Károly apátúrral is.
Befejezésül a Diákszövetség nevében dr. Molnár Miklós ü.v. elnök köszöntötte az apáturat.
Károly apátúr kedves szavakkal köszönte meg az ünnepi műsort. „Tudom és tapasztalom évtizedek óta már, hogy
sokan imádkoznak értem. Ígérem, én sem fogom abbahagyni, hogy ajándékként adjam azt, aminek csak postásaként az
életben akármi jót tehettem, akár láthatóan, akár láthatatlanul…”
ÉLETSZABÁLY
Csak az él, aki szeret, tudod-e?
s csak az szeret, aki mindent odaad.
A minden Istené, – légy egy Vele!

Add Őt, a Forrást, melynek cseppje vagy
áradj, légy óceánná, kis patak...
Élj így, s a szeretet zsenije vagy!

Tudod: Csak az él, aki szeret. –
s csak ad, csak ad...
Kerekes Károly OCist
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EGY 90 ÉVES CISZTERCI SZERZETES ÉLETÚTJA…
ahogyan Károly apátúr elmondta Turócziné Pesty Ágnesnek, a Budai Ciszterci Szent Imre
Gimnázium tanárának∗
Milyen hatások érték a családi házban, amik a hivatása felé
vezették?
Először is nem akartam más lenni, mint az édesapám.
Egyszerű, de két lábbal a földön járó, de fejét mindig az ég
felé emelő, magyar falusi földműves. Minden szó fontos,
hogy magyar, hogy földműves és az is, hogy falusi. Édesapám nagyon szegény volt fiatal korában, summás munkás,
aki nagyon sokat dolgozott, de már legénykorában tekintélyes
embernek számított a faluban. Ha nagyvőfélyre volt szükség,
mindig őt hívták, mert fejből tudott verseket előadni. Huszonnégy éves korában jutott csak oda, hogy megnősüljön, a
legtekintélyesebb családból kapott feleséget.
Én tizenegy éves koromban már elvégeztem a hat elemit
mindenestül, a törvény pedig úgy szólt, hogy vagy tovább
megyek tanulni, vagy megismétlem a hatodik osztályt. A pap
meg a kántor kereszttűzbe vonta az édesapámat: „Ha nem
engedi Egerbe továbbtanulni, és elkezdi a gyerek az »emberes
munkát« látástól vakulásig, akkor egy-két év alatt eltemetheti,
mert olyan vékony, nyiszlett gyerek.” Apám tisztelte a tanult
embereket, de nem biztatott a továbbtanulásra. Én is derék
magyar ember szerettem volna lenni, aki „emberként” dolgozik, és egy idő után családot alapít. Falunkban a tanult embereket „nadrágos huncutoknak” emlegették. Szóval én sem
akartam tovább tanulni se, nemhogy papságra gondolni.
Apám nem volt sokbeszédű ember, az egyik ebédnél (június
végén) nagyon nagy gondok közt ült édesapám, és csendesen
megszólalt: „Na fiam, eladtalak.” Ebből tudtam meg, hogy el
kell mennem a háztól, és „bentlakó” leszek Egerben egy jó
katolikus családnál. A ciszterciek ezt így várták el.
Mikor kezdett motoszkálni atyában a gondolat, hogy pap legyen?
Az alsó négy gimnáziumot szépen végigvittem, de ötödikben nehézségeim támadtak. Ekkor már bejáró diákként,
kétlaki életet éltem, és amikor hazamentem, sokat kellett
segíteni. Édesanyám hat tehenet gondozott, és naponta vitt
tejet a városba egylovas kocsival. Második osztálytól már így
jártam be az iskolába. Családunk egy szobában élt (bár volt
külön tisztaszobánk), ennek köszönhetően szoktam meg,
hogy úgy is tudok dolgozni, ha mellettem akár szuszognak,
akár dalolnak vagy dobolnak is. Ötödik osztályban már magáztak bennünket, de a követelmények is felerősödtek. Csak
fokozatosan derült ki, hogy egyre foghíjasabb a tudásom.
Nem volt már elég az az idő, ami rendelkezésemre állt a
tanulásra. Erre az atyák is felfigyeltek, – mi lehet ezzel a
gyerekkel?
Ebben az évben nagyböjt elején a szokásos háromnapos
lelkigyakorlatunkon én már tizenhat esztendős voltam. És itt
van a gondviselés, a „véletlen”. Én nem készültem arra, hogy
pap legyek. Volt egy diák, Misz Ferenc (később magyarosított
Merész Ferencre), aki két évvel járt felettem, szintén bejáró
diák volt, és már oblátus (afféle ciszterci aspiráns) a budai
gimnáziumban, még a Zászlónk ifjúsági folyóirat Fakadó rügyek rovatában is írogatott. Az egyik verse fogott meg.
„Fehér papok, fehér hegyek, /fehér ruhák, fehér szívek;/
hívtok, megyek.”
∗

Ez volt a gyutacs. Innen kezdve már égett az őrláng. És itt
éreztem először az Isten humorát, ami egész életemen át
végigkísért. Először édesapámnak szóltam, ő sokat tudott a
nagyvilágról, újságolvasó ember is volt. A tanáraim között
nehéz helyzetemben csak László Vince tudott megérteni,
akinek az apja szintén földműves, majd béresgazda volt egy
tanyán. Az osztályfőnököm, aki 196 cm magas délszláv származású, jóindulatú ember volt, nem értette, hogy miért van
baj velem. „Micsinál maga ott Kerekes?” – egy kicsit
selypített. „Nem volt időm otthon eleget tanulni, azt pótolom.” „Kérem szépen Kerekes, ez már a züllésnek plusquam
netovábbja.” És ezután határoztam el, hogy jelentkezem
oblátusnak! Az osztályfőnöknél kopogtam. Tisztelettel elmondtam, hogy szeretnék oblátusnak jelentkezni. Két szeme,
mint két tágra nyílt kiskertajtó. „Meggondolta, alaposan meggondolta?” – Igen.
Leérettségiztem. Novícius lettem. Az, hogy ciszterci lettem, az azért van, mert most már olyan akartam lenni, mint
„azok” az emberek, tanáraim… A rendszeres étkezéssel, a
rendszeres alvással az egészségem is rendezett lett. Amikor
Zircre kerültem a papság még nem érlelődött ki bennem.
Hogy a papság, hogyan alakult, tudatosodott lelkemben,
az már édesanyámhoz kapcsolódott. Ő készítette a stafírungomat. Ott vagyok mellette, olvasok, tanulok. „Fiam, akkor te
most ciszterci tanár, pap leszel. Nem gondoltál még arra,
hogy lelkipásztor legyél? Te a falusi emberek nyelvén tudsz
beszélni.” Rájöttem, hogy őt az vezette, hogy a pap fiánál
élhessen öreg korára, ha viszont ciszterci leszek, akkor közösségben fogok élni. Néhány mondattal meggyőztem édesanyámat, hogy nem nekem való a lelkipásztorkodás. Később
ismét visszatért rá, hogy ciszterci leszek, szerzetes. „De lehete egy ciszterciből püspök?” Éppen lehet, de az nem nekem
való. Sóhajtott egyet, de megértett. Tehát az Úristen vezetett
engem a továbbtanulásra, és amikor 48-ban államosították az
iskolákat, és 50-ben a rendeket is megszüntették, akkor új
szakasza nyílt az életemnek. – De a falusi gyökerek végig
megmaradtak bennem.
Milyen szakon végzett az egyetemen, és milyen kutatásokat
végzett?
Görög-latin szakon. Igazi hobbim a Szentírással kapcsolatos nyelvekkel való foglalkozás volt. Az Ószövetség nyelve
és a görög nyelv. Én a nyelvvel való bánást tartom fontosnak.
A nyelv a benső kifejezése. Tanultam héberül, arámul, szírül,
arabul. Nem beszélni, hanem megérteni. Ugyanaz a dolog
hogyan jelenik meg a különböző nyelven. Ezt én élveztem,
mint amikor egy borban különféle zamatokat ízlelünk. Az
orosz nyelv számomra a Szentíráshoz vezető aranyhíd volt, ez
így különleges ajándéka volt Jóistennek. A szláv nyelvnek is
nagyon sok változata van. Ezt megtapasztaltam, amikor Bácskában voltam káplán.
Sose akartam színész lenni. Egyetemista koromban a Kodály indította szép magyar kiejtési versenyeken szerepeltem.
Hozzáértők mondták, hogy a nyelv ízéhez volt valami közöm.
A II. világháború végén, amikor már megszereztem a tanári
diplomámat, és a budai gimnáziumunkban gyakoroltam,

Megjelent az Budai Ciszterci Gimnázium 2003/04. tanévének Évkönyvében
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akkor egy nagyon nagy ívű tudományos munkán dolgoztam.
Latinból Tacitusszal, a szerintem legnagyobb ókori történészszel foglalkoztam. De ez a munka nem született meg soha.
Miért? Dolgoztam nagyon-nagyon serényen, de egyszer jött
egy telefon Zircről, Vendel apát úrtól, hogy induljak Egerbe,
még az iskolaév végét sem kell meg várnom. Két hetet szerettem volna kérni, hogy legalább az anyagokat összeszedjem,
de nem lehetett, mert a hírek szerint Egerben a rendtársak
éheztek, mert mindent elvittek az oroszok. Az én népes a
rokonságom viszont Eger környékén lakott. Indultam. Elkezdtem a munkát: szappanfőzés, fakitermelés. Ez is az Úristennek micsoda humora: én és a számtan, meg az üzleti kalkulációk!
Egerben egy idő után az összes egyházi intézményeknek
mi szállítottuk a lisztet és a fát. Látta a jó Vendel apát úr,
hogy nem vagyok könnyen elveszejthető ember. A pénznélküli gazdálkodásban sikeresebb vagyok, mint mások a pénzzel való gazdálkodásban. Itt kezdődött, hogy engem számon
tartott az apát úr. Egerben közben prédikáltam is a templomban az én falusi kiejtésemmel. „Milyen rendes ciszterci került
ide, csak azt nem tudom, mért süti a haját?” – így is minősített
egy-két jámbor lélek. Sok falusi virtuskodás volt bennem is.
Tudják-e, hogy virtuskodásból mi mindent tudott kihozni
magából egy-egy még el nem rontott „falusi termés”? Egy
ugyancsak igényes bírálóm így intette le más véleményének
hangot adó ismerősét: „Ugyan már, még csak doktorátusa
sincs!” Elismerem, nem volt szép tőlem, amit akkor tettem,
dacból…
Két hét alatt a görög szakdolgozatomból egy teljes diszszertációt írtam. Ez is gondviselésszerű volt, mert arról szólt,
hogy hogyan tudott eggyé lenni egy magasabb rendű európai
kultúrában a pogány görög irodalom és filozófia a keresztény
szentírással? Ez a tanulmány sokat segített a későbbi hivatásomban. Egerben azt tudták csak, hogy Budapesten van dolgom. Onnan telefonáltam haza, hogy megvan a disszertációm
elbírálása és a szóbelim is. Erre azt mondták rólam, hogy
szélhámos vagyok...
Lépten, nyomon az Úristen humora.
Hogyan élte meg 1950-et, a rendek szétszóratását?
1950. június 18-ára virradó éjszaka vittek el bennünket államköltségen oda, ahová nem akartuk, majd szeptember 7-én
engedtek szabadon (már akiket szabadon engedtek), és mehettünk amerre láttunk, és dolgozhattunk, ahol engedtek
dolgozni. De azt kikötötték, hogy két szerzetes együtt nem
lakhat, mert az már konspirációra alkalom.
És itt megint közbeszólt a Jóisten. Mindenben megjelent
az Isten humora.
Voltam szénrakodó munkás is, de a rendtársaim tanácsa
segített abban, hogy észen légy, tenéked szellemi munkát kell
keresned, akármit is. Szerettem a nyelveket, és jelentkeztem
az oktatási minisztériumban tanításra. Görög-latin végzettségem volt, de magyarból és németből is volt alapvizsgám.
Rákérdez az egyik ottani elvtárs, hogy vállalnám-e az orosztanárságot is. „Azt is.” Onnan hazafelé menet vettem meg az
orosz-nyelvkönyveket. Két hónap múlva hívtak be, addig
lenyomozták, hogy nincs-e osztályidegen beütésem.
Kisebbik öcsém három évig volt orosz hadifogságban, ott
tanulta meg ezt a szép nyelvet. Tőle kaptam az alapozást. A
Minisztériumban megmondtam, hogy bár nem tanultam
oroszul, de hajlandó vagyok levizsgázni. Ezt nem akarták
elfogadni, csak az orosz „bárisnyák” segítettek (bocsánat,
sokan méltatlanul így titulálták az orosz professzornőket), és
így egy év alatt levizsgázhattam a négy év anyagából. Ez is az
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Isten humora: megszerettem az orosz nyelvet. Rájöttem, hogy
a szentírás tanulmányozásánál is jó egy keleti nyelv ismerete,
mert a keleti ember képekben gondolkodik, ellentétben a
nyugati emberrel, aki fogalmakban. Vizsgázni kellett marxizmus-leninizmusból is! Mindenki azt gondolta, hogy ki
fognak dobni a vizsgáról, ez a vizsgáztató nő keresztbe nyeli
le az embereket. Bemutatkoztam: „Dr. Kerekes János” (Ez a
világi nevem.) Rám néz, rám nevet: „Dr. Kerekes Jánosné” –
ez volt a neve a vizsgáztatómnak. Én is mosolyogtam egyet.
Kiadja a tételt: Lenin tanítása az államról. Mi annak idején
nagyon jó talpalást kaptunk filozófiából, ezért úgy kezdtem a
feleletet, hogy először az általános elveket szeretném tisztázni, és „filozofikusan” próbáltam előadni. Magam is meglepődtem magamon. Két-három mondat után jelest adott.
Hogy ez nem az Isten humora? Nincs olyan fiskális, aki
ezt nekem megcáfolja.
Én őszintén megszerettem az orosz nyelvet. Az orosz tanárok továbbképzésén is alkalmaztak. Párt dicséretet is kaptam, mert a vetélkedőkön az én diákjaim „sikeresnek” bizonyultak. Még bemutató tanítást is tartottam Adonyban. „Majd
a Kerekes elvtárs bemutat egy órát.” A járás orosz nyelvet
tanító pedagógusai jöttek össze. Az óra rangos címe: „Sztálin”. Tárgyi cél, nevelői cél. ... És ez buggyant ki belőlem:
„Nevelői cél Sztálin elvtárs megszerettetése, már amennyire
ez lehetséges” (de ezt nem gúnyosan, hanem természetesen
mondtam). – Nagy nevetés tört ki. Később még
Sztálinvárosba is akartak vinni, hogy „feljebb kerüljek”…
Az, hogy emberileg jobban megbecsüljenek, az fontos volt
nekem, de hogy magasabb lóra ültessenek! – ilyet nem, mert
annak már bűze van. Az orosztanárságot „dicsőséggel” képviseltem, úgy hogy akár ideológiai, akár gyakorlati haszonért
is csinálhattam volna. A pártjellegű összejöveteleknél mindig
találtam „más elfoglaltságot”, amit ők is elfogadtak.
Soha nem fölényeskedtem senkivel szemben. Pedig némelyek nagyon gyenge tudásúak voltak. Az egyik magyar
szakos kartársnőnek a faliújságra kitett írásán egy oldalon
harminc helyesírási hibája is volt. Vele is finoman beszéltem,
úgy segítve neki, hogy nem szégyenítettem meg. Szóval
embernek lenni lehet annak, aki őszintén akarja, hogy a másik
is jobb ember legyen. Mint orosztanár nem emlékszem, hogy
valami kellemetlenségem lett volna. Óvatos voltam, de soha
sem kendőztem a papságomat, szerzetes voltomat.
Vagyis – ha lehetünk profánok – ugyancsak „daliás idők”
voltak azok. A ciszterci orosz tanár számára mi lehetett még
különösen emlékezetes?
1952-ben a beloianniszi iskola igazgatóját (aki magyar
ember volt, de tudott görögül) féléves továbbképzésre vitték
Budapestre. Engem jelöltek „kisegítőnek” az igazgatóhelyettes mellé. Az iskolai szolgálatban nem volt problémám,
de majdnem lehetetlen helyzet elé állított a párttitkár: Sztálin
születésnapja közeledett (december 21.) és az ünnepi nagygyűlésen a párttitkárnak kellett szónokolni. Felkeresett: beszélnie kell, de nem küldtek beszédet, ő meg nem tud beszédet írni, készítsem el az ünnepi beszédét újgörögül. (Jöjj,
Szentlélek Úristen...) Vállalom. Írok egy jó beszédet a népek
barátságáról és együttműködésükről és a világbéke munkálásáról. Elkészítettem. Elolvasta, tekergette a nyakát. „A nyelvezete ennek kicsit burzsuj.” Válaszom: „Én csak ilyen nyelven tudok.” „Jól van, elmondom.” És felolvasta az ünnepi
beszédet. … Én csak a szindrofosz dászkolosz (a tanárelvtárs)
voltam a faluban. Az egyik apa jön egyszer hozzám. Kérdezi,
hogy én valóban pópa vagyok-e? Mondom, görögül így is
lehet mondani. „De te ezt honnan tudod?” „Onnan, mert
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Besnyőpusztán a templomban láttak téged az oltárnál misézni.” (Hivatalosan akkor nem szolgálhattam.) „Így van, de
kérlek, hogy te erről ne beszélj!” Bennem bíztak, és én is
bennük. Az iskolában azzal szereztem jó hírnevet a szülők
előtt, hogy az első kérdésem reggel nem az volt, hogy tanultále, készen van-e a házi feladatod, hanem hogy ettél-e már valamit. (A válasz sokszor keserű „nem” volt.)
…Szülői értekezleteken engem szinte lenyűgöztek ezek a
majdnem száz százalékban analfabéta félgörög és félmacedón
hegyipásztornék azzal, hogy milyen világos érvekkel bombáztak minket. Hogy az ő gyermekeikből hogyan akarunk mi
„művelt” pedagógusok, heti két óra testneveléssel az órarendünkben, épkézláb egészséges embereket nevelni. – Girhes
lóval nem szánthatsz, még kevés vágtathatsz csatába!
És hogy került vissza a papi szolgálatba 56 után?
1956 után a kalocsai érsek két szerzetes papot felvehetett
az egyházmegyéjébe, az egyik én voltam. Addig nem mondhattam nyilvánosan szentmisét. Több helyen szolgáltam, mint
orosztanár. Amíg nem voltak a templomban az emberek,
akkor misézhettem (a sekrestyés beengedett), amikor még
nem mozog a falu. Volt, hogy háznál miséztem, ahol laktam.
Erre akkor pápai engedélye volt „az istentelen hatalmak által
megszállt területeken” élő papoknak.
Tehát Bajára kerültem káplánnak Belon Gellért mellé, aki
kiváló papi író, egyházszervező volt és később püspök is lett
belőle. Nem akartam soha különcködni, de akkor én jó dolgokat is megtanultam a civil életben. A kommunisták között
is őszinte voltam, de rangos papoknál is, azoknál, akik megszokták, hogy mindenki földig hajol előttük.
1961. február 6-ra virradó éjszaka éjjel 11-től reggel 6-ig
öt ávós „látogatott meg”. A könyveimbe olvastak bele, bűnjeleket kerestek, valami botrányt akartak rám bizonyítani, öszszeesküvést vagy női ügyet. Egy női írást találtak csak, azt is
a nagynéném írta. Ezen az éjszakán Budapesten nagyon sok
szerzetest „begyűjtöttek”. Ezektől az élményektől csak nyíltabb lettem. Nevelődtem, érlelődtem sokat. – Három év volt
a leghosszabb, hogy egy helyen megtűrtek. Rosszul viselkedtem mindig, nem engedelmeskedtem a bajszos püspököknek
(az egyházügyi megbízott pártembernek)…
Amikor rangosabb helyre kerültem, volt, hogy ismét jöttek a gyúrók (ketten, mert így szokták). Az egyik tapasztalatlanabb volt még. Próbálta húzni előttem a mézesmadzagot:
„Nagyobb lehetősége lehetne...” „Én nekem nagyobb lehetőség ennél, soha nem kívántam még ekkorát sem.” Akkor
lettem én reménytelen eset. Itt Budapesten a Gyorskocsi
utcában cincáltak napokon keresztül reggeltől estig. „Tudja,
hogy nálunk fel vannak írva a viselt dolgai.” „Tudom azt is,
hogy mi igaz belőle!” „A fiatalokkal foglalkozott. Tudja,
hogy mi ez?” „Tudom, de vállalom is. Ezeket a fiúkat én
éveken át tanítottam. Jöttek hozzám tanácsért. Ez emberség
dolga százados elvtárs. Helyettem maga is ugyanezt csinálta
volna.” Ez volt, amire nem készültem fel, és ez volt a szívéhez nyúlás. – A hazugság-madzagon fel lehet akasztani embereket. Saját magunkat is. Nem jó üzlet a hazugsággal való
menekülés!
Az, hogy zirci apáttá választották, az is az Isten humora?
A zirci apátot választani szokták, de én a pápa személyes
kinevezésével lettem apát. Igaz, már '73-ban kaptam megbízatást a Szentszéktől, hogy a szétszórt rendtársakat tartsam
össze. Ahogy lehet. Azon a címen gondoltak rám bizonyára,
hogy orosztanár vagyok, és még pártdicséretet is kaptam...
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… Endrédy Vendel számított rá, hogy elviszik, ezért előre
kijelölt három szerzetestársát a három életkori részből, hogy
vigyék a rend ügyeit. Én a fiatal süvölvények képviselője
voltam. A meggondolás alapja az lehetett, hogy orosz tanárként, tehát „civil nyelven” is tudok tárgyalni a civil „ügyfelekkel”. Már 1973 nyarán, első római utam alkalmával megkaptam első fontos rendi megbízatásomat: „Apostoli adminisztrátor” lettem, amíg élt Endrédy Vendel apát úr és halála
után hárult rám minden felelősség, 1981. december 29-én. …
1987: II. János Pál ennek az évnek a tavaszán nevezett ki zirci
apátnak (március 10-én), és ennek az évnek a nyarán, július
14-én benedikált apáttá az akkori rendi Generális Apátunk, a
mostani zirci főapátunk, dr. Zakar Polikárp – az ausztriai
stams-i ciszterci apátságban. Azért ott, mert akkor még Magyarországon nem lehetett.
Mi előzte meg az iskolák visszaadását? És miért vállalta fel
pénz nélkül az iskolákat?
Ezért sokan szamaraztak le engem. Érdekes, hogy most
már nem szamaraznak! Jelszavam volt: Ha az Úristen valahol
ajtót nyit nekünk, azon be kell lépnünk!
A ciszterci élet Magyarországon három arculatot hordoz
magában: a szerzetesit (mindenestül Isten felé fordulni testemmel, lelkemmel, és mindent Isten dicséretére fordítani), a
papi hivatás, és a tanári hivatás (a világi kultúra továbbadása
–, mint a XIII. sz.-ban a földművelés). Ebből a háromból,
amit vállalhatunk, azt vállaljuk. A cisztercieknek ezt adta az
Úr és nekünk erre nyitott ajtót. És újra mondom a jelszót:
ahol és amire ajtót nyit az Isten, ott be kell lépni! Én nem az
írott sémákból vettem a megoldást, hanem a beleérzésből, az
együttérzésből, – ha úgy tetszik: hitből.
Mit üzen apát úr a diákoknak?
Azt az egy szót, amit Ertsey Gabitól, a lelkes egri diáklánytól tanultam: ÉRDEMES!
1949. Rákosi-féle alkotmány születésének éve volt. Az
utolsó év, amikor még lehetett nyári lelkigyakorlatos táborokat szervezni, ahol nemcsak jámborkodtunk, hanem „embernyi emberségre” is akartunk jutni. Ertsey Gabi talpraesett
egri leányzó volt. '47-ben érettségizett az Angolkisasszonyoknál. A kéthetes lelkigyakorlatos tábor végén Mónosbélről
hazafelé megyünk a vonattal, és a kislány nagy komolyan
néz ki a vonat ablakán: „Viszel valamit haza a két hétből?”
kérdezem. „Viszek.” „Megkérdezhetném, hogy mit viszel?”
„Atya csak egy szót: azt, hogy érdemes.”
Később, Szegedről hazalátogatva, Egerben találkoztam
az akkor már nagymama Gabival. A beszélgetésnél Mónosbél került szóba: „Emlékszel, amikor jöttünk hazafelé. Még
mindig így felelnél?” „Igen, érdemes” – ugyanúgy vágta fel
a fejét, mint akkor. Ekkor született hazafelé utaztamban a
vonaton az a versem, aminek „Érdemes” a címe. – Érdemes
élni itt és ilyen körülmények között is. De csak tisztességes
emberi körülmények között. A többit elintézi az Isten.
És különösen: érdemes kezdeni. Ez most már Sík Sándorral való találkozásomhoz kapcsolódik. 60 éves születésnapját
ünnepeltük a testvér szerzetekből, és mi fiatalok kissé öregnek láttuk. Az egyik rendfőnöknő kedvesen kérdezte tőle:
„Hogy lehet ilyen fiatalnak maradni 60 éves korban?”
„Egyetlen egy módon: soha sem szabad abbahagyni a kezdést. Minden nap merjen valamit kezdeni.” (Amíg árad, ki
nem szárad – szokás mondani.)
A kettőt összemerném kapcsolni: az érdemes és a kezdeni
szót.
___________________________________________
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Vajk Atanáz tanár úrra emlékezünk…

S

záz évvel ezelőtt, 1908. február 22-én születet Besztercén. Középiskoláját Pécsett, a ciszterci gimnáziumban végezte. 1926-ban lépett a Rendbe. 1931-ben szentelték pappá, a latin-német szakos tanári oklevelét
1934-ben szerezte meg. Ezután egy évig a bajai, két éven át a budai gimnáziumban, majd 1937 szeptemberétől Szent Bernát Gimnáziumban tanított az
államosításig, 1948-ig. 1948 és 1950 között Makláron segédlelkész, de
1949/50-es tanévben még tanára lehetett a papnak készülő gimnazistáknak.
1950 és 1956 között Nyírbogdányban plébános, majd segédlelkész Diósgyőrben, és 1969-től haláláig, Jászberényben.
1991 február 13-án hunyt el, tanítványai Jászberényben búcsúzhattak el
tőle. A zirci temető Ciszterciek sírkertjében helyezték örök nyugalomra.
Sokan őrizzük emlékét, hisz nagyon sok tanítványa volt, az évkönyvekből kibogarászva Egerben legalább tíz osztályban tanított, volt, amelyiket
nyolc éven keresztül.
Tanítványaival szétszoratásuk után is tartotta a kapcsolatot, levelezett,
látogatott, részt vett az érettségi találkozókon…
Pedagógiáját jellemzi az a kis történet, melyet 1989 tavaszán írt az egri
középiskolai oktatás háromszáz éves jubileumára készült emlékkönyv számára.
„Tanári éveim alatt nem volt egyetlen fegyelmi ügyem se. De ilyesmi
előfordult. Sétálok padok előtt. Egyszerre érzem, valami nagyon facsarja az
orrom. Ezek a csibészek tüsszentőport szórtak el. Ki fognak nevetni engem.
Nem baj, én is nevetni fogok! Tüsszentés, nevetés, nevetünk. – Érdekes volt. Úgyis mindig kíváncsi voltam milyen a
tüsszentőpor.
»Én voltam – ugrik fel az első padban Gyurka –, beletettem a füzetembe, és amikor erre tetszett jönni, odafújtam.«
Nem volt fegyelmi. Megmaradt a bizalom, a tekintély és – a szeretet.”
Gimnáziumi éveinket, cserkész életünket nagy gonddal örökítette meg fényképeken. Sokat fényképezett, még órák
alatt is elő-előkapta a reverendába rejtett masináját. Nemrégiben utolsó állomáshelyéről, Jászberényből küldték el a
hagyatékából előkerült több doboznyi fényképet a Gárdonyi Gimnáziumba.
Arra nevelte tanítványait, hogy őrizzék meg felnőtt éveikben is a diákkorban kapott tanításokat. Emlékek, tanítások
megőrzésére jó példát mutat az alábbi kis epizód, mely igencsak jellemző Rá és tanítványaival meglevő kapcsolatára.
Vagy tíz éve, osztályának egyik diákja, Kovács Gyurka mesélte el:
„Rendezgetek magam körül. Szentkép kerül a kezembe, hátoldalán olvasom: »Istennek dicséret és hála. Aranymisém
alkalmából Pécs 1931. július 12. − Jászberény 1981. július 12. Vajk Alajos.«
Elgondolkodtam, hogy is volt? Körtelefon indult ’81 nyarán: »Atanáznak aranymiséje lesz. Aki tud, jöjjön Jászberénybe.« Mikor megérkeztünk, már többen ott voltak az osztályunkból. Egy kis beszélgetés, társalgás, majd bementünk a
templomba. Rövid időn belül kiderült, hogy a nagy jászberényi plébániatemplom kicsi. Hatalmas tömeg szorongott és
várta a szentmisét. Majd elkezdődött. Ünnepélyes és megható volt. A szentmise végén az aranymisés áldást osztott.
Fölemelt karjával, karcsú alakjával rám úgy hatott, mint egy próféta. Mise után a plébániakert sarkában gyülekeztünk
volt osztálya tagjai és vártuk, hogy találkozzunk az ünnepelttel. Gratuláltunk, elhalmoztuk jókívánságainkkal. Úgy tűnt
nagyon örült nekünk, s egy úri gesztussal meghívott bennünket a tiszteletére adott díszebédre a plébánia ebédlőjébe.
Hatalmas vendégkoszorú volt, ünnepélyes hangulat. Melegszívű, tiszteletteljes beszédek. Egyszer csak valaki kérdezi
közülünk: »Vajon Atanáz hol született?« Amikor így beszélgetünk, megáll a hátunk mögött (szokása volt a hátunk mögött megállni), és kérdezi: »Hogy ízlik az ebéd? Hogy érezzük magunkat?« Mi feltesszük neki a kérdést: »Hol született?
Válasz: »Besztercén.« Megkérdeztem: »És ezenkívül mit kell még tudni Besztercéről?« Mindjárt kapjuk a választ: »Nagyon jó szőlő terem Beszterce környékén, amiből kiváló bor készül.« Senki sem tudott róla. Hogy ez valóban így áll, a
következő történetet mondta el. Amikor ő született, édesapja, mint jó boros gazda, annak örömére, hogy fia született,
néhány palackot megtöltött jófajta besztercei borral, leszurkozta, eltette, ha majd a fia megnősül, a lagzin felbontják. A
lagzi elmaradt. A fiúból pap lett. Első miséjére felbontott egy palackot, és az áldozatot ebből a borból mutatta be. Aztán
még maradt egy palack, amit ötven éven keresztül őrizett, dugdosott és mentegetett, és mikor eljött az aranymiséje akkor
bontotta fel.: − »Nahát, ilyen az a besztercei bor!« – fejeződött be a történet.”
Negyvenéves korában megfosztották hívatása teljesítésétől, nem engedték, hogy nevelhessen, taníthasson. De példája, tanítása mégis sok-sok tanítványának iránytűként szolgált élete során, és ma is hálás szívvel gondolnak tanárukra,
köszönik nevelő munkáját, útmutatását. – Jó munkát végzett!
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EGY TANULMÁNYÚT KEZDETE (1950)
VI. (befejező) rész
Nagy Menyhért Mójzes atya írása huszonegy ciszterci 1950. szeptemberi menekülésének történetéről, melyet öt folytatásban előző számainkban közöltük.
Egy kirándulás az Alpesekben

E

gyhónapos stamsi tartózkodás után elhatároztuk, hogy
október 8-án rendezünk egy kis kirándulást a monostor
fölé „épült” hegyre. Egy-két ezer méteres magasság senkinek sem fog megártani. S ha ott fent kevesebb levegő adódna is, nem lesz olyan nagy baj: legfeljebb megtapasztaljuk,
hogy a levegővel is okosan kell gazdálkodni. A Föld körül
abból sincs korlátlan mennyiségben. Október 8-án izgalmas
reggelre ébredtünk, de az izgalmat saját magunk okoztuk.
Az eget lestük, hogy az idő hajlandó lesz-e a mi pártunkra állni. Ezen a napon egy kis korai havazás még idő
előttinek tűnt volna. Az öltözködés nem jelentett különösebb problémát, hanem a lábbelink nagyon szegényes volt:
egy tiroli kiránduláshoz majdnem mezítlábosok voltunk.
Nem volt nekünk hegymászó bakancsunk, s amit kölcsön
kaptunk, azok meg nem voltak lábhoz mérve. Hanem az idő
igazában csak felhős volt, de a hónak se híre se hamva! S a
végén kibékültünk azzal a gondolattal, hogy nem is olyan
nagy baj, ha az ég nem tiszta: így biztosan nem fogunk a
hőségben kifáradni.
A konventmisét még végig énekeltük, utána az ebédlőben elfogyasztottuk a kedvezményes második reggelinket,
útnak indultunk. A kirándulás jól kezdődik, mondogattuk
egymás között, ilyen pótreggelivel bármikor el merünk
indulni. S miután a tarisznyákat (a hátizsákokat) is alaposan
megtömték, a monostor küszöbét azzal az eltökélt szándékkal léptük át, hogy a késő délutáni órák előtt semmiképpen
sem jövünk haza.
Nagy meglepetésünkre az Apát úr is megjelent a reggelinél, de mindjárt kijelentette, hogy nincs szándékában az
egész kiránduláson részt venni; csak a hegy aljáig fog elkísérni, s ott majd elmondja, merre kell menni. Eltévedni nem
lehet, mert nem sok „mezei út” vezet a hegytetőre. Még az
időt is kiszámította: felfelé legfeljebb négy óra lesz az út,
lefelé annak a fele. A hegy lábánál elbúcsúzott, mi pedig
megkezdtük a hegymászást.
A kezdet-kezdetén az iram elég gyors volt, úgy látszott,
hogy azok, akik az élen haladtak, rekordot akarnak javítani.
Háromnegyedórás gyaloglás után valaki a nyakamba zúdított egy nagy hátizsákot, ami az ő útját megkönnyebbítette,
míg az enyémet kegyetlenné tette. Éppen akkor értünk egy
nagyon meredek útszakaszhoz. Egy-kettőre bele is izzadtam. Az egyik novícius társam meg is jegyezte, hogy a
nehéz hátizsák jót tett nekem, mert az izzadsággal a fejemből elpárologhat a felesleges víz. Természetesen, ez a szerencse mindenkinek adva volt, mert még elég messzire
voltunk a hegy csúcsától.
A tréfának az élét a vidék szépsége könnyen elfeledtette; azon körülmények között nem volt érdemes más ilyen
kérdésekkel foglalkozni. Az út egyre meredekebb lett, s
minél jobban kibontakoztak a csúcsok, annál jobban csillogtak a nap fényében.

Ha otthon tudnák, hogy a „szegény” zirci klerikusok hol
kirándulnak, milyen szép hegyek között járnak, bizonyára
sokszorosan megirigyelnék mostoha sorsunkat… Alig
másfél órás gyaloglás után elértük az áfonya zónát.
Gyermekkoromban az áfonyát nagyon szerettem. Az
áfonya évadban édesapám, akinek vicinális kis vonatja a
bukovinai Kárpátok magaslatait és völgyeit járta, gyakran
meglepett bennünket, gyermekeket egy kosár áfonyával,
amit barátaitól vett, vagy kapott. A „ritka” gyümölcsnek az
áfonya paradicsomban sem tudtam ellenállni: itt, ezen a
magaslaton, olyan nagy mennyiségben termett, hogy csak
idő kellett a szedéshez. A szó szoros értelmében „megállás
nélkül” szedtem és ettem. Az eredmény ugyanaz lett, mint
gyermekkoromban: képesfelemet lilára maszatoltam, a
fehér fogam helyén holmi lilás porcelán golyók csillogtak.
Annyira el voltam telve a bő terméstől, hogy a birkákat egy
kicsikét meg is irigyeltem, bár ők nem élnek ilyen javakkal.
Több száz és ezer holdas „ültetvényeken” haladtunk át.
– Úgy látszik, Tirolban az idén mindenki áfonyát termel, mondogattam tréfásan.
Természetesen, mások is ismerték az áfonya élvezhetőségét, s mindenki bőven fogyasztotta az energiát pótló édes
bogyót. Ami az ebédünk összetételét illeti, az áfonya lett
egyszerre az „előétel”, a „köret” és az „édesség”.
Ebéd után még folytattuk az utat, egy felfelé vetett pillantás elég volt ahhoz, hogy meggyőződjem, még mindig
csak a fele úton vagyunk, ha a legmagasabb csúcsig valóban fel akarunk kapaszkodni.
Hanem odáig feljutni, nem lesz időnk! S különben is –
később rájöttem – az Alpokban „mindig van magasabb
csúcs”, amit az embernek csak a vágyai tudnak elérni. Legtöbbször meg kell elégedni egy nagyszerű kilátással.
Délután, néhány perccel három óra után, 2000 méter fölött jártunk. Itt meggyőződtünk róla, hogy veszélyes lenne
tovább menni. A kilátás csodálatos volt; egyenesen mesebeli óriások országában éreztem magam. Igen, úgy képzeltem,
ott fent óriási lények a legnagyobb könnyedséggel ugrálnak
az egyik hegycsúcsról a másikra, különben itt tanyáznak
békességben, amikor a földi lények nem zavarják őket.
Az első csúcs egy kicsikét messzibbre látszott, de a többiek szorosan felsorakoztak mögéje: talán még emberi
lényeknek is könnyű lett volna az óriásokat utánozni.
Azok a nyugati irányban elterülő havasok a szabad
Svájc és Németország földjét alkotják. Keletre is jó messzire ellátni, de a kilátás egy nagyobb távolság után megszűnik, a ritka köd mindent eltakar szemeink elől… Ha jól
meggondolom a dolgot, jobb is, hogy a köd eltakarja látásomat, mert ha messzire elláthatnék, talán a vasfüggönyt
látnám, ami ebben az órában nem akart érdekelni, de a
rögeszmétől nem tudtam szabadulni.
Alig néhány napja még én is „ott” voltam, s nem tudok
megszabadulni a gondolattól, hogy míg én itt szabadon
élvezem a világ egyik legcsodálatosabb látványosságát,
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addig millió és millió szabadságától megfosztott ember
görnyed a nehéz iga alatt. Ott nemcsak a legyőzöttnek,
hanem a győzőnek is szól a „Vae victis!” A legyőzött és a
győző egyformán rabszolgasorsba jutott; az ember egyetlen
értékmérője az elvégzett munka, amit a lehető legmagasabb
„mennyiségre” kell emelni.
Az egyedi ember felett az „abszolút közösség” mindent
megaláz, eltapos és megsemmisít. Az egyedi ember önmagában semmi értéket nem képvisel, mert a termelést az
„abszolút közösség” végzi. Ezt az embertípust reméli a
magyar marxizmus kitermelni. A földi paradicsom megszületésének elsőrangú feltétele tehát egy új embertípusnak a
megteremtése.
Már 1950-ben nyilvánvalóvá vált, hogy ezért az utópisztikus ideálért milliókat hajlandók feláldozni. De szabade egy embert megsemmisíteni csak azért, hogy egy másik
kényelmesebb körülmények között élhessen? Mi lesz az
egésznek az ára, ha ezt tovább folytatják! Az emberiséget
nem lehet megváltani Megváltó nélkül. Ki szabadíthat meg
a bűntől, a rossztól, az időtől? Az eredeti bűn emberét nem
akarják felismerni, pedig a mai világ egyik legszomorítóbb
látványa a testi-lelki nyomorban sínylődő ember, aki szeretni és szeretve lenni akar! Hála legyen Istennek, a „földi
pokol” órája nem ismeri igazában a „soha többé, mindörökké” ritmus ketyegését.
Amit a stamsi Apátúr mondta, az út lefelé sokkal könynyebbnek bizonyult: tíz perc alatt könnyen megtesszük azt,
ami felfelé egy egész óra erőfeszítésébe került.
Lefelé jövet, az ember szívesen használt volna valamilyen féket, mert a nagy meredek lejtőkön az ember inkább
csúszott és gurult, mint gyalogolt. Szerencsére a hátizsákok
közben lényegesen megkönnyebbültek.
Hiába kiabált a Prefektus, hogy egyesek lassuljanak le,
mert igazában csak azok tudtak néha lelassulni, akik a „nadrágféket” vettek igénybe, mint például ő. Egyszer a fékezés
olyan jól sikerült, a mi kedves Prefektus atyánknak, hogy az
egészből „bukfenc” lett, mely után mindenkiből dőlt a nevetés. Nem kellett ott senkit megnevettetni.
– Álljanak meg! – kiáltotta, de ki tudott volna ott könynyen megállni? A bukfencezőt, ha már valaki arra is vállalkozott, veszély nem fenyegette, mert lefelé gurulása közben
az áfonyabokrok fenntartották. S különben is, igyekeztünk
hazafelé, s mindenki számára ugyanazon út volt megadva!
Egyesek meg is jegyezték, hogy jó lett volna részvétünket
kifejezni a bukfencező iránt, de miért? – mondta egy másik,
nem is olyan szánalmas.
Ismét a monostorban
monostori vacsora senkinek sem ízlett; mindenki tele
volt a hegytetőn elfogyasztott kolbásszal, felvágottakkal és áfonyával. Azt viszont tisztán láttam, hogy a tea
mindenkinek nagyon jólesett. Az est hátra levő néhány
percében mindenki próbálta összefoglalni és elmondani a
nap legmaradandóbb élményét.
A kirándulás utáni napon, az átélt és megtapasztalt események elég gyorsan érvényüket vesztették: ismét felütötte
fejét a már hetek óta aktuális kérdés: Mikor indulhatunk
Rómába? Több mint egy hónapja rostokoltunk már
Stamsban: a gyümölcsöt mind leszedtük, más tennivalónk
alig akadt.
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Most már nem volt titok, hogy Rómában a Káptalant
teljesen befejezték, új generális apátot is választottak, a
generális házunk elkészült, a tanítás a római egyetemeken
elkezdődött. Miért nem indulhattunk? menjünk! És ha
mégis nem indulhatunk, mi annak az oka?
Balázs atya megígérte, hogy egy kedves olasz barátja
meg fog látogatni, de ebből a vigasztalásból se lett semmi.
Igaz, hogy kellemes meglepetésként a végén maga Balázs
atya személyesen jött el. Látogatása olyan volt, mint egy
októberi mikulás beköszöntése. Hozott pénzt, s egy-két nap
alatt alaposan bevásároltunk. Ismét volt mindenfajta új
ruhánk, meg fehérneműnk is. Emellett hirtelen olyan kellemes hangulatot teremtett a „klerikátusban”, hogy mindenki
megirigyelhette volna jókedvünket. Hazai és külföldi viccek
váltották egymást, s a jókedvnek nem volt határa. Szinte
versenyt rendeztünk a római út szebbnél-szebb részleteiről.
Már csak egy-két napról volt szó, s a hátra levő időt guggolva is kibírjuk, mondogattuk.
A legnagyobb öröm az volt, hogy ha egy kicsikét el is
késünk egy-néhány eseményről, az „Assumptio” dogma
kihirdetésén minden bizonnyal már mint szemtanúk fogunk
szerepelni. Sőt még az is valószínűnek tűnt hirtelen, hogy
talán Balázs atyával együtt utazhatunk Rómába.
Az egyetlen nehézség, amit semmiképpen nem tudtunk
megoldani, az a vízumkérdés volt: az Innsbruckban székelő
olasz konzul nem tartotta a mi római utunkat nagyon fontosnak. Már ott megtanultam az olasz kifejezést, amit olyan
sokszor és gyakran hallottam később Olaszországban is,
hogy „Si devi avere pazienza” (Türelmesnek kell lenni!)
Kirándulás Mehrerauba
áltozatosság kedvéért, még egy kis kirándulást helyeztek kilátásba számunkra. De nem is olyan kis kirándulásról volt szó: Mehreaut kellene megismernünk. Stamstól a
Mehrerau-i apátság kétszáz kilométerre fekszik, oda eljutni,
át kell utazni Tirolon és Voralbergen. Miután várni kellett, a
legjobb megoldásnak ez a kirándulás ígérkezett a legörvendetesebbnek. Mentünk is érdeklődni a menetrend után.
Megkérdeztük a Mehrerau-i monostort, tudják-e fogadni az
egész csoportot. Minden úgy alakult, hogy egy szép szombati napon indulhattunk.
Mint minden utazás előtt, nagy volt az izgalom. Végig
robogni Tirolon, majd a tíz kilométeres Alberg alagúton, s
letelepedni egy néhány napra a Bodensee partján. Az út
valóban álomnak ígérkezett. S az indulás napján a nap
mosolyával töltötte be a tiroli völgyet. A Graz-Inssbruck-i
utunkra emlékeztünk, de ez annál kényelmesebbnek és
békésebbnek látszott: nem kellett éheznünk; emellett mindenkiben élt az a jóleső tudat, hogy ez már a ragyogó jövőnk egy része lesz.
Kevesebb mint négy órás út után már a Bregenz-i állomáson érdeklődtünk, merre is van az a híres Mehrerau-i
apátság. Ott volt, egészen közel, úgyhogy hamarosan
megint „otthon” éreztük magunkat, egy másik ciszterci
monostorban.
Igazi ciszterci módon fogadtak, s minden anyagi, szellemi és lelki jóval igyekeztek ellátni bennünket, akárcsak
Stamsban egy hónappal azelőtt. Az egyik hálószobájuk,
amelyet nekünk mint vendégszobát adtak át, egy futballpályára nézett. Milyen könnyen nézhettek néha innen egy
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izgalmas meccset! Sajnos erre nem került sor, mert hétfőn
este már megint Stamsban hajtottuk le fejünket pihenőre.
Pihenőre? – Nem, mert két napra rá – s ezt már tudtuk –
nagy esemény várt volna ránk: indulhattunk Rómába, vagy
indulhattunk volna…, de az olasz vízum még mindig késett.
Várni kellett! meddig? Akkor egy egész örökkévalóságnak
hangzott az a néhány nap!
Elindulunk Rómába
gy vonatszerelvény indult ki a Neuburg a. d. Donau
állomásról 1945. november 7-én. Tele hadifoglyokkal:
leventék és hadirokkant katonák voltak. Akkor éppen karácsonyra érkeztem haza. Otthon már életemről is lemondtak,
mert január 5. óta, amikor a németek elvittek, soha nem
hallották híremet, s én sem szüleimét. Pontosan öt évre rá:
1950. november 7-én, az olasz vízum megérkezvén, a római
Generális ház felépülvén, elindulhattunk (elindulhattam)
Rómába. Szerencsére nappali vonattal mentünk. A fagyos
Tirolból, ahol a tél előízét már megkóstoltuk, az olasz
Alpesek déli lejtői után az ősz langyos melege köszöntött.
Hát persze, hogy nem volt már nyár, de ebben az őszi langyos napsütésben, ahol áthaladt a vonatunk, Olaszország
még mindig a nyár mezsgyéjén élt… Az olasz gyorsvonat
nem szűnt meg robogni, repülni: az is sietet, hogy Rómát
minél előbb megmutathassa.
A hosszú nap, a vonat robogása és zaja sok mindent
eszembe juttatott, s sok eseményt elfeledtetett. A két hónap
közel sem volt elégséges ahhoz, hogy elfelejtsem a hazát,
hogy megbékéljek az új világgal, és hogy elfogadjam az
ismeretlent. Türelmetlen voltam, mert gyakran éhes maradtam – még Stamsban is, ahol a háború okozta szegénység
még uralkodott –, türelmetlen voltam, mert nem volt elegendő ruházatom; mert gyakran fáztam; mert nem érkezett
meg időben az amerikai Priortól (a Spring Bank-i előjárótól) a „delegáció”, hogy fogadalmunkat megújíthassuk. Egy
szóval, mint mindenkit, engem is minden idegesített. Azt
gondoltam néha, milyen jó lenne, ha az ember el tudná
felejteni mindazt, ami az élethez egyáltalán nem fontos,
főleg a tehetetlen múltat, hogy csak a jelennek és a jövőnek
éljen.
A pusztában bolygó zsidók közül sokan soha nem láthatták meg az Ígéret Földjét: nem érdemelték meg, mert
lázadoztak. Mózes, aki minden erejével küzdött a hitetlenség és a türelmetlenség ellen, a végén maga is kételkedésbe
esett; ő sem mehetett be az Ígéret Földjére.
Hanem akármilyen nehéz volt is elképzelni és kivárni, a
végén mégis megértük azt a boldog pillanatot, hogy felszedjük a sátorfánkat, útnak induljunk. Rómába mégis eljutottunk a Jubileumi Esztendő alatt, ott lehettünk X. Piusz
szentté avatásán. Az „Assumptio” dogma kihirdetésén már
nem lehettünk jelen, de Róma mégis csak Róma, s mindig
többet nyújt, mint amit az ember vár.
Első római benyomásaim
it jelentett számomra Róma? Már levegője, levegő
ege is más volt, mint máshol ismertem. Mielőtt megérkeztünk volna a Termini állomásra, már messziről láttam
Róma felett a sárgás-vöröses égboltot. Nem is látszat volt
az, hanem Rómának ege, amit a város esti fénye alulról
megvilágított. Róma neonfényes kivilágítása az eget tündéri
szépre festette. Mindig úgy éreztem, hogy finom és langyos
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mediterrán levegője szerető megértéssel simogatja az arcomat.
A római civilizáció – gyakran gondoltam magamban –
csak itt és ebben a környezetben születhetett meg. Itt szép
az élet; itt könnyebb élni. De emberibb is. Isten maga is úgy
határozott, hogy itt legyen Krisztus üdvösség hirdetésének
világközpontja.
Az igazi Rómát, természetesen, csak az elkövetkező napokban, hetekben és hónapokban értettem meg. Rómának
megvan az a sajátos szellemi és lelki levegője, ami a múltat
közel hozza hozzánk, a jövőt pedig megkívántatja, a történelmet pedig megszeretteti. Róma a vértől áztatott föld
egyik leggazdagabb pontja. Itt tanulja meg az ember, hogy a
történelem, bárcsak néha szép, de mindig szent. Engem
mindig elbűvölt az a gondolat, hogy mielőtt Péter és Pál
vértanúhalált haltak, itt éltek, imádkoztak, hirdettek Krisztus által meghozott üdvösséget. Lélekben gyakran megcsókoltam azt a földet, amelyet ők tapostak, megszenteltek, s
amely földi maradványaikat takarja.
Szívem mindig elszorult, amikor Magyarországon énekeltük „Hol vagy, István király, téged magyar kíván…”
Érzelmeim nyáron nem változtak; itt azt énekeljük, hogy
„Hol Szent Péter sírba téve, és Rómának dobog szíve…” A
szentek minden idők emberének kortársai, s életszentségükkel minden földet megszentelnek.
Hogyan is tudnék megszabadulni azoktól az érzelmektől, amelyek az utolsó hónapokban szívemet, lelkemet és
gondolataimat birtokukba vették. Amikor minden arra
késztet, hogy a jövőbe nézzek, hogy megismerjem a világot, és felmérjem lehetőségeimet részt venni Isten országának újraépítésében, a hazámban uralkodó igazságtalanság
tudata visszatart a múltban.
Most, hogy Rómában vagyok, valahányszor harangszót
hallok, fülembe cseng „Hol vagy, István király” dallama.
Minden harangszó a Királyt keresi, vagy üdvözli, azt a
Királyt, akit ezekben a napokban „otthon” trónjától meg
akarnak fosztani. Meg tudják-e tenni? S ha mégis megteszik, meddig kell majd trónfosztottan uralkodnia? S mi lesz
híveinek a sorsa? „Megverem a pásztort és szétszéled a
nyáj”, – igaz lesz-e?
Alig néhány évvel a háború után, csak épülő világról
lenne szabad beszélnünk; az én szorongásom (angoisse)
arra figyelmeztet, hogy az építés helyett Magyarországon
egy rombolási folyamat kezdődött, aminek nemcsak anyagi
kárai lesznek, hanem magát a szellemet, vagyis a lelki embert is tönkre teszik, s így minden erkölcsi javától fogják
megfosztani.
Mit jelent számomra Róma? Mit jelent, ha egyszer láthatom megjelenni a Szentatya jóságos arcát és áldásosztó
kezét az örömtől tapsoló és ujjongó tömegben! Kérdésemre
nem tudok válaszolni, mint ahogy nehéz néha palástolni
meghatódottságomat, vagy visszatartani könnyeimet…
EPILÓGUS
Kedves Ferikém!
Lassan elérkeztem levelem befejezéséhez. Ideje is már,
hiszen ma karácsony napja van. Ma megszületett a kis
Jézus. Nem is olyan régen volt, talán öt hónapja, hogy
először gondolatban, majd írásban kezdtem elmondogatni,
s a végén csak írásban írtam le egyes dolgokat és esemé-
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nyeket, amelyek valóban megtörténtek. Mikor fog jelen
én félelmem és hallucinációm teszik a jövőt sötétté? Egy
levelem hozzád jutni? Csak Isten tudja, talán soha!
mécses világa ellenben még ezen a sötétségen is áthatol, s
Hanem ma karácsony napja van!
minél jobban behatolunk a jövőbe, annál gyorsabban és
Olyan szép napos idő van! Tiszta kék az ég! A látóhatárt
ragyogóbban közeledik felénk a mécses biztató fénye.
Karácsony napján érezzük igazában, hogy az a mécsessemmi nem zavarja, csak a távolság szűkíti le. Messzire,
nek vélt fényforrás az a betlehemi csillag, amely a megszünagyon messzire szeretnék ellátni. Figyelmem, mint olyan
letett Jézuska jászolához vezet. Amikor Róma öreg falai
gyakran, a múltra terelődik. A képek micsoda gazdagsága!
között sétálgatok, mindig az a gondolat tér vissza agyamba,
S mégis, milyen szegénynek, szegénynek tűnik, amikor benhogy a vértanúknak is ez volt a látomásuk, s ezért tudtak
ne csak önmagamat látom. Ami gazdagság van benne, azt a
meghalni hitükért. Milyen kis emberek voltak ők a világ
ti jelenléteteknek és szereteteteknek köszönhetem.
Meg kell szoknom, hogy életem hátralevő részét a ti szeszemében, s mégis milyen nagyra nőttek Isten ítéletében!
rető körötökön kívül kell majd leélnem. Isten kegyelmes
Nehogy azt hidd, hogy nincs boldog karácsonyom! Ellenkesegítségével. Egyik napról a másikra ott hagytalak Bennezőleg, talán ebben a városban ünnepelte meg a legtöbb
teket, s olyan messzire kerültem, hogy még gondolatban is
ember Krisztus születését a legszentebbül. Mondd, kedves
nehéz eljutni hozzátok. Bár van már repülő, gyorsvonat:
Ferikém, nemde érdemes sok mindenről lemondani, hogy
néhány óra s már otthon is lehetnék, s mégis messze, naKrisztust követhessük?! Rómában ünnepelni a Jubileumi Év
gyon messze vagyunk egymástól. Ahol most vagyok, egy
karácsonyát a keresztény-krisztusi élet egyik legszebb keegészen más világ.
gyelme.
Róma a nagy nyugati világ egyik központja. Keresztény
(N.B.: Az „Epilógus” azt jelenti, hogy a fenti szöveg
ezer esztendőkről beszél. Nektek pedig kicsinyes „mai naeredeti formája levél volt, amit Ferenc testvér-bátyámnak
pot” hirdetik. Ha tekintetem a múltból a jövőbe téved, ijesz„írtam” 1950-ben, s amit ő valójában soha nem olvasott.)
tő rémképek jelennek meg lelki szemeim előtt. Vagy csak az
– Vége –
Függelékként a „tanulmányútra” indulók nésora:
Monostori József Bánk (37)
Petkó Tamás Tarján* (48)
Haraszti Béla Xavér* (49)
Lékai Imre Ányos* (38)
Balás László Dávid (48)
Hegedüs József Albin* (49)
Kis Horváth Mihály Paszkál* (47)
Szirotny Károly Bertold (48)
Maróti Béla Árkád (49)
Katona Ferenc Farkas* (47)
Szeitz Richárd Fülöp (48)
Csányi Dániel Apor (49)
Bárd Imre Norbert (47)
Tölgyessy Alpár (48)
Geröly István Harding (49)
Kimecz János Alajos (48)
Zakar Ferenc Polikárp (48)
Bán Zoltán Elizeus* (49)
Nagy Menyhért Mójzes (48)
Biczó Ferenc Emmerám* (49)
Chladek István Menyhért (49)
Zárójelben a szerzetbe lépés éve.
*-gal jelölve, akiket Ausztriában letartóztattak és visszatoloncoltak, majd börtönbüntetésre ítéltek.
_______________________

Húsvéti Sándor:
EGY HAJDANI MINISTRÁNS EMLÉKEZIK…
Húsvéti Sándor Kanadában élő diáktársunk emlékezéseinek két részét a 2007 Veni Sancte-i és Karácsonyi
számunkban olvashattuk.
Templomunkról –1942-ben ünnepelte a ciszterci
rend magyarországi letelepedésének 800 éves évfordulóját. Templomunk új orgonát kapott, nem kellett többé
taposnunk a fújtatót, a sípokat elektromos árammal működő szerkezet látta el levegővel. A pécsi orgonakészítők
büszkesége egyházi hangversenyek rendezésére is alkalmasnak bizonyult, mindenki dicsérte az orgona kitűnő
hangját.
A jobb oldali első mellékoltár oltárképét kicserélték,
Szent Bernát nagyméretű képe került a helyére. A festőt
úgy tudom Ungvárynak hívták; akkoriban nem igyekeztem megjegyezni a nevét, mert nem tetszett a nagy érdeklődést kiváltó alkotása. Úgy gondoltam, a festő túl
sok figyelmet fordított a ruházat redőinek tetszetős elrendezésére és sokkal kevesebbet az arckifejezésre. A
kompozició sehogy sem illett a rokokó díszítő elemek
közé és túlságosan egyszerűnek tűnt. Elvártam volna

valamiféle jelenetet Szent Bernát életéből. A rendház
kertjében felállított Szent Bernát szobor az aranyhalakkal telt medence mellett jobban kifejezte a szent jelentőségét. Akkor még nem sejtettük, hogy a rendház és
gimnázium államosítása után a szobrot el kell távolítani
a kertből és a templom bejáratánál levő sötét sarokba
menteni.
Vongrey Guszti az egyik vasárnap a templom főoltárára irányította figyelmemet: mi hiányzik innen? –
kérdezte. A kérdés meglepett, mert a főoltár kiképzését
teljesen tökéletesnek hittem. Guszti már akkor is a leendő
ciszterci pap-tanár művészet-történész szemével nézte
környezetét. Szegény még nem sejthette, hogy már forrón
szeretett hazájából kiüldözve ausztriai templomok műalkotásainak tanulmányozásával fogja tölteni a száműzetés
éveit. „Nincs oltárkép – mondotta, egy hatalmas szobrászati alkotás helyettesíti; ez adja meg a templom egyedül
álló, kivételes helyzetét a hazai műemlékek között.”
A mindennapos látás megszokottá tette a ministránsok számára templomunk gazdag díszítését sokszor nem
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is vettük észre, micsoda kincsek között tevékenykedünk,
anélkül, hogy jobban szemügyre vennénk azokat.
A főoltár mögött az egész hatalmas teret a mennyezetig érő háromdimenziós alkotás tölti ki. Alul Borgia
Szent Ferenc hódolattól meghajlott, szépen mintázott
alakját láthatjuk, egy kis oltár előtt. Oltárkép az oltárképben! Kétoldalt Áron és Melkizedek álló szobra ad
egyensúlyt a kompozíciónak. A legfelső rész közepén a
megfeszített Jézus mellett Mózes látható, a másik oldalon pedig Ábrahám, amint feláldozni készül saját fiát,
Izsákot. Ezt a jelenetet a renaissance idején kedvelték.
Firenzében például pályázatot hirdettek a szobrászati
ábrázolására, melyet Ghiberti (a paradicsom kapujának
művésze) nyert meg Brunelleschi (a dóm építője) ellenében. Az egri alkotás művészi értéke semmiben sem
alábbvaló a renaissance mestereknél.
A mellékoltárok, az ablakok körüli díszítő elemek
ugyancsak sok vizuális gyönyörűséget nyújtanak a felkészült szemlélőnek. Érdekes, hogy most az „újvilág”
művészeti sivárságában ezek az emlékeim milyen fontosságot kapnak. A megszépítő messzeség játéka?
A templom nehéz tölgyfa kapuját egy hatalmas kulcs
zárta; nem lehetetlen, hogy ezt még Fazola Henrik műhelyében kovácsolták. Az egyik nyári estén édesapám
hirtelen megbetegedett, nem tudta elvégezni a templom
zárását. Rettenetes idegességében latolgatta, kire bízhatná ezt a felelősségteljes kötelességét. Csak nehezen tudtuk meggyőzni, hogy én 16 éves koromban és 15 éves
húgom elég érettek vagyunk a feladatra. Megkaptuk a
kulcsot és egy elemlámpát. Zárás előtt a templomot
alaposan leellenőriztük. Van-e elég olaj az örökmécsesben, nem felejtette-e magát valamelyik ájtatos öregaszszony a padokban, elszunnyadva az olvasó morzsolása
közben? Már éppen zárni készültünk a kaput, mikor egy
gyanús zörejt hallottunk. A zaj rövid időközben ismétlődött. Mindkettőnket szorongó félelem fogott el, – ez csak
valami elbújt betörő vagy egyéb rosszban sántikáló valaki lehet. Elhatároztuk, hogy nem engedjük kifosztani
vagy megrongálni a templomot, elfogjuk a bűnözőt.
Magamhoz vettem egy hosszú tőrt, amelyet valaki a
színpadi szertárból hozva a sekrestyében felejtett, és
megindultunk a kórus felé, mert leginkább abból az
irányból hallottuk a zörejt. Felmerészkedtünk a kórusra
vezető lépcsőn. Hirtelen nagy robajjal egy láda zuhant
elénk, majd észre vettük, hogy több láda van egymásra
rakva, eléggé gondatlan módon, ezek az egymásról lecsúszás különböző stádiumában. Betörőnek semmi nyoma. Mi válthatta ki a lassú csúszást, ami a zajt okozta,
ezt még ma is csak találgatni tudom. Talán az utca felől
egy nehéz jármű okozta rázkódás? Sokat derültünk kalandos élményünkön.
Az egyik korai miséző Baghy Osvát (1989–1957)
volt, magyar-latintanárunk és nyolc éven át osztályfőnökünk. Simára borotvált arccal, makulátlan reverendában,
kifényesített, divatos hegyesorrú cipőben jelent meg,
lehelete Odol szájvíz használatáról árulkodott. Dús sötét
haját gondosan hátra simítva viselte, egyetlen hajszál
sem kalandozott el a fejét sisakként borító hajkorona
egységtől. Szépen manikűrözött ujjairól, ápolt kezeiről

11

nehezen lehetett elhinni, hogy ezek a jól párnázott kezek
indokolt esetben csattanós pofonokat tudtak osztogatni.
Baghy tanár úr sok gondot nem okozott a ministránsoknak, csak arra kellett ügyelniük, hogy az öltöztetésnél
össze ne borzolják a frizuráját.
A mise végeztével gyakran mondta: „majd gyere fel
a szobámba”. Amikor jelentkeztem, szó nélkül a kezembe nyomott valami csemegét. Zsemlét téliszalámival,
pálpusztai sajtot, vajas kiflit, nápolyit vagy csokoládét,
nyáron néha egy marék cseresznyét. Nagyon szeretett
adni.
A magyar és latin órák rendszerint feleltetéssel kezdődtek, legtöbbször a memoritert kérte számon valamelyik osztálytársunktól. Gyakran idézte: „Memoria
minuitur, nisi eam exerceas”.
Még most is emlékeszem az egyik tragikomikus jelenetre:
„A memoritert elmondja K…”
– Osztályfőnök úr, kérem, mára nem készültem:
„No mondjad fiam, tovább, tudod te azt.”
– Osztályfőnök úr, mára én ebből nem készültem.
„Bátrabban fiam, ne ilyen akadozva!”
– Osztályfőnök úr, mára nem tudtam tanulni, (és itt
K… valami kifogást említett, mint pl. lekvárfőzés, szüret, ganajhordás, stb., amit már a tanári kar többször
hallott)
„K…, ez bizony nem a szokásos felelésed. Erre
ugyan nem kapsz jelest, ez csak egy elégségest érdemel.”
Ami eleinte komikusnak tűnt az osztály tanulói számára, a végén inkább szánalmat váltott ki. Fiatal korunk
ellenére felismertük osztályfőnökünk nagy tragédiáját, a
hallászavart. Süket zenész már volt a történelemben, aki
sokat szenvedett fogyatékossága miatt. Egy tanárnak,
akinek meg kell tudni ítélnie tanítványai teljesítményét a
hallott feleletek alapján, ugyancsak sokat kellett szenvednie a hallásromlás miatt.
Az osztály dicséretére válik, hogy általában nem
igyekeztünk kihasználni a kínálkozó alkalmakat, nem
éltünk vissza osztályfőnökünk szomorú helyzetével.
Nem is volt tanácsos, ugyanis hallásának élessége gyakran változott, volt amikor csendesebb beszédet is megértett. A város kiváló, lelkiismeretes fül-orr-gégész főorvosa, dr. Lajos Győző igyekezett tudása legjavát adni osztályfőnökünk kezelésében, de az akkori időkben még
nem állt rendelkezésre a ma már egyre hatásosabb hallókészülék.
Rövid időn belül csaknem minden osztálytársunk rájött, hogy közelről, kissé hangosabban, gondosan tagolva
kiejtett szavakkal kell tárgyalni Baghy tanár úrral; szemtől szembe, hogy a szájmozgásról is olvashassa a beszédet. Erre a helyes kiejtési módra őmaga adott jó példát,
mikor a magyar órákon prózát vagy verset ismertetett.
Osztályfőnökünk tanítási módszerei nem voltak
olyan látványosak, mint például Ágoston Juliáné, de
megbízható alapot nyújtottak a magyar nyelvtan, helyesírás és fogalmazás elsajátításához.
Nem szerette a terjengős, komplikált mondatszerkesztést; gyakran ismételte: „Rövid mondatokat írj, ne
kíméld a pontot!” A magyar nyelv egyik jellemző tulajdonságának tartotta a kevés, de pontos, találóan válasz-
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tott szóval szerkesztett kifejezést, a rövid tőmondatok
lejtő (decrescendo) hangsúlyát és szaggatott (staccato)
ritmusát.
A magyar irodalmi órák emlékei közül Arany János
költészetének elemzése maradt meg számomra leginkább. Hálával tartozom Baghy Osvát emlékének amiért
ráirányította figyelmemet Arany balladáinak szépségeire,
amelyek a világirodalomban Goethe vagy Burns mellé
helyezik ezeket a remekműveket, sőt sok tekintetben túl
is szárnyalják azokat. Baghy gyakran emlegette a balladák meghatározását, idézve az egyik irodalomtörténészünket (talán Gyulai Pált?). „A ballada dráma dalban
elbeszélve” – azaz lírai, drámai és epikai elemeket sűrít
magába.
A balladák közül a „Walesi Bárdok” vált kedvencemmé; szavaló versenyeken többször is előadtam.
Osztályfőnökünk igen sokat adott a gondjaira bízott
osztály jó hírére, mindent elkövetett, hogy tanítványai
mind tudásban, mind pedig magaviseletben kitűnő
színben tündököljenek Ennek érdekében még azt is
megtette, hogy megsejttette, milyen érettségi tételeket
fogunk kihúzni. Ezért nem lehet kárhoztatni, az osztályzatok nem csak az egyetlen érettségi vizsga eredményeit tűntették fel, hanem az egész nyolcévi átlagot
tükrözték.
Az órákon megkívánta, hogy a tanulók szinte egymással versenyezve jelentkezzenek felelésre, élénken
nyüzsögjenek. Időnként hallhattunk ilyesfajta korholást:
„Húsvéti, mit ülsz ott, mint egy keleti bálvány, – majd én
kiverem belőled az apátiát!”
Osztályfőnökünk szigorú fegyelmet igyekezett tartani, nemcsak saját óráin, hanem figyelme kiterjedt tanártársai óráira is, nem szerette, ha panaszt hallott a magaviseletünkre vagy a tanulmányi előmenetelre. Kinevezett
egy általános vigyázót, akinek jelenteni kellett Baghy
szobájában azokat, akikre a tanárok rászóltak valamiért.
Ezeknek jelentkezniük kellett nála. Itt ő sorba állított
bennünket és minden teketória nélkül mindenkinek lekent egy jókora pofont, – „mars!”
A ciszterci gimnázium a fegyelem fenntartását nem
csupán a tanári testületre bízta, belevonta magukat a
tanulókat is. A tízperces szünetekben lehetett hancúrozni, tréfálkozni, de egymás sértegetése, verekedés, vandalizmus nem fordulhatott elő. A felső osztályokból kijelölt
őrök rendet tartottak, a felvigyázó tanároknak ritkán
kellett közbelépniük. A nemkívánatos viselkedést csírájában elfojtották.
Osztályfőnökünk gyakran megjelent a primus- és a
nagyudvaron szünetek alatt, zsebét megtömte mindenféle
csemegével, időnként magához szólított egy-egy tanulót:
„no nyisd ki a szádat!” Nápolyit, csokoládét, gyümölcsöt
osztogatott. Csörgő Pistának, színjeles osztálytársunknak
egyszer pálpusztai sajtot dugott a szájába, amit ő bedobott a WC-be mert nem állhatta a szagát. Baghy rettenetes dühbe gurult ennek hallatára: – „hogyan lehet egy
finom ételt elpocsékolni, mikor annyian éheznek a nagyvilágban!” Csörgő csak kivételes latin tudásával, sokára
tudta helyreállítani a pozícióját.
Mint senior rendtag, Baghy Osvát két szobás lakosztállyal rendelkezett. Az egyik ablaka a második emele-
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ten, közvetlenül a templom mellett a Fő utca legforgalmasabb szakaszára nyílt, egyes tanulók nagy bánatára.
Baghy sokszor megjelent az ablakban, hajhálóval a fején, amint a magasból kémleli az utcát, valószínűleg
szórakozásból, és saját fiai ellenőrzése céljából. Az ablakból rá lehetett látni a mozi bejáratára és ez az utcarész
találkozóhelyként is szerepelt, ezt is figyelni lehetett. A
diákok számára a takarodó a nyári hónapokban egybevágott a nyolcórai esti harangozással, Szent Mihály arkangyal névünnepe után pedig a téli időrend lépett életbe,
esti hét óra. Ha valakit meglátott a takarodó után, osztályfőnökünk képes volt gyorsan lejönni a szobájából és
hazazavarni az illetőt. Nagyon nehezen lehetett az iskola
által nem ajánlott filmekre besurranni a moziba észrevétlenül. A Fő utca ezen szakaszán helyezkedett el
Engländer Adolf könyvkereskedése, aminek Baghy vásárlója maradt a megkezdődött zsidóüldözések ellenére.
Hangsúlyozta: senkit sem szabad származása, vallása
miatt bántalmazni. Engem is többször elszalajtott a boltba valamelyik megrendelt könyvet elhozni. Engländer
bácsi, egy vastag szemüveget viselő, mozgékony kis
ember már ismert. „Ugye, Baghy tanár úrnak lesz? Tiszta a kezed? Tudod, szeretem a szép könyvet, megnézheted az új Boccaccio kiadást, most érkezett.” Valóságos
csoda volt, ahogy Engländer még a háború alatt is meg
tudta szerezni a ritka kiadásokat.
Baghy osztályfőnöki órái mintaképül szolgálhatnának az észak-amerikai ifjúság nevelői számára, akik az
egyéni szabadság túlságos hangsúlyozásával fegyelmezetlenséget, modortalanságot és szabadosságot teremtenek; olyan nemzedékeket neveltek fel, akik mindennek
tudják az árát, de semminek sem az igazi értékét. Osztályfőnökünk figyelme mindenre kiterjedt. Megtanított,
hogyan kell viselkedünk társaságban, hogyan kell közlekednünk az utcán, hogyan kell csukott szájjak rágni,
az evőeszközöket kezelni, stb. Felfedte a társadalmi
érintkezés szabályait; a figyelmes udvariasság, az egymás iránti megértés és megbecsülés szükségességét.
Az egyik osztályfőnöki órán a következő szózatot
intézte az osztályunkhoz: „A tankerületi főigazgató úr a
jövő hét valamelyik napján meglátogatja gimnáziumunkat, sorra ellenőrzi mind a nyolc osztályt. Nem
szeretném, ha rossz benyomást szerezne. Mutassatok
érdeklődést, jelentkezzetek felelésre, viselkedjetek
élénken, ne lásson unott arcokat. Aki pedig rendetlenkedni merészel az ellenőrző látogatás alatt, annak velem gyűlik meg a baja, úgy felpofozom, hogy megemlegeti.”
A tankerületi főigazgatót már az előző évekről ismertük, joviális, jóindulatú embernek látszott. Családi neve
Zatskó volt – (nomen est omen?…) – megtanultuk a
különleges helyesírását is.
A főigazgató Varga Bennó óráján lépett be az osztályterembe, feszes vigyázzállásban üdvözöltük. Az
illusztris látogatót Csörgő Pista köszöntötte ékes latin
orációval, melyet rajta kívül senki sem értett, legkevésbé
az ünnepelt.
Bennó atya nagy pszichológiai éleslátással előre sejtette, hogy a természetrajzi órára most sem fog senki
alaposan felkészülni, tehát a feleltetéssel az osztály fel-
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sülhet. Elhatározta, hogy inkább egy természet-filmet
fog vetíteni, hivatkozva a modern szemléltető oktatás
előnyeire.
A film témája a mezőgazdasági munkáról szólt, részletesen ismertette a különféle rágcsálók által okozott
károkat. A vetítővásznon egy hörcsög kinagyított képe
jelent meg, a kis állat pofája már két oldalt erősen kidudorodott az összegyűjtött gabonaszemektől. Ekkor egy
ismeretlen hang törte meg a nézők áhítatos csendjét:
„Nézd a pofazatskóját!” A szellemes beköpés óriási
közönségsikert aratott; a padok alatt fetrengtünk, fulladozva a visszafojtott röhögéstől.
Zatskó főigazgató a legbölcsebb módon reagált a
csínyre; egyszerűen úgy tett, mintha nem vett volna
tudomást róla.
Osztályfőnökünk valahogy tudomást szerzett a történtekről, magán kívül volt a felháborodástól. Az ő osztályának évek alatt felépített jó hírnevét egy ostoba kölyök így tönkreteszi!
Sohasem derült ki, ki volt a tettes, mindenki hallgatott,
mint a sír.
A Vitkovics önképzőkör tanárelnöke osztályfőnökünk volt. Meglepően szabadkezet adott a sorainkból
kikerülő vezetőségnek, széleskörű autonómiát élvezhettünk. Türelemmel, erőszakos közbelépés nélkül, inkább
tanácsokkal, mint utasítással követte irodalmi és egyéb
szárnypróbálgatásainkat.
Baghy Osvát egy szigorú, de szerető, gondoskodó
második apaként kezelte osztályának tanulóit. Mindenkinek ismerte a szociális helyzetét, családi körülményeit,
ahol tudott, segített. A szegényebb társainknak ösztöndíjat szerzett, pénzjutalmat juttatott, a betegeket meglátogatta, orvosi ellátást intézett, lúdtalp-betétet, szemüveget, stb. rendelt.
A háború utolsó felvonásában váratlanul elvesztettük
osztályfőnökünket. A harcok közeledtére erőt vett rajta
is a menekülési ösztön, a legnyugatibb rendházba,
Szentgotthárdra futott, min néhány más rendtársa is.
Távollétében vitéz Rédey Gerő vette át a latin órákat
Rédey tanár úr nagyobb jelentőséget tulajdonított a
halottnak elkönyvelt nyelv ápolásának, mint fiatalabb
kollégái. Az első feleltetések alkalmával jó néhány tanulótársunk meghökkentő tudatlanságot árult el különösen
a nyelvtan terén. Mikor aztán Rédey tanár úr az egész
osztály latin tudásának színvonalát igyekezett felderíteni,
kiderült, hogy a hiányosságok eléggé általánosak. Erre
felháborodva fakadt ki: „Hát mit tanított nektek Baghy
tanár úr?”
Elszégyelltük magunkat és elgondolkodtunk, mi történhetett a mi latin tudásunkkal?
A magvető szűk marokkal hintette el a magvakat,
vagy azok terméketlen talajra hulltak?
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Az osztály többségét nem nagyon aggasztotta, hogy a
középszerűség jutott nekik osztályrészül ezen a téren,
összehasonlítva más osztályokkal.
Osztályfőnökünk szomorúan, letörve tért vissza a
fegyverszünet után „Nix dajcs többé” – mondogatta.
Rendkívül felháborodott, mert a németek őt is elhajtották
lövészárkot ásni.
Az érettségi vizsga előtt annyit mondott: – „majd
nézd át az utóbbi magyar irodalmat”. Babits Mihály
Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád költészete lett a tételem.
A feleletem jól sikerült. Túl jól… A Bernát kertben félrehívott osztályfőnökünk. „Majd adok én neked brillírozni! Mit gondolnak rólam a bizottság tagjai?!” De
azért szeretettel búcsúzott.
Még néhányszor találkoztam vele Budapest utcáin, véletlenül. Lesoványodott, rohamosan megöregedett, hallása
még rosszabbá vált. Halkan kérdezgette: „Meddig tarthat
még ez a rendszer, fiam? Az 1919-es kommunizmus csak
száz napig tartott.” Elkövettem azt a tapintatlanságot,
hogy reménynyújtás helyett azt feleltem: – „de a török
hódoltság százötven évig”. Egy-két jubiláns találkozóra is
eljött. Ekkorra már az egykor igen jól ápolt, elegáns tanárunkból minden tekintetben elszürkült, kopott öregúr lett,
minden illúziót vesztve kóválygott a neki idegen társadalmi közegben, majd egyszer csak halálhíréről értesültünk 1957-ben. Nem volt még hatvan éves.
1965-ben a Egészségügyi Világszervezet (World
Health Organization) ösztöndíjával tanulmányútra mentem Nagy-Britanniába. Vendéglátóim, rendkívül bőkezű
skótok (!!) elvittek Wales fővárosába, Cardiffba is, egy
tudományos konferenciára. Cardiff polgármestere fogadást adott a konferencia résztvevőinek tiszteletére egy
gyönyörű, ódon kastélyban. Libériás személyzet szolgálta fel a frissítőket. A fogadás után, a kitűnő fanyar sherry
hatása alatt az egyik walesi ortopéd sebésszel együtt
megmásztuk a közeli várkastély eléggé veszélyes romjait, miközben én A Walesi Bárdok balladáját szavaltam
újdonsült barátomnak rögtönzött angol fordításban:
„Edward király, angol király
Léptet fakó lován:
Hadd látom, úgymond, mennyit ér
A velszi tartomány.”
A kolléga először a hasát fogta nevettében, másnap
azonban az ebédnél csodálatos ízű lazac fogyasztása
közben csodálkozását fejezte ki, hogy mi ismerjük szomorú történelmüket és koszorús költőnk ilyen szép balladára méltatta annak egyik fejezetét. Elismételtette
velem a balladát magyarul is, azt mondta, egy szót sem
értett belőle de megragadta a nyelv zeneisége.
Megvillant előttem a magyar órák emléke, felidéződött az akkorra már elhunyt osztályfőnökünk képe, nehéz
volt megrendülés nélkül napirendre térnem.
Az asszociációk tartják életben az emlékeket…

___________________
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Emlékezzetek és emlékeztessetek…
Ebben a sorozatban azoknak az egri ciszterci tanároknak és diákoknak emlékét szeretnénk megőrizni, akik II.
Világháború és az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint azt követő terrorizmus szenvedői és áldozatai
voltak. Kérjük, segítsetek ezen emlékek összegyűjtésében!

Debreczeni Sixtus

atya áldozatos papi életútját az egri öregdiákok közül kevesen ismerik. 1954.
február 21-én megmagyarázhatatlan körülmények
között halt meg. Elütötte egy autó. Az elütés körülményei: ez egy szándékos, az ávó által lebonyolított vagy
véletlen baleset – ezt a kérdést ma is sokan vitatják.
Sixtus atya ciszterci paptanár volt. 1942-ben szentelték pappá. Magyar-francia-olasz szakon szerzett
tanári diplomát. A francia nyelvet a Sorbonne-on tökéletesítette, az olaszt a bolognai egyetemen. Rendkívül
tehetséges volt, kitűnő tanár lett volna belőle, az iskolák államosítása miatt azonban sohasem taníthatott.
1948-ban Endrédy Vendel apátúr az egri Szent Bernát
egyházközség plébánosává nevezte ki. A templom hitélete óriási mértékben fellendült. Neve az 1950-es évek
elején fogalom volt Egerben és környékén. 1951. november elsejétől az Állami Egyházügyi Hivatal nem
engedélyezte, hogy volt szerzetesként egyházmegyés
papként szolgáljon tovább. Rendőri felügyelet alá
helyezték, nem hagyhatta el a várost. Még a lakásválasztásába is beleszólt az ávó: csak alig fűthető, régi
mosókonyhában lakhatott haláláig. Pasztorációs munkáját azonban titokban ezután is folytatta.
A Magyar Katolikus Rádióban 2008. február 23-án
és március 1-jén kétrészes előadást hallhattunk Sixtus
atyáról, előadója Kiliánné Jakab Viktória volt, aki fiatal
éveit Egerben töltötte és jól ismerte őt. Az alábbiakban
előadásának második feléből közlünk részleteteket,
melyben Sixtus atya mártírhalálának körülményeiről
beszélt.
Szerk.: Hogyan fogadták Debreczeni Sixtus Imre ciszterci szerzetes tevékenységét Egerben a helyi párt emberei? Hogyan próbálták megfélemlíteni?
Működése természetesen nem volt az államegyháznak,
a kommunistáknak a gusztusára. Ilyentől szabadulni kell.
1953 évvége felé, késő ősszel olyan dolgok történtek,
amiről nem is nagyon tudtunk.
November vége felé jött a hír, hogy Sixtus atyát el
akarták ütni, szándékosság lehetett. Mikor a kertészeti
vállalattól, a város végéről, ahol autó nem járt, az idény
munkájából jött hazafelé (nehogy „veszélyes munkakerülőnek” minősüljön, s megbüntessék, elment kapálni egy
egri kertészeti vállalathoz, mint idénymunkás, a Rendtől
rámaradt kapálógéppel), a nyílt utcán egy teherautó egyenesen neki ment, de ő – a harminchat évével ügyes, mozgékony volt – elugrott. A kapáló gép, amit maga előtt tolt
elgörbült, tönkre ment, ő sáros lett, de megmenekült. Nem
sokkal ezután, valamikor tél táján, az Eger patak partján
ment kerékpárral – út másik felén egy kőkerítés –, és
akkor is szembe jött vele egy autó (ez nem lehetett teherautó), leugrott a kerékpárról a patak meredek partjára, a
sárba került. A kerékpár tönkrement, ezentúl kölcsön

kerékpárral közlekedett. Eltelt egy-két hónap, és ekkor
volt a tragédia, február 21-én, vasárnap. Egy ismerős
családnál ebédelt, onnan indult haza. Útközben egy kitérőt
tett, hogy segítsen. Egy kitelepített „maradék”-családhoz –
egy 83 éves nagypapa és 11 éves leányunokája,– ment. (A
Miskolcon élő családot a háborúban bombatámadás érte
és csak ketten maradtak, őket kitelepítették a Hortobágyra
és ’53 őszén jöttek Egerbe. Sixtus atya fölkarolta őket,
szerzett nekik egy helyiséget és kályhát – a hátán cipelte
oda –, szenet vitt biciklijén.) Most egy kis gond volt a
kályhával, ezért tért be hozzájuk hazafelé menet. Az ebédről 2 óra után jött el és innen kb. ¾ 3 után pár perccel
indult. Lement a Lenkei János utcán a Fő utcára, következett a Tűzoltó tér, onnan már meredeken ment fölfelé a Fő
utca. A város szélén lakott, s ment haza. (Jó ideig úgy
tudtam, hogy tolta a kerékpárját, de néhány éve beszéltem
Seres Ibivel, akiknek házuk előtt történt az eset. Ő évekig
nem volt hajlandó beszélni, azt mondta, nem mond senkinek semmit, mert számára olyan szörnyű élmény volt,
olyan trauma, amit látott, amit végig élt, – 19–20 éves
leány volt akkor.) Jött Felnémet felől egy személykocsi,
úgy tudni katonai rendszáma volt, talán Bervából jött
befelé. Egyesek szerint felnémeti viháncoló lányok is
ültek benne, egy fél-részeg kiskatona – azt mondják, a
részegséget meg is játszhatta, hogy nagyobb büntetést ne
kapjon. Jött, állítólag 90-es sebességgel, talán Moszkvics,
és a szemben, jobboldalon, közvetlenül a járda mellett
kerékpározó Sixtus atyát halálra gázolta úgy, hogy átjött a
menetirány szerinti baloldalra még a járda szélére is. Szegény azonnal szörnyet halt. Kerékpárja roncsokban.
Seres Ibi látta őt az ablakukból. A család ebéd után beszélgetett, s az egyik ablakon látta: „Jé, most megy kerékpáron Sixtus atya.” (Az atyát ő jól ismerte, öccsét készítette elsőáldozáshoz, és hozzájuk is gyakran látogatott.
Sixtus atyának olyan pontos menetrendje volt, olyan tervszerűséggel osztotta be munkáját, hogy mindent ki lehetett
számítani.) – „Most megy hazafelé”, – mondotta. S utána
egy óriási csörömpölést hall, de következő ablakon, mely
egy pár méterrel odébb van, már nem látta Sixtus atyát.
Tehát a két ablak közötti részen kapta el őt az autó. Utána
kimentek. Mondja, hogy borzalom, amit látott. Fel sem
ismerte Sixtus atyát; egy roncs, vértenger volt minden.
Mi este, sötétedés után mertünk lemenni. Hallottuk
egy órán belül, hogy mi történt. Futótűzként terjedt. De
édesanyám azt mondta, most nem megyünk, és a Fő utcán
sem megyünk végig, – „csak nem megyünk az ávó karjaiba!? Mert ez biztosan nem volt véletlen. Akit kétszer el
akartak ütni, az biztos, hogy nem véletlenül lett egy közlekedési baleset áldozata. Ő már kétszeres mártírkoszorút
érdemelt eddig is. Ez már a harmadik. Ő elkészült erre,
tudta, hogy ez vár rá.” – Valóban van egy 1953 karácsonyán írt levele pap öccséhez, amiben azt írta: „Ő jól van
itt, most, az éjféli misét majd a szobájában mondja el – ezt
december 23-án írta – és nem tudom, majd elválik, hogy a
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jövő évben mi lesz, de a jövő karácsonyt már valószínűleg
»otthon« töltöm.” No, nem a saját otthonukra gondolhatott, ez evidens, nem volt már otthon senki, csak az apja
élt otthon. Tehát ő erre föl volt készülve, tudta, mit vállal,
de az emberekért, a lelkekért mindent vállalt, amíg csak
bírta, amíg csak csinálta.
Az emberek, akik jobban ismerték – mert szinte mindenki ismerte ugyan személyileg, Egerben közismert
ember volt – és jobban tudták a hátteret, meg voltak győződve arról, hogy ő most szándékos baleset áldozata lett.
A baleset után, sötétedéskor tehát mi is lementünk, oldal kis utcácskákon értünk le a Fő utcára. Este már keményen fagyott. Olyan télvégi idők voltak, amikor nappal
verőfény van, de amint lemegy a nap, igen erősen fagy.
Sixtus vére a járda mellett folyva – mondták, hogy öntöttek rá egy veder vizet, – körülbelül 120–150 méterre volt
az első kanális. Ez egy lejtős szakasz a Tűzoltó téren, ahol
a kanális nyelte el a vérét. Este már egy jó arasznyi széles
rögös vörös folyam volt kőkeményre lefagyva. A járdán
állt még két más-valaki. Először megijedtünk a sötétben, a
rossz világítás mellett persze, nem mertük megközelíteni.
Aztán egy kicsit közelebb menve ráismertük, hogy egyik
rendtársa, Hervay Levente áll ott egy volt tanítványával, a
járda szélén csendben imádkoztak. Mi is megálltunk egy
pár méterrel odább, aztán hozzájuk csatlakozva együtt
jöttünk haza.
Utóbb tudtuk meg, hogy mi, ahogy lementünk este,
Sixtus atya utolsó útját jártuk végig. Mert ugyanazon a kis
utcán ment le Veidlich Mariannéktól a Fő utcára,
Mariannékhoz pedig a tőlünk néhány házzal odébb levő
házból, ahol ebédelt, hátul a lépcsőkön. Mi is ezen a vonalon haladtunk végig, ahol ő egy pár órával előbb.
Szerk.: Ha jól tudom, Debreczeni Sixtus temetésére
nem egyszerű keretek között került sor. Hogyan kisérték
utolsóútjára?
Bementünk a kórházba, a patakparti részbe, mert hogy
ott volt egy hullaház. Bezörögtünk a vaskapun, egy öreg
bácsi volt ott a portás. Az kicsoszogott: „A tisztelendő urat
tetszenek keresni?” – „Igen.” – „Ide hozták, itt van benn.”
– Másnap hallottuk, hogy már ki volt tűzve a temetés, 24ére, szerdai napra, délután ½5-re, este hatkor pedig
Requiem a templomban.
Másnap azt is hallottuk, hogy testvérei megérkeztek.
Ők, a papok és nővére, szanaszét laktak a Dunántúlon,
Egertől távol, Zala és Somogy volt a lakóhelyük, tehát
igen messze Egertől. Értesítették őket telefonon, távirattal.
Azért is rakták harmadnapra a temetést, hogy ők ideérhessenek. Kedden délután este felé már hallottuk, hogy megérkeztek a testvérek. A szemináriumban alszanak, ott
kaptak helyet. Azt is hallottuk, hogy még mindig nem
engedték be a ruhát, rendtársai habitusba akarták felöltöztetni. – „Nem, majd szólunk.” Kedden este halljuk, hogy
még mindig nem. „Hogy, hogy nem, hát szerdán temetik!”
Megint bementünk a hullaházba, kérdeztük az öreg portást: „A tisztelendő urat tetszenek keresni?” – „Igen” –
mondtuk. „Ő már nincs itt” – A lélegzetünk is elállt –
„Hát, hogy-hogy?” „Őt elvitték még délután a »rendőrségiek«, mert hogy Fehérváron fogják temetni, merthogy
odavaló.”– „Hát itt ki van hirdetve, a gyászjelentés ki van
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rakva minden templomban. A testvérei is itt vannak. Hát
Jézus testét is kiadták, őt meg ellopták!”
Így hát ott lett eltemetve. Azt a temetőt már felszámolták, szanálták, ma ott egy új lakótelep van. Valamikor a
70-es évek végén exhumálták, és bevitték a ciszterci templom altemplomába Fehérváron. Egyébként neki az íróasztalán mindig ott volt – ő így emlegette: Kaszap Pista –
fényképe, és nagyon terjesztette tiszteletét. Ő is ciszterci
diák volt, talán másfél év különbség volt köztük. Egy
cserkészőrsben, nagyon jóba voltak.
A ’90-es évek elején többször is beszéltem Szántó
Konrád atyával, a ferences történésszel, aki azóta már
nem él. Akkoriban adatokat gyűjtött az üldözött papokról,
egyházi személyekről. Kérdezte, felhasználhatja az adataimat, merthogy én erről bővebbet tudok. Ezek után mondtam neki, hogy sajnos halála körülménye nincs bizonyítva:
mártíromság volt, tehát szándékos, vagy tényleg véletlen
baleset. – Mondom, akkoriban, ha 10 percenként végig
döcögött egy autó, pláne vasárnap, hisz olyan kihaltság
volt, hogy csuda, tél is volt. Nem lehet ráfogni, hogy a
nagy forgalom miatt ment neki, csak úgy véletlenül egy
autó. Hisz már kétszer is neki ment, lehet, hogy többször
is, de ő erről nem beszélt. Ezek a balesetek körülményeiből kifolyólag letagadhatatlanul megtörténtek. A temetés
körülményeiről is beszéltem neki, hogy ellopták, pedig
már ki volt tűzve a temetés.
Szántó Konrád azt mondta: „Kérem, tessék elhinni,
éppen ezzel árulták el magukat, hogy szándékos volt. Még
ha nem is tudnánk arról, hogy volt ilyen kísérlet. Mert ha
nekik közömbös lett volna Sixtus atya, meg halála, akkor
eszük ágában sem lett volna elvinni. Azt akarták, hogy
sírjánál nehogy valami zarándokhely alakuljon ki. Mindent kiirtani onnan!” S mondott ekkor egy személyes
példát, hogy őt is – valamelyik dél-dunántúli városban
volt, nem emlékszem, Nagykanizsán, vagy Kaposváron –
el akarták egyszer ütni. De ő is atletizált, ügyes volt és
elugrott. Aztán azonnal el is hagyta a várost, elköltözött
onnan az ötvenes évek legelején levő időkben, és hát így
megúszta.
Na, de Sixtus nem hagyhatta el a várost, ő „ref”-es
volt. Jelentkeznie kellett minden héten egyszer, ha nem
sűrűbben, a rendőrségen. Tehát őt ilyen téren is eléggé
meghurcolták.
Szerk.: Hogyan élt önökben Sixtus atya emléke, tisztelete. Nyilván az 50-es években nem lehetett nyilvánosan
megemlékezni, nem lehetett az ő emlékét, életpéldáját
tovább adni nyilvánosan. De mégis, ez a halálkörülmény
és élettanítás, amit Sixtus atya adott, hogyan élt önök
között?
A nagy kommunizmus idején még emlegetni sem volt
ajánlatos. Még azt se, hogy ismerte valaki, arról is mélyen
hallgatott, mert szörnyű emlékekkel párosult az emberekben. De rengetegen imádkoztak hozzá. Voltak, akik
egyenként Fehérvárra utaztak a sírjához, pedig akkor
nagyobb pénzt jelentett és rengeteg időt. Sokan említették,
csak imádkozni kell Sixtus atyához, ez is az is meghallgatást nyert.
Én sok mindenről hallottam, vagy elhittem, vagy nem,
de ettől függetlenül Sixtus atya tisztelete, becsülete és
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mártíromsága élt bennünk. Mint gyerekek azért nem voltunk meggyőződve, hogy szándékos – a felnőttek sokat
vitatkoztak erről –, mert az a két eset, sőt lehet, hogy volt
több is, ami előtte történt, ezekről mi nem tudtunk. Még
sok mindenről sem tudtunk, amit előttünk elhallgattak.
Szóval él azokban, akik ismerték, mély nyomot hagyott bennük egész életükre, és azoknál a családoknál is,
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akik tudják, hogy volt, milyen volt. Egy életre kiradírozhatatlan nyomot hagyott bennük.
A fák nem nőnek az égig, mondják. Azok, akik őt üldözték vagy el akarták tenni a láb alól, – már a nevüket
sem tudjuk, de Sixtus atya biztos az égig nőtt!
Kiliánné Jakab Viktória

______________________

A párizsi volt Szent Bernát Kollégium épületéről
Faluhelyi (Fischer) Jánostól, Németországban élő
1934-ben érettségizett diáktársunktól egy kedves
levél kíséretében kaptuk az alábbi cikket. Mint írja
„… az »Életünk« (a nyugaton élő katolikus magyarok
lapja) márciusi számában egy – nekem nagyon tetsző –
cikket olvastam. Első gondolatom az volt, hogy ez „jól
mutatna” az Egri Fehér/Feketében is. Biztosan több
volt ciszterci diák érdeklődését felkeltené. …”
Bizonyára sokan kerestük külföldi utazásaink
során a ciszterci „gyökereket”. Ilyen a párizsi Szent
Bernát Kollégium is melyre Faluhelyi János bátyánk hívja fel figyelmünket. Talán lesz olyan Párizsban járó diáktársunk, aki kíváncsi lesz erre az
épületre. – „Fennállásának öt évszázada során a
párizsi Szent Bernát Kollégiumnak mintegy ötszáz
diákja lett teológiai doktor; …majdnem mindnyájan
fontos feladatokat kaptak Franciaországban és külföldi országokban egyaránt.” – olvashatjuk Lékai
Lajos: A Ciszterek c. könyvében.

ÚJ EGYHÁZI KÖZPONT RÉGI PATINÁVAL
Már feledésbe ment, hogy Franciaországban a cisztercieket Clairveaux-i Szent Bernát után „les
bernardins” vagyis „bernátiak”-nak is hívták. Erre
emlékeztet Párizs latin negyedében a rue des Bernadins.
Az utcatáblán kívül többek között egy gyógyszertár, egy
öregotthon, egy elemi iskola és egy könyvtár is viseli
még a „les Bernardins" nevet, amely arra utal, hogy e
környék valaha a ciszterciek tulajdona volt.
Hogy megértsük, miként kerültek a ciszterciek a városba, ismerni kell az előzményeket. Az első szerzetesrendek ugyanis félreeső, magányos helyre telepedtek le:
a bencések hegyekre, a ciszterciek völgyekben. A szerzetesi mozgalom a város zsibongó élete elől menekülve
a népvándorlás következtében elbarbárosodott pogány
vidéket kívánta Krisztus Egyháza számára megművelni.
A szerzetesek imával és munkával (ora et labora)
misszionáltak. Önellátó kolostoraik az európai műveltség bölcsőjévé és fellegváraivá váltak. A 12. századtól
azonban az egyetemek megalapításával (Bologna. Párizs, Oxford, Cambrige, Heidelberg…) megindul egy
addig elképzelhetetlen intellektuális forradalom. Az
egyetemi városokban új szellemi központok alakultak.
A tudásszomjas, tanulni akaró tehetségek ezekbe a
városokba igyekeznek. Felismerve az idők jeleit, IV.
Ince pápa támogatásával az Angliából származó
Lexington István clairveaux-i apát szorgalmazta, hogy
a ciszterciek teológiai tanulmányaikat a Sorbonne
Egyetemen végezzék. A ciszterciek telket vásároltak
Párizsban, építkeztek és berendezkedtek a templomtól

a temetőig. Intézményük a College des Bernardins
néven lett ismert, amely rendjük elitképzésének európai központjává vált. Növendékei közé tartozott az
Avignonban székelő XII. Benedek (1334–1342). A
későbbiekben innen, a „bernáti”-ak kollégiumából
indult el a ciszterek belső megújulási mozgalma,
amely visszakanyarodott az eredeti regulájukhoz, a
kolostori élethez. Ezzel a párizsi jelenlétük egyre jelentéktelenebbé vált.
A francia forradalom idején a kollégiumot államosították, hozzá tartozó gótikus templomot lerombolták.
A főépületből előbb börtön, majd raktár, népiskola,
rendőrszállás, tűzoltólaktanya, végül autó-garázs lett.
Váratlan fordulat állt be, amikor több éves tárgyalás
után 1998-ban a Párizsi Egyházmegye 17,5 millió
euróért megvásárolta a szóban forgó erősen elhanyagolt épületet és 2004-ben munkához láttak. A nagy
körültekintéssel végzett felújítási munkálatok, az épület eredeti arculatának visszaadása és a mai igényeknek megfelelő felszerelése újabb 49,5 millió euróba
került. Annak idején igen kevesen helyeselték JeanMarie Lustiger bíboros kezdeményezését, annál többen beszéltek anyagi csődről. Ennek okán, amit a
munkálatok lehetővé tették, a papoknak, egyházi alkalmazottaknak és önkéntes munkatársaknak a lehetőséget adtak, hogy szakszerű vezetés mellett a helyszínt
megtekinthessék. Az érdeklődők betekintést nyerhettek az 5000 m2-es épület múltjába, és képet alkothattak
jövőbeli küldetéséről. Egyházi intézmény részéről
Franciaországban ilyen méretű anyagi vállalkozásra
eddig nem volt példa, de sikerült olyan megoldást
találni, hogy a költségek az egyházmegyét csak 35%ban terheljék.
A háromhajós, tágas épületre, amelyet 32 oszlop tart
a nemes igényesség jellemző. Párizs bíboros-érseke,
André Vingt-Trois szerint itt a plébániák számára is a
lelkipásztorkodás új lehetőségei nyílnak, de a kutatás és
dialógus kap benne központi helyet. Olyan egyházi nyílt
fórum kíván lenni, ahol korunk társadalmának legégetőbb kérdéseit boncolják. A College des Bernardins nem
múzeum lesz, sem pedig kultúrintézet, hanem szellemi
műhely a jövő szolgálatában, amely egyben megadja a
teológusoknak a továbbképzés lehetőségét is, hogy a
világgal folytatott párbeszédből az értelem mellett Isten
hangja is meghallgatásra találjon.
A College des Bemardinsben kap méltó helyet az
„Institut Jean-Marie Lustiger”, amelynek létrehozatalát
2007. december 8-án rendelte el André Vingt-Trois
Párizs főpásztora. Elődjét ugyanis ezen a napon, Szűz
Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén szentelték
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püspökké. Az intézet feladata minden Lustiger bíborossal kapcsolatos hagyatékot (dokumentumot, könyvet...)
összegyűjteni és az érdeklődőknek rendelkezésre bocsátani, hogy szellemi-lelki öröksége az utókor számára
biztosítva legyen.
A régi patinával felújított College des Bernardins elkészült, de a belső kivitelezési munkálatok még folyamatban vannak. A Lustiger bíboros által megálmodott
presztízs projektum kezdet óta téma volt a papok között,
de az érdeklődés már túllépte az Egyház határait. Fel-
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szentelése még a nyár előtt, teljes működtetése ősztől
várható. Ez a szép vonalú, igényesen kialakított épület
lehetővé tette a 13. században Szent Bernát fiainak,
hogy lelki életük a legmagasabb fokú teológiai tanulmányokkal növekedjék. Miként lehet a régmúlt tapasztalatait korunkban továbbadni? Ezt a kérdést feszegették
a Párizsi Egyházmegye ez év első konferenciáján január
29-én „Ciszterciek bölcsessége” címen.
Molnár Ottó főlelkész, Párizs

________________________

TEMPLOMUNK FELÚJÍTÁSÁRÓL
Egy pár szóval már beszámoltunk arról, hogy elkezdődött templomunk belső rekonstrukciója. A 90-es évek közepén, Mozsgai Tádé atya idejében kicserélték a templomtetőt, majd pár évvel később a külső falakat is újra festették.
A múlt esztendőben, az 1743-ban Kilián Dániel kanonok adományából felállított (jobb hátsó) Szent Alajos-oltár lebontásával kezdődött a templom-belső felújítása, melyet Lékai Jusztin atya, Ciszterci Apátság gondnoka és gazdasági
vezetője irányít. Ő igen értékes tapasztalatokat szerzett a zirci bazilika felújításánál. Aki már járt a közel 13 éves munkával megszépült bazilikában, megcsodálhatta az eredeti színekben újraéledt freskókat, a ragyogó szobrokat, – nagy
várakozással kísérheti figyelemmel a templomunkban elkezdődött munkálatokat.
Templomunkat felszentelése óta már jó párszor kellett belsőleg is felállványozni. A legnagyobb károkat, 1800- és
1827-es esztendőkben a tűzvészek okozták. De volt földrengés, villámcsapás, melyek viszonylag könnyebben javítható
hiányosságokat okoztak.
Az utolsó, nagyobb szabású renoválás 1888-ban történt. Akkor készült el a ma is látható templombelső.
A mennyezet felújítása jelenthet majd meglepetéseket, mint a zirci bazilika freskóinak restaurálásánál is. Eredetileg
a mennyezeti freskókat Kracker Lukács János bécsi festő „a magyarországi késő barokk festészet meghatározó egyénisége” készítette. Munkájáról azonban csak a jezsuita házi krónika leírása ad halvány képet, mert a freskók az 1800. és
1827. évi nagy tűzvészek alkalmával teljesen tönkrementek, illetőleg a még megmaradt részleteket a későbbi javítások
folyamán tüntették el. 1830 körül a boltozat hat szakaszának friss vakolatára Lieb Károlynak, egy egyébként teljesen
ismeretlen festőnek képei kerültek. Az 1888 évi felújításkor, amikor a templombelsőt is teljesen újra festették, a menynyezetre kerülő hat falképet Innocent Ferenc készítette. „A freskók önmagukban bár kissé sablonos, de azért derekas
alkotások, a templom eredeti rokokó levegőjébe azonban színezésükkel nehezen illeszkednek” – olvashatjuk dr. Lékai
Lajos atya írásában az1942–43 évi Évkönyvben.
Kracker János Lukács 1717-ben Bécsben született. A bécsi akadémián tanult, majd Prágában,
Brünnben dolgozott. 1760 után már rendszeresen Magyarországon vállalt munkát. 1768-ban véglegesen telepedett Egerben le, ahol több templomban, egyházi épületben láthatjuk ma is freskóit,
képeit. Fő művének a Líceum könyvtárának a tridenti zsinatot ábrázoló mennyezet freskóját tekinthetjük. Templomunk mennyezet freskóit is ő festette Jelenleg a Szent Anna-oltáron (jobb középső) láthatjuk egy festményét és az oldalkápolna boltozatán megmaradt freskóját, mely az oltár
fölött lebegő csillagkoszorút tartó angyalt ábrázolja.
Kracker 1779 decemberében halt meg Egerben, a Fájdalmas Szűz (Hatvani) temetőben nyugszik.
A ma látható mennyezeti képek tehát már a harmadik réteget alkotják. Reménykedünk, hogy az eredeti Kracker
freskókból is láthatóvá válik néhány megmaradt részlet a modern restaurálási technika alkalmazásának köszönhetően.
***
A templom felújításával egyidejűen elkezdődött egy új, kétszintes tornaterem építése is. Érdekes, ez így volt az 1880-as
években is, mint azt Kassuba Domokos, a főgimnázium igazgatójának a templom és az iskola épületeinek történetéről
szóló „Az egri gymnasium épületének viszontagságai” c. értekezésében olvashatjuk az 1901/02 évi Értesítőben: „A
zirczi apát a templom javítását a tornaterem építésével egy időben akarta végrehajtani.” – Majd részletesen szól az
építkezési munkálatokról. Végül is a két építkezés nem teljesen egyidőben bonyolódott le: a tornaterem mely a „téli
tornázás” céljaira is alkalmas volt, 1887 szeptemberében készült el. (Ezt az épületet azután az 1900–01 évi nagy építkezéskor bontották le, akkor épült fel az általunk jól ismert, most lebontott tornaterem.)
A templom renoválását pedig 1888 októberére fejezték be.
Isten adja, hogy most is hasonló módon történjenek a dolgok…
______________________
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Elbúcsúztunk Tádé atyától
2007. december 24-én eltávozott közülünk Mozsgai József Tádé atya,
ciszterci rendi áldozópap és nyugalmazott plébános. 2008. január 3-án
temették Zircen a Ciszterciek sírkertjébe. Befejeződött egy emberi élet, s
magával vitte emlékeit, vágyait, munkáját, terveit, örömeit, bánatait.
Befejeződött egy papi élet, amely épp a történelem zavaros évei miatt
nem lehetett olyan, mint amilyennek Tádé atya ifjú korában megálmodhatta, megtervezhette.
1934. október 3-án Pécsett született. Általános iskolai tanulmányait
itt végezte el, majd Zircen folytatta a középiskolai tanulmányaival. A
gimnázium első osztályát ugyan még Zircen, a teológiai tanulmányokra
előkészítő gimnáziumban járta, a másodiktól a negyedik osztályig azonban Pannonhalmán, a bencés gimnáziumban tanult. 1954-ben a
szétszóratás idején lett ciszterci novícius, s 1955-ben tette le első, ideiglenes szerzetesi fogadalmát. Zircen elkezdett gimnáziumi tanulmányait
tehát abba kellett hagynia, s Pannonhalmán folytatta. A noviciátust sem
Zircen töltötte el, hanem Budapesten. „Flaszter novícius” volt tehát ő is, mint ekkor több társa. Érettségi után, nyilván
tervei között ez a lehetőség nem szerepelt, zirci teológiai tanulmányi évek helyett a váci egyházmegyében tanult teológiát, de ezt sem Vácott végezte el, hanem Egerben, mert ekkor a világi papképzést az állam Vácott nem engedélyezte. S
mi sem jellemzőbb a korra az, hogy pécsi illetőségű lévén nyilván neki a pécsi egyházmegyébe kellett volna jelentkeznie, de ide nem vették volna fel mindössze egy évig tartó zirci „szerzetes” múltja miatt. 1959. június 21-én szentelték
pappá, s ezután ciszterci szokás szerint a tanári képesítést Pesten kellett volna megszereznie, tanár azonban nem lett,
mert az állam csak két-két piarista, bencés és ferences gimnázium működését engedélyezte. Ezért lett világi pap és feketében, nem fehér-feketében szolgálta egyházunkat Vecsésen, Szolnokon, Pestszenterzsébeten, majd ismét Szolnokon,
Cegléden, Újpesten, Pestszentlőrincen, Borsosberényben és Gödöllőn.
Principálisairól elképesztő dolgokat írt. Az egyik takarítani nem engedte, a másik a rorátén végezte ki önmagát, a
harmadik csak olyan prédikációt engedélyezett neki felolvasni, amit főnöke írt neki, a negyedik fél tucatnyi kutyát tartott. Békegyűlésre nem járt, s amikor ezt tőle a legilletéktelenebb számon kérte, azt válaszolta, hogy ő csak meghívót
kapott, de nem idézést. Ebből az következik, hogy az Államegyházügyi Hivatal emberei túlságosan nem kedvelték, s
gyakran zaklathatták is. Gödöllő maradt meg igazán emlékezetében.
E sorok írója Tádé atyánál két évvel idősebb. Együtt volt vele Zircen az oblációban, ahol azt hiszem, ez a pécsi
„gyerekember” megtalálta önmagát. Ő pap lett, én csak tanár, de Gödöllő volt számára az első megnyugtató hely, s
ezért használja is Gödöllő említésekor az „édes” jelzőt. Itt is meglátogattam őt nagyon sokszor. Oly kedvesen emlékezik
meg ’Sigmond Lórántról, aki azzal bocsátotta őt a szentelésre, „egy nap se múljék el opus humile, azaz a kertben végzett munka nélkül”. Rövidre fogott életrajzában tréfásan meg is emlékezik arról, hogy két év után úgy ismerte fekete
ribizke bokrait, mint hittanos gyerekeit. A földművelés (opus humile), a tanítás és a nevelés valamint a ciszterci lelkiség
a rendben szinte rokonfogalmak voltak. Tádénak a tanítás annyira komoly hívatása volt, mint a papi szolgálat. Ha nem
taníthatott, kényszerhelyzetben érezhette magát, hiszen ő is, mint mindannyian, akik a tanításra „esküdtünk fel”, tettük
tesszük ezt lelkünk legeslegmélyéről.
Amikor a szerzetesrendek törvényes keretek között soraikat újra rendezhették, apátja, Kerekes Károly előbb Budára
a Szent Imre plébániára, majd Egerbe helyezte, ahol ő volt a házfőnök és a gimnázium hittanára is 1993-tól 1998-ig.
Életéből mindössze öt évet tudott úgy eltölteni, ahogyan azt ő korábban eltervezte. 1998-tól 1999-ig Zircen volt
plébánoshelyettes, s 1999-től 2007-ig Olaszfaluban látta el a plébánosi feladatokat. Utoljára 2007 novemberében látogattam meg. Nem mondta, talán nem is tudta, hogy mi a baja. A szentmise után, amikor lakásába tartott, a két épület
közötti néhány lépcsőn megbotlott, s csúnyán összetörte magát. Sajnáltam. Maradni akart Olaszfaluban, de a szolgálatot
már nem tudta ellátni. Zircre várták, de költözni már képtelen volt. Elszállítani már csak a mentők tudták, előbb a zirci
betegszobába, onnan a zirci kórházba, majd innen tovább Veszprémbe, ahonnan már csak a temetésére került újra vissza
a zirci apátság sírkertjébe.
Kemény élet volt az övé, amiről diák- vagy ifjú korában álmodott, azt csak élete néhány évében tudta teljesíteni.
Nem ő volt a tehetetlen vagy alkalmatlan, hanem a kor, amely nem értette meg, hogy az imádság, a nevelés és tanítás,
valamint a kemény földmunka a ciszterci szemléletben igen közel állnak egymáshoz.
Temetésén a főcelebráns érsek atya felsorolta érdemeit, munkáját, s külön kiemelte írói tevékenységét, amelyről néhány kisebb, nagyobb tanulmányával, önállóan megjelent kötetével is tanúbizonyságot tett. Megrendítő volt, amikor
pesterzsébeti híve közül hárman kiálltak az oltár elé s szavak helyett a Salve Regina dallamával vettek tőle búcsút. Mások, talán a Pestszentlőrinciek egy fényképes füzetet adtak ki róla, néhány igaz szó kíséretében.
E sorok írója így búcsúzott tőle: „Drága Tádé Atya! – A Szent Róbert oblátus konvent tagjai fájó szeretettel búcsúznak most tőled. Hiszen életüket, a rendhez való újra kapcsolódásukat mintegy másfél évtizede neked köszönhetjük. A te
áldozatos egyéniséged segítségével elevenítettük fel kapcsolatunkat a ciszterci renddel, amely szinte gyermekkorunktól
meghatározta egyéniségünket. A te kezedbe tettük le ígéretünket, hogy a Ciszterci Rend és Szent Bernát szellemében
rendezzük újra életünket. Neked köszönhetjük, hogy megújult kórusimáinkban közvetlen kapcsolatba kerülhettünk a
Legszentebbel, Akinek a nevét még kimondani is bátortalanok vagyunk.
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Neked köszönhetjük, hogy találkozásaink alkalmával otthont kaphattunk, nagyon gyakran nálad, máskor az egri kollégiumban. Később az olaszfalui plébánia ajtaját tártad előttünk szélesre, otthont és nyugalmat teremtettél nekünk a
zsolozsmára, az elmélkedésre, a közös étkezésre. Néhány napig úgy élhettünk, mintha kolostorban élnénk. A te kezdeményezésedre ismerhettük meg a közelebbi és a valamivel távolabbi Mária-kegyhelyeket. A mi társaink lassan kiléptek
az életből, s fogyatkozott számunk, s egyre halkabb lett a zsolozsma. Néhányunkat még tennivalóink miatt itt hagyott a
Jóisten, de mi is megöregedtünk, s a találkozások, a közösségben végzett zsolozsmák, a szívből és lélekből jövő elmélkedések lassan, lassan, soha ki nem mondottan elhalkultak, s te is, mi is egyedül mondtuk el azokat a zsoltárokat, amelyek
egyébként közösségben sokkal élőbbek, sokkal reményt keltőbbek, sokkal igazabbak voltak. Szeptemberben bejelentetlenül állítottam be hozzád. Hírt hoztam és hírt akartam vinni arról, hogyan vagy, arról, mennyire bírja a lábad a járást,
arról hogy milyen az egészségi állapotod. Gyenge voltál. S a rossz hírt nekem kellett haza vinnem, majd újabb és újabb
hírek érkeztek. Állapotod rosszabbodott. Hallottuk, hogy az anyamonostorba költöztél, mert ápolásra szorultál, s végül
jött a hír. Már nem vagy közöttünk. Elmentél te is társaink után, Mónika, Etele, Ivor, Márius, István, Konstancia és
Anna után egy másik létbe, egy reménykeltőbb létbe, a teljes boldogság áldott reményében.
Drága Tádé Atya! Imádkozz értünk az itt maradottakért, hogy tiszta lélekkel készüljünk az egyszer minket is elérő
zengő gregorianumra, az esengő zsolozsmára, az áldott elmélkedő gondolatokra. Isten áldjon!”
Dr. Kilián István
________________________

hírek...hírek...hírek...
2007. 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 2007. 01. 01-jétől – 12. 31-ig
364 127Ft
Nyitó állomány 2007. 01. 01-jén
Bevételek
456 199Ft
– Tagdíj- adomány-befizetések
– Banki kamatjóváírás
449Ft
Összesen
456 648Ft
Kiadások:
– Fekete/Fehér újság (nyomdaktg.)
– Posta, nyomtatvány, irodaszer költség.
– Bankköltség
– Egyéb kiadások (koszorú, terembérlet stb.)
– MCDSZ támogatása
Összesen
Záró állomány 2007. 12. 31-én

114 964Ft
118 868Ft
36 061Ft
23 027Ft
10 000Ft
302 920Ft
517 855Ft

Ciszt. Alapítvány pénzforgalma 2007. 01. 01-jétől – 12. 31-ig
Nyitó állomány 2007. 01. 01-jén
458 826 Ft
Bevételek
– APEH 1%
31 525 Ft
– Kamatjóváírás
1 578 Ft
– Támogatás
1 200 Ft
Összesen
34 303 Ft
Kiadások:
– Bankköltség
16 657 Ft
– Egyéb költségek
4 320 Ft
Összesen
20 977 Ft
Záró állomány 2007. 12. 31-én

472 152 F

•

KÁROLY APÁTURAT köszöntötték 90. születésnapja alkalmából budapesti Szent Imre gimnáziumban március
10-én a budai ciszterci öregdiákok a Budapesten élő egriekkel közös ünnepség keretében, melyen megjelent 22 egri öregdiák is.
Részt vettek a budai Szent Imre Gimnázium tanárainak és diákjainak képviselői is, dr. Párdányi Miklós igazgató úr köszöntője
után énekkel és versmondással, majd dr. Kilián István diáktársunk laudációja hangzott el.

•

KÖSZÖNTJÜK ÚJ TAGJAINKAT, akik kérték az újságunk küldését: a Gárdonyi gimnáziumból Köböl
Zsolt nevelési igazgatóhelyettes, Varga B. János oktatási igazgatóhelyettes, Karlóczkai Júlia tanárnő; öregdiákok: Endrényi
Olivér (47) Soignies, Belgium, dr. Gál József (47) Heves, Kiss J. Ferenc (47) Ászár, Szommer István (47) Sopron; családtagként: dr. Péntek Márta Budapest.

•
KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! − Diákszövetségünket az alábbi diáktársaink támogatták adományukkal: Gáspárdi Pál (38) Nyíregyháza – 10 000 Ft, dr. Hibay Györgyné Eger – 10 000 Ft,
dr. Nagy Andorné (tanár) Eger – 10 000 Ft, dr. Tóth Sándor (35) Gödöllő – 20 000 Ft, dr. Lakatos István (49)
Budapest, – 10 000 Ft, dr. Pataky Barnabás (48, budai öregdiák), Dánszentmiklós – 20 000 Ft, N. N. (Franciaország) – 25 euró, Faluhelyi (Fischer) János (34) Wiesbaden, (Németország) – 200 euró.
•
AZ EGRI FEHÉR/FEKETE − Interneten a www.uj.ciszterciekegerben.hu/ honlapon található Gimnázium
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.
–––––––––––––––––––––
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EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN A 2007/08-AS TANÉVBEN
KARÁCSONYTÓL – HÚSVÉTIG …

A 2007/8 tanévtől rendszeresen megjelenik a gimnázium színes lapja. Mindennapok a Gárdonyiban (MAG)
Az iskolában történt eseményekről e lapból vett hírek alapján számolunk be,
melyet ezután is kiegészítünk Kovács Ottó tanár úr képeivel.

JANUÁR
11–15. Drogprevenciós kiállítás a rendőrség szervezésében a régi épület I. emeleti folyosón.
23.
Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő és Köböl Zsolt igazgatóhelyettes úr, pályaválasztási felelős mutatta
be iskolánkat az Egri Városi Televízió pályaválasztási műsorában.
25.
A ciszterci alapító atyák ünnepe. Iskolarádiós megemlékezés az első órában.
30.
Farsang a kisgimnázistáknak.
31.
Farsangi bál kollégistáknak a Bartakovics Béla Megyei Művelődési Központban.

FEBRUÁR
1.
11.
14.
25.

Hulitka Róbert diakónus előadása a díszteremben „A Harry Potter könyvek és a kereszténység kapcsolata" címmel a 7.C, 11.A, 12.K osztály tanulói számára..
E naptól a 11.A és C osztály 3-3 tanulója ingyenes ebédosztáson segédkezik a Belvárosi Plébánián..
Az „A” osztályosok Valentin-napi bulija, avagy a szerelem nem ismer korlátokat. Minden úgy történt, mint
tavaly: a díszteremben ötletes és vidám műsorok követték egymást. A kollégium ebédlőjében a második
részben a szerelem helyett a vidámságon volt a hangsúly.
A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja alkalmából Kuklay Antal atya tartott megemlékezést.
„… A börtönben együtt voltam Kosztolányi Károly bácsival, a költő unokaöccsével. Két fia volt, akik a bajai
ciszter gimnáziumba jártak, cserkészek voltak. A cserkészetet feloszlatták, de a bajai cserkeszek továbbra is összejártak. Elő kellett készíteni az iskolák államosítását, s ezért ez kiváló alkalom volt, hogy összeesküvést, majd pert konstruáljanak. Ráadásul a gyerekeknek pisztolyuk is volt. A háború után majdnem
mindenkinek volt valamilyen fegyvere. Nekünk Sárospatakon aknavetőnk volt. Szerencsére nem volt hozzá lőszerünk, mert ha lett volna, egész biztosan kipróbáltuk volna. … letartóztatták a két fiút, s megtalálták
a pisztolyt. Ők azt mondták, hogy az édesapjuké volt a fegyver, aki a Horthy hadseregben tüzérségi ezredes volt. Őt is letartóztatták, s pert indítottak ellenük. Az érettségire készülő nagyobbik fiút halálra ítélték
és kivégezték. A kisebbik fiú életfogytiglant, az édesapa 15 évet kapott. 56-ban a fiú kiment Svájcba. Az
édesapa nyugodt volt, mert azt mondták, hogy a koncepciós pereket felülvizsgálják. Felülvizsgálták, s
visszahozták a börtönbe, kapott még 6 vagy 7 évet. Ilyen volt a szabadság vagy az emberi jog a kommunista diktatúra éveiben.”
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26–28. A lengyelországi Przemysl város Keresztelő Szent János Gimnáziumából háromtagú küldöttség járt iskolánkban a testvériskolai kapcsolatok felvételének céljából.
Perge László és Horváth András 9.K osztályos tanulók interjút készítettek a vendégekkel:
…
– Hogyan jellemeznék az Önök iskolájában folyó a nyelvtanulást?
– Az idegen nyelvek ismerete alapvetően fontos a külföldi kapcsolatok kialakításában. Nálunk is az angol
a legfontosabb idegen nyelv, de németet és legújabban francia nyelvet is tanulhatják a tanulók. Tehát első
idegen nyelvként három közül választhatnak a diákok. Újdonság az is, hogy a tantárgyak közé fölvettük a
zenei, a televíziós ismereteket, valamint a médiaismeretet.
…
– Kérjük, mutassák be iskolájukat.
– Iskolánk kicsinek számít, körülbelül háromszáz tanuló jár hozzánk. Ilyen létszám mellett intézményünk
családiasnak és nagyon biztonságosnak mondható. A 13 és 16 év közötti korcsoport jár hozzánk. Ebben
az életkorban nagyon fontos, hogy nagyon odafigyeljünk a fiatalokra, és ezt iskolánk maradéktalanul meg
is tudja oldani. A kis létszám lehetővé teszi számunkra, hogy magas színvonalon nevelhessük, oktathassuk a tanulókat.
– Nem sokat tudunk a lengyel oktatási rendszerről, kérjük, pár mondatban ismertessék a legfontosabb
vonásait.'
– Az általános iskola hétéves korban kezdődik. A hatodik osztály elvégzése után a gyerekeknek egy központi szervezésű vizsgán kell részt venniük, mely a teljes tudásanyagot felöleli. Ezután következik a gimnázium. Ennek második évét befejezve egy újabb komoly vizsga következik, amelyet kompetenciavizsgának neveznek. Az első részben matematika és fizika szerepel, a másodikban a lengyel, a történelem és a művészet; a harmadik részben, mely egy év múlva, tehát a gimnázium harmadik évének befejezésekor következik, az idegennyelv a vizsga tárgya. Az elért vizsgaeredmények alapján kerülnek a tanulók a felső középiskolák valamelyikébe. Ennek befejezésekor érettségiznek, és ennek eredménye dönti el,
milyen egyetemre kerülhetnek. Hangsúlyoznunk kell, hogy minden vizsgát az iskolán kívül, központilag
szerveznek, tehát a mérés egységes és objektív.
– Hogyan épül fel egy tanítási nap, milyen hosszúak az órák?
– A tanítási órák 45 percesek, köztük 5–15 perces szünetek vannak attól függően, hogy milyen jellegűek
a foglalkozások. Az az alapelvünk, hogy a „húzósabb" órákat a nap elejére osztjuk, a „könnyebbeket",
mint például a testnevelést vagy a hittant a tanítási nap végén tartjuk.
– Mit üzennek a gárdonyis tanulóknak?
– Nagyon jó benyomásokat szereztünk iskolátokról. Úgy látjuk, hogy a tanítás magas színvonalon folyik.
Tetszik az is, hogy két idegen nyelvet tanulhatnak a diákok. Abból, hogy a két tanítási nyelvű osztályokban bizonyos tantárgyakat angolul tanulnak, a diákok számára hatalmas lehetőségek nyílhatnak a jövőben.
– Hogyan látják az iskoláink közötti kapcsolatjövőjét.
– Még csak a legelső tájékozódó lépéseket tettük meg. Hamarosan iskolátok igazgatója és tanárai is ellátogatnak hozzánk; felmérjük a lehetőségeinket, és közösen alakítjuk ki a diákcsere programját. Reméljük,
tartós kapcsolatot sikerül majd kiépítenünk.
– Köszönjük a beszélgetést.
Azóta már formálódott a kapcsolat: augusztus második felében - évente váltakozó helyszínen kb. egy hetes program keretében - barátkoznának tanulóink egymással, ismerkednének a két nép történelmi hagyományaival, a közös történelmi múlttal.

MÁRCIUS
13.

A húsvéti ünnep előkészítéseként – hagyományteremtő céllal – a tanári lelki órán a szülők is megjelenhettek. A programot először a közösen felolvasott „keresztút a családban”, majd Sillye Jenőnek és feleségének zenés tanúságtétele jelentette.
14.
Ünnepi műsor a díszteremben március 15-e alkalmából, amelyet Köves Eszter tanárnő készített.
15.
Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő és Köböl Zsolt igazgatóhelyettes úr az iskolát képviselve koszorúzott
a Petőfi-szobornál.
17–18. Dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő által betanított passiójáték megtekintése évfolyamonként a díszteremben, amelyet a 11.C, 10.C és 5.C tanulói mutattak be.
18.
Koncert a tornateremért
Kedden este a bazilikában az összefogás szép példájára kaphattunk bizonyságot. A szülők gyűjtést rendeztek a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium tornatermének építésére, de nem hagyományos módon,
hanem egy jótékonysági koncertet szervezve.
Amikor beléptünk a Bazilikába, nagyon meglepett, hogy alig volt szabad ülőhely. – írja Polgári Luca 9.K o.
tanuló – Örömmel tapasztaltam, hogy milyen sok embert érdekel a gimnáziumunk jövője. A hangversenyben szereplő műsorokat Köves Eszter tanárnő konferálta fel. Amikor felcsendültek az énekek a zenei aláfestéssel, csend szállt a Bazilikára. Ha az ember egy pillanatra behunyta a szemét, elképzelhette, ahogyan Palestrina, Mozart, Schubert vagy J.S. Bach áll előtte, és csak neki muzsikál. A zene hangjainak és

22

19.

HÍREK a GÁRDONYI-ból

2007. HÚSVÉT

az elhangzott néhány versnek sikerült kikapcsolnia minket a pörgős mindennapokból, és lelkünket felkészítenie a húsvét ünnepére. Köszönjük minden jó szándékú közreműködő és adakozó segítségét. Remélem, hamarosan lehetőségünk nyílik az új tornaterem használatára.
Már második olyan lelki napon vett részt iskolánk diáksága, amelyen évfolyamonként egy-egy neves előadó beszélt hitéről vagy adott tanácsot hitéletünk elmélyítésére.
Az első három óra megtartása után nagyböjti lelki nap. Az 5–6–7. évfolyamosoknak a szalézi nővérek tartottak foglalkozást.
Mint minden tanítási napon, ugyanúgy mentünk iskolába, de csak 3 óra volt megtartva, azután elkezdődött a lelki nap. A díszterembe vonultunk, ahol apácák készítettek fel minket a közelgő ünnepre. Énekeltünk és egy történetet hallhattunk a szögekről. A történet a szög szerepéről, jelentőségéről szólt, hiszen a
mindennapokban összefog dolgokat, vagy éppen egy képet rögzíthetünk vele egy adott helyen, de olykor
fájdalmat is okozhat, hiszen a testi épségünket veszélyeztetheti. Krisztus keresztre feszítésekor is szöget
használtak.
Később az osztályok két csoportra osztva átvonultak egy-egy üres terembe, és minden csoportnak egy
apáca vagy hitoktató segítette a Húsvétra való felkészítését. Krisztus szenvedését, Isten szeretetét, Jézus
feltámadását és mennybe menetelét mutatta be nekünk a hitoktató. Megbeszéltük a díszteremben hallottakat, és azután még énekeltünk. Különböző színű lapokat kaptunk ajándékba, amelyek a húsvéti ünneppel kapcsolatos képeket ábrázolták.
Mindenki számára sokat jelentenek ezek a közös lelki programok, beszélgetések. Egyéni tapasztalatom,
érzésem röviden: Meggyógyult a szívem! – írja a lelkinapra emlékezve Kriston Tícia 6. D osztályos tanuló.
A 8–9. évfolyamos diákok Simon András grafikus művész vallomását hallgatták meg, majd a művész úr
munkáiból összeállított vetítést láthatták. Mindenkit lenyűgözött, hogy egyetlen vonallal milyen gazdag jelentést lehet megrajzolni, és nagyon tetszett, hogy mindebben az Úr sugallatát is érezni lehetett.
11. évfolyamon az előadást a Gável testvérek tartották.
A 12. évfolyamos tanulóknak dr. Kerényi Lajos atya tartott előadást, melyből egy rövid részletet idézünk:
„S most nézzük meg magunkat, hogy mi nem vagyunk-e unalmas emberkék, akiknek nincs eszményük.
Semmi. Él. Vegetál. Kincs, hír, gyönyör, de azt is csak megszerezni, úgy ahogy. Gyerekek, úgy el lehet veszíteni az eszményeket, hogy elmondhatatlan. Én is majdnem orvos lettem, ezért is szeretem olyan nagyon
a betegeket, s sok kapcsolatom van velük, pszichiátriára is járok, az aids-esekhez, az öngyilkosokhoz, a depressziósokhoz, a pánikbetegekhez. Ezek közöttük vannak fiatalok is. Sokszor viszem magammal a diákjaimat is. Nagy kaland ez nekik. Együtt próbáljuk őket felemelni, mert olyan beteg ám a világ. …”
Nagy Krisztián atyának a 10. évfolyamos tanulóknak szánt gondolataiból idézünk:
„Szent Ágoston, az én nagy barátom. Mi ártatlan ministráns fiúk vagyunk a fiatal Ágostonhoz képest. Nyilvános ágyasai voltak, nagy tivornyákat tartott, nem félt senkitől, se Istentől, se embertől. A teljes erkölcstelenségben élt, s az Istentől távol kereste a boldogságot. Ugyanakkor rendkívül okos volt, sziporkázó
humorral. Aztán belátta, hogy élete nem vezet sehová, előbb vagy utóbb egyedül marad a világban. Megöregszik, beteg lesz, a kutya sem fog ránézni. Egyedül fog meghalni, aztán lehet, hogy valaki majd eltemeti, és majd a kukacok jót esznek belőle. Hát ez nem túl nagy távlat Ágoston számára sem. Így ő is rájött: az életnek kell, hogy távlata legyen. Nem véletlenül volt okos. Mi, gimnazisták is azért kaptunk észt,
intelligenciát, hogy azt értelmesen felhasználjuk. Nem azért, hogy egész nap a televíziót vagy a monitort
nézzük, amelyen bejön az egész világ. Ha a virágos mezőt nézzük a képernyőn, nem érezzük az illatokat,
a szellő fuvallatát. Azért van lábunk, hogy kimenjünk a mezőre, azért van fülünk, hogy halljuk a madár
énekét, azért van orrunk, hogy érezzük a virágok illatát. Szent Ágoston tehát keresni kezdte az élet értelmét, s megtalálta Istent. Persze küzdelem volt ez, de azt írja a Vallomásokban: »…kívül kerestelek Uram,
de Te mindvégig bennem voltál.«…"

Károly apátúr köszöntése április 9-én

Jótékonysági koncert a Bazilikában
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Épül az új tornaterem
Kovács Ottó tanár úr az új tornaterem építésének minden fázisát megörökíti fényképein.
Hozzájárulásával ezekből közlünk egy párat.

Utolsó képek a lebontás előtt 2007 őszén

Elkezdődött a bontás

Ez az öltöző ajtaja volt

A „spelunkát” is lebontották

2008 tavaszán elkezdődött az alapok készítése
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HALOTTAINK
Dr. Divinyi Mihály (1909–2008)
2008 márciusában Budapesten elhunyt Divinyi Mihály ny. gimnáziumi igazgató, aki 1935 február 15-től 1936/37
tanév végéig tanított az iskolánkban. Akik 37–39 években érettségiztek, emlékezhetnek rá, ekkor ő volt a francia
tanáruk. Meg a foglaristák is, hiszen ott lakott a felső stúdiumterem mögötti kis szobában egy tanártársával, s
korrepetálta az osztályokat. Emlékét őrzi az 1936/37 évi Értesítőben megjelent értekezése: A modern nyelvtanítás
anyaga a középiskolában. Egri működéséhez kötődik egy később, 1938-ban Budapesten megjelent könyve: Eger a
magyar költészetben. Két diáktársunk, dr. Székely Tamás és Tárkányi László kik V–VI-as korukban voltak tanítványai, szinte a haláláig tartották vele a kapcsolatot.
Életútjáról fiának, Divinyi Péternek levelét közöljük:
Mezőkövesden, szegényparaszt családban született. Apja az I. világháborúban, testvére a II. világháborúban elesett. A középiskolai és a budapesti
Tudományegyetem bölcsészkarán végzett egyetemi tanulmányainak költségeit, a nyári szünetekben végzett alkalmi munkákkal és gyengébb előmenetelű diákok tanításával kereste meg. Diákként és magyar, angol, francia
szakos tanárként az idegen nyelvek ismeretének fejlesztése érdekében
többször járt Franciaországban és Angliában is, vállalva a nélkülözést, a
költségeknek alkalmi munkával történt előteremtését.
A tanári diploma megszerzése után, 1939-ben a filozófia doktora címet is
elnyerte. Először az egri Ciszterci Gimnázium, majd 1950-ig a budapesti
egyetemi gimnázium (ma ez a Rákóczi Gimnázium) tanára volt. Ezt követően a Kossuth Zsuzsa leánygimnázium, az Ybl Miklós Építőipari Technikum majd a József Attila gimnázium igazgatója 1972-ig, amikor nyugállományba vonult. Az iskolai oktató-nevelő munka mellett számos minisztérium és más intézmény óraadó nyelvtanára volt és szerkesztette a Magyar
Rádió angol és francia nyelvlecke adásait. Munkásságát „Kiváló Tanár”
Divinyi tanár úr Székely Tamás tanítványával 1982-ben
kitüntetéssel ismerték el. Nyugdíjas éveiben nyelvtanárként dolgozott még
közel két évtizedet. Felesége, aki szintén pedagógus volt, 1950-ben elhunyt. Két fiát egyedül nevelte és taníttatta.
***
2008. március 20-án életének 83. évében elhunyt dr. Marosy György Cézár atya ciszterci rendi aranymisés áldozópap, a
hittudományok aranydiplomás doktora, a Zirci Apátság egykori perjele, a Pécsi Ciszterci Rendház házfőnöke. Zircen
temették.
***
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