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

BÖJTI SZELEK
Most még öldöklő böjti szelek járnak
nekiveselkednek a szétzilált határnak
fájó szelek és tisztítók mint a
viharos tavasz
lélekzetállítók s húsbametszők
zöldellő haraszt
imitt-amott kikandikáló kankalinnal
cinkepettyegetett csönddel
s ibolyaszínű földdel
friss tavaszi dal hull a fákról
egyre közelebb
húsvétok barka-lobogása
hiába: a szétdúlt tél lassacskán elkocog
hegyek homlokáról leolvad mind a hó
s a fák között új élet lépeget
betegségmarta fáradt csontjaim
indulnak már a napsugár fele
s mire a tavasz frisset rikkant rádobog
kérgét kígyóbőreként lehántó szívem
sokszor mondtam de így tán soha még
amíg sorsom a fellegekre írja
évekre még vagy hónapokra tán
fáklyaként lobogó Isten-ujja
írja az életem s az életünk
áldott legyen a kéz
áldott legyen a szó is
alleluja!

Ócsvár Géza: Kálvária
Ágoston Julián
____________________________________________________________________________________________________
Ócsvár Géza rajztanárunk fiatalkori rajza, unokaöccse Vízy László építész és festő tulajdonában; szíves engedelmével közöljük.
Dr. Ágoston Julián tanárunk verse halála után a Katolikus Szó 1969. márc. 23-i számában jelent meg Ágoston Imre aláírással.

A TARTALOMBÓL
HÁROM FÉNYES NAP – 1989. május 26 – 28-án Ócsvár Géza tanár úrra emlékezünk…
Bán Elizeus: Az élet főiskoláján – Börtönélmények 1950 – 1954 Jéger Károly: Egy papi életút
Angolkisasszonyok oldala Bogdán Kálmán: Egy cserkésztábor emlékei
Elbúcsúztunk Pelbárt atyától hírek...hírek...hírek...
EZ TÖRTÉNT a Gárdonyiban a 2008/09-as tanévben KARÁCSONYTÓL – HÚSVÉTIG
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HÁROM FÉNYES NAP
1989. május 26 – 28-án a 300 éves iskolánkra emlékeztünk

20

évvel ezelőtt, ezeken a május végi napokon, sok ciszterci öregdiák és tanár jött Egerbe ünnepelni. Ekkortájt tanáraink még szétszórtságban éltek, az öregdiákok egymástól elszigetelve, csak kisebb osztályközösségekben találkozhattak. Ekkor végre együtt lehettünk, örülhettünk egymásnak. Ezek a napok feledhetetlenek
maradnak.
1987. február 13-án – ekkor már új szelek kezdtek fújdogálni – tizennyolc egykori Szent Bernát-gimnáziumi
diák találkozott Budapesten. A Ciszterci Diákszövetség újjászervezését fontolgatták, és iskolánk 300. éves fennállásának méltó megünneplésén gondolkoztak. Akkoriban csak egy „fedőszervezet”, az Egri Öregdiákok Baráti
Társaságának (EÖBT) megalapítására volt lehetőség. Ez az egyesület, melynek tagjai főleg ciszterci öregdiákok
voltak, dr. Kerekes Lajos, dr. Chikán Zoltán és dr. Farkas András vezetésével – az „akkori körülmények, hatalmi
adottságok között” – vállalta a 300. éves jubileumi ünnepségek megszervezését.
Néhány képpel és az elhangzott beszédekből kiragadott részekkel emlékezünk a 20 éve történtekre.
Első nap – Díszünnepség a tornateremben
A legnagyobb örömet az jelentette, hogy a Szent Bernát Gimnázium volt diákjai ismét együtt lehettek iskolai ünnepségeink régi színhelyén, és velük volt akkor még élő néhány ciszterci tanárunk is.
A díszünnepséget dr. Kerekes Lajos az EÖBT elnökének bevezetője után Kiss Sándor, az MSZMP éppen székben
ülő első titkára nyitotta meg: „… Az ideológia csapdájába szorult kultúrpolitika homályba burkolta az egri középfokú
oktatás három évszázados történetét, az egyházi rendek nemes szándékú kultúrmisszióját. Feladatomnak érzem, hagy a
felelősök helyett megkövessem a hallgatásra, a mozdulatlanságra kényszerítteteket. Bár múltjuk – mint ahogyan egyik
sorstársuk írta – élt és hatott még akkor is, ha hatását olykor nem is tették érzékelhetővé. …”
Az akkori ünnepi hangulatban kétségtelen, jól esett hallani e szavakat a megyei párttitkártól. „Hiba volt erre a feladatra
felkérni őt? Nem, 1989 májusának logikája ezt írta elő. Erkölcsiekben ma is vállalható, amit mondott, mert megkövette a
mellőzött értelmiséget, szándékát nyilvánította egy tisztultabb légkörű, európai léptékű rendezésre – közös és egyéni dolgainkban”. – írta az ünnepség krónikása, dr. Farkas András.
Szívesen látta a résztvevőket a házigazda, az iskola akkori igazgatója, dr. Nagy Andorné. Ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a Gárdonyi Géza Gimnázium napjainkban is méltó a nagy hagyományokhoz. „… Az iskola mai tanáraira is a
hivatástudat, pályánk iránti elkötelezettség a jellemző. Talán ezért is érjük el az eredményeinket, amelyekről úgy gondoljuk, számottevőek, talán átlagon felüliek. Számos diákunk vesz részt évről évre eredményesen a különböző országos szintű
tanulmányi versenyeken, műveltségi vetélkedőkön. Megállják helyüket a hazai és külföldi felsőoktatási intézményekben.
Számos tudós, köztük nyelvészek, matematikusok, fizikusok, biológusok, csillagászok, kiváló orvosok, reprezentálják ma
már iskolánk hírnevét. …”
Befejezésként Farkas András-Szokolay Sándor: Egri zsoltár című műve hangzott el.
Második nap délelőtt – Ünnepi mise a templomunkban
Az ünnepi triduum alatt számunkra kétségtelenül a legemlékezetesebb volt az ünnepi mise. A Szent Bernát templom főoltáránál három ciszterci főpap, mellettük ciszterci
atyák, – köztük dr. Palos Bernardin, dr. Hegyi Kapisztrán,
Vajk Atanáz, dr. Rajeczky Benjamin – és pap diáktársaink
koncelebráltak. Az orgonánál egymást váltották diákkorunk orgonistái: dr. Kiss Kálmán, dr. Péntek László, Akác
János. A szószék alatt helyezték a gimnázium negyven
évig nem láthatott zászlaját is.
Nagy figyelemmel hallgattuk a ciszterci generális
apátúr, dr. Zakar Polikárp homíliáját:
„Amikor néhány éve Jeruzsálemben jártam, visszavisszatértem a Siratófalhoz, ahol Isten ó-szövetségi, hívő
maradéka megrendült lélekkel imádkozik szüntelen, az
egykor fényes templom alapfalának tövében, mivel a régi
Dr. Kerekes Károly zirci apát, dr. Zakar Polikárp generális
apát és dr. Kovács Endre egri segédpüspök
templomra épült mohamedán szentélyben nem dicsérheti az
Urat.
Nehéz elfeledni azt a sok imát és emlékezést, amit ott hallottam. Nemegyszer hasonló érzésekkel álltam édes hazám
határán, amikor senki sem mondta meg, hogy miért nem jöhetek be ebbe az országba, és amikor úgy éreztem, hogy a
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Szózat bizonyos fokig rám nem vonatkozik. Mert bizony a nagyvilágban sokfelé volt helyem, de ebbe az országba még a
lábam sem tehettem be. Később, amikor már bejöhettem, akkor sokszor álltam meg fohászkodva egy-egy iskolám bejárata előtt. Akkor mondta egy belső hang az evangélium szavait: Menjetek és tanítsatok!
Ma már más érzéssel állok itt a 300 éves alma materünk falai között. Nem ítélni, hanem hálát adni jöttünk az Úrnak
azért a 300 évért, és azért is, hogy erőt gyűjtsünk a feladataink megoldására, és hogy tanúságot tegyünk jövőbe vetett
hitünkért, reményünkért. Azért vagyunk itt, hogy emlékezzünk a múltra, és hálát adjunk Istenek.
… Keresztény hitünknek alapvető fontossága az emlékezés. Magának a szentmisének is lényeges eleme az emlékezés.
300 éves jubileumot ünnepelve kegyelettel gondolunk az iskola kezdeteire, alapítására. … Hogy mit adott ez a gimnázium 300 éves története alatt Eger városának, környezetének, hazánknak, az országnak, azt nehéz néhány mondatban
összefoglalni. Nagyon röviden azt mondanám, hogy kiváló iskolai képzést, nevelést. … Ezért megköszönjük az Úrnak,
egykori tanárainknak, hogy iskolánkban a sok ismeretközlés mellett megtanítottak bennünket helyesen és logikusan
gondolkozni, lehetővé tették, hogy elsajátítsuk az európai kultúra emlékeit és nagy értékeit, és hogy keresztényekké
neveltek minket. …
A Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának a Szentszék által jóváhagyott szabályzatában benn van az a gondolat, az a
pont, hogy a zirciek különleges feladata az ifjúság nevelése, főleg az egyházi iskolában.
Majdnem 50 éve erre a konstitúcióra tettük mi, magyar ciszterciek a fogadalmat, és megvallom, hogy szabályaink
eme szavai sokszor adtak nekünk erőt a határokon belül, és messze szép hazánktól, még a texasi tájakon is. Fogadalmunkhoz mi, magyar ciszterciek hűek akarunk lenni, és ezért a lelkipásztori munka mellett a középiskolai nevelés is
benne van terveinkben és imádságainkban. Ehhez természetesen tárgyi feltételek is kellenek, mert mi a magunk erejéből
iskolát építeni nem tudunk. De a mai ünnep is azt bizonyítja, nem feledtük el, hogy több mint 200 évvel ezelőtt indult el
innen, éppen Egerből a magyar ciszterciek középiskolai nevelő munkája.
A mi jövőbe vetett hitünknek, szent reményünknek a magva az Isten igéje. Egyéni életünkben és családi életünkben,
népünk és egész egyházunk életében is és áldott alma materünk életében is. És ezért áldott légy, Alma Mater!”
Az ünnepi szentmise előtt, a kora délelőtti órában az iskolával szemben álló – egykori Kaszinóban, ma Ifjúsági házban kiállítás nyílt Ócsvár Géza rajztanárunk és Molnár József festőművész diáktársunk képeiből, valamint egy kis gyűjteményt láthattunk az iskolánk volt tanárainak és diákjainak könyveiből. A kiállítást dr. Farkas András nyitotta meg és
mondott ismertetőt.
Második nap délután – Díszközgyűlés
A Megyei Művelődési központban dr. Kerekes Lajos elnök bevezető szavai után az ünnepi beszédet az
akkori igazságügyi miniszter, dr. Kulcsár Kálmán,
1946-ban érettségizett diáktársunk tartotta. Ekkor tájt
folytak már az rendszerváltozás előkészületei, s ennek
jogi alapjait részben ő készítette elő. Beszédében ezen
aktuális kérdésen kívül a volt iskolájától kapott, máig
ható értékeket is méltatta:
„Mik a kultúrának azok a vonásai, amelyekre viszsza kell emlékezni, és amelyeket tovább kell éltetnünk.
Európai kultúra élt ebben a városban, amelyet valamikor magyar Athénnak neveztek? Azt hiszem, nem kell
különösebben indokolni. Tanáraink Európa sok országából hozták ide a tudományt, a kultúrát, tanítottak
meg bennünket kulturáltan nemcsak viselkedni, hanem
gondolkodni is, és alakították ki azt a szellemet, amely
nagyon fontos lenne, ha ma is közöttünk élne. – Ez
Gyülekezés a Művelődési központ épülete előtt.
pedig a türelem, a tolerancia szelleme.
Középen dr. Seregély István egri érsek, dr. Zakar Polikárp genePróbáltam gondolkodni idefelé jövet, hogy volt-e
rális apát, és dr. Kulcsár Kálmán, akkori igazságügyi miniszter
olyan motívum annak idején gimnáziumi tanulmányaim
során, vagy akár a jogakadémián, amely ezzel a szellemmel állt volna szemben. Nem tudtam ilyet felidézni. Ebben a
szellemben nem volt türelmetlenség, diszkrimináció, itt a véleményeket, az eltérő véleményeket is meghallgatták és megbeszélték, nem középiskolai tanár és diák viszonylatban, hanem idősebb és fiatalabb emberkapcsolatában és azt hiszem,
hogy ez az, ami legnagyobb értékként maradt meg azóta is bennem, és amiért hálával gondolok vissza erre az iskolára.
…
Mint ahogy ebben a gimnáziumban tanultam azt is, hogy szeretni kell az embereket. Ha valami veszélyes elem került
be a magyar kultúrába, vagy erősödött meg – inkább azt mondanám, hiszen nem volt sajnos idegen ez tőlünk korábban
sem –, az a gyűlölet. A gyűlöletnek ideológiai elemként való elfogadása és hirdetése – legyen az bármilyen embercsoport ellen, gondolkodás ellen, kultúra ellen, – a szálláscsinálója minden egyes nemzet és kultúra vesztének.…
Én jogász vagyok, ezért engedjék meg nekem, hogy a jog szerepét kicsit túlhangsúlyozva is azt mondjam, hogy az
emberi társadalomnak toleráns, gyűlölet nélküli, indulatok és erőszak nélküli együttélését a jogrendszer teszi lehetővé.
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A jog az, ami kikapcsolja az előbb említett tevékenységeket, érzelmi és más elemeket az életből, s amely kompromisszumokra ad lehetőséget. Márpedig a kompromisszumra való készség, ami megint csak gyenge pontja a magyar politikai
kultúrának, most megint nagyon időszerű. Itt tanultam, a ciszterci rend egri Szent Bernát Gimnáziumában Cicerótól azt
a nagyon szép mondást, amit azóta is őrzök, és szívesen ismételgetek magamnak is: ,,Omnes legum servi sumus, liberi
esse possumus". Valamennyien a jog rabszolgái vagyunk, hogy szabadok lehessünk. …”
A beszédet követő ünnepi műsorban többek között Farkas András-Kiss Kálmán: Zsoltár című művének ősbemutatóját, majd diáktársaink előadásában, Marczis Demetertől operaáriákat, Bánffy Györgytől Vörösmarty egy költeményét
hallhattuk.
Harmadik nap – Emléktáblák avatása és a Dobó szobor koszorúzása
Az Egri Öregdiákok Baráti Társasága, a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának elődszervezete, két emléktáblát is
helyezett el az iskolában. Az I. világháborúban elesett hősi halottak 1922 áprilisában felavatott emléktáblája mellé felkerült a II. világháború áldozatainak „Pro Patria” emléktáblája. A két táblát együtt az I. emeleti folyosón helyezték el.
Felavatására május 28-án délelőtt került sor. Az avató beszédet dr. Ringelhann Béla 1934-ben végzett diáktársunk
mondotta.
„…Titeket is a háború és a háború erőszakos keze vetett a halálba! A ti hamvaitok ott fekszenek valahol a Don mentén, Ukrajnában. Ott pihennek azok is, akiknek nevét még nem sikerült összeszedni és majd erre a táblára kerülnek.
Senki sohasem tudja megmondani, hányan pusztultatok el ebben a harcban. Úgy mondják, hogy Magyarországon a
visszafordulás után nyolcvan-százezer halott volt. De nem felejtkezhetünk el azokról sem, akik Rákosiék és a koncepciós
perek során haltak hősi halált. Azt hiszem, sokan vannak, akik emlékeznek rá, hogy ötven méterrel odébb, a Széchenyi
utcában, kik haltak meg 1956-ban. E halottak és árnyékaik itt élnek közöttünk, kísértenek mindnyájunkat, miért haltak
meg, és mit tettek értünk. …”
Az emléktáblák előtt beszédet mondott dr. Hegyi Kapisztrán, a Szent
Bernát gimnázium utolsó igazgatója is.
„Sokan vagyunk együtt. Azok, akiket mindenkor, ám még többen, nagyon sokkal többen vannak azok, akiket nem látunk. De ők is itt vannak.
Azt kérem tőletek, hogy a szívetekben is mindig legyetek itt, ne felejtsétek
el őket. A hősi halottaknak kegyelet s dicsőség. A visszamaradottaknak,
az élőknek, a tovább élőknek kötelessége megteremteni minden olyan
feltételt, hogy ez a föld magyar föld maradjon. … Kézen fogva, mert a
célunk egy, a magyar jövő, a magyar ifjúságot úgy nevelni, hogy ez egy
új ezredévet tudjon felépíteni. …”
Az egykori rendház falán helyezték el a 300 éves évforduló emléktábláját, melynek leleplezésén Bánffy György színművész diáktársunk mondott avató beszédet:
„… Ha a 300 évre gondolunk, amit most ünneplünk itt, és ami ezen a
táblán is, mely a magyar középiskolai oktatás Egerben elkezdődött időszakára utal, emlékszünk, emlékezzünk rá, hogy a törökök kiűzése, visszaszorítása után a nemzet megpróbált felemelkedni, megpróbált szellemi
erővel újjászületni. … Önként kínálja magát a helyzet a további analógiára, ismét egy olyan történelmi helyzet alakult ki, amelyben a legnagyobb
szükségünk, a legnagyobb igényünk arra van, hogy egy értelmiség ellenes, szellemi erők ellen irányuló tatárjárás után ismét felemeljük fejünket,
a szellem erejére támaszkodva a szellem erejét igénybe véve minden
Dr. Hegy Kapisztrán igazgató úr, dr. Csank
energiánkkal, tudásunkkal, szellemi és lelki erőnkkel ismét a nemzet megIstván és dr. Nemes Zoltán (budai öregdiák)
megmaradásának, továbbélésének az érdekében tudjunk dolgozni. …
tanítványaival
Engedjék meg, hogy ebben a történelmi helyzetben, amiben most az ország él, átformáljam ezt a fohászt, váljék ez a fohász most így nemzetünk közkincsévé és a közgondolkodás részévé:
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek Magyarország megmaradásában.”
A három nap esemény záró részében egykori diákok és tanáraik mai tanulók kíséretében az iskolából indulva átvonultak a Dobó térre. A város képviselőjének köszöntője után – pontosan delet ütött a Minorita templom órája –, az
EÖBT nevében dr. Kerekes Lajos átadta a város képviselőjének az egri középiskolák szalagjaival övezett díszjelvényt,
majd záróbeszéde után elhelyezték az öregdiákok koszorúját a Dobó-szobor talpazatán.
Ezzel ért véget ez az emlékezetes triduum.
Összeállítva dr. Farkas András szerkesztésében, az EÖBT kiadásában 1990-ben megjelent EMLÉKKÖNYV alapján. (O. Gy.)
–––––––––––––––––––––––––––
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Az élet főiskoláján
(Börtönélmények 1950 – 1954)
Folytatjuk Bán Elizeus atya, zirci perjel írását a
nyolc ciszterci (Lékai Imre Ányos, Bán Zoltán Elizeus,
Biczó Ferenc Emmerám, Haraszti Béla Xavér,
Hegedüs József Albin, Katona Ferenc Farkas, Petkó
Tamás Tarján, Kis Horváth Mihály Paszkál) 1950.
szeptemberi sikertelen meneküléséről. A történet első
részét a 2008. Veni Sancte-i és Karácsonyi számainkban közöltük.
Bekötött szemmel vezettek be minket a Bal 2. osztály
földszinti folyosójára. Ez a börtön, mint utóbb megtudtuk, két „csillagból” és a „Kisfogházból” áll. Egy-egy
csillag egy központi térből három irányba sugarasan
kiágazó kétemeletes folyosó, mindkét oldalon zárkasorral. Az egyes emeleteket csak a zárkák előtt körbefutó
járdák (trepni) és a köztük kifeszített rugalmas dróthálók
választották el egymástól, így az őr a központi térből
átláthatta mindhárom szárny emeleteit. Ebben az időben
csak a jobban felszerelt Bal csillag három sugara, osztálya, meg a Kisfogház volt használatban. A Jobb nem.
A földszinti folyosón sorakoztunk, és felvonult elénk
a vezérkar: az intézetvezető (I.V.) százados, a politikai
főhadnagy (D-tiszt: defenzív), egy törzsőrmester, egy
őrmesternő (egészségügyi) meg a szolgálatos őr. Az I.V.
szózatot intézett hozzánk: „Emberek! Magukat elítélték
7 meg 4 évre. Ez nem jelent semmit. Ebből lehet 15 év
is, ha nem viselkednek rendesen, de ha becsületesen
dolgoznak, ki is szabadulhatnak rövidesen. Mindennek
az alapja a becsületes munka”. Ezek után kb. 10 napra
külön-külön zártak el minket. Én az Ányos atya melletti
zárkába kerültem, és a falon keresztül Morse-jelek segítségével érintkeztünk. Jó volt a magány, nem unatkoztam.
A zárkaajtó belső oldalán kifüggesztett „A letartóztató
intézetek házszabályai” c. üdítő olvasmányból is elmélkedtem. Egyszer az őr súgva újságolta: „Ma akasztanak
három püspököt”. Elhittem neki, mert olyan becsületes
képű idősebb embernek látszott, és elénekeltem magamban értük (akik közt esetleg egyik az Apátúr) a Requiemet. Hála Istennek, nem volt igaz a hír, csak hazudott a
koma.
A magánzárkás napok után szétdobáltak minket:
Ányos, Paszkál, Farkas, Tarján és Xavér a Bal 3.-ba
kerültek és a „Kis prés” üzemben bakelit villamossági
alkatrészeket gyártottak, Emmerám, Albin és én a Bal 2.ben maradtunk, és a „Hajlított bútor üzemben” széklábakat csiszoltunk, ill. fényeztünk (politúroztunk). Különböző zárkákba helyeztek más rabokkal vegyesen. A
zárkák kb. 3 x 4 m-esek voltak, padlójuk fenyődeszka
(hajópadló), felszerelésük 2 szalmazsák, falipolc, vizesvödör, WC. Eredetileg talán két személyre méretezték
őket, de most majdnem minden zárkában négy ember
volt összezsúfolva. Én itt éltem át az emberré válást: már
engem is megilletett az „Emberek!” megszólítás, és mint
felnőtt teljes joggal szavazhattam ilyen fontos dolgokról,
hogy kinyissuk-e az ablakot, vagy ne, irtsunk-e poloskát

szombat délután, vagy inkább aludjunk stb. Mindig nagyon jó zárkatársaim voltak, és itt is könnyen letettem
volna az örök fogadalmat, annyira hasonlított helyzetünk
a kolostori életre.
Egy reggel az ávós tizedes elvitt a fényező üzembe,
és megállt velem az egyik munkaasztalnál egy félmeztelen Gandhi-soványságú munkás mellett. Az vigyázzba
vágta magát, a „felügyelő úr” pedig megbízta, hogy
engem a legrövidebb idő alatt tanítson meg a szakmára.
Oda is álltam én is az asztal elé, ledobtam ingemet, mert
a politúrozás piszkos munka, különösen egy ügyetlen
kezdőnek, elém tettek egy székalkatrészt, és a munkás
elkezdett oktatni. Amint az őr elment, megkérdezte:
„Ciszterci növendék vagy?” Csodálkozva válaszoltam
igennel. Erre ő: „P. Könyves Tibor vagyok, jezsuita”.
Mikor erre tetszikezni akartam, letorkolt: „Tegezz! Itt
mindenki egyforma”. Lelkiatyám lett, sokat beszélgettünk munka közben. Később megismertem társaim öszszetételét: háborús-bűnös katonák, izgatásért elítélt papok, összeesküvő fiatalok. Közös néven: rohadt fasiszták. Néven nem szólíthattuk egymást, hanem csak a
számunkon, amit egy falemezkére írva a zubbonyunk
gombján hordtunk. Én a 774-es voltam. Igazában elit
társaság voltunk. Szeretnék mindenkinek emléket állítani, akikkel közelebbi ismeretségbe kerültem, de itt erre
nincs lehetőségem.
Még az első napokban hivatott kihallgatásra a Dtiszt. Alacsony, 40–50 közötti, gömbölyű fejű, pókhasú
férfiú volt, ingujjban, katonanadrágban és lakkcsizmában. Érdeklődött, hogy miért akartam pap lenni. Azt
feleltem, hogy erre éreztem hivatást. „Mi az, hogy hivatás?” - kezdett heveskedni. „Nem volt szerencséje a
nőknél? (Ezt drasztikusabban fogalmazta meg.) Vagy
nagyon megtetszett a Cirkumdedérum?” „Nem. – feleltem. – Ezt nem tetszik tudni megérteni.” „Hogy-hogy
nem?! Én is értelmes ember vagyok” – dühösködött.
„Van egypár pap ismerősöm, akik megmondták őszintén,
hogy a szüleiknek nem volt elég pénzük a taníttatásukra,
ezért elmentek papnak, hogy ott ingyen kitanuljanak. Ezt
értem, és ezeket tisztelem-becsülöm, de az ilyen hazug
csirkefogókat nem! Mi a maga apja?” „Vasutas”. „Na
látja, az egy becsületes ember. Hogy lehet egy rendes
embernek ilyen csavargó fia?! Majd kurtavasba veretem, akkor megtanulja, hogy ne hazudozzon! Elmehet!”
A kurtavas fogalmát akkor még nem ismertem, így ez
a fenyegetés nem volt rám különösebb hatással. Rabtársaim úgy vélekedtek erről a kihallgatásról, hogy a főhadnagy puhatolózott csak, vajon alkalmas lennék-e
„vamzernak”, besúgónak, de úgy látszik, ehhez túl hülyének talált. Egyik társam nem úszta meg ilyen simán:
az édesapja letartóztatásával fenyegették meg, ha nem
vállalja. Mivel nem tudott kitérni, belement a veszélyes
kettős játékba: látszólag kiszolgálta az ávósok kívánságát, viszont figyelmeztette azokat, akiket figyeltettek
vele. Velem is gyakran megbeszélte gondjait, kérte imá-
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imat, hogy tisztességes tudjon maradni. A rabok hamar
fölfedezték, kitől kell óvakodniuk, de a vamzerok is, bár
hivatalosan nem tudhattak volna egymásról, gyorsan
kiismerték egymást, és a jóérzésűek szövetkeztek a hitványak ellen. Veszélyes vállalkozás volt ez, és sajnos,
hazugság nélkül nem ment. A vamzernak sokszor olyan
feladatot adtak, hogy bizalmas beszélgetésben próbálja
kicsalni társának valami eddig eltitkolt esetét, amelyért
perújrafelvételt lehet kezdeményezni, és az újabb tárgyaláson akár halálra is lehet ítélni az illetőt. Az ilyen szemét besúgók ellen a jóérzésűek úgy fogtak össze, hogy a
maguk jelentésében mellékesen „véletlenül” megemlítettek olyan „adatokat”, amelyekkel a D-tiszt előtt aláásták
ezeknek a hitványaknak megbízhatóságát, politikai hitelét. Persze azok ugyanígy próbáltak visszavágni. Néha
elfogadta a D-tiszt azt a mentséget, ha valamelyik emberüket beköpték, hogy „demokrácia-ellenes” kijelentést
tett, hogy ő csak „azsanolt” (agent provocateur), provokált valakit, máskor azonban összeverte. Egyszer az
egyik fiú dagadt arccal, könnyes szemmel jött ki a kihallgatásról, mert a D-tiszt nem volt elégedett a jelentésével, és ököllel az arcába vágott, aztán tettetett csodálkozással kérdezte tőle: „No, mi lelte magát?” Az jól
nevelten válaszolt, mert nem akart újabbat kapni: „Véletlenül nekimentem az ajtó élének”. „No, azért mondom”
– hangzott az elismerés. A vamzeroknak minden hónapban jelentést kellett írniuk. Hogy ne lehessen megtudni,
ki a vamzer, velük együtt kihallgatásra rendeltek egy
sereg másik rabot is. Többször kellett nekem is mennem.
Ilyenkor a folyosón a fal felé fordulva kellett várakoznunk, míg egyenként behívtak a nyomozó elé. Rendszerint azzal a mesével állt elő, hogy még sok mindent nem
vallottam be, amit elkövettem, most tehát írjam le. Írjam
le a külföldi ismerőseimet. Hogyan kerültem kapcsolatba
az amerikai SIA-vel? Stb. Míg mi ezeket körmöltük, a
vamzerok a jelentéseiket adták le. Valószínűleg a nyomozó is csak tessék-lássék végezte ezt az állandó
kihallgatósdit a felettesei nyomására, mert nincs tudomásom, hogy valaki is kárt szenvedett volna a vamzerok
tevékenysége nyomán.
A székfényezést megtanultam, élveztem, de olyan
magas volt a napi norma, hogy csak 80%-ra tudtam teljesíteni. A kereslet-kínálat klasszikus kapitalista szabályozó hatása itt is érvényesült: ha hirtelen be akartak bútorozni valami termet, pártházat, akkor gyenge minőségben is átvették, amit termeltünk. Amikor viszont pangott
a kereslet, egyre-másra dobták vissza termékeinket minőségi kifogások miatt. Ebben az időben az erőltetett
munka eléggé elfárasztott, alig vártam az estét, sovány
vacsoránkat és az ágyat. A mindig éhes P. Könyves
megparancsolta nekem, hogy álljak az őr elé, és kérjek
engedélyt, hogy ebédosztáskor beállhassak a repetáért
sorakozók közé. Nagyon ellenemre volt ez a parancs, de
engedelmeskedtem. Az őr csak annyit kérdezett: „Hány
százalékot termel?” Mikor bevallottam, hogy 80-at,
lesújtóan mért végig, és semmit sem szólt. Könyves atya
biztatására mégis beálltam a sorba repetáért. A levest
gyorsan meg tudtam inni, de a második fogás – ez esetben beton, azaz sárgaborsó főzelék – olyan forró szokott
lenni, hogy a félórás ebédszünet végéig alig lehetett
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megenni. Ezért már az első sorban álláskor előre kevés
vizet tettem a csajkámba, hogy a főzelékadagot ehetőre
hűtsem, és a repetáig el tudjam fogyasztani. Az ebédosztó rabtárs azonban hangoskodva ki akarta öntetni velem
a vizet, mielőtt beleméri a részemet. Odajött a tizedes, és
úgy értelmezte ezt a „szabotázs-akciómat”, hogy silányítani akarom az ételt, és majd lázítok másokat, hogy lám,
ilyen moslékkal etetnek minket. Felírta a számomat, és
este kihallgatásra vitt az intézetvezető elé. Most már
biztosra vettem, hogy ennek kurtavas lesz a vége. Albin
testvér előzőleg már átesett ilyenen, és beszámolt róla.
Ez a büntetés abban áll, hogy az embert leültetik a földre
a folyosó közepén, kezét és lábát a csuklójánál és bokájánál egyetlen lánccal szorosan összekötik. Így kell maradnia a hideg vason (a folyosó közepén végigfutó vasrácson) este 6-tól éjfélig. Hat órán keresztül kínosan vág
a lánc, gémberednek, húzódnak az izmok, különösen
akkor, ha a nagy szakember, Mihalicska törzsőrmester
rátérdelt a bűnös hátára, hogy feszesebben lehessen öszszehúzni a láncot. De a legrosszabb az a tény, hogy a
vasra vert ember törvényen kívülinek számít, akivel az
éjszakai ügyeletes őrök tetszésük szerint szórakozhatnak.
Albint azért ítélték erre, mert állítólag szombaton délután
a műszak végén nem törölgette le elég tisztára csiszológépéről a fűrészport. Labanc Medárd ferences atyát műszak után a motozáskor rajtakapták, hogy egy darab
madzagot akart felcsempészni a zárkába cipőfűzőnek
társai számára, ezért kapta a kurtavasat. Az unatkozó
őrök játékból fölemelték a láncnál fogva mintegy 1 m
magasra, aztán visszaejtették a hátgerincére. Utána befogták az orrát, a szájába pedig vizet csorgattak, ami
természetesen a légcsövébe jutott, amikor levegőt kellett
vennie. Ilyesmire számítottam én is a kihallgatás gyümölcseként.
Az intézetvezető irodájában viszontláttam a „vezérkart”. A százados úr a hírek szerint előzőleg ózdi vasmunkás volt. Alacsony, 30 év körüli, viszonylag barátságos emberkének látszott. Civilben volt. Mellette a D-tiszt
főhadnagy, aztán a játékhuszár jellegű szikár, bajuszos
kis Mihalicska törzs, a nagycsontú egészségügyi őrmesternő, és még néhány őr. Az intézetvezető (állítólag
Bánkuti volt a neve) jó hangulatban fogadott. Minthogy
nem látta valami nagy bűnnek, amiért eléje hoztak, inkább egyházi témára terelte a beszélgetést, pl. hogy a
papok megáldották a fegyvereket. Próbáltam kitérni,
hogy nem a fegyvereket, hanem a zászlót áldották meg.
Erre kijelentette: „Ez ugyanaz. Nem a kútba rondítottam,
csak a kávájára, és zsupsz, belepottyant”. Nagy elismerő
hahotázás jutalmazta értékes magyarázatát. Így packázott
velem még egy darabig a többiek nagy derültségére,
végül megkérdezte tőlem, milyen büntetésre számítok.
Azt feleltem, hogy kurtavasra. „Miért gondolja?” „Mert
ma Szent Ferenc stigmáinak van az ünnepe (szept. 17.),
és stílusos volna, hogy én is szenvedjek”. Meglepődve
néztek rám. Valamit még ízetlenkedett „szent Ferkóval”
kapcsolatban, végül elbocsátott azzal, hogy most az
egyszer még megúsztam, de ha még egyszer idekerülök,
nem úszom meg szárazon.
Pedig újra a színe elé kerültem. Sorozatosan nem értem el a kívánt teljesítményt, s ezért az üzem civil veze-
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tője, Faragó úr jelentett fel. Az I.V. rám ismert, most
nagyon komoly volt, de amikor látta, hogy engem is
mennyire bánt az ügyetlenségem, nem azzal büntetett,
hogy mint szabotálót kurtavasra ítélt volna, hanem ami
szerintük még súlyosabb volt, kiselejtezett a dolgozók
közül, „zárkára vágott”. A munka ugyanis kedvezménynek számít: az ember társaságban lehet, nem unatkozik,
és még pénzt is keres. Nekem azonban ez valóságos
jótétemény volt, hiszen a zárkában nyugodtabban él az
ember. Hamarosan az emeletünk „házi”-ja, Nagy Lajos
(volt SS-legény, aki ügyes „öngyilkossági kísérlettel”
kiharcolta magának, hogy fizetett házimunkás legyen)
kinevezett engem egyik segédházinak, vagyis takarítanom kellett, ételosztásban részt vennem, s ennek fejében
dupla adag járt a kosztból. Hálás vagyok neki ezért.
Mikor egy újabb munkára-toborzásnál visszakerültem a
bútorüzembe, elintézte az illetékesekkel, hogy maradhassak az ő szárnyai alatt. Ettől kezdve úgy alakult a
napirendem, hogy ő ébresztő után kiengedett a zárkából,
kiosztottuk a reggeli feketekávét, a napi 45 dkg kenyeret,
majd miután a dolgozók elvonultak a munkahelyükre,
felsöpörtük, felmostuk a trepnit, utána szabadság a zárkában, majd ebédosztás a zárkásoknak, végül vacsora
mindenkinek. Napközben az osztály, vagyis a csillag
egyik ága területén szabadon járkálhattunk, kanálnyéllel
ki tudtuk nyitni mások zárkáit is kívülről. Nehéz munka
csak az volt, hogy vasárnaponként ébresztő előtt már fel
kellett súrolnunk a trepnit, meg – ha adódott olyan rabtárs, akit valami céllal külön zárkába tettek, ahol nem
volt a WC beszerelve, csak egy 20 literes öntöttvas
„kibli” –, a kiblit kivinni, kiönteni és kiöblítve visszavinni. Nagyritkán előfordult, hogy valamelyik őr cigarettát osztott, és én is mint házi vittem a tüzet cigaretta
formájában a többieknek, melyet meg-megszívtam, hogy
el ne aludjék. Igen kiábrándító volt látnom a dohányosoknak ezt a megalázását, hogy az őr a félig elszívott
cigarettáját beledobta a folyosó közepén vasrácsok alatt
futó poros fűtőcsövek közé, és nevetve élvezte, ahogy
négy-öt rab utána ugrott, kínnal kipiszkálta, és portól,
nyáltól nem undorodva mohón slukkolt belőle, mielőtt
társainak is továbbadta.
Időnként közmunkákat szerveztek a zárkásoknak is.
Többnyire a használaton kívül álló Jobb- csillag takarítását. Ha kellemetlen munkáról volt szó, csellel éltek, hogy
önként vállalkozókat tudjanak kapni (kb. így: „Ki ért a
rádiószereléshez? – Akkor maga hordja ki a szemetet!”),
máskor viszont ők válogatták meg, kiket engednek valami kellemesebb munkához. Egyszer az önként jelentkezők közül egy idősebb bácsit megkérdezett az őr:
„Magának mi volt a foglalkozása?” „Földműves voltam,
kérem szépen”. „Szóval paraszt. És hány holdon gazdálkodott?” „Három holdon, kérem szépen”. „No jó, lépjen
ki!” A bácsi a Földművelésügyi Minisztérium valami
osztályvezetője volt, a Rózsadombon álló villájához
tartozó kert és szőlő alkotta a holdjait, és azért került
börtönbe, mert az Amerika Hangja rádió bemondta az ő
nevét is, mint egy esetleges ellenkormány miniszterjelöltjét. Maga a takarítást úgy zajlott le, hogy rendszerint
jóval több embert vonultattak fel, mint amennyinek takarítószerszám jutott. Az élelmesebbek rávetették magukat
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a seprőkre, rongyokra, aztán azzal sétálgattak erre-arra
egész délelőtt. Eleinte a „lázas semmit-tevés szinte munkává fajult”, de aztán ez is elcsitult, elhagyták az alibit
jelentő szerszámokat, és már csak egy-két mafla sepregetett (mint én is) a gazda nélkül maradt szerszámokkal.
Hogy a rabélet ne legyen fenékig tejfel, arról több tényező is gondoskodott. Elsőként említem a poloskát.
Még a székfényező üzem dolgozója voltam, mikor egyik
reggel arra ébredtem, hogy nem tudom kinyitni a szememet: teljesen bedagadt. Többen azt hitték az illetékesek, hogy a politúrozásnál használt denaturált szesz
okozta, pedig mindössze túl mélyen aludtam, és nem
vettem észre, hogy lakmároznak rajtam a vérszívók.
Alattomos és ravasz ellenség: nappal nyomát sem lehet
látni, mert elbújik, de a sötétben rátalál védtelen áldozatára. A tapasztalt szakértők szerint a poloska fél a víztől,
ezért jó védekezési mód, hogy az ember este a földre
terített szalmazsákját körülkeríti víztől lucskos ruhákkal.
Nem vált be: kis ellenségeink ugyan nem lépték át a
vizes ruhákat, de fölmentek a plafonra, és pontosan ráejtették magukat kiszemelt áldozatukra. Éjjel, ha a bekukucskáló őr felvillantotta a fényt egy pillanatra, és történetesen felébredtünk rá, láthattuk, hogy a zárka fala tele
van közlekedő poloskákkal. Néha kérésünkre égve hagyta az őr a lámpát, mi pedig a lábbelink talpával elmázoltuk őket, és másnap reggel lekapartuk a falról a véres
nyomokat és tetemeket. Szombatonként délután ért rá az
ember hajtóvadászatra. Feltártuk a búvóhelyeiket: a fal
repedéseit, táskásodásait, a mennyezeti lámpa villanyvezetéke melletti kis üreget, a padló szegélyléce melletti
réseket. Nem volt számukra irgalom. Ezzel egy-két hétre
sikerült biztosítani az éjszakai nyugalmat. – Volt az éjjeli
nyugalomnak másik veszélyeztetője is: a hipis. Ez a
műszó nem azonosítható egyszerűen a motozással, mert
ennek nem csupán biztonsági célja volt, hanem feltehetően szándékos kitolás is a rabokkal. A következő módon szokott lezajlani. Este későn első álmunkból arra
riadtunk fel, hogy járkálás, ajtócsapkodás, nagy zaj hallatszott a folyosókon. Aztán kivágódott a mi zárkánk
ajtaja is, felhangzott a „Nyomás! Álljanak a falhoz!”, s
amikor ingben-gatyában kiléptünk, gyors mozdulattal
végigtapogattak. Idegen ávósok körülnéztek a zárkában,
felforgatták a szalmazsákokat, esetleg bosszantásból az
egymásra dobott szalmazsákokra ráöntötték a saját keresetünkből spejzolt (vásárolt) kristálycukrot, szalonnát,
gyümölcsízt, tetejükbe zúdították a vödrökben talált
vizet, aztán kiadták a parancsot: „Öt percen belül rendet
csinálni, és takarodó!” Ha valami szabályellenes dolgot
is találtak, akkor kurtavas lett a hipis folytatása. Egyik
jámbor zárkatársam (Vincenzo Sciotto, 35 éves olasz
déligyümölcs-nagykereskedő) egy kenyérbélből gyúrt
kb. 8 cm-es feszületet rejtegetett. A falipolc mellett
függesztette a falra. Az ajtó felől nem lehetett látni.
Hipiskor mindig az volt az első tennivalója, hogy a keresztet gyorsan az inge alá rejtette. Nem fedezték fel.
Egy alkalommal éjjel a kereszt előtt térdelve imádkozott,
amikor hirtelen felgyulladt a lámpa, és az őr bekukucskált. Meglátta, ahogy ijedten visszaugrott a fekvőhelyé-
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re. „Hát maga meg mit csinál?” Ijedtében hazudott:
„WC-n voltam”. Az őr csodálkozhatott, mert a WCcsésze épp a másik sarokban állt, de nem firtatta tovább.
– Az is a rabélet gyönyörűségéhez tartozott, hogy igen
igényesek voltak a tisztaságra. Az hagyján, hogy gyakran felsúroltatták velünk a zárka padlóját, vagy kimeszeltették a falat, de néha azért kaphatott az ember büntetést,
hogy a fogkeféjének szőrei között fogkrémnyomot találtak. Azt a szalmazsákból kiszedett szálakkal el kellett
mindig távolítani. Esetenként büntetésből fogkefével
kellett felsúrolni az egész zárkát.
Rabtársaim sokat szenvedtek az éhségtől, ezért gyakran volt beszédtéma az étel. Elmesélték, miket főztek ők
valaha, recepteket ajánlgattak egymásnak, és a kreativitás abban is érvényesült, hogy a kapott ételeket átalakították. A lencse- és babfőzeléket pl. kár volt azonnal
melegen megenni, mert akkor volt igazán ízletes, ha
benne hagytuk a csajkában, és másnap hidegen egyben
kivettük, felvágva kenyérre tettünk belőle egy-egy szeletet, s mint fasírtot fogyasztottuk el. Érdekes felfedezés
volt az is, milyen finom együtt a betonfőzelék (a sárgaborsó) a gyümölcsízzel. Egyszer tortát is csinált valaki.
Kérte a házit, hogy ne vágja ketté a 90 dkg-os cipót,
amely 2 fő napi adagja. Ezt ő társával egyetértve vízszintesen felszeletelte, az egyes szeleteket átitatta a reggeli
feketekávéban feloldott spejzolt cukorka levével, krém
gyanánt cukorkás gyümölcsízzel megtöltötte és kívülről
is bevonta. Még a smasszer is megdicsérte, mikor megkínálták egy szelettel. Volt egy költői lelkületű rabtársunk (Kecskési Tibi, csendőr főhadnagy), aki olyan
halált kívánt magának (persze nem komolyan), hogy
beleülhessen egy babfőzelékkel teli fürdőkádba, és addig
ehesse a főzeléket, míg meg nem pukkad. Egy másik
arra a kérdésre, hogy mi a kedves étele, azt válaszolta:
„Lekváros tészta, de egy lavórral!” A népdalt egyesek
így költötték át: „Magas jegenyefán palacsinta fészek.
Édes mákosrétes, beh szeretlek téged! Az a rántott csirke
szépen felszáll oda. Kalarábé leves, ne lássalak soha!”
1951 karácsonyán egy rabtársam jóvoltából jóllakhattam
kalarábé levessel, azaz „kerítés-levessel”, mert annyira
fás volt, hogy neki nem volt kedve vesződni vele.
A 4 esztendő során érdekes egyéniségekkel ismerkedhettem meg. Név nélkül említek néhány típust. A
háborús bűnösök kategóriájából zárkatársam volt egy
idősebb írástudatlan cigány, akit azért ítéltek halálra,
mert a háború utolsó hónapjaiban őt is beosztották egy
elfogott katonaszökevény kivégzéséhez. Az Elnöki Tanács kegyelemben részesítette, és életfogytiglani elzárásra változtatta a büntetését. – Egy alföldi parasztember 15
évet kapott, mert utásztizedesként egy keze alá beosztott
vonakodó munkaszolgálatos zsidót megrúgott. – Egy
tüzérezredest, aki történetesen báró volt, először 4 évre,
majd fellebbezés után 8 évre ítéltek, mert „embertelenül
bánt a munkaszolgálatosokkal” (nem is volt soha dolga
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munkaszolgálatosokkal), „Szatmár megyei birtokán
kizsákmányolta a cselédeit” (bizonyította, hogy nem is
volt Szatmárban birtoka) stb. A bíróság végül kimondta
az elvet, hogy „itt nem a ténykérdés a fontos, hanem a
múlt bűneinek megtorlása”. – Egy budapesti rendőrezredes elsőre kapott 8 évet, mert állítólag nagy bűnöket
követett el. Mikor tudta bizonyítani, hogy ő nem azonos
azzal a hasonló nevű személlyel, aki a bűnöket elkövette,
levették büntetését 4 évre. Feltételezhető a rendszer
szemében, hogy megérdemelte, ha rendőr volt. – Jány
Gusztáv tábornokot, a Don-kanyarban megsemmisült 2.
hadsereg parancsnokát felakasztották, s az én zárkatársam, szintén háborús bűnös őrmester, „részesült a szerencsében”, hogy holttestét a bitóról levegye, és vállán
vigye a teherautóra, amely kivitte a temetőbe. – Egy
elítélt tábornok a fogságában arról szőtt terveket, hogy a
rákosiék bukása után széles alapokra kell helyezni a
levente-intézményt, és katonává nevelni az egész nemzetet. – Ezzel a militarista szellemmel szöges ellentétben
viszont a már említett nagyon kedves fiatal csendőr főhadnagy kiváló verseket írogatott, pl. a szeretetről.
(Meglátta még az állatok anyai ösztönében is az egyetemes szeretet érvényesülését, s így a cicamamát „négy
lábon járó evangéliumnak” nevezte egyik versében.
Megénekelte a rabok egyik munkahelyét is, ahol a váci
fegyház hajdani kápolnájának karzatán halk beszélgetéssel csillámot fejtenek: „Szürke szerzetesek zsongó zsolozsmája … stb.” (Azért szürke, mert a téli pokrócruhájukban dolgoznak.) – Egészen különös személyiség volt
Emmerám egyik zárkatársa, aki Horthy seregében főhadnagy volt, majd Szálasi alatt őrnagy, aztán szovjet
GPU-s tiszt lett. Hogy min bukott le, nem emlékszem.
Mindezek mellett imádságos, sőt misztikus lélek, akit
Emmerám látott éjszaka imádság közben az ágya felett
lebegni. Csendes, komoly, tisztelettudó, dolgos férfiúnak
ismertem meg. Katolikus hitét össze tudta egyeztetni
bizonyos keleti misztikával, állítólag okkult erőkkel is
rendelkezett (egy Indiában tanult mestertől vette át, akit
az ávósok halálra vertek, mert önszuggesztióval érzéketlenné tette magát a fájdalommal szemben, és így nem
tudták, meddig üthetik). Nekem azt a meglepő kijelentést
tette, hogy „a legerősebb okkult erő a szeretet”. – Talán a
legkülönösebb mégis az „atomborbély” pályafutása.
Valami okból beállt a francia idegenlégióba, tiszti rangra
emelkedett. Áttért az iszlámra, hogy több felesége lehessen. A gyarmati hadseregben harcolt Vietnamban, majd
amikor a II. világháború kitörése után a franciák internálták, mint ellenséges állam polgárát, megszökött, német katona lett (SS?), itthon halálra ítélték mint háborús
bűnöst, de ő is „kegyelmes úr” lett, a börtönben az ÁVO
bizalmi embere, borbély, főházi, a tatabányai munkatábor „parancsnoka”, végül 1956-ban a volt rabtársai megölték. Én jó embernek ismertem meg.
Folytatjuk

––––––––––––––––––––––––
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Egy cserkésztábor emlékei
Hervay Levente tanár úrral voltunk cserkésztáborban
1947 nyarán Ecseg mellett. A Bézma hegy lábánál, egy
tisztáson, egy kis patak partján vertük fel a sátrainkat.
Mint 14 éves kis kamaszok nagyon jól éreztük magunkat,
számháborúztunk, erdei akadályversenyeket csináltunk és
sokat kirándultunk. Bejártuk a környéket, Salgótarjánban
bányában voltunk (Lassan József bányamérnök vezetésével).
Itt az üveggyárat is meglátogattuk. Egy üvegcsiszolónál – ahogy álltam és csodáltam a munkáját –, ő rám szólt:
honnan vagy kiskomám? – mondtam, majd megkérdezte:
hogy hívnak? – Feleltem, és erre ő abba a kis pohárba,
amin éppen dolgozott, belecsiszolta: „Kálmán 1947”.
Tedd el emlékül – mondta mosolyogva. Megköszöntem és
szót fogadva eltettem, még ma is őrzöm.
Felmentünk a Salgó várhoz, majd Somoskőn megcsodáltuk a Bazaltzuhatagokat, és vonattal jöttünk hazafelé,
de úgy, hogy meglátogattuk a Szentkúti Búcsújáróhelyet.
Természetesen ekkor már jó fáradtak voltunk – akadt
olyan köztünk, akit a tanár úr a hátán vitt –, és siettünk
inni a Hét Szentség Forráskútból. Volt, aki rohant előre,
hogy ő a legszomjasabb, de őt a tanár úr a sor végére
küldte – „ennyit ki kell, hogy bírjál” – jelszóval.
Az egyik vasárnapra virradó éjjel kegyetlen vihar söpört végig a táborunkon. A szél olyan erős volt, hogy a
sátraink lekötéseit kitépte, a sátrat pedig elvitte a fejünk
fölül. Az eső pedig, mintha dézsából öntötték volna, mindenünket – a pokrócainkat, ruháinkat – teljesen eláztatott.
Egy szem száraz holmink nem maradt, fáztunk, vacogtunk, és próbáltunk a vihar után rendet teremteni a tábor
területén. Mintha mi sem történt volna, a tábor rendje
szerint reggel zászló felvonás, közös imával, majd tanár úr
– a tábor parancsnoka – ismertette a napi programot, mégpedig, hogy siessünk, szedjük össze magunkat, mert 10
órára gyalog be kell érnünk Bujákra, a nagymisére. Hát
mi, az ázott ürgék, mindent csak jót nem kívántunk a tanár
úrnak. Morogtunk, hogy hogy lehet valaki ilyen szigorú,
és kínnal-keservvel, de a vihar utáni napsütésben azért
mégis csak időre beértünk Bujákra. Ott egy más világot
láttunk, amit az óta sem tudok elfelejteni, Csodálatos
népviseletben jöttek az utcán a lányok, az asszonyok és a
férfiak. A falu olyan volt, mint egy virágoskert a szebbnél
szebb ruháktól. És hát a templomban, – az volt a teteje

mindennek! Mi a kóruson foglaltunk helyet, mert segítettünk az éneklésben, de ennél fontosabb volt onnan fentről
a látvány, ahogy a sokszínű ruha beterítette a templomot,
az szinte pompázott a szépségtől. Ekkor már magunkban
mindent megbocsátottunk a tanár úrnak, és beláttuk, hogy
végül is igaza volt, és a fáradságunkért bőséges jutalmat
kaptunk.
Élményszámba ment Vongrey Gusztáv (Csuszti) látogatása. Egyik délután arra lettünk figyelmesek, hogy nagyon kellemes trombita hangok jönnek a Bézma hegy
felől. A hang egyre közeledett, míg végül megjelent a kürt
a kürtössel, azaz Csuszti. Örömmel fogadtuk, és amíg
velünk volt, minden este ő fújta a takarodót, a gyönyörű Il
Silencio-t, amit nagy áhítattal hallgattunk.
Ünnepnap lett az egyik hétköznapunk is, mert – a tanár
úr biztosan tudta, de mi nem – a legnagyobb meglepetésünkre, teljesen váratlanul meglátogatott bennünket dr.
Hegyi Kapisztrán igazgató úr és dr. Ágoston Julián osztályfőnök úr. Egész nap velünk voltak, és részt vettek a
foglalkozásainkon.
Minden jó, ha a vége jó – mondták őseink –, de a mi
táborunk utolsó napjai még ennél is jobbak lettek, mert a
tanár úrral teljes összhangban egy olyan utat találtunk ki
hazafelé jövet – hogy hosszában végig túrázzuk a Mátrát,
annak legszebb tájait. Csak a megérkezésünkkor éreztük,
hogy bizony bizony, – Te Jóisten! – ez nem is volt olyan
egyszerű, de azért megcsináltuk.
Pásztón a tábor súlyosabb dolgait bevagoníroztuk, mi
pedig elindultunk gyalog először fel az Ágasvárra (789 m),
majd tovább Mátraszentistvánon és Mátraszentlászlón át a
Galyatetőre (964 m), innen becéloztuk Mátraházát (de nem
turistaúton) és tovább a Kékes tetőre (1014 m), azon át,
majd le Parádra és onnan Recskre, ahol végül vonatra szálltunk – dehogy szálltunk, másztunk –, és teljesen egészségesen, mert érdekes, hogy a sok fáradtság ellenére soha senkinek semmi baja nem volt, így utaztunk haza Egerbe.
Befejezésül, visszaemlékezve ma már a 62 évvel ezelőtti tábori napokra, hálás szívvel gondolok Hervay Levente tanár úrra, és az iskolánk vezetésére, akik lehetővé
tették a cserkésztábori életet, és ezzel megteremtették
számunkra fiatalságunk legboldogabb napjait.
Bogdán Kálmán,
dr. Ágoston Julián osztályából

–––––––––––––––––––––––––

Találkozóink 2009-ben
Diákszövetségünk elnöksége minden ciszterci öregdiákot hív a már hagyományosnak számító közös találkozóra,
mely

Egerben, 2009. június 13-án, szombaton 10.30-kor szentmisével kezdődik.

Ezután a Kollégium (volt Rendház) ebédlőjében közgyűlést tartunk, aminek keretében a gimnázium igazgatója tart tájékoztatót az iskoláról,
majd az osztálycsoportok saját programot szervezhetnek.
***
Ekkor tartják
65. éves találkozójukat az 1944-ben végzettek – Falubíró Győző osztálya; és az
58. éves találkozójukat az 1951-ben végzettek.
60. éves találkozójukat az 1949-ben végzettek 2009. május 16-án tartják.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Ócsvár Géza tanár úrra emlékezünk…
Szeretett tanárunk 100 évvel ezelőtt, 1908. november 14-én született Szatmárnémetiben. Ő volt iskolánk rajztanára 1932 januárjától az államosításig,
1948 júniusáig. De az utódiskolában, a rövid életű Gárdonyi Géza, majd a
Dobó István Gimnáziumban tovább taníthatta a ciszterci diákokat. A szerzetestanáraink közösségét több civil tanár is segítette nevelő-tanító munkájában,
s mindnyájukra úgy emlékezhetünk, mint a ciszterci pedagógia méltó képviselőire.
Ócsvár Géza két évszázados királyi vésnök, rézmetsző családból származott. Édesapja, Ócsvár Rezső festőművész és rajztanár Szepes vármegyei
Szomolnokon születet, és a diplomája megszerzése után mint rajztanár a szatmárnémeti gimnáziumba kapott rajztanári kinevezést.
Ócsvár Géza a középiskoláját Szatmárnémetiben kezdte, de 1923 decemberében a család három gyermekkel, keserves körülmények között Magyarországra települt, és Pesterzsébeten telepedett le. Géza is itt folytatta és fejezte
be középiskolai tanulmányait 1926-ban. A következő három évben az Országos M. Kir. Képzőművészeti Főiskola növendéke, ahol festészeti tanára Glatz Oszkár volt. 1930-ban kapta a diplomáját
művészeti és mértani rajzból. Egy éves katonai szolgálat után 1932 januárjában a zirci apát helyettes tanárrá nevezte ki
a rend Szent Bernát gimnáziumába.

A Szent Bernát Gimnáziumban
Ócsvár tanár úrral a kis gimnazisták már az első napokban találkoztak a tanrendben szereplő, érdekesen kettős elnevezésű „rajz-rajz” órákon. A nap két utolsó órájára kellett felvonulni a II. emeleti szabadabb mozgásra csábító rajzterembe, ahol a háromlábú székeken ülve a rajztáblákra szegezett papíron kellett egy-egy „műalkotást” elkészíteni. Hoszszú éveken át ő tanította I. osztályban a mennyiségtant is, és több évfolyamnak a gyorsírást. Tanítványai a városi gyorsíró versenyeken mindig kiválóan szerepeltek.
Nagy hagyománya volt iskolánkban a diákszínjátszásnak.
A 30–40-es években a színpad díszleteit mindig Ócsvár tanár
úr készítette. Talán még vannak, akik emlékeznek az 1937ben előadott Hunyadiak, ’38-ban Sík Sándor: István király,
majd 1945 decemberében (!) Harsányi Kálmán: Ellák előadásainak díszleteire, és még jó pár színjáték volt az iskolában, melynek hatásos díszleteit ő tervezte és rajzolta. Nevezetesebb évfordulók ünnepélyeinek a háttér képei is emlékezetesek maradtak, Erdély visszatérésének idején a színpadi
emelvény háttérben a kolozsvári Mátyás szobor plasztikus
képét csodálhattuk.
Az Évkönyvek
is őrzik remek illusztrátori munkáit.
Pataki Vidor tanár
úrnak Az egri vár
élete c. tanulmányához 10 képet is
Színpadháttér-kép a Sportkör
rajzolt. Eger váro20. évfordulóján 1941-ben
sának korabeli térképét is megtalálhatjuk az 1932/33-as évkönyvben. Ki ne emlékezne Ágoston
Julián Fekete remeteségem c. verseskötetének címlapján a magát ostorozó
barát képe.
Bekapcsolódott a 213. sz. Koháry István cserkészcsapat munkájába is.
1933. márciusában fennállásának 10 esztendős évfordulóját ünnepelte a cserkészcsapat, ez alkalommal került sor csapatzászló szentelésre. „A zászló megragadó szépsége a tervező Ócsvár Géza rajztanár művészetét dicséri” – olvashatjuk az 1932/33 tanévi Értesítőben. Hál’ Istennek ez a zászló átvészelte a
betiltott cserkészévtizedeket, – és ma is várja a ciszterci diákokat.

Állami szolgálatban
1948 után az államosított Gárdonyi Géza gimnáziumban már csak a civil
tanáraink maradhattak, de csak egy évig. A rövid életű Gárdonyi gimnázium tanulói és tanárai a Dobó István Gimnázi-
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umban folytathatták a munkát. Tekintve, hogy a négy osztályra szűkült gimnáziumban már megszűnt a rajzoktatás,
Ócsvár tanár úr a budapesti ELTE levelező tagozatán biológiából középiskolai tanári oklevelet szerzett, s a gimnáziumban biológiát is oktatott.
1956 utáni időkben – mint a nemrégiben megjelent Heves megyei levéltár kiadványában olvashatjuk – ő is megfigyelés alatt állt, mert a jelentés szerint „helyeselte az ellenforradalmi fejleményeket, … a jelenlegi kormány politikájával ellentétes nézeteit hangoztatja…”
1959-ben a családi körülmények úgy alakultak, hogy feleségével – 1943-ban nősült – Budapestre költöztek, ahol általános iskolában rajzot tanított, és mint óraadó a Széchenyi István gimnáziumban műszaki rajzot, és művészettörténetet. 38 évi szolgálat után 1969-ben ment nyugdíjba.
75. születésnapján az egri ciszterci öregdiákok kis közössége köszöntötte őt. 1987 márciusában hunyt el. A budapesti Farkasréti temetőben több száz tanítványa („dobós” diákjait is ideértve) búcsúzott tőle. Egykori tanártársa, Hervay
Levente ciszterci atya temette, sírjánál Urbán Vilmos Gusztáv 1942-ben érettségizett tanítványa köszönte meg áldozatos
tanító-nevelő munkáját. Temetésekor összegyűlt tanítványai ismét egymásra találhattak, még ebben is segített bennünket a tanár úr.
1989 májusában, amikor iskolánk fennállásának 300 éves évfordulóját ünnepeltük, gimnáziumunkkal szemben, a „Fati partus” házban
Ócsvár Géza tanár úr grafikáiból,
Molnár József diáktársunknak festményeivel közös kiállítás nyílt. A
megnyitón dr. Farkas András meleg szavakkal emlékezett egykori
tanárára: „Az 1932-es évben a gimnázium alsó folyosóján, ahol én
akkor másodikos voltam, egy sudár
termetű, elegáns férfi vonult végig
civilben. Nekünk, akik a szerzetesi
reverendához voltunk szokva feltűnt, ki lehet ez az ember. De amikor a rajzteremben a következő
héten találkoztunk, már nyilvánvaló
volt, hogy ő ki. Kb. 2–3 hónap után
már az is nyilvánvaló volt, hogy
hallatlan finom iróniával közeledett
felénk. Nem az volt az érdekes, hogy
ő tanított bennünket, hanem az,
Ócsvár tanár úr grafikája, – 1945/46 táján készülhetett Egerben.
hogy orrfelhúzásos humorral volt
Kerekes Károly atya, aki akkoriban a rendház és a diákotthon élelmiszer-beszerzője volt,
az a kicsi-kis lendületes ajakbigyboltíves „spájzában” őrzi a nyersanyagot egy nővér segítségével a „dézsmálóktól”.
gyesztése, hogy »fiam, ez is valaA legnagyobb falatot (5 kg. szalonna) éppen a kép rajzolója ragadja el.
mi!« …és amikor elkezdtük bemérni
a ceruzával az elénk tett tárgyat,
akkor nagyon sokszor harsány derűre is fakadhatott volna, mert amit mi azokkal a négyzetekkel, különböző alakzatokkal
csináltunk, az maga volt az ellenteremtés. Miért is mesélem ezt, most, öregedő fejjel! Bizonyos gyakorlat és bizonyos
plusz stúdium után végignéztem Géza bátyánknak ezeket a grafikáit, és innen nézve érdekes az utólagos megállapítás,
hogy van egy ember, aki a szakmában minden fogást tökéletesen bírt, és mi ezt csak akkor vettük észre, amikor az Ágoston Júlián kötetéhez azt a bizonyos sorozatot megcsinálta.
Tehát az ember mindig későn ébred rá, mit kaphatott volna, ha nebulóként jobban odafigyelt volna. Most ez a grafikai anyag nekünk Ócsvár Géza. Azzal együtt, ahogy évtizedeken keresztül megbarátkoztunk vele. És az a kedves, kicsit
gyors, de mindig frappáns tanári reagálás azzal együtt emlék róla, tőle, ahogy nekem 1932-ben megjelent. Ez az egyik
emlékezés és én azért mondtam el, mert mi így emlékszünk a Géza bátyánkra.”
(Nagyobbrészt Vízy Lászlótól, Ócsvár tanár úr unokaöccsétől kapott anyagból összeállította Oláh Gyula)

_______________________

Osztályfőnökünk Ócsvár Géza bácsi
Akik ismertük, szeretettel tiszteltük. Ez a név nemcsak
emlék, hanem a Dobó gimnázium nevével összeforrt
nimbusz. Az a szerencse ért bennünket 1956-ban, hogy
dobós életünk Géza bácsi osztályfőnökségével kezdődött
el. Osztályunk az átlagosnál elevenebb, sok sportolóval

tarkított csapat volt. Minden adott volt Géza bácsinak és
nekünk a kölcsönös meglepetések elkövetésére. A diákok
körében a találó – tisztelettel emlegetett – becenév még a
legelvetemültebb diákot is félelemmel töltötte el, ha valaki
elkiabálta: „jön a Bika”.
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tehetség és páratlan emberi tulajdonságok birtokosáról volt
Igen, ez ő volt – hangerejével, energiájával, egyéni temszó. Elvetemült, kemény szívű osztályunk teljes elérzékeperamentumával, de a névhez nem illő szeretettel –
ez a név is tisztelettel övezte.
nyüléssel vette tudomásul a rá jellemző stílusú, szomorú
Könyvre való anekdotát, megtörtént sztorit lehetne írni
bejelentést: „Elmegy tőletek a vad Ocsvár, benneteket
róla és diákjairól. Osztályfőnökünk életre szóló intelmeivel,
Vadócz vár”. Azon az órán csak ültünk magunkba roskadva
bölcsességével állt előttünk példaként. A felejthetetlen
és még sok mindent nem akartunk megérteni.
Osztályunk kapcsolata elválásunk ellenére megmaradt
biológiaórák, az állatboncolások izgalma, egyéni fegyelmeGéza bácsival. Csodálatosak voltak a 15 éves és a későbbi
zési módszerei, életre szóló élményt jelentettek számunkra.
Ábrázoló geometriát tanulni, felelni, azt hiszem, sehol,
érettségi találkozók. Felejthetetlen volt, örültünk a nagyszesenkitől olyan humorral, lendülettel nem lehetett.
rű találkozásnak. Ő sziporkázott, egyénisége nemcsak volt
Évtizedek múltán osztálytalálkozók egyöntetű vélemétanítványait, hanem azok családtagjait is elbűvölte. Szellemi
nye volt a műszaki pályát választott diákok körében, hogy
frissessége, az élet edzőtábora ellenére, mindenkit csodálatábrázolótudásunk minden műszaki egyetemen profi alapot
ra késztetett. Találkozóinkon úgy tűnt, hogy felettünk rohan
jelentett. Géza bácsi intelligenciája, sokrétű tudása ámulatba
az idő. Géza bácsi áll és várja, hogy beérjük. Ő volt sokunk
ejtett bennünket. Sajnos nem ismerhettük meg igazán, mert
tanárideálja. Akik szerettük megdöbbenéssel értesültünk
1959-ben szeretett osztályfőnökünknek mennie kellett.
1987-ben történt elhalálozásáról.
Gaál Attila,
Abban az időben nem jelentett előnyt a volt cisztercita
1960-ban végzett dobós diák
tanári múlt, még akkor sem, ha kivételes tudás, nevelői
Megjelent a Dobó István Gimnázium 1890–1990 Centenáriumi Évkönyvében
***

Emlékeim Ócsvár tanár úrról
Első találkozásom, elsős gimnazistaként, 1935 szeptemberében volt. Ő volt a rajztanárunk.
Engem a rajzaim alapján vettek fel a Szent Bernát
gimnáziumba, így figyelme hamar rám irányult. Elődjének
halála után festőkazettája rámaradt, amit Ócsvár tanár úr
nekem ajándékozott az olajfestékekkel, ecsetekkel együtt.
E becses festőkészlet használatával kapcsolatban csupán
az ecsetekre hívta fel a figyelmemet: mindig gondosan
mossam ki szappannal, a tenyerem közepébe dörgölgetve.
Azt gondolom, hogy ő olajfestékkel nemigen festett. Vízfestményeire emlékszem. Igen megragadott a Szent Imre
képe, mely az iskola földszinti folyosójának a végén függött. Világos, sárgás színű ruhában, egyszerűen öltözött 16
éves ifjú, erősen eltért a szokásos, palástban, koronával
díszített ábrázolás módtól. Akkor igen modernnek láttam.
Bravúros volt Ágoston Julián verseskötetének címlapjára
készített linóleummetszete. Noha a képzőművészet minden technikáját és stílusát ismerte, nem volt szenvedélytől
űzött festő. Csak ritkán lehetett látni kisebb munkáit az
egri főutca kirakataiban.
Viszont ámulva bámultam a gimnázium ünnepélyeire
készített nagyszabású dekorációit. Ugyancsak virtuóznak
bizonyult a növendékek által előadott színdarabokhoz
készített díszletek megoldásában. Néha ilyenkor éberen
figyeltem, de segíteni nem tudtam a viharos, lendületes
munkáját, inkább közelében lábatlankodtam.
A rajzórákon kívül ritkán találkoztunk. Sok minden
érdekelte, síelés, fotózás volt a főhobbija. Velem külön
nem igen foglalkozott. Az érettségi közelében azonban
felhívta figyelmemet egy budapesti rajzpályázatra, melyen
helyezést értem el.
Érettségi után, mikor a Képzőművészeti Főiskola felvételijére készültem, ő hívta fel a figyelmemet a „Gallé”

iskolára, ahol három hónapos előkészítő tanfolyamon
vettem részt. Erre a tanfolyamra a pályázati rajzaimat is ő
válogatta ki, és ezekkel megkaphattam az ingyenes helyet.
Végül a főiskolai felvételi is sikeres volt. Tanulmányaimat
azonban csak két év után kezdhettem meg, mert nem
kaptam halasztást a katonai szolgálatból.
Hosszú évek múlva egy műcsarnoki kiállítás megnyitóján találkoztam Ócsvár tanár úrral. Nagyon barátságosan
üdvözölt. Felajánlotta segítségét a festményeim fényképezéséhez, a fotózás fogásainak megismeréséhez.
1983-ban Egerben, az érettségi találkozónkkor ő is jelen volt. Az osztályt meghívtam az 1981-ben a Szarvas
téren, akkor turista szállóként működő épületben készített
32 m2-es márványmozaikom megtekintésére. Nagy örömömre Ócsvár tanár úr is velünk jött, megtekintve munkámat igen figyelemre méltónak találta, és hangsúlyozottan ajánlotta osztálytársaim figyelmébe.*
Megemlítem, hogy ezt a feladatot diáktársunktól,
Komáry Endrétől kaptam, aki ekkor a Heves Megyei
Idegenforgalmi Hivatal vezetője volt.
Ócsvár tanár úr munkáival együtt szerepeltem Egerben
1989-ben a volt kaszinó épületében rendezett kiállításon,
melyet a Szent Bernát Gimnázium 300. éves évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségek keretében tartottak.
Sajnos az ő művei már csak emlékkiállításként mutatkozhattak be.
Ma is szeretettel és nagy tisztelettel gondolok rá, végül
már szinte barátom volt. Emléke mindenképpen remek
tanárként, és igaz emberként él bennem. Örülök, hogy
lapunkban megemlékezhettem róla.
Molnár József,
1943-ban végzett ciszt. öregdiák

–––––––––––––––––––––––––––––––––

*Aki Egerben jár, keresse fel a Szarvas tér 1. sz. alatti Pedagógiai és Közművelődési Intézményt (a volt Szarvas kaszárnyában),
ahol az intézet előadótermében látható Molnár József márványmozaikja. Megtekinthető munkaidőben 8–16 óra között előzetes
telefoni egyeztetés után (titkárság: Polonkainé Bata Erika, vagy Ferenczné Puskás Erika, 06 36 512-910).
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EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN A 2008/09-ES TANÉVBEN
KARÁCSONYTÓL HÚSVÉTIG …
Rácz István, aki iskolánk lelkivezetője volt, 2009. február 11-én délelőtt hunyt el. Testét február 16-án helyeztük
örök nyugalomra a Hatvani temetőben a ciszterciek sírboltjába. Pelbárt ciszterci atyát a zirci főapát úr 2002 augusztusában helyezte Egerbe a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium spirituális
vezetőjének. Az atya lelki vezetői munkájáról sokat olvashatunk az elmúlt időszakról készült évkönyvekben és
újságokban. Az évkönyvek lapjain látható, hogy a Pelbárt atya a fogadalomtétel, a ballagás és a Szent Erzsébetnapi ünnep alkalmával is többször szólt a diákjainkhoz. Ezenkívül négy nagyobb tanulmányt is olvashatunk tőle: a
„Keresztény értékrend” (2003–04-es tanév évkönyv 200–207. old.), „Lelki nap” (2004. dec. 13. 2004–05-ös tanév
évkönyv 61–66. old.) „A szentmise áldozat” (Uo. 162–170. old.), „A nevelés” (Uo. 171–174. old.)

A temetési szertartást Polikárp főapátúr végezte

A Ciszterciek sírboltja a Hatvani temetőben

FEBRUÁR
9-15. Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő, Utasi Tamás és Kovács Ottó tanár urak kíséretében 14 tanulónk a lengyelországi Przemyśl város Kanty Szent János Gimnáziumába látogatott a testvériskolai kapcsolatok erősítésére.
23. Ciszterci Pedagógiai Nap Székesfehérváron. Iskolánkat 16 tanár képviselte.
25. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja alkalmából dr. Hajdú Mária, a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesületének titkára és Bánhidy Attila az egyesület tagja tartott elõadást.
Néhány részlet az előadásból:
Dr. Hajdú Mária: „A magyarországi internáló táborokról szeretnénk beszélni, mert erről, rólunk nem beszélnek a televízióban. Rólunk, magyarokról, akiket saját hazájukban békeidőben családostul három és fél évre
internáltak. A Hortobágyon 1950-ben az akkori hatalom 12 tábort létesített. A békés otthonokban éjszaka
megjelentek az ÁVO-sok, a gyerekeket a falhoz állították, a szülőknek 15-20 percet adtak, hogy összepakolhatnak, mert az otthonukat el kell hagyniuk. Ott kellett hagyni egy élet munkáját, a marhavagonokban vittek el bennünket a Hortobágyra. Ha ott jártok, nézzétek meg a templom falán a márványtáblát, amelyen
megörökítettük a táborok nevét, és tervezzük, hogy felírjuk a 10 000 internált nevét is, mert szeretnénk
megmutatni az arra járóknak, hogy mit művelt a kommunizmus ártatlan magyar emberekkel, gyerekekkel,
akiket bűn nélkül, tárgyalás nélkül deportáltak a Hortobágyra…”
Bánhidy Attila: „1960-ban a Dobóban érettségiztem, de pár hónapot ebbe az iskolába is jártam, a jelenlegi
igazgatói iroda volt az osztálytermünk. Az ötvenes évekre az országban már nem voltak arisztokraták,
nagybirtokosok, nagykereskedők. De létezett a nemzeti keresztény középosztály népes tábora, amihez közületek is sokan fognak majd tartozni. – Remélem, már ti is érzitek, hogy hová kell tartoznotok. – A rendszer
e réteget el kívánta tűntetni, de úgy, hogy haszna legyen belőle. Ezért hozták létre ezeket a kényszermunkatáborokat, ahol az állami gazdaságban dolgozni kellett. A deportált családok vagyonát az akkori világra
jellemző módon elkobozták, soha semmit vissza nem kaptak. A deportálás fenyegetést jelentett az ismerősöknek, a barátoknak, a rokonoknak, hogy bárki bármikor sorra kerülhetett. Az ingyenmunkával pedig átgondolatlanul számoltak, mert kitalálták, hogy gyapotot és rizst kell termeszteni.”
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MÁRCIUS
2–5. Az olaszországi duinói United World College of the Adriatic iskolából Hoór Dorottya (volt tanulónk) vezetésével iskolánk vendége volt 9 tanuló.
4.
A „Polgárbarát városháza” program keretében a 11.C, a 12.B, C és K osztályok tanulói megismerkedtek a
polgármesteri hivatal mindennapi működésével.
5.
Iskolánk kamarakórusának és zenekarának koncertje a díszteremben.
12. Keresztútjárás a Szent Bernát Templomban a Szent Erzsébet Kollégium tanulóinak.
21. A víz ünnepe a Szent József kútnál. Iskolánkat 10 diák képviselte.
25. A 11. A, B, C, E és K osztály tanulóinak az iskolaorvos tartott előadást a díszteremben az első órában.
–––––––––––

ÉPÜL A TORNATEREM – 2009 tavaszán

A kétszintes csarnok és az öltözők

Készül a tető

Az emeleti csarnok

Földszinti csarnok

***
„EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN” oldalait az iskolában havonta megjelenő (MAG– Mindennapok A Gárdonyiban) diákújságból állítottuk össze Kovács Ottó tanár úr szíves közreműködése segítségével.
Az újság Interneten az iskola honlapján
– http://www.gardonyi-eger.sulinet.hu AKTUALITÁSOK, INFORMÁCIÓK, TÁJÉKOZTATÓK linken – olvasható.
A tornaterem képei az iskola honlapjáról másolva.
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A kápolna, ahova a ciszterci diákok is betértek egy Ave-ra
A XVIII. sz. közepén épült egykori
Collegium Juridicum épületében 1852-től
működött az Angol-kisasszonyok intézete,
kápolnája 1855-ben készült el.
1961. augusztus 20-án, több mint tíz
évvel az államosítások után elvették a kápolnát és házasságkötő teremmé alakították
át. Az oltárt, a szószéket, a szobrokat, a
padokat az egyház elvihette. Ezeket más
templomok kapták meg. Így került a márvány szenteltvíztartó és a Szűz Máriát
ábrázoló közel 2 m magas szobor a Főszékesegyházba, az oratórium Mária-szobra
pedig a Barátok templomába. Az oltár
fölötti angyali karokról készült freskót
leverték, melyet Megyer-Meyer Antal
(1883–1948), a Képzőművészeti Főiskola.
tanára 1941-ben festett.
Az intézet 1990. december 1-jén viszszakapta egykori kápolnáját. Ami a kápolna
házasságkötő termi múltjából megmaradt
és szellemi vagy anyagi értéke volt, azt
megőrizték az átalakítás során. A régi berendezés tárgyait nem hozták vissza, hiszen azokat már különböző templomokban
használták. A tabernákulum, az oltár, az ambó az érsek atya adománya volt. A tabernákulum-szekrényt 12 darab opálszínű
hegyi kristály díszíti, melyek a 12 apostolt jelképezik, az ambón található 7 darab tüzes színű hegyi kristály pedig a Szentlélek 7 adományát szimbolizálja. A kápolnát 1991. november 17-én szentelte fel dr. Seregély István érsek.
–––––––––––––––––––––––––––––

Emlékezés osztályfőnökünkre, Mater Nagy Stefániára
Mater Nagy nyolc éven át volt felejthetetlen osztályfőnöke a háború utolsó esztendejében, 1945-ben végzett osztálynak. Mi voltunk a drága Stefi néninek az első osztálya, akiket
végigvezetett a gimnáziumi éveken az érettségiig. A magyar
és latin nyelv tudásán és szeretetén túl útravalóul belénk
oltotta a töretlen hitet, a szilárd erkölcsi tartást és mindenek
fölött: a szeretetet. Ez az óvó, vigyázó gondoskodása nem
szűnt meg őrködni felettünk az érettségi után sem. Elkísért,
erősített, számon tartotta örömeinket, gondjainkat, akkor is,
mikor az Alma Mater falai fizikailag eltűntek mögöttünk, és
nem volt hova visszajönnünk erőt meríteni. De megmaradt
nekünk évtizedeken keresztül iránymutató lángként Stefi néni
soha nem szűnő féltő szeretete. Mehettünk hozzá a Szolidaritás Kötő-szövetkezet gépzakatolásába, vagy budapesti otthona áhítatot, megnyugvást sugárzó csendjébe. Stefi néninek
mindig volt részünkre ideje, legnagyobb gondjai között is
mosolygott, meghallgatott bennünket és példát mutatott
lelkierőből, kitartásból, önfegyelemből.
Az intézet újraéledésekor – idős kora ellenére – elsők között állt munkába, és töretlen energiával dolgozott, szervezett.
Hihetetlen nagy erővel gazdag könyvtárat hozott lét-

re a jövő nemzedék számára. Utolsó, megfáradt hónapjaiban
még betegen is tanított, órákat adott, és ezek bevételét az
intézet lelki könyvtárának fejlesztésére fordította.
Mindig nagy örömmel tervezte az osztálytalálkozóinkat.
1995 május hónapjának végére – még vele együtt – tűztük ki
az 50 éves érettségi találkozónk napját, melynek előkészületeiben még boldogan, mindenre kiterjedő gonddal vett részt,
mert igen várta, hogy együtt lássa legrégibb tanítványait.
Három héttel a találkozónk előtt, 1995. május 6-án tért meg
Teremtőjéhez. Távozásával nagy űrt hagyott maga után
rendtársai, tanítványai, szerettei körében. Virágainkat, melyeket a jubileumi osztályfőnöki órán a kezébe szerettünk
volna adni, csak a ravatalánál tehettük le.
Maradjon meg közöttünk élő valóságként emléke, ahogyan utolsó üzenetével Ő maga ránk hagyta:
„Ha emlegettek ... köztetek leszek ...
De fáj, ha látom könnyetek...
Ha rám gondoltok: mosolyogjatok!
Emlékem így áldás lesz rajtatok!”
Dr. Hibay Györgyné Nemess Alíz

––––––––––––––––––

Két adat az Évkönyvekből
A egri kath. főgimnázium 1913–14. tanévének Értesítőjében olvashatjuk:
Benes Anna jelesen, és Benes Mária jól érett. (Ekkor érettségizett Varga Gyula Bennó ciszt. r. papnövendék is.)
A két Benes testvér magántanulóként a VIII. osztályt is a ciszterci gimnáziumban végezte.
***

A Ciszterci Rend egri Szent Bernát Gimnáziumának 1947–48. iskolaévi Évkönyvében olvashatjuk:
Görög nyelvből kiegészítő vizsgálatot tett egy jelölt: Mayer Magdolna, jó eredménnyel.
Mayer Magdolna ma a Budapest-Zugligeti rendház házfőnöknője.
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Egy papi életút
Dum tempus habemus operemur bonum ad omnes
Amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel
A második, befejező részt közöljük Jéger Károly
pápai prelátus, tb. kanonok, c. apát, esperes, ny.
plébános, 1951-ben végzett diáktársunk Gróf Lajos:
Az ígéret örökösei c. interjú kötetben megjelent
írásából.
– Aztán az első mise…
– Több első misém volt. A szentelés másnapján egy
osztálytársammal a ciszterci templom Szent Ignácoltáránál mutattam be az első misémet. A következő
vasárnap otthon. ´[…] Ünnepélyesen, tele templommal
megtörtént az újmise. Hamarosan két hétre kirendeltek
helyettesíteni Nagyfügedre. Ősszel mehettem az első
kápláni helyemre, Bélapátfalvára, ahonnan az elődömet
börtönbe vitték. Elég kemény ember volt, de kötözködő,
kereste is az ütközéseket. Az állam visszacsapott. Apátfalva egy kis ipartelep volt akkoriban, a gyárban izgőmozgó politikai élettel. Azzal az instrukcióval küldtek
oda, hogy okos legyél, ha nem akarsz az elődöd sorsára
kerülni. Ott éltem át ’56-ot, ami ott nem jelentett különlegesebb eseményt. A plébánosom beszélt a temetőben
mindenszentekkor, természetes hazafias beszéd volt,
nekem a filiákba kellett kimenni. […]
– Aztán gyors egymásutánban három hely következett.
– Mindegyik az egyházmegye kezdeményezésére történt.
Görbeházáról elkérte magát a kolléga, megcseréltek
bennünket. Ott nem volt villany, út, víz. Egy telepes
község, a Hortobágy sok tanyájával. Hitoktatnom kellett,
petróleumlámpa mellett. A káplánszobában egy ágy, egy
szekrény és egy asztal fért el. A lavór már kint volt az
előtérben. A kápláni helyek között is nagyon mostohának számított. Innen Kápolnára helyeztek. Egy idős pap
élt ott, kispapkorom plébánosa, Vágó Lajos bácsi. A
kompolti templomot kellett volna renoválnia. Kérte,
helyezzenek mellé, hogy irányítsam a felújítást.
Brezanóczy úr tudta, hogy van gazdasági érzékem, és azt
is, ha hazamegyek, a falu mellém áll. Akkoriban egy
templomrenoválás nagyon komoly erőfeszítést jelentett.
Nem volt központi segítség, a falunak kellett összeadni a
pénzt. Közben Vágó kanonok urat nyugdíjazták, ez nagyon megviselte. Ennek politikai háttere volt, egy korosztályt félre kellett állítani. Az új plébános érthetően
nem akarta, hogy én vezessem tovább a renoválást, ezért
még ugyanabban az évben elhelyeztek Sajószentpéterre.
Ott az üveggyártelepi kápolnában laktam, nem a plébánián. Nagyon kellemes és kényelmes hely volt. […]
– A következő kápláni hely Nyíregyházán volt.
– Oda Csépányi Ferenc hívott. Korábban Kálban volt
plébános, már kispapkoromban ismertem, nyáron hétköznap oda jártam át misére.
– Úgy tudom, Csépányi Ferenc az egyik meghatározó
ember volt a békepapi mozgalomban.
– Igen, de őt is tiszteltem, a temetésén én beszéltem,
amit szívesen vállaltam. Az aranymiséjén nem prédikáltam, pedig arra is kértek.

Tehetséges ember volt. Kenderesen kezdte a káplánságot,
Horthyék idejében, ami bizalmi állásnak számított. […]
Törekvő ember volt, próbálta magát értékesebbé tenni. A
békemozgalmi tevékenységén keresztül jelentős pozícióba
került, de ha nem lett volna olyan világ, őt akkor sem lehetett volna az „asztal alá dugni”. Volt benne ambíció, igyekezett magát mindig kedvező helyzetbe hozni. Segítőkész
ember volt. Nincs szüksége az én mentegetésemre, a jó
Isten majd úgyis elvégzi mindegyikünkkel a számadást.
Nem hiszem, hogy sok embert lehetne találni, akinek ártott.
Kinek segített, kivel tett jót, már sokkal hosszabb sort adna.
Hogy politikailag hogyan kavarodott ezekbe a dolgokba,
csak találgatni lehet. Azt hiszem, '56-ban elszaladt vele a ló,
nagyon nyüzsgött. Utána olyan utcába szorították bele,
hogy vagy csinálja, vagy...
Nem hiszem, hogy emberi gyengeségei miatt fogták
meg. A pénzzel nem tudott bánni, de nem is maradt
utána semmi. Becsvágy volt benne, de nem beteges mértékben. Az lehetett az ok, hogy a forradalom alatti dolgait „jóvátétették” vele, utána meg már nem tudott szabadulni, nem tudott nemet mondani. Azzal igyekezett a
lelkiismeretében egyensúlyt teremteni, hogy segített a
többieknek.
– Milyen nyíregyházi eseményekről kell megemlékezni?
– Nyíregyházán tanyasi káplán lettem. Tanyasi iskolában
miséztem minden vasárnap és ott tanítottam a hittant.
Sikerült a hitoktatás ügyét elmozdítani a holtpontról. Az
egész városban 15 gyerek járt addig iskolai hittanra,
ezért indult el a templomi hitoktatás is. Csépányi mellett
lehetett dolgozni. Ha mondtunk neki valamit, azt mondta, várj, erre még visszatérünk. Ezalatt mit csinált, az ő
dolga, az eredmény, a lehetőség volt nekünk a fontos.
Akkor is javasoltuk neki, hogy vezessük be a templomi hitoktatást vasárnaponként. Beleegyezett. Az első
órát ő tartotta meg, a következő vasárnap már el kellett
valahova mennie, s megkért, tartsam meg helyette. Utána
automatikusan rám maradtak az órák. Volt taktikai érzéke, nem olyan „nagy bamba” volt, ahogy sokan megpróbálják beállítani. Törekedett a lépéseit kiszámítani.
Később felvetettük neki, hogy szervezzünk Szabolcsban egy ministránstalálkozót. Akkor is egy nappal
később adott választ: meg lehet próbálni. A nyíregyházi
nagytemplom tele lett ministránsokkal, utána virslit
adtunk mindegyiknek. De ebből nem kell újságcikket
írni – mondta. Megértettem, hogy milyen a mozgásterünk. Sikerült rávenni, hogy Sárospatak mintájára hívja
össze a képviselőtestületeket a főesperesség területéről.
Az is megtörtént, bár aztán nem folytatódott. Három
esztendő alatt elmozdultak a dolgok.
A harmadik évben Tiszanagyfaluban meghalt egy ötvenesztendős volt szerzetes, megpályáztam ezt a plébániát. Postafordultával jött a plébánosi kinevezésem, örültek, hogy ezt a helyet még kéri is valaki, nemcsak elfogadja. Nagyon gyenge hely volt. A kasszát 36 fillérrel
vettem át, de ki kellett fizetnem még 10 forintot az elődöm
temetési
koszorújának
a
kiszállításáért.
Tiszanagyfaluban nagyon egyszerű emberek éltek, ko-
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rábban cselédek. Önálló gazda csak négy volt a háború
előtt, a többi summás, alkalmazott. Amikor odamentem,
egy rossz plébánia fogadott és egy roggyant tornyú
templom, amit le is kellett bontani később és újat építeni
helyette.
A falu valamikor tanyaközpont volt. Három tanyára
jártam misézni, hitoktatni. Akkoriban 1400 lakosa volt,
negyven százaléka katolikus, a másik negyven református, 20 százalék görög. Odaköltöztek édesapámék is.
Azért is akartam plébános lenni, mert édesapám akkor
már termelőszövetkezetben dolgozott, mint brigádvezető, de nem volt a kedvére való az ottani élet. Ő mondta,
hogy kérjek plébániát és akkor hozzám költözik. Még
erejének teljében volt, 64 éves. Látszott, hogy abban a
faluban, főleg az akkori körülmények között másképp
megélni nem lehet, csak ha mi is elkezdünk gazdálkodni.
A papok nagy része máshol is abból élt meg, hogy vagy
kertje volt, vagy valami más munkát végzett. A
tiszanagyfalui hívek nagyon kedvesek, aranyosak voltak,
de pénzük nekik sem volt. Segítettek, amiben lehetett.
Először beültettük a kertet málnával, azt adtam el, aztán csináltam egy tyúkólat és a tojás árából éltünk. Ötszáz tyúkom volt, mondhatom, egy szakszerű tojóüzem.
Utánanéztem, olvastam a szakirodalmat, egyetemi szinten elsajátítottam a tyúktartást. Én adtam a technológiát
és sofőrködtem, apám értékesítette a tojást. Ezek nagyon
kemény évek voltak. Hajnali három-négy órakor keltem,
elvégeztem a dolgom és fél 9-kor már a tanyán, az oltár
mellett álltam. A hét három-négy napján keltem ilyen
korán. Elvittem apámat a piacra, ami néha a sátoraljaújhelyit jelentette, aztán mentem vissza a templomba. Úgy
határoztam, hogy ezt addig csinálom, amíg anyagilag
függetlenné nem teszem magamat, utána egy napig sem.
Az motivált, hogy ne legyek rászorulva a hívekre, ne
érezzék, ezt a papot nekik kell eltartani. […] Kilenc év
után ezt elértem, akkor azt mondtam, hogy tojást és
tyúkot ezentúl csak a piacon veszek. Ez a kilencéves
munka, amit tulajdonképpen az édesapám végzett, gazdaságilag megalapozta az életemet. […]
A kertbe almát ültettünk, még Rakamazon is, ez is
biztosította az évenkénti megélhetést. Úgy gondolom, a
hívek nem érezhették, hogy kihasználom őket. Ha pénzt
kértem, a templomra kértem, lelkiismeretesen arra is
költöttem.
– Tizenkét évig élt ott apát úr. ’64-től ’76-ig. Azokban az
években milyen kapcsolatot lehetett tartani a falusi vezető emberekkel?
– Ez az anyagi függetlenség számomra tekintélyt jelentett. Egy ilyen kis faluban a hatvanas évek jelentős változást hoztak azokhoz a viszonyokhoz képest, amit tíz
évvel korábban el kellett viselniük a papoknak. Akkor
mint a falu első kulákját megalázták, üldözték őket. Az a
sok megpróbáltatás, aminek elviseléséért az előző papi
nemzedéknek minden tisztelet és megbecsülés kijár,
engem már nem ért. Nem volt politikai feszültség a plébánia és a tanácsháza, vagy a tsz között. A pártház más,
a paptól idegen lett volna annak a környékén
nyálaskodni. Tiszanagyfaluban látták, hogy dolgozom,
megvan a megélhetésem, ez a személyemnek is tiszteletet szerzett. A falu vezetőivel nagyon jól együttműködtünk. Ennek a filozófiáját én minden alkalommal elmondtam nekik: tudunk egymás tekintélyén rombolni, ha
rosszat mondunk a másikról, de ezzel minden vezető

2009. HÚSVÉT

bemocskolódik. Ha engem szidnak, mert pap vagyok,
nemcsak az én helyzetem gyengül, hanem a tsz- vagy a
tanácselnöké is, mert a nép azt mondja, lehet ezeket a
vezetőket szidni, mert ők is szidják egymást. […]
Voltam persze más körülmények között is.
Tiszanagyfalun a tanyákra jártan: hitoktatni. A tanyasi
kisgyerekek szaladtak elém, beültettem őket az autóba,
vittem száz métert, aztán indíts az iskolába! Az egyik
alkalommal jött egy telefon, hívat az iskolaigazgató.
Elmentem hozzá, egy szegény, megfélemlített öregember volt. Leültetett. Egyszercsak nyílt az ajtó, és bejött a
szomszédos, jóval nagyobb község tanácselnöke. Elkezdett kérdezni és oktatni, hogy megfeledkezem a kötelességemről, tanítsam imádságra a gyerekeket, másra nincs
felhatalmazásom. Emelt hangnemben beszélt velem, és
hirtelen nem is értettem, mit akar. Kiderült, hogy az
egyik tanyasi ember, akinek a háza előtt eljártam az
autóval, a pártbizottságon dolgozott. Látta, ahogy beültettem a gyerekeket az autóba, és jelentette, hogy itt
randalírozik a pap.
Csak annyit válaszoltam, írják le, amit kifogásolnak a
munkámban, aztán pecsételjék le, írják alá, adják ide
nekem, adok róla átvételi elismervényt. Persze nem
tették meg. Amikor elengedtek, mentem a feletteseikhez,
és szóvá tettem, ami történt. Ott megkérdezték: ezek a
marhák leírták? Persze, hogy nem. Sokszor valóban nem
volt könnyű a papoknak. Sokan nem kaptak semmi támogatást. Voltak kollégák, akiket sokat piszkáltak, packáztak velük és semmi jogorvoslatra nem számíthattak.
Sem a magyar egyháznak, sem az egyes papoknak
nem volt tapasztalatuk, mit kell csinálni egy kommunista
társadalomban. Rengeteget lehetne beszélni arról a mérhetetlen feszültségről, ami az egyházon belül is volt. A
kommunizmus óriási tapasztalatot gyűjtött össze az ortodoxia szétzúzásánál, a többi keleti ország egyházainak
felmorzsolásában, amit ők álladóan egyeztettek, mi pedig magunkra maradtunk, szemben a hatalommal. Az
utasítások többszörösen ellenőrzöttek voltak. Amikor
egy-egy körlevél tartalmát elmondom a fiataloknak,
hitetlenkedve csóválják a fejüket. Számukra már felfoghatatlan az egyház vergődése.
Másként ítélik meg, akik áldozatok voltak és másként
igyekeznek megmagyarázni, akikhez kíméletesebb volt a
történelem vihara.
– A rakamazi évekről beszéljen atya.
– Tizenkét év után nem kellett messze költözni, amikor
Rakamazról nyugdíjazták a kollégát. Három kilométer
van Rakamaz és Tiszanagyfalu között. Két szomszédos
település között, különösen, ha nem egy kategória, mindig feszültségek vannak. […] A rakamaziak, főleg a
politikai vezetés, szorongva fogadott. Látták, hogy a
szomszédban minden szervezett volt, a papnak is megvolt a helye, tekintélye, mit fogok itt majd csinálni, hogy
helyezkedem el a rakamazi hierarchiában? A hatezer
lelkes faluban komoly üzemek voltak, országgyűlési
képviselőjük is volt, egyszóval a szabolcsi térségben
Rakamaznak súlya van. Nem akartam nagy felfordulást,
persze nem is lehetett volna ilyesmit tenni. Ha az ember
építkezni akar, akkor nem borít fel semmit.
Ennek az időszaknak szép emléke a sárospataki Szent
Erzsébet-ünnepség. Akkor már nyíltak a kapuk a magyarság számára Európa felé, és Lékai bíboros úr külföldi püspököket is hívhatott. Nagyformátumú ünnepséget
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rendezett a szent halálának 800 éves jubileuma alkalmából. Hiányzott egy gyermekműsor, nem találtak hozzá
szereplőket. Pont Patakon jártam, vállalkoztunk rá. Hatvanöt rakamazi gyerekkel szerepeltünk. Erdélyi Zsuzsanna közreműködésével, és egy rakamazi pedagógusnő munkája nyomán, sikerült olyan népi gyermekjátékot
bemutatni Sárospatakon, amivel rést ütöttünk azon a
falon, amelyik addig lezárta az egyház gyerekekkel való
foglalkozását. Utána előadtuk ezt a népi gyermekjátékot
Egerben, Miskolcon is, Budapesten két templomban,
Nyíregyházán. Mindenhol politikai probléma lett belőle.
Nem volt még felkészülve a politikai apparátus arra,
hogy az egyház így foglalkozzon a gyerekekkel. Odament a televízió autóbusza az iskolához, a gyerekek
beszálltak és próbára indultak, a pedagógusok meg csak
lestek, hogy a pap elviszi a gyerekeket. Amikor a televízió a felvételt készítette Sárospatakon, amit kétszer sugároztak is, az egyik munkatárs megkérdezte, gondoltad-e,
hogy még papokat is fogunk népszerűsíteni? A felvételt
nem lehet megtalálni a televízió archívumában. […]
A másik fontos dolog, ami akkoriban történt, hogy
megindulhatott a hitoktatóképzés Nyíregyházán, 1984ben. Budapest után ez volt a második hely az országban.
Amikor Nyíri Tamásék megindították a képzést, úgy
éreztem, itt a lehetőség arra, hogy vidéken is csináljunk
valamit. Végigjártam a különböző fórumokat, Kádár
László érsek úrnál is voltam és próbáltam egy kicsit
ráhangolni. Olyan vészes lesz a papság létszámának
csökkenése, hogy ha kialakulna egy olyan történelmi
pillanat, amikor mégis lehet majd hitoktatni, az egyház
nem lesz rá felkészülve. […]– Nekem volt egy nagyon jó
„ernyőm” – Csépányi. […] Elmondtam, jó lenne, ha
ezeket az embereket nem bántanák. Minden második
pénteken voltak előadások, én hittant és pedagógiát tanítottam. Két év múlva bementem Kádár érsek úrhoz, hogy
talán már máshol is meg lehetne kezdeni a hitoktatóképzést. Akkor indult el Miskolcon, Egerben, talán Sárospatakon, aztán máshol az egyházmegyében, és országosan
is. Hálát adok a jó Istennek, hogy ez megvalósulhatott.
Azt hiszem, nem voltunk mi hősök, ha nem lehetett
volna, nem csináljuk, de az Isten úgy intézte, hogy mehettek a dolgok előre. Rakamazon még erőm teljében
voltam, beálltam a hitoktatásba. Kiváló káplánok, jó
munkatársak vettek körül. Embertelen feladat volt néha,
óriási teherrel, mindig nagyon sokat kellett dolgozni. Az
egyik káplánom így mondta: ebben a Jéger-lágerben
mindig csak munka van, bele lehet pusztulni. Ezt hoztam
magammal a szülői házból, munka nélkül nem lehet
elképzelni az életet. Apám utálta a lustaságot, mint a
bűnt. Azt emberi gyengeséggel lehet magyarázni, mondta, de a lustaságot nem.
– Tizennégy év után következett Mezőkövesd, ami nagy
ugrás, hiszen itt, az egyházmegyében ez az egyik legjelentősebb, hagyományosan vallásos város.
– Kitüntetés Mezőkövesd plébánosának lenni…, de
nem öröm. Már háromszor kértem el magam innen,
egyszer szóban, kétszer írásban. Mindig visszautasított a
főpásztorom. Lehet, hogy boldogabb lennék egy csendesebb, kis helyen. Ahogy az ember öregszik, fogy az
életereje, a teljesítőképessége, s ezt egy örökké mozgó
ember drámaian éli meg. Aki mindig szerette a viharokat, és ha nem volt, akkor csinált, ha látja, hogy a vihar
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leküzdéséhez nincs elég ereje, az maga alá gyűri, az
bizony megviseli az embert. Kezd már félni a széltől is.
Akkor kerültem ide, amikor már lemenőben volt a nap.
Beérkezni egy olyan korba, amikor az egyház megszabadult a kötöttségeitől, lehetne sok mindent csinálni, én
pedig az emberi korlátaimba vagyok beleszorítva, mert
már annyi idős vagyok, nagyon nehéz. Mikor elkezdi
összegezni az ember, hogy mit is csinált, mi kísérte végig az életét, azt jelenti, hogy már nem a feladatok foglalkoztatják, hanem a múltja. […] Kezdetben egy filia
tartozott ide, azóta jött hozzá négy, amiből három nem is
filia, hanem önálló plébánia volt.
Voltam perselyezni 1953 karácsonyán Kövesden.
Akkor még kiküldték a kispapokat. Nem is tudom, hány
misén gyűjtöttem a szeminárium javára. Reggeltől estig
tele volt a templom. Azokban a gyönyörű szép szűcshímzéses matyó bekecsekben jöttek az öregek és a fiatalok is, csodálatos élmény volt. Most pedig van egy nagyon tisztességes, kisebb közösség. […]
A matyók vallásosságát keményen megtörték. A családok hagyományaiban sok-sok hézag keletkezett. Új
vallási gyakorlatot kell kiépíteni. Nem azt jelenti ez,
hogy eredménytelen a magvetésünk, mindenhol ezt a
periódust éljük. Komoly a szekták befolyása Mezőkövesden is. Most építettek a jehovisták egy elég nagy
imaházat. Vannak Hit-gyülekezetesek is. Érzik a szekták, hogy a matyó ember természetében vallásos, olyan
jó alany, amit át kellene oltani. Voltak itt olyan időszakok, amikor nem lehetett velük foglalkozni, ezért senkitől
nem lehet számon kérni az elmúlt évtizedeket. A matyóknál az egyesületi élet mindig eleven volt, a kisközösségekben szépen füzérre lehetett őket fonni. Éppen
ezt akadályozták meg az elmúlt évtizedekben.
A szektáknál óriási dolog a személyes megszólítás,
mindenki úgy érzi, hogy őt hívták, és vállalja az apostoli
küldetést. A szektához tartozni nem passzív elkötelezettséget jelent, hanem megbízatást. Ha valaki oda bekerül,
akkor úgy érzi, neki a hitéért tenni kell, és valakit meg
kell nyerni. Nálunk, katolikusoknál az a gyakorlat, hogy
szégyenlősek vagyunk, még a családtagot sem akarjuk
segíteni abban, hogy közelebb kerüljön az Istenhez. Azt
mondjuk, majd ha felnő, döntse el ő. Én sem mozdultam
volna a jóra, ha nem ösztönöznek, akik felneveltek. Ezek
az igazi átkos következményei a múltnak, hogy ilyen
passzív magatartást ültettek el bennünk. Elhitették a
hamis tételt, hogy a vallás magánügy. Nem az Isten, az
ördög hirdette a sajtóban, rádióban, hogy tisztelni kell a
másik ember szuverenitását. Lehetne sorolni, hogy melyek azok a dolgok, amelyek most szétforgácsolják a
hitéletet. A hitoktatást meg lehet szervezni, a miséket,
körmeneteket is, templomot is lehet építeni, de a mentalitás megváltoztatásához új nemzedékek felnövésére van
szükség. Ehhez végtelen türelem, óriási hit kell, elszántság és megszállottság.
Nem szeretném, ha bárki is azt gondolná, hogy ez
egy kezelhetetlen helyzet. Az itteni emberek szívesen
simulnak hozzá a megszokott dolgokhoz. Ami Kövesden
megszokott, az a törvény. De ahogy a magánéletükben
felülvizsgálták ezeket a dolgokat, és új irányba indultak
el – már nem olyan a lakásuk, nem gyalog utaznak, felveszik a telefont, ha közölnivalójuk van – el kell fogadtatni, hogy az egyház életében is vannak új lehetőségek,
amelyek a nagy ügynek, de az ő személyes sorsuknak is
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a jobbulását jelentik. A hagyomány mellett az új értékek
is fontosak. Ebben a városban a szellemi értékek elszivárgása nagy kár. Nem annyi értelmiségi marad itthon,
amennyi kellene. Nem biztos, hogy ugyanolyan tempóban születnek az új értékek. […]
– Még a beszélgetés elején említette apát úr, hogy az
építkezéseiről külön is beszélni akar.
– Volt időszak, amikor egyéni teljesítményigényünket az építkezések jelentették, más kibontakozási lehetőség nem nagyon volt. Abban mérték le, ki milyen pap,
hogy mennyit épített. Nagyon helytelenítem ezt a „vakolatteljesítményt”. A hitoktatási bizottságban, még Kádár
érsek úr idején felkértek egy előadásra, aminek egyik
pontja volt, hogy ezt a vakolókorszakot mennyire bírálom. A hitoktatás, az evangelizáció elsődlegességét és
fontosságát akartam felébreszteni a kollégákban.
Persze minden építkezés látványos dolog. Normális
emberi vágy, hogy legyen látható nyoma annak, hogy
vagyok. Nem adnék kitüntetést semmilyen építkezésért.
Régen, ha valaki épített, vagy rendbe hozott valamit,
adtak neki egyházi elismerést. Magamnak se adtam volna, annak ellenére, hogy az egész papi életemet végigkísérte a malter. Már káplánkoromban is azért helyeztek
haza, hogy rendbe tegyem a templomot. Még nem voltam egészen kétéves pap, és már iparosokkal vitatkoztam. Ez folytatódott később is. Most éppen az országgyűlési képviselővel beszéltem telefonon, megpályáztam
ugyanis hárommillió forintot a templom felújítására.
Van egy kis praktikus eszem, apám megtanított rá,
hogyan kell bánni a pénzzel. Mindig körültekintően
költöttem el. Egy új templomot építettem, nyolcat renováltam, két új plébániát építettem és kettőt renováltam.
Összesen tizenkét templom- vagy plébániatetőt újítottam
fel, egyik sem volt kisebb 400 négyzetméternél, de volt
ezer négyzetméteres is. Jelenleg Kárpátalján egy magyar
iskola építésében van némi részem. Tiszaújlakon a Széchenyi István iskolát építik, ami 12 osztályos lesz. […]
Még egy építkezésben vagyok benne, Nagyivánban egy
idősek otthonát vállaltam át. […] Csincsén építünk egy
templomot. […]
– „Igazi” papi tevékenységei közül mit végez legszívesebben atya?
– Egészen fiatal koromtól kezdve szerettem volna olyasmit csinálni, ami kreatív módon foglalkoztat, de nem a
malterosládában testesül meg. Azt álmodtam, hogy
könyveket fogok írni. Ez már akkor zátonyra futott,
amikor a tanulmányaim Egerrel befejeződtek. Ezt soha
nem ambicionáltam, nem is fogalmaztam így meg, arra
gondoltam, majd a jó Isten elrendezi. A teológiában
szerettem volna elmélyedni, de abban az időben nem
küldtek senkit sem tovább az osztályainkból. Talán a
korabeli politikai zűrzavar volt az oka, és az események
őket igazolták, mert a pesti szemináriumot politikai
okokból egyszer-kétszer szétzilálták. Itt maradtam, és
nem volt „miből” megírni a könyveket.
Kispapkoromban valaki felhívta a figyelmemet arra,
az lenne talán számomra a legmegfelelőbb, ha gyerekekkel foglalkoznék. A hitoktatást mindig szívesen csináltam, meg hatvanéves koromban is. Úgy érzem, tudok a
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gyerekekkel bánni. A hittanórát kézben tudtam tartani, és
magam is élveztem, de aztán annyi feladat jött, hogy
abba kellett hagynom. […]
– Sokan a magánnyal küzdenek meg legnehezebben papi
életük során.
– Mindig a papi élet legnagyobb keresztjének tartottam a
magányt. A káplánjaimnak is felhívom erre a figyelmüket. A velük való kapcsolatomban mindig volt bizonyos
módszeresség, úgy tekintettem, ha az Isten egymás mellé
rakott bennünket, ezzel célja volt. Ezért rendszeresen
beszélek nekik az élettapasztalataimról, de úgy, hogy ne
tűnjék oktatásnak. […] De a magány nagy próbatétel. Az
az elidegenedés, ami a papság körében egyre inkább
eluralkodik, ebből fakad. A televízió nem tudja pótolni a
másik embert. A civil életben is megcsal, ma már a családok se járnak egymáshoz, nincsenek baráti, rokoni
kapcsolatok. Az emberek elfelejtik a nyelvet, nem tudják
megszólítani egymást. Annál nincs rosszabb dolog, ha
egy káplán az első fizetéséből televíziót vesz. A plébánián van egy, de nem a szobámban, hanem egy közös
helyiségben, így jobban meg tudjuk beszélni, ha valamelyikünknek ránehezedik a lelkére valami. Együtt ülünk,
és beszélgetni is lehet.
– Tud úgy imádkozni, mint harminc évvel ezelőtt, olyan
bizalommal az Istenhez fordulni, vagy már van ebben a
kapcsolatban valamiféle megszokottság, fásultság ?
– Ez is alkati kérdés lehet. Engem nem kápráztattak el az
eredményeim. Úgy tekintettem, hogy ez a dolgom. Minden munkámnál arra gondoltam, az Úristennek a
kezeügyében voltam, és talán úgy sikerült ezeket intéznem, ahogy Ő elvárhatta tőlem. Mindig úgy tekintettem,
hogy a munka az én legeredményesebb imádságformám.
Az Isten rám bízta, és én igyekeztem megcsinálni a legjobb képességem szerint. Ez az imaéletem egyik kikristályosodása. Ahogy Szent Ignác megfogalmazta: Mindent Isten nagyobb dicsőségére! Vagy ahogy Szent Pál
mondja, akár esztek, akár isztok, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Akkor az evés, ivás, munka, szórakozás,
minden imádsággá válik. […]
– Egyszer majd meg kell állnia az Isten ítélőszéke előtt,
hogy elszámoljon az életével. Gondol-e erre néha, hogy
készül rá.?
[…] Elsőéves teológus voltam, amikor P. Pálos tartott
nekünk lelkigyakorlatot. Azt mondta akkor, 1951-ben,
hogy olyan papságot kapnak örökségül, amit nem fog
elfelejteni a történelem. Gyönyörű provokáció volt egy
fiatalember számára. Hősiességre hívott meg bennünket,
Ahogy említettem, nem tudtam mindig hős lenni. Törékeny ember voltam sokszor, de úgy érzem, a fiatalkori
álmok voltak igazak. Ne is felejtse el a történelem ezeket
az időket, amelyeken végiggázolt ez a két papi nemzedék. Nem azért, hogy babérkoszorút fonjanak a fejükre,
hanem azért, mert igyekezett elvégezni becsülettel a
kötelességét.
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Elbúcsúztunk Pelbárt atyától
Eltávozott közülünk Rácz István Pelbárt atya, az egri rendház perjele,
templomigazgató és a ciszterci gimnázium, szakközépiskola, kollégium
spirituálisa. A zirci anyamonostorban hunyt el 2008. február 11-én, életének
88. évében. Végrendelkezése szerint Egerben, a Fájdalmas Anyáról nevezett
(Hatvani) temetőben a ciszterciek sírboltjában helyezték örök nyugalomra.
Temetése napján, február 16-án, hétfő délelőtt 11 órakor az egri Székesegyházban koncelebrációs szentmisében imádkoztunk lelki üdvéért. A szentmise főcelebránsa dr. Katona István püspök atya volt, a rendtársak nevében
Újfalussy Ottó ciszterci atya búcsúzott tőle, felidézve volt évfolyamtársának
alakját, egyéniségét, csendes, szorgalmas tevékenységét. A szentmise végén
a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium tanárai és diákjai is elbúcsúztak
Pelbárt atyától. A temetési szertartást dr. Zakar Ferenc Polikárp zirci főapát
végezte.
Rácz István Pelbárt 1922. január 1-jén született Kecskeméten. A gimnáziumot szülővárosában, a piaristáknál, az utolsó két osztályt a Ciszterci Rend
Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumában végezte, ahol 1942-ben érettségizett.
Ekkor jelentkezett Zircen a Ciszterci Rendbe. „Egyéniségemnek ez a családias szellemű szerzetesrend felel meg legjobban.” – írta.. Egy év noviciátus
után négy évig Zircen végezte teológiai tanulmányait. 1947. június 24-én
szentelték pappá. 1947-től 1949 novemberéig mint fizika-matematika szakos
egyetemi hallgató tanult Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen. Ekkor a kommunista államhatalom kizárta a
szerzetesrendek tagjait az egyetemről. 1949–1950-ben az erre alakult szerzetesi, rövid ideig megtűrt főiskolán folytatta a
szaktanulmányait. A szakvizsgát letette, de 1950 nyarán a Rend feloszlatásakor az egyetem befejezéséhez még hiányzott a
gyakorlóév.
A szerzetesrendek feloszlatása után Badalik Bertalan veszprémi püspök zirci káplán-hitoktatónak vette át, majd 1951
őszén Nagyesztergárra küldte plébánosnak.
1953. március 27-én letartóztatták, először 12 évre, majd másodfokon 7 évre ítélték, melyet az ’53-as amnesztiával
harmadoltak, így 4 és fél évet töltött börtönben. „Utólag – bár nem vágyik oda senki sem – nem cserélném el, mert ott is
sokat tanultam és tapasztaltam: emberismeretet, mert ott nem lehetett kétszínűsködni. Aki tisztességes gondolkodású, az
tisztességes, de aki nem, az nem tudja magát sokáig tartani, nem úgy, mint a civil életben. A börtönben megismertük egymást, egymás viselkedését, gondolkodását, nemcsak velünk szemben, hanem az eszméivel szemben is.”
„A börtön után civil munkát kaptam, habár papi munkát is mindig végeztem, de «társadalmi munkában». Ahol elfogadtak, ott kisegítettem. Endrédy Vendel apát úr ajánlására Pannonhalmán, a szociális otthonban vállaltam könyvelői állást.
Ott csöppentem bele a közgazdasági és könyvelői munkába. 5 és fél évig dolgoztam ebben a szociális otthonban, ekkor a
szükséges tanulmányokat – mérlegképes könyvelői, az államháztartási ismereteket – is elvégeztem. Majd 1963-tól Pestre
kerültem az Országos Mentő-szolgálathoz Itt beruházóként dolgoztam több mint tíz évig. Mindenféle beszerzéssel kellett
foglalkoznom, így a mentőállomások építésének lebonyolítása is a feladatom volt. 1973-ban egy olyan vállalthoz kerültem,
amely munkásszállásokat épített és tartott fenn. Ez is elvett 10 esztendőt. 1982-ben mentem nyugdíjba és kerek 20 éven át,
mint «nyugdíjas» a Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat hívására, társadalmi munkában kamatoztattam az évtizedek során
tanultakat a szociális otthonok létesítésénél. A szerzetesrendek újra indulása után már hivatalosan is kaphattam papi megbízatást: Budapest XI. kerületi Emmausz kápolna lelkésze voltam.”
2002 augusztusában a zirci főapátúr Egerbe helyezte az intézet spirituális vezetőjének. Vasárnapokon, iskolai ünnepeken – a fogadalomtétel, a ballagás és a Szent Erzsébet-napi ünnep alkalmával – Pelbárt atya rendszeresen szólt a diákokhoz. A Szent Bernát templom templomigazgatói feladatát is ellátta.
„Nekem a hivatásomhoz való hűség nagyon fontos, mert ezen keresztül a Jóisten mindig megsegített. Nem kényszerből, keservesen, hanem mindig vidáman végzem a munkámat. Mindenhol tudták, hogy pap vagyok, és hogyan viselkedjenek
velem, de én is mindig tudtam, hogyan kell nekem viselkednem.” – olvashatjuk az iskolánk diákjainak adott interjúban.
Az örökké tevékenykedő, minden idejét hivatásának szentelő szerzetes emléke marad meg bennünk is, akinek ez a kor
nem tette lehetővé, hogy szerzetestanári pályájának szentelje életét. Mégis az Egerben töltött évek talán ennek a hivatásnak
egy kis örömét és szépségét is jelenthették számára, hogy nyughelyül az egri ciszterciek sírboltját választotta. Mi öregdiákok meghatódva álltunk a hosszú idő után újra megnyitott ciszterci sírboltnál, ahova tanáraink mellé Pelbárt atyát is helyezték, és halálában közelebb érezzük magunkhoz.
Isten adjon neki örök nyugodalmat!
––––––––––––––––––––––
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Dr. Faluhelyi Fischer János Németországban élő diáktársunk ebben az évben ünnepli 75. éves érettségi évfordulóját. Dr. Zakar Polikárp zirci főapát úrhoz írott levelében köszönte meg ciszterci tanárainak áldozatos tanítónevelő munkáját
Levelét engedelmével mi is olvashatjuk.
Excellenciás Uram!
Bár hihetetlen, de így igaz. 75 évvel ezelőtt érettségiztem a Ciszterci Rend egri Szent Bernát Gimnáziumában.
Dr. Kürti Menyhért volt az igazgatónk, dr. Pataki Vidor
az osztályfőnökünk, Baksa Kristóf, Peszeszér Asztrik és
Richter Mátyás voltak érettségiztető tanáraink. Mi voltunk az utolsó osztály, amelynek a görög nyelv még kötelező tárgy volt. Tanárunk Tobákos Kilit volt. Osztályfőnökünk a ballagás előtti utolsó órán elbúcsúzott tőlünk.
Záró szavai körülbelül így hangoztak: „Őrizzétek meg
idealizmusotokat. Eddig a szülői ház és az iskola védelme
alatt álltatok. Most, hogy kiléptek az életbe, ez az oltalom
megszűnik. Az élet azonban nagyon kegyetlen. Megtámad,
lever, összetör benneteket, és ha ott feküsztök az út porában, idealizmusotok lesz az az utolsó rongydarab, amivel
vérző sebeiteket befödhetitek.” Akkor diákkorunkban úgy
gondoltuk, szép szavakat szedett össze Pataki tanár úr.
Sajnos, nagyon hamar rájöttünk, hogy ezek a szép szavak
nagyon is igazak voltak. „Magister optimus” – nála jobb
tanárt elképzelni sem lehet.
A mi osztályunk még a szokásos 10 éves érettségi találkozót sem tudta megtartani, mert szinte az egész osztály katonai szolgálatot teljesített. Én magam is az orosz
fronton voltam a Magyar Királyi 2. Páncélhadosztály
keretében.
Amíg diákok voltunk, természetesen nem éreztük,
hogy mi valami többet, valami „pluszt” kaptunk. Csak
amikor egyetemre kerülve az ország különböző részéből
jövő fiatalokkal jöttünk össze, akkor döbbentünk rá, hogy
mit jelentett az, hogy ciszterci diákok voltunk. Főiskolai
tanulmányaimat a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen végeztem, ahol 1939-ben gyógyszerészi oklevelet kaptam.
Életrajzommal nem akarom zavarni Főapát Urat. Csak
pár szót röviden. Mint katona, 1944. december 24-én
nyílt paranccsal Pestre kellet mennem. Mire fölértem, az
oroszok körülzárták a várost. Se ki, se be. Levethettem
volna az uniformist, hogy számomra véget ért a háború.
Minket azonban nem így neveltek. Első utam a Székesfővárosi Katonai Parancsnokságára vezetett. „Nem tudok
alakulatomhoz visszatérni, kérek beosztást.” Kaptam, így

katonaként élvezhettem végig a város kegyetlen ostromát.
1945 januárjában orosz hadifogságba kerültem. Isten
segítségével innen sikerül megszöknöm. Később, mint
gyógyszertárvezető elvesztettem 5 gyermekes családdal
állásomat, mert – állítólag – lázítottam az egyházi iskolák
államosítása ellen. Később pedig mérhetetlen nyomást
gyakoroltak a „párt”-ba való belépés érdekében, ami
számomra elképzelhetetlen volt. Egyszer sikerült „káderlapomat" megtekinteni. Majd másfél gépelt oldal a szakmai vélemény. A szakemberek igazán nem takarékoskodtak a szuperlatívusokkal, de ami később jött: „Politikailag
abszolút megbízhatatlan, volt horthysta tartalékos tiszt,
klerikális beállítottságú és gyermekeit is ebben a szellemben neveli.”
Amikor már nem bírtuk tovább a nyomást, elhatároztuk, hogy elhagyjuk az országot. Olaszországi nyaralás
ürügyén sikerült útlevelet kapnunk. Németországban
diplomáinkat (feleségem szintén gyógyszerész) nosztrifikálták. A Frankfurt-i Goethe-Egyetemen letettük a német
approbációs vizsgát. Feleségem bérelt, majd vett egy
gyógyszertárat, én pedig a világ egyik legnagyobb (csak
az amerikai Dupont-cég tudott vele versenyezni) vegyi
üzem gyógyszerkutatási osztályának lettem vezető tudományos munkatársa. 65 éves koromban nyugdíjba kellett
mennem, de mint „freier Mitarbeiter” ugyanabban a beosztásban még öt égig tovább dolgozhattam.
Most 93. életévemben is hálával gondolok vissza ciszterci tanáraimra, akik megtanítottak arra, hogyan kell az
életben a nehézségek árán is helytállni és tovább lépni.
(Édesapám is mindig büszke volt arra, hogy premontrei
diák volt, a gimnázium alsó osztályait Kassán, a felső
osztályokat Rozsnyón a híres krasznahorkai vár közelében végezte.)
A múlt század húszas-harmincas éviben a Ciszterciek
megkísérelték, hogy belőlem embert faragjanak. Tulajdonképpen az volt a célom, hogy mindezért Főapát úrnak
köszönetet mondjak, hálámat fejezzem ki.
Kérem. fogadja legőszintébb tiszteletemet
Kelt Wiesbadenben, 2009. év március hó 17-én.
Dr. Johann Fischer

***
Dr. Pataky Barnabás budai öregdiáktársunk „Pataki Vidor utolsó éveiről” c., múlt számunkban közölt cikkhez
fűzött megjegyzést, pontosabbá téve Vidor atya utolsó napjainak történetét.
„1973-ban feleségemmel a franciaországi Les Faverges-ben laktunk, és szeptember 22-ére szerveztük meg otthonukban
a 25 éves érettségi találkozót. (Az 1948-ban érettségizett osztálynak akkor több mint fele külföldön élt.) Erre meghívtuk
Pomázi Celesztin osztályfőnökünket és történelemtanárunkat, Pataki Vidort is. Pataki tanár úr repülőgépe szeptember
18-án landolt, az Egyesült Államokból (az irvingi monostorból) érkezett. Előtte Kanadában volt, ahová régi tanítványai,
Lantosék-Markóék hívták meg. A találkozón, szeptember 22-én a szentmisét osztályfőnökünk Pomázi Celesztin, szentbeszédet Pataki Vidor mondotta az eteaux-i templomban. Vidor atya 24-én repült haza, együtt utazott tanítványával,
Lengyel-Oguz Jánossal. Másnap, itthon érte későbbi végzetes agyvérzése.”
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hírek...hírek...hírek...
• 20 ÉVE ALAKULT ÚJRA A CISZTERCI DIÁKSZÖVETSÉG – 1989. április 29-én kelt levélben a volt ciszterci gimnáziumok öregdiákjait Tárkányi László és Urbán Gusztáv hívták Nagyvenyimbe, a Magyar
Ciszterci Diákok Szövetsége alakuló ülésére. Mindannyiunk számára feledhetetlen volt a május 20-i találkozó
Nagyvenyim templomkertjében, ahol az öt gimnázium öregdiákjai jöttek össze. Újból láthattuk a ciszterciek fehérfekete habitusát, és találkozhattunk Polikárp atyával, a ciszterciek generális apátjával, Károly atyával, a zirci apáttal –
nagyon sokan itt tudták meg, hogy van zirci apát! –, és a házigazdával Égi Konrád atyával, nagyvenyimi plébánossal. A
templomban tartott közgyűlésen az öt ciszterci gimnáziumból összegyűlt 88 öregdiák (és 23-an meghatalmazottak útján) újból megalapította a Ciszterci Diákszövetséget. Az diákszövetség elnöki tisztségét dr. Farkas András vállalta, a
titkárnak is egri öregdiákot, Tárkányi Lászlót választotta meg a közgyűlés.
A szövetség célja ma is változatlan: - hogy a magyarországi ciszterci gimnáziumokban járt egykori növendékeket
összefogja s bennük ébrentartsa azt a szeretetet, mely az iskolaévek folyamán egymás iránt, s azt a hálát, mely tanáraik és iskolájuk iránt kifejlődött; – ahogy az akkori Alapszabály is szólt.
•

CISZTERCI VILÁG

Rio de Janeiro érsekének nevezte ki XVI. Benedek pápa Orani João Tempesta ciszterci atyát.
1950 júniusában született Brazíliában, S. Jose do Rio Pardo városában, 1967-ben belépett az ugyanabban a városban
levő ciszterci kolostorba. 1974-ben szenteltek pappá. Kolostorában előbb plébánosként, majd perjelként, végül apátként
működött. 1997-ben egy kisebb egyházmegye püspökévé nevezték ki, 2004-ben pedig egy braziliai nagyváros, Belém
érseke lett.
Hagyományosan Rio de Janeiro érseke egy-két éven belül megkapja a bíborosi kalapot.
***

Március 21-én benedikálta Anselm van der Linde 38 éves ciszterci atyát a Wettingen-Mehrerau új apátját, a Mehrerau-i
Kongregáció új prézesapátját Maurus Esteva, a rend generális apátja a mehreaui kolostor templomában. Anselm atya
1970-ben született, 1994-ben lépett ciszterci rendbe, 1999-ben szentelték pappá. Mehreaui ciszerci apátság Ausztria
Vorarlberg tartományában
Ez az apátság ún. területi (nullius) apátság, mint Magyarországon a panonhalmi főapátság, így az apátja az osztrák püspöki kar tagja. A Mehrerau-i Kongregációhoz világszerte tizenhárom ciszterci apáca- és hét férfimonostor tartozik, ahol
összesen 370 szerzetes él.
***

Pécsett a Miasszonyunk Női Kanonokrend intézményeit a Ciszterci Rend Zirci Kongregációja vette át. Dr. Zakar Ferenc Polikárp zirci főapát rendelkezésének értelmében az óvoda, iskola és kollégium 2007 nyarán közös igazgatású
összetett intézménnyé alakult át új néven: Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Kollégium; rövid nevén Ciszterci Nevelési Központ.
A Miasszonyunk Rend 1851-től 1950-ig működtetett elemi iskolát, gimnáziumot, tanítóképzőt. A rendszerváltozás után
Maróti Jolán M. Assumpta kanonok nővér, rendfőnöknő 1991-ben alapította a Miasszonyunk Kanonokrend Óvodáját,
1999-ben az Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános és Zeneiskolát. 2004-ben megnyitotta a rend tulajdonába
visszakerült lánykollégiumot. Végrendelete szerint a nővérek halála után az intézmény tulajdonjoga a Ciszterci Rend
Zirci Apátságára szállt át.
:www.cnkpecs.hu

•

KULCSÁR KÁLMÁN AKADÉMIKUS 1946-ban érettségizett diáktársunk munkásságáról olvashatunk igen részletes írást 80. születésnapja alkalmából a Mérleg c. negyedévenként megjelenő folyóiratban. Íme néhány
részlet a cikkből:
Kulcsár Kálmán Ottawában — mint Antall József bizalmából az új köztársaság nagykövete — „Két világ között” című
és „Rendszerváltás Magyarországon 1988–1990” alcímű könyvének bevezetőjében áttekinti „életének döntő perceit”.
Kezdve 1944 októberétől, amikor a 17 éves egri diák „leventeként” dezertált a „Nyugatra” sodródásból, folytatva a
kommunista hatalomátvételt megelőző évekre eső pályaválasztásával, ahol a „klerikális magatartás miatt” Egerből
eltávolított tanárszülők és a lényeglátó papköltő, Ágoston Julián és más ciszter tanárok által nevelt ifjú választhatott a
vallási alapon amerikai csapatokat váró álmodozók, a pártkatonák kinevelését célzó népi kollégiumok és a Honvéd
Kollégium között. Ez utóbbi melletti döntésében a középosztályi körökben „igazi úri hivatásnak” tartott hadbírói pályáról való naiv elképzelései is közrejátszottak. Majd az 1956-os decemberi statárium miatt a hadbírói tisztség önveszélyes
feladásán vagy az MTA Szociológiai Kutatóintézet igazgatói székének Hegedüs Andrástól 1969-ben történt töprengő
átvételén keresztül a köztársaságielnök-jelöltség két évtizeddel későbbi, a másik belső rendszerváltó kulcsszemély,
Pozsgay Imre előtt elnyert köztársaság elnöki pozícióra való jelölés elfogadásáig, ahol a BBC riporterének kérdésére,
milyen párthoz érzi magát közelebb, ezt válaszolja:
„Nem párthoz, nem is pártokhoz, hanem olyan irányzatokhoz, amelyek minden pártban megvannak. Minden pártban
található ugyanis olyan irányzat, amely a nemzeti felelősséget tartja szem előtt, és minden pártban találhatók olyan
irányzatok, amelyek készek az együttműködésre” […]
Kulcsár Kálmán, a mindkét oldal iránti tudományos belátások mélyítésében előnyös (ugyanakkor az ugyanezen oldalak
felől jövő politikai bizalmatlansággal is természetesen számoló) központi pozíciójából látja a két zsákutcatípusból kive-
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zető utat. Azt tehát, hogy sem a másik fél legyőzése, sem a mindenáron való kiegyezés erőltetése, hanem csupán egy
közös problémamegoldás akarását megalapozó bizalom élesztheti fel a kiút reményét.

A BUDAI SZENT IMRE GIMNÁZIUM történetét olvashatjuk Brisits Frigyes OCist Bitter Illésről, az
iskola első igazgatójáról írt, ragyogó kivitelezésben, sok korabeli fényképpel illusztrált könyvében. Brisits Frigyes nevére
diákkorunkból is jól emlékezhetünk, hisz’ nyolc osztályon keresztül az Alszeghy–Sík–Brisits Magyar irodalmi olvasókönyveiből, majd felsőosztályokban A magyar irodalom története c. tankönyvekből tanulhattuk.
„Brisits Frigyes dr. jelen művét ötven évvel ezelőtt, 1958-ban, 68 éves korában írta. Mondanivalója mégis érvényes ma is,
mert nemcsak Bitter Illés életét állítja elénk, de egyúttal a magyar ciszterciek történetének kifejletét is feltárja, a maga felülmúlhatatlan és mégis nagyon objektív stílusával.” – írja Polikárp főapátúr a könyv beköszöntőjében.
„Öregedésünkkel arányosan tisztulnak diákkori emlékeink, amit Brisits láttató szövege még élőbbé tesz. Talán ennek a munkának a legnagyobb értéke az, hogy élővé tudta tenni számunkra, például a mi időnkben már nem élt Békefi
Remig apáturat, ugyan így inkarnálódik valósággá a bennünket tanító tanári kar az utánunk jötteknek. De a tanárok
mögött kirajzolódik az a megfoghatatlan összetartó erő, szellem, amit röviden a ciszterci »Rend« fogalom jelent.” – írja
a Budai Fehér Feketében megjelent recenziójában kedves budai öregdiák barátunk, dr. Balogh Endre, aki fáradhatatlanul munkálkodott a könyv megjelenésének érdekében. A könyv kiadója a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium.
•

KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! Győry Iván (47) Ansonia C.T. (USA) –200
USA dollár; Húsvéti Sándor (45) Toronto (Canada) – 50 Kanadai dollár; – (Elnézésüket kérjük kedves diáktársainktól,
mivel az előző számunkban kellet volna szerepelniük.) –– Bajka Imre (41) Budapest – 10 000 Ft, Fluck (Raggambi)
Ottó (47) Mc Lean, VA (USA) – 56 400 Ft, dr. Hibay Györgyné Eger – 20 000 Ft, dr. Nagy Andorné (tanár) Eger –
10 000 Ft, dr. Orosz Antal (52) Budapest – 10 0000Ft, dr. Péntek Márta Budapest – 10 000 Ft, dr. Székely György (44)
Debrecen – 10 000 Ft, dr. Tóth Sándor(35) Gödöllő – 20 000 Ft.
•

KÖSZÖNTJÜK ÚJ TAGJAINKAT, akik kérték az újságunk küldését: Dankó László (53) Győr.

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.
•

–––––––––––––––––––––

HALOTTAINK
Győri János diáktársunk 2008 december 30-án hunyt el, 87. életévében. 1922. június 14-én született Nagyrédén
szegény földműves család második gyermekeként. Középiskoláját a gyöngyösi gimnáziumban kezdte, majd 1937-ban a
Szent Bernát Gimnáziumban folytatta, ahol 1941-ben érettségizett. Az egri Hittudományi Főiskola hallgatója volt 1946ig, majd 1951-ben az egri Tanárképző Főiskolán szerzett tanári oklevelet földrajz-természetrajz szakon. Ugyanitt szerezte a történelem, kémia, politikai gazdaságtan, biológia diplomáját is. Később, 1967-ben, a budapesti Eötvös Lóránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán történelem-népművelés szakon középiskolai tanári diplomát is szerzett.
Biológia-földrajz szakos tanárként került 1955-ben Jászkisérbe, a 6000 lakosú nagyközségbe. Szívéhez talán a néprajz állt legközelebb. A ’60-as években pedagógus feleségével együtt folytatott munkásságuk nyomán indult fejlődésnek Jászkisér kulturális élete. 1984-ben már Makovecz Imre által tervezett Művelődés Háza is épült a községnek, helytörténeti kutatásai nyomán pedig egy – több mint kétezer tárgyból álló – helytörténeti múzeumot is kialakítottak. Már
1978-ban itt, Jászkiséren elindultak azok a játszóházas foglalkozások, gyermekprogramok, melyekhez hasonlót még ma
is hallatlanul korszerűnek, úttörőjellegűnek érezzük a nagy múzeumoknál, intézményeknél, melyet Győri Jánosék korukat jócskán megelőzve évtizedek óta gyakoroltak. Tanulmányai jelentek meg a Honismeretben több Múzeumi Évkönyvben. Munkásságát számos elismerés is kísérte, többek között: Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje, Jászságért díj.
Győri János Jászkiséren töltötte életének nagy részét. Itt is temették el nagy részvét mellett, többen méltatták élete
munkásságát. Több ezer gyermeket tanított pályája során, akik tisztelegve emlékeznek volt tanárukra.
Azt a szellemiséget vitte és teljesítette ki életében, amit az iskolájából hozott.
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