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A TEMPLOM ÉS AZ ISKOLA 
 

Beszélgetés Hugyecz János templomigazgató atyával  
 
A templomot s az iskolát nemcsak Reményik Sándor kapcsolja szorosan össze szenvedéllyel írt költeményében, 

hanem nekünk, egri ciszterci diákoknak is egyet jelentett. Az iskolából tanáraink vezettek a templomba, diákéle-
tünk mindennapjaiban is egynek éreztük az Isten- és az oktatásházát.  

A világ változott és a negyven év után újraindult iskolában is sok minden másképpen alakult. A templom és 
az iskola visszakerült a rendhez. Újból ciszterci a gimnázium, azonban ciszterci szerzetesek már (most?) nincse-
nek Egerben. A templom gondozását a templomigazgató végzi. Hosszabb időn át még ciszterci atyák vállalhat-
ták, tavaly augusztusig pedig egy volt ciszterci diák, Veres Árpád látta el ezt a szolgálatot. A múlt év augusztusa 
óta Hugyecz János atya, az érseki szeminárium prefektusa kapta ezt a megbízatást. Ma ő a templomigazgató.  

Arra voltunk kíváncsiak, hogy ma milyen kapcsolatban van egymással a templom és az iskola. Felkerestük 
János atyát, aki szívesen vállalta a beszélgetést erről a témáról. 

 
Milyen kapcsolatot tart János atya a Gárdonyi Géza ciszterci gim-

náziummal? 
A Gárdonyi iskola létszáma közel kétszerese a Szent Bernát gim-

náziumnak, ez a közösség együtt ma csak a bazilikában fér el. Kap-
csolatom legfontosabb része: találkozás az iskola diákjaival hétköz-
naponként a reggel nyolcórai osztálymiséken. Minden osztálynak 
havonta egyszer kell ezen részt vennie. (Az iskolában 25 osztály van, 
így minden közösségre havonta kerülhet sor.) Épen most kaptam meg 
az iskola igazgatójától az osztálymisék beosztását a következő hónap-
ra. A reggeli miséken egy-egy osztály diákjai szolgálnak: fiuk minist-
rálnak, a lányok felolvasnak. A vasárnapi 10 órás miséken – osztá-
lyonként, a megadott beosztás szerint – az Egerben lakó diákok adják 
a miseszolgálatot.  

A kapcsolat fontos részét jelentik a lelkinapok is, ilyeneket már 
több ízben is tartottam az iskola diákjai részére. Utoljára adventben, 
az iskola dísztermében a végzős diákok számára, 122 fős közösség-
nek. Előtte kértem az osztályfőnököket, kérdezzék meg diákjaikat, 

miről szeretnének hallani?  
Sok kérdést kaptam tőlük. Egy pár téma, amely érdekelte őket: a cölibátusról, hogyan válhatunk keresztény felnőtté? 

mi lesz a halál után? stb. Jó kapcsolat alakult ki ezzel közösséggel, a kérdéshez. Ilyen rövid idő alatt azonban még kevés 
személyes kapcsolat alakulhatott ki. 15–20 azok száma, ők nagyobbrészt a ministránsok, kiket jobban megismertem. De 
felhasználom az Internetet is a kapcsolattartásra. Külön szentmise van a két – a Szent József fiu- és a Szent Erzsébet 
leány- – kollégium diákjai részére a Szent Bernát templomban. Többször meghívnak az iskolai rendezvényekre, leg-
utóbb például a „gombavatóra”, ahol a kapcsolatépítésnek további lehetőségei adódnak. 

A vallás mennyire érdekli a fiatalokat? 
A többségük távolabb áll a vallástól, jó szándékkal „keresőnek”, a vallás iránt érdeklődőknek lehet őket nevezni. 

Sokuk számára nem sokat jelent a szentmise. Nagyon kevés az elkötelezett, öntudatos katolikus fiatal, de ez a helyzet a 
legtöbb katolikus középiskolában is. 

Vannak biztató jelek is, ezeket az Adventben tartott lelkinapon tapasztaltam. A templomban fejeződött be, és ott tí-
zen is felkeresték a gyóntatószéket. Persze a diákmiséken nem mindig ezek az arányok. Nagy hatása van az osztályfő-
nököknek is. 

Milyen élet folyik templomunkban? 
Hétköznap reggel 8 órakor, vasárnap 8 és 10 órakor van szentmise. A diákokon kívül van egy idősebb hívekből álló 

„törzsgárda” is. Szertartásoknak elsősorban a bazilika ad helyet, így a most következő nagyhéti három szentnapon is. 

Milyen kapcsolatot tud fenntartani atya a ciszterciekkel? 
Jó kapcsolatban vagyok az iskolával, az igazgató úr sok segítséget ad gazdasági ügyekben is. A zirciekkel elsősor-

ban az iskolán keresztül, vagy néha közvetlenül telefonon „találkozom”. Régi kapcsolataim vannak Brückner Előd Ákos 
ciszterci atyával, aki szeminarista koromban volt a lelkivezetőm. Annak idején Keszthelyi Ferenc püspök atyának vol-
tam a titkára Vácott, itt találkoztam ciszterci öregdiákokkal is. 

János atya 
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Havonként találkozom az egri ciszterci oblátákkal, a templom hittantermében tartják összejövetelüket, közösen 
imádkozunk, és kis tanítást, buzdítást mondok részükre. 

Hogyan oldható meg a templom fenntartása? Komoly kiadást jelenthetett az utóbbi években a mellékoltárok restau-
rálása, melyet Lékai Jusztin atya irányított, de még Polikárp főapát úr leállította az igen magas költségek miatt.  

A napi kiadásokat a perselypénzből tudjuk fedezni. Komolyabb költséget a fűtés jelenti. A templomban hőtárolós 
kályhákat használunk. Eddig havi 90 ezer forint volt a villanyszámla. Az idén sikerült ezt a költséget lefaragni, mivel 
15°C helyett 12°C-ot biztosítunk. 

A közel jövőben szükséges a hangosító berendezés felújítása. Reméljük ez megoldható lesz. 

Végül szeretnénk, ha az atya saját magáról is mondana valamit: a tanulmányairól, a hívatásáról.  
1975-ben születtem Vácott, de Nógrád megyében, Felsőpetényben nőttem fel. Általános iskola alsó osztályait ebben a 
650 lelkes kisfaluban végeztem, a felső tagozatot pedig a szomszéd községben, a középiskolát pedig a balassagyarmati 
Balassi gimnáziumban. 1993-ban érettségiztem, és Egerben, a Tanárképző Főiskolán történelem-hittanári szakon foly-
tattam tanulmányaimat. Egy év után jelentkeztem kispapnak, Keszthelyi püspök úr vett fel. A Központi Szeminárium-
ban hat évig tanultam, majd 2000-ben pappá szenteltek, mint váci egyházmegyést. 2000 és 2005 között püspöki titkár 
voltam Keszthelyi, majd Beer püspök atyák mellett. 2005 és 2008 között több plébánia plébániai kormányzójaként a 
váci előkészítő-szeminárium prefektusi feladatait láttam el. 2008-ben kerültem az érsek úr hívására prefektusként az 
Egri Érseki Papnevelő Intézetbe. 2011. augusztus 1-jétől lettem a Szent Bernát Lelkészség templomigazgatója. A pre-
fektusi feladatok mellett a főiskolán a nappali és a levelező tagozaton is tanítok. 

Köszönjük János atyának, hogy tájékoztatást adott részünkre. Kívánjuk, hogy ciszterci templomunk minél közelebb 
kerüljön a ciszterci iskolához. Ehhez a törekvéséhez kérjük Isten segítségét.  

 

––––––––––––––––––––––- 
 
 

Epizódok egy énekkar életéből 
 
Debreczeni Sixtus atya által létrehozott énekkar vezetője és a plébániatemplom kántora Máter Wéber M. Etelka an-

golkisasszony volt. Ő Pikéti Tibor tanítványaként szerzett diplomát orgona és egyházmegyei tanszakon a Liszt Ferenc 
Zeneakadémián. 

Szépen gyarapodott az énekkar létszámban és tudásban. Nem vettünk tudomást az egyre jobban eldurvuló egyházül-
dözésről. 

Egyik alkalommal azonban M. Wéber nem jelent meg a próbán. Azt mondták illegalitásba vonult. Igencsak szokat-
lan fogalom volt ez számunkra. Ugyanakkor nagy izgalommal töltött el bennünket ez a hír. Nem tudtuk, mi lesz az 
énekkarral. A követő napokban elvitték az angolkisasszonyokat Egerből ismeretlen helyre. Utóbb tudtuk meg, hogy 
Máriabesnyőt jelölték ki kényszerlakóhelyül számukra. 

A kántorkodás és az énekkar vezetése így megoldhatatlanná vált. Ekkor Sixtus atya összehívta a társaságot s feltette 
a kérdést: ki az, aki zenei ismeretek birtokában átmenetileg elvállalja az énekkar vezetését. Volt is jelentkező Havas-
Horváth Elemérné személyében. Ő volt a „Csibi néni”. 

Na de akkor ki legyen a kántor? Ekkor került oda egy fiatal fiú az orgonapadra: Koncz Attila. Mint öreg zeneiskolai 
növendék nyolc éves zongorai múlttal régóta áhítozott orgona közelébe jutni. Sixtus atya lelkesen támogatta mindkettő-
jüket. Így aztán továbbra is szólt az orgona és az énekkar minden vasárnap 10 órakor. 

Amikor M. Wéber visszatért az illegalitásból és visszavette az énekkar irányítását, Koncz Attila továbbra is kántor-
kodott vasár- és ünnepnapok 9 órai miséjén. Ezzel segítette M. Wébert. Mindezt tette egy kőhajításnyira a Dobó gimná-
ziumtól, ahol tanulmányait folytatta. Kántorkodását pedig 1953 szeptemberéig, amikor is Budapestre került a Műegye-
temre.  

Ezután már csak a szünetekben ült az orgonapadra az egri ciszterci templomban. 
Amit itt leírtam, az egri Szent Bernát templom történetében csupán egy kis epizód volt, de az itt megemlített szemé-

lyeknek egész életükre kihatott.  
Koncz Attiláné 

––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Többen kérték annak lehetőségét, hogy templomunk fenntartására adományt juttassanak. 
Átutalással az alábbi számlaszámra lehet az adományt átutalni: 

 

 

OTP BANK NYRT EGER 
11739009-20197667 

Szent Bernát templom 
3300 Eger, Széchenyi u. 15. 

 

Külföldről történő átutalásnál: IBAN: HU05 1173 9009 2019 7667 0000 0000 
  BIC (SWIFT) kód: OTPV-HU-HB 
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EGY SIKERES SZÍNIELŐADÁSRÓL 
Herczeg Ferenc: A Híd c. drámáját adták elő a Szent Bernát 

 gimnáziumban az államosítás évében 
 
Az iskolánkban nagy hagyományai voltak a színjátszásnak. A jezsuita korszakában ezt az oktatás fontos elemének tar-

tották. „… ebben az időben éppen Loyolai Szent Ignác tanításából következően, évente legalább egyszer színpadra kellett a 
diákoknak lépniük, s ott olyan tárgyú darabot kellett színre vinniük, amely szolgálja a keresztény erkölcsi nevelést, didak-
tikai szempontból pedig hasznos az ifjúság számára” – írja Kilián István egy. tanár diáktársunk. A későbbi időben, főleg a 
múlt század elejétől szinte minden évkönyvben találunk híradást az előadásokról. „Az énektanítás magas színvonala hozta 
létre az ifjúsági énekes színielőadásokat. Ennek eredete 1903-ba nyúlik vissza.”– írja Nagy Béni, ciszterci tanár Az egri 
főgimnázium története (1776–1914) c. 1913/14 évi Értesítőben olvasható értekezésében. S a világháborús megszakítások-
kal ez így volt az 1948-as államosításig, habár később már kevesebb „énekes” színdarab volt műsoron.  

 
1948 márciusában a szabadságharc centenáriumán is nagysikerű színielőadást rendeztek iskolánk diákjai, Herczeg 

Ferenc A híd c. drámáját 6 alkalommal is bemutatták. Sokak számára kedves emléket jelenthet az egyik szereplő, 
Hegedűs József  hagyatékából kapott „Meghívó”. 
 

 

A szereplők sorát átböngészve abban három diáktársunk nevét is olvashatjuk, akik ma is Diákszövetségünk tagjai: 
Mátray Dezső, Kádár István és Kékesy Tibor. Őket kérdeztük emlékeikről. 

Mátray Dezső leveléből: 
 

„Mi, akkori VII. és VIII.-os diákok és néhány VI.-os is nagyon komolyan és figyelmesen készültünk az említett da-
rabra. Ezt elvárták a ciszterci tanáraink is. 

Nem tudom ki volt a darab rendezője, úgy emlékszem legtöbbet dr. Hegyi Kapisztrán igazgató úr irányított bennün-
ket. Az ügyelői beosztást Hodász Henrik tanár úr gyakorolta. Emlékezetem alapján mi ciszterci diákok egy ún. beszéd-
gyakorlaton is átestünk. Ezt egy Budapestről jött civil előadó látta el.  

A díszleteket az egri Gárdonyi Géza színházból, míg a jelmezeket a budapesti Nemzeti Színházból kölcsönöztük – tu-
domásom szerint. Az öltözőnknek az Apát úr „kék” vendégszobája a rendház földszintjén, a lányok részére pedig –  úgy 
emlékszem –, a szomszéd szoba volt kijelölve. A lányokra mindig két Máter is »vigyázott«. A színpad mögötti spelunka  
– a tornaterem mögötti pincerész – volt  a sorra kerülő szereplők tartózkodási helye. Itt Hodász tanár úrnak is volt 
teendője. Sztentori hangon »csillapította« nemcsak a fiúkat, hanem a Máterokat is. 

 Az angolkisasszonyok gimnáziumából négy »vendégszereplő« segített, okosak és csinosak voltak. 
Magamról annyit, hogy örültem szerepbéli beosztásomnak (Havranek ezredes), mivel katonás elhívatottságom révén 

– tüzér katonaiskolai egykori ottlétem – nagyon is emlékeztető volt számomra. Testhezálló szerepem – mint »császári 
ezredes«– igen imponáló volt számomra. Ezt a  rövid szerepemet igyekeztem átéléssel, katonásan eljátszani. 

A Nemzeti Színházból kapott jelmezek mindegyike a szerephez készült, így az enyém is egy kártyával jelölve, ami tar-
talmazta a »Havranek«-i zubbonyomat, a teljes öltönyömet, valamint a kardot és a sárga-fekete kardbojtot is a csákóval. 

Hodász tanár úrról még annyit, hogy mindig foglalt legyen, gyakran sakkozott. Amennyiben »szabad« voltam, én is 
játszottam vele.” 

 

Kádár István, Amerikában élő osztálytársunk leveléből: 
 

 „A HÍD” emlékei elevenen élnek bennem. Erre a mi érettségünk évében került sor, mely egyben a ciszterci gimná-
zium utolsó éve volt. 

A hidat építő törekvések ideje, amikor nagyjaink a nemzet egyesítésének jelképét látják ebben. Ez a törekvés előképe 
a mai nemzeti összefogásnak, mely a Trianonban elszakított nemzetrészek egyesítését célozza. Így a hídépítés ma is 
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aktuális jelkép. A haladó, nemzetépítő törekvések mellett számomra egy frakkos, monoklis ficsúr szerepe jutott, mely a 
pozitív hősök céljainak értékét kívánta kontrasztjával kiemelni. 

A darab rendezésében talán Kelecsényi Ákos és Mikó Sándor tanárok vállaltak szerepet. Élénken él bennem a szín-
pad alatti pincerész szerepe, mely a felvonások előtt és között öltözők és más színházi kiszolgáló helységek céljait szol-
gálta. Ez a pincerész közvetlen kapcsolatban volt az orgonás alatti kiterjedt pincerészekkel, melyek az ostrom alatt 
óvóhelyként szolgáltak.” 

 

* * * 
Az előadásról a korabeli vékonyka Évkönyvben csak egy rövid jelentést olvashatunk: „Március 12–17-én a diákön-

kormányzat 6 előadásban színielőadást rendezett.”  
 

Az egri IGAZSÁG-ban olvashattuk 
 
 
 

Talán nemcsak a helyhi-
ány miatt volt ilyen szűksza-
vú közlés erről a sikeres 
teljesítményről. Ennek az 
időszaknak „demokratikus” 
sajtója minden alkalmat 
megragadott – erről az elő-
adásról szóló híradást is –, 
hogy az egyházi iskolák 
államosítását hangulatilag is 
előkészítse, nem kis mérték-
ben céltudatos hazugsággal 
is, ahogy erről a korabeli 
1948. április 11-i Új Ember-
ben olvashatunk. Ezt az 
újságcikket Urbán Gusztáv 
diáktársunk őrizte meg – 
[Kézikönyv. (Enchiridion Ci-
sterciense) X. kötet 699. o. 
1992.].  

Az „IGAZSÁG” (A Szo-
ciáldemokrata párt Heves 
vármegyei politikai lapja) 
1948. március 21-i és a „VI-
LÁGOSSÁG” 1948. március 
25-i számát pedig a színda-
rab egyik szereplője, Mátray 
Dezső diáktársunk őrizte 
meg, és adta át részünkre. 

 
 
 
 

 

: mét, amint azt háziszerzőjétől  
megkívánta. 

köre kiterjedtebb a puszta figyelmezte-
tésnél. 
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A „VILÁGOSSÁG” írta: 
 

 
 
 
 

… és mit olvashattunk az Új Emberben: 
 

 

1948. április 11. 
 

 
EGYES LAPOK szenzációhajhászásáról igen sok szó 

esett mostanában. Maguk a lapok is cikkeztek róla, a rá-
dióban pedig újságkiadók és főszerkesztők vitatták meg a 
kérdést. Persze a „nyájas” olvasóközönség a fővárosban, 
vagy a vidéken nem igen láthat bele a szenzáció-gyártás 
boszorkánykonyhájába. A dolgozó Magyarország reggeltől 
késő estig fáradozik, hogy helyrehozza a háborús károkat. 
Családapák és családanyák ezrei a mindennapi mesélhetés 
gondjával birkóznak. Sem idejük, sem kedvük nincs, hogy 
az újságok hírét elemezzék, vagy azokon sokat töprengje-
nek. Éppen ezért megismertetjük olvasóinkat azzal, hogyan 
készül a felfújt, kitalált szenzáció. 

Történt, hogy a Ciszterci Rend egri Szent Bernát gim-
náziumában 1948 március idusának századik évfordulója 
alkalmából előadták Herczeg Ferenc „A híd” című szín-
művét. Az Egri Igazság című helyi lap 1948. március 21-
i számában kifogásolta, hogy a gimnázium választása 
Herczeg Ferencre esett és alapos bírálatban részesítette az 
agg írót, akinek művei szerint semmiképpen sem fejezhe-
tik ki 48 igazi szellemét. A lapban éles hangon támadták 
Herczeg írói egyéniségét is. Nos, nekünk nem faladatúnk, 

hogy Herczeg Ferencet védelmezzük, vagy hogy írói 
munkálkodásáért katolikus szempontból különös lelkese-
dést érezzünk. Elvégre a Herczeg Ferenc műveiben meg-
nyilatkozó szellem nem éppen árasztotta azt a katolikus 
ethoszt, amelynek szolgálatát irodalmunkban keressük. 
Ám „A híd” című darabja a 48-as időknek éppen azt a 
fázisát ragadja meg, amikor a forradalom erői túlcsapnak 
a fontolgató Széchenyin és ellenállhatatlan erővel sodor-
ják a nemzetet a 48-as szabadság eszmék gyors megvaló-
sítása felé. A darab bemutatásának tehát pedagógiai 
szempontból ez lehetett különös indoka. 

Lássuk azonban, mi történt azután, hogy az Egri Igaz-
ság  cikke megjelent. A vidéki lap fölkerül Pestre, a pesti 
szerkesztők átböngészik s ha találnak benne valami érde-
keset, akkor azt feldolgozzák. Így történhetett a most is. 
Az egri lap eljutott a Világosság szerkesztőségébe s a lap 
március 25-i szermában már ilyen címen jelent meg: 

 

Így ünnepelték az egri Ciszterciták március 15-ét. 
Botrány Egerben Herczeg Ferenc színművének 

előadása miatt. 
A demokratikus ifjúság me hiúsította a darab 

második előadását. 
 

Ezek alatt a háromhasábos rikoltó címek alatt a kö-
vetkező cikk jelent meg a Világosságban. „Egerből jelen-
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tik: Az egri cisztercitáknál március 14-én és 15-én – mint 
az Egri Igazság közli – a növendékek tanáraik kezdemé-
nyezésére és irányítása mellett színielőadást rendeztek. 

Ezzel a színielőadással óhajtották megünnepelni 1848 
centenáriumát, de különösképpen nem találtak méltóbb 
darabot, mint Herczeg Ferenc „Híd” című egyfelvonásos 
(?) színművét. 

Annak ellenére, hogy a ciszterciták illetékes helyről 
jóindulatú figyelmeztetést kaptak, hogy ne adják elő 
Herceg Ferenc darabját, aki ma is csak a demokrácia 
jóindulatának köszönheti, hogy nem kell felelnie sötétem-
lékű revíziós tevékenységéért, és azért a sok vezércikkért, 
amelyben a Szovjetunió elleni háború továbbfolytatására 
buzdított. Emlékeztették a ciszterci vezetőket arra is, 
hogy Herczeg Ferenc darabja helyett inkább Katona Jó-
zsef Bánk Bánját, vagy bármely más klasszikus magyar 
író darabját mutassák be, a ciszterci vezetők nem törődve 
a figyelmeztetéssel, mégis Herczeg darabját adták elő. 

Az első előadás zavartalanul folyt le, mindössze azzal 
a kis szépséghibával, hogy az előadásnak a paptanárokon 
kívül nem volt nézőközönsége. A második előadásra 
azonban, amelyet március 15-én akartak megtartani már 
nem kerülhetett sor. 

Egyrészt azért, mert a szereplő ifjak közül többen, 
nem törődve az iskolából való kitiltás fenyegető veszé-
lyével, nem vállalták szerepüknek másodszori eljátszását, 
másrészt az előadás előtt felvonuló demokratikus ifjúság 
parázs tüntetésbe kezdett Herczeg Ferenc színművének 
színrehozatala ellen. 

A tüntetés következtében és a főszereplők hiányában, 
a második előadás elmaradt. 

Íme, a Világosság szenzációja! Mi történt azonban a 
valóságban? 

 

Valóság, amely „nem érdekes” 

 
Nos, a kezünkben lévő hivatalos jelentés szerint „A 

híd” című darab bemutatását a centenáriuma alkalmából a 
48-as ifjúsági bizottság választotta ki. Céljuk az volt, 
hogy a szabadságharc korának nagy embereit jelenítsék 
meg. Minthogy sem „A híd”, sem Herczeg Ferencnek 
egyetlen más műve sem szerepel a fasiszta, szovjetelle-
nes, antidemokratikus sajtótermékek jegyzékében, az 
intézet vezetősége hozzájárult a darab előadásához. Az 
illetékes tanárok gondosan áttanulmányozták a darabot és 
az egy két helyen félreérthető szövegrészeket kihagyták. 

A darab próbái már javában folytak, amikor az egri 
Nemzeti Bizottság egyik tisztviselője aggodalmát lejezte 
ki, hogy a darab előadható lesz-e. Megjegyezte, hogy a 
Nemzeti Bizottság még nem foglalt állást. Az illető 

ugyanezt közölte a próbákat vezető tanárral, amikor is ez 
utóbb személyesen is felkereste. A Nemzeti Bizottság 
semmiféle hivatalos megkeresést, vagy figyelmeztetést az 
intézethez nem küldött. Az említett tisztviselő felhívta a 
figyelmet arra, hogy március 15-én ne legyen előadás, 
hogy úgy ne tűnjék fel, mintha az iskola ki akarná vonni 
magát a közös ünneplésből. A tanár megnyugtatta az 
illetőt, hogy az intézet minden közös kivonuláson és 
ünneplésen részt vesz. Ez így is történt. Március 14-én 
este az iskola ifjúsága részt vett a fáklyás felvonuláson, s 
ott az intézet volt az egyetlen iskola, amelynek minden 
tanulója lampionnal jelent meg. Részt vett az intézet a 
48-as honvédsírok megkoszorúzásán is, miután két 
honvédsírt az intézet ifjúsága hozott rendbe; majd már-
cius 15-én teljes létszámban részt vett a Nemzeti Bizott-
ság által rendezett népgyűlésén és a tanári kar képvisele-
tileg megjelent a Palota Filmszínházban este tartott 
díszelőadáson is.  

A darabot főpróbaként 12-én és 13-án adta az intézet. 
Elsőnek az általános iskola, másnap a gimnázium nézte 
meg. 

A nagyközönség számára két napon rendezett előadást 
az intézet. Mindkét előadásra szabályszerűen kérte és 
írásban megkapta a rendőrségi engedélyt. Mindkét alka-
lommal 2–2 rendőr nézte végig a darabot, sőt másnap az 
őrparancsnok is megjelent ellenőrzőként. A március 14-
én tartott előadáson kb. 320 néző volt jelen. A másnapi 
előadáson nemcsak az összes (mintegy 350) helyet foglal-
ták el, hanem pótszékeket is kellett betenni és ülőhely 
hiányában többen állva nézték végig az előadást. Március 
16-án a leányiskolák ifjúsága töltötte meg zsúfolásig a 
termet; helyhiány miatt kb. 40–50-et vissza kellett külde-
ni, bár ekkor a teremben 405 ülőhely volt. Március 17-én 
a többi iskolák növedékeinek adták elő a darabot, ugyan-
csak zsúfolt nézőtér előtt. A közönség kért még egy elő-
adást, ezt azonban nem tartották meg, mert eredetileg sem 
terveztek többet. Ki kell emelnünk, hogy egyetlen előadá-
son sem történt semmiféle zavaró körülmény, egyetlen 
megjegyzés sem hangzott el. A közönség minden előadá-
son sok nyíltszíni tapssal jutalmazta a játékot. 

 

* * * 
 

Ez történt Egerben s ebből duzzasztottak háromhasá-
bos szenzációt és botrányt Budapesten. Úgy látszik, hiába 
hangzanak el nyilatkozatok a felfújt botrányok ellen, a 
lapok egy része túlteszi magát; nemcsak az igazságon, 
hanem a közfelfogáson is. Maguk a lapok vezetői is elis-
merik a botrányhajhászó szenzáció káros voltát, mégis 
újra és újra kiagyalt botrányokkal kell találkoznunk a 
sajtó egy részének hasábjain. Bizonyára reájuk is áll a 
latin mondás: ismerem a jót, mégis a rosszat cselekszem. 

 

––––––––––––––––––––––––––– 
 

Kérjük a kedves diáktársainkat, hogy a mellékelt csekken a 2012. évi tagdíjat szí-
veskedjenek befizetni, hogy a jövőben is mindenkinek küldhessük újságunkat. 

A tagdíjat 1991-ben 500 Ft-ban határoztuk meg, ami ma legalább 1000 Ft-nak felel meg. 
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MAGYAR CISZTERCIEK AMERIKÁBAN – III. 
 

Folytatjuk a Veni Sancte-i számunkban elkezdett 
cikksorozatot az Amerikába menekült magyar cisz-
terci szerzetesek 50 éves texasi életéről. A dallasi 
Miasszonyunk Ciszterci Apátság honlapján 
(www.cistercian.org) megjelent írás szerzője Brian 
Melton, 1971-ben a Dallasi Apátság középiskolájában, 
a Cistercian Preparatory School-ban végzett öregdiák. 

A III. rész beszámol az 1955 és 1958 közötti évek-
ről: a Dallasi Egyetem alapításáról, melyhez a magyar 
ciszterciek nagy segítséget nyújtottak, az ’56-os For-
radalomban kimenekült ciszterciekről, s a monostor 
építéséről. 

A cikket a szerkesztő unokája, dr. Oláh Tamás 
fordította. 

 

Az alapok lerakása  

1955-re úgy látszott, hogy a hányatott életű magyar 
ciszterciek sorsa jobbra fordul. Két traumatikus esemény 
állt mögöttük: menekülés otthonukból a szovjethatalom 
elől, és egy keserű összekülönbözés a római generális 
apáttal, Sighard Kleinerrel. A meglehetősen önkényes, 
parancsoló utasítása, hogy egy szemlélődő és mezőgazda-
sági munkával foglalkozó életet éljenek Wisconsinban, a 
kis Spring Bank-i monostorban – nehezen volt elviselhe-
tő. Most pedig egy örvendetes meghívás volt az asztalu-
kon – nem kisebb méltóságtól, mint az újonnan kineve-
zett Dallas-Forth Wort-i püspöktől, Thomas K. 
Gormantól –, melyben az újonnan alapított Dallasi Egye-
tem létrehozásához kérte segítségüket. 

Gorman püspök tisztában volt azzal, hogy a ciszterci-
ek jelentik a legnagyobb erőforrást a Dallasi Egyetem 
számára. Már eddig is nagy hatást tett rá a Namuri Szűz 
Mária Nővérek középiskolájában tanító két ciszterci, 
Ferenczy Csaba és Egres Odó atyák tevékenységéről 
szóló jelentés. Gorman püspök jó befektetésnek látta, 
mikor a ciszterciek nagyobb csoportját arra bátorította, 
hogy Wisconsinból Dallasba jöjjenek, de ciszterciek is 
előnyét látták annak, hogy a hó borította Wisconsinból és 
a meglehetősen hideg Kleinertől távol kerüljenek. 

Lényegében a cisztercieknek munkára, Gorman püs-
pöknek pedig tanárokra volt szüksége. Ez a megegyezés 
mintha a mennyben született volna, de a ciszterciek rájöt-
tek, hogy ennek is vannak a korlátjai. 

Nem mintha panaszuk lehetett volna a texasi körül-
ményekre. Februárban már hét szerzetes – Szödényi 
Demjén, Fehér Tamás, Simon Lambert, Monostori 
Bánk, Rábai Kristóf, Ferenczy Csaba és Egres Odó – élt 
és dolgozott a Forth Worth-i „Győzedelmes Miasszo-
nyunk” és számos más plébánián és iskolában Dallason 
belül. Amikor Nagy Anzelm atya megjött Wisconsinból, 
Lynch püspök korábbi rezidenciája a dallasi Svájci 
sugárúton (Swiss Avenue) lett az ideiglenes otthona a 
kis közösségnek. 

Ennél is többet jelentett a Szentszéktől kapott enge-
dély a dallasi tartózkodásukhoz, s márciusban a helyi 
egyházmegyétől kapták meg erre a pecsétet. Jó hírt jelen-
tett a közösség bejegyzése is Texas államban. Júniusban 

Anzelm atyát a Szentszék véglegesen kinevezte a zirci 
apátság vikáriusává, joghatóságot kapva a Magyarország-
ról elmenekült ciszterciek fölött. 

Akárhogy is vesszük, a jövő feladatai egyre világo-
sabban tűntek elő.  

Az első áprilisban érkezett: a Namuri nővérek, akik az 
első javaslattevői és mozgatói voltak a dallasi egyetemnek, 
kihátráltak a szervezési munkából, bizonytalanságba ta-
szítva így az egyetemen oktató szerzeteseket. További 
problémát jelentett, hogyan tudják személyzettel ellátni az 
egyetemet. Mivel Spring Bank-et minden magyar szerzetes 
el kívánta hagyni – többen már valamilyen foglalkozást is 
találtak az Egyesült Államokon belül –, ezért haboztak, 
még csak tervként látva az egyetem lehetőségét, Dallasba 
költözni. Anzelm atya, a kapott joghatósága birtokában 
sem akarta őket Dallasba telepíteni. Szerencsére a legtöbb 
szerzetes nem vonakodott ide költözni. Bánk atya például 
örült, hogy lerázhatja a wisconsini havat a ruhájáról, szíve-
sen vette a környezetváltozást és nagy reményeket fűzött a 
jövőbeli lehetőségekhez. „Nagyon sokan, köztünk én sem 
– emlékezett vissza nemrégiben – nem éreztünk elkesere-
dettséget. Egy örömteli időszak volt ez, a lehetőségek és a 
várakozások időszaka, tele tervekkel. A jövőbe tekintet-
tünk, nem a múltra. Személyesen én több mint kész voltam 
erre. De hát – tette hozzá nevetve – bohók és fiatalok vol-
tunk.” 

Beilleszkedés Dallasban 

A következő hónapokban az „exodus” folyamatos 
volt, a szerzetesek két-három fős kis csapatokban érkez-
tek meg. Szállást a Namuri nővérek iskolájában, a helyi 
plébánián, később a Svájci-sugárúti házban kaptak. Ez 
utóbbi lett az első hivatalos ciszterci rendház Texasban, 
megáldását ünnepélyes vecsernyével 1955 május 19-én 
Gorman püspök végezte. Chladek Menyhért atya egyike 
volt azon szerencséseknek, kinek szállását a Svájci-
sugárúton jelölték ki. Őt Milvaukee-ban szentelték fel 
1955-ben, de úgy döntött, hogy az újmiséjét az új rend-
házban fogja bemutatni, egy nappal a hivatalos megnyitás 
után. Döntése szimbolikus jellegű volt, jelezve ezzel, 
hogy itt kezdődött el az új élete. „Számomra a papi éle-
tem és a tanári hívatásom az új otthonomban kezdődött el 
– mondotta –, helyén valónak láttam az újmisémet Dal-
lasban megünnepelni.” 

Menyhért atya legfiatalabb volt a közösségben, külön-
féle munkát végzett, ideértve a kifutófiú szolgálatát is, és 
ő volt Anzelm atya nem hivatalos adminisztrátora. Ter-
mészetesnek vették azt is, hogy ezt a tágra nyílt szemű 
Menyhértet a ház mindenes sofőrjének tekintsék. „24 
éves voltam, amikor átadták az ajándékként kapott 1948-
as négyajtós Packard kulcsát – mondta Menyhért atya. A 
motorháztető mérföld hosszúnak tűnt, automatikus sebes-
ségváltója akkoriban új és szokatlan volt. Egyik délután a 
Santa Monica-i egyetem biológiai laborjából visszajőve, 
ahol óráim voltak, megálltam a rendőrség előtt, ahol egy 
rendőrtiszt azzal fogadott, hogy két mérföldön keresztül 
követett az országúton, és nem érti miért siettem ennyire. 
Azt mondtam, hogy megpróbáltam időben visszaérni a 
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zsolozsmára. Ez teljesen elképesztette, de szerencsére a 
papi galléromat viseltem, így elengedett figyelmeztetés 
nélkül. – Ez nagyon emlékezetes számomra.” 

Az új élet egy másik aspektusa volt a magyarok szá-
mára: az izzasztó texasi hőség. „Egy kemencében éreztük 
magunkat, – emlékszik vissza Bánk atya. – Július köze-
pén kilépve a rendházból hihetetlen hőség fogadott. Nem 
tudom, hogy ez rosszabb volt-e, mint Milvaukee-ban a 
tél-közepi hideg, de igen szélsősé-
gesnek éreztem.” 

Segítette az ügyek intézését – 
bocsánatos bűnt jelentve – egy-egy 
finom vacsora. Egyik este Lambert 
atya eredeti magyar paprikás csirke 
vacsorája közben az atyák Kenneth 
Brasted-del, aki később a dallasi 
egyetem elnöke lett és többigazga-
tósági taggal együtt elkészítették az 
új iskola munkatervét és tananya-
gát. „Nem volt többé kétséges, 
hogy az egyetem megvalósul, em-
lékszik vissza Menyhért atya. 
Mindannyiunk számára új volt ez a 
tervezési folyamat, de jelentős 
munkát végeztünk még a vacsora 
előtt. Ezután legtöbb, amire emlék-
szem, hogy az amerikaiak másod-
szor és harmadszor is kértek az 
ételből. Tehát valószínűleg minden 
nagyon jól ment. Az otthonihoz 
képest egy teljesen új életformához 
kellett adaptálódnunk, nagyon 
izgatottak voltunk, készen arra, hogy elkezdjük.” 

  

Pörlekedés a „Turkey Knob”-nál 

A Namuri nővérek gondolták ki a Dallasi Egyetem 
tervét, de azt Gorman püspök valósította meg. Nagy lel-
kesedéssel vette át az elgondolást a nővérektől, aki őt 
ismerte, nem lepődött meg ezen. Tettre kész szervező 
volt, és gyorsan összeállított egy kiváló csapatot, hogy 
segítsenek neki ebben a nagy vállalkozásban. 

Az első lépés volt a helyszín gyors megtalálása. 
A nővérek eredeti terve szerint az új egyetemet egy 

viktoriánus épületben helyezték volna el, melyet ekkor 
egy jezsuita főiskola foglalt el. A tervezés során azonban 
kiderült, hogy ez nem felel meg a megnövekedett igé-
nyeknek. 

Több mint húsz hely megvizsgálása után végül is Dal-
lastól nyugatra fekvő 1200 acre nagyságú (megfelel 486 
hektárnak, ill. 844 kat. holdnak) beépítetlen telek mellett 
döntöttek, mely „Turkey Knob” – török kobak(?) – néven 
volt ismert, melyet a kiemelkedőbb magassága miatt 
„Signal Hill”-nek („tanúhegy”) hívtak. A telek megszer-
zése megörvendeztette Anzelm atyát, legalább úgy mint 
Gorman püspököt, mert azt jelentette, hogy a Dallasi 
Egyetem megvalósulása már közel van. Anzelm atya 
számára ez a vásárlás azt is jelentette, hogy egy lépéssel 
közelebb kerültek a ciszterciek állandó otthonához. Nem 
is vesztegette az időt, hogy a ciszterciek részére a telek 
egy részének megszerzéséről tárgyaljon. 

Anzelm atya szilárd elképzelésével és nagy türelmé-
vel remek tárgyalópartner volt. Ahogy Bánk atya 
maliciózusan megjegyezte: „Anzelm vitatkozott volna 
akár az ördöggel is, hogy megkapja, amit akar.” Ezenkí-
vül Anzelm atya tisztában volt azzal, hogy a püspöknek 
nagyon kellettek a tapasztalt tanárok, akik gyorsan mun-
kába tudnak állni és hosszú időn keresztül tanítanak majd 
az egyetemen. 

1956. február 4-én volt az 
egyetem első épületeinek alapkőle-
tétele. Ebben az időben kereste 
meg Anzelm atya az egyetem 
vezetőségét egy ésszerűnek tűnő 
kérelemmel: 19,5 hektárt kért a 
telekből a ciszterciek számára, így 
monostoruk az egyetem közelében 
épülhetett volna. 

Az igazgatóság azonnal egy 4 
hektáros ellenajánlatot tett. 
Gorman püspök, aki maga is jó 
tárgyalási készséggel rendelkezett, 
úgy érezte, hogy az igazgatóság 
ellenajánlata rendkívül nagylelkű, 
így ő is emellé állt. 

Anzelm válaszában nem egy új 
számot mondott, hanem kérelmét 
azzal magyarázta, hogy a monostor 
nemcsak egy dormitórium lenne az 
egyetemen tanító szerzetesek szá-
mára, hanem terve szerint egy 
olyan „komplett” monostor épülne, 
ahol megtalálhatók a novíciusok és 

a klerikusok részére szükséges létesítmények is, és távla-
tilag egy a zirci tradíciókat követő gimnázium. Később itt 
templomot is emelhetnének, összekötve plébániával. 

Az igazgatóság azzal válaszolt, hogy a jezsuita főisko-
la is csak 4 hektár területen működik. Anzelm türelemmel 
vitatkozva mondta, hogy a ciszterciek nem indigós máso-
latai a jezsuitáknak, és megismételte, hogy rendjük több 
mit 900 éves monasztikus tradíciókkal rendelkezik, ez 
teret kíván az önálló élethez, továbbá feltétlenül szüksé-
ges egy nagyobb oktatási intézmény kialakításához. Vé-
gül azzal zárta, hogy mindehhez 15,5 hektár lenne ele-
gendő. 

Gorman beleegyezően bólintott, az igazgatóság is jó-
váhagyta, és úgy tűnt, hogy a megegyezés létre jött. Nem 
sokkal ezután azonban a püspök lecsökkentette az ajánla-
tot 13,5 hektárra, végül csak 13 hektárt kaptak. „Ennek a 
fele egy áradásos terület volt, valóságos dzsungel” – 
jegyezte meg Bánk atya. Akárhogy is, de Anzelm elége-
dett volt.  

„Az apát döntése nemcsak kiállta az idők próbáját, de 
már azt is tudjuk, milyen szerencsések voltunk – hangsú-
lyozta Anzelm utódja Farkasfalvy Dénes apát. A cél az 
volt, hogy építsünk monostort egy olyan elszigetelt terü-
leten, ahol nincsenek szomszédjaink. Ötven évvel ezelőtt 
ez nem volt probléma. Ma, habár ezen a környéken nagy 
építkezések voltak, még mindig egy távoli és elszigetelt 
területen vagyunk, közvetlen szomszédok nélkül. – Ez 
egy nagyon jó választás volt.” 

 

U.D. alapító ciszterci atyái 1956-ban 
 

Szödényi Demjén OCist 
filozófia és pszichológia docense 

Nagy Anzelm OCist 
teológia docense 

Monostori Bánk OCist 
filozófia oktatója, később  
a fizika tanszékvezetője 
Rábay Kristóf OCist 

filozófia és teológia előadója 
Ferenczy Csaba György OCist 

nyelvek és a zene docense 
Lékai Lajos OCist 

a történelem docense 
Egres Odó OCist 

filozófia és idegen nyelvek docense 
Marosszéki Rudolf OCist 

idegen nyelvek és a zene docense 
Demén Dózsa OCist 

fizika és matematika előadója 
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Ugyanazt az építészeti irodát, amely a Dallasi Egye-
tem számos főépületét tervezte, megbízták, hogy készítse 
el a monostor első szárnyának a tervét – 15 szoba, egy kis 
kápolna, refektórium, konyha és irodahelyiség – mindezt 
központi légkondícióval felszerelve. Ugyan a hivatalos 
tulajdonlapot őszig még nem kapták meg – ez azonban 
már lényegtelen volt –, az „Our Lady of Dallas” (Dallasi 
Miasszonyunk) valóssággá lett. 

Mindezek mellet 1956-ról ’57-re fordulón nagy fel-
adatot jelentett a Dallasi Egyetem oktatókkal való ellátá-
sa, a terv szerint az egyetem megnyitásáig már csak hó-
napok voltak hátra. 

Ketyeg az óra 

„Az volt a benyomásom, hogy mindenki meg volt 
ijedve, ideértve engem is, – jellemezte dr. Gene 
Curtsinger az oktatók hangulatát –, akiknek az egye-
tem legelső tanulmányi rendjét kellett összeállítaniuk.” 
Dr. Curtsingert, 2. világháborús veteránt, aki Ph. D. 
fokozatát a Notre Dame-n szerezte angol nyelvből, az 
egyetem vezetősége az angol tanszék vezetőjének, 
valamint az egyetem első dékánjaként vette fel. „Azt 
hiszem túlbecsültem képességemet jelentkezésemkor, 
hisz nem tudtam mit jelent a dékáni tisztség. De min-
den kezdeti idegességben nyugtatóan hatott a ciszterci-
ek magabiztos hozzáállása. – „Rudolf atya egy nagy 
hatású előadást tartott Milwaukaee-i Marquette egye-
temen Sartre-ról, amin én is éppen ott voltam – emlé-
kezett vissza Curtsinger. – Meglepődtem, hogy most őt 
itt láttam, s megörültem, hogy társaival ő is ott lesz az 
egyetemen.”  

 

Curtsingert még jobban meglepte, mikor egyik hét-
végén meghívták vacsorára a Svájci-sugárúti rendházba. 
„Körbeültük az asztal, s a beszélgetés nyelve folyamato-
san váltakozott: angolul, majd magyarul, aztán franciá-
ul, s németül különböző „értelmiségi” témákról folyt, 
kiegészülve többnyelvű szójátékkal, – mindezek teljesen 
lenyűgöztek. Ettől kezdve felnéztem ezekre az emberek-
re, semmilyen szempontból nem kezdők voltak az okta-
tás terén, nagyon jól képzett szakemberek. Nem mindig 
tudtam megérteni őket – ismerte el egy kis nevetéssel –, 
de ők tudták, hogy mit csinálnak.” 

Az egyetem tervezése előrehaladt, s az építkezés folyta-
tódott az új campuson. A ciszterciek szerződésével kapcso-
latos tárgyalások Gorman püspökkel azonban nem tartottak 
ezzel lépést. Anzelm atya egyre idegesebb lett, mivel a 
kilátásai is rosszabbak lettek. Ugyan sokuknak volt tanítási 
tapasztalata Magyarországon és Rómában, de többüknek 
hiányzott képesítése az egyetemi tanársághoz. 

 

„Anzelm perjel ügyes tárgyaló volt, különösen ha fi-
gyelembe vesszük, hogy ekkor milyen fiatal volt – mon-
dotta Dénes apát. – A cisztercieknek abban az időben 
nem volt semmilyen pénzügyi forrása. Teljes mértékben 
az egyetem kegyének voltak kiszolgáltatva, és az aláírt 
szerződések valóban tükrözték ezt a helyzetet. Nem felel-
tek meg ugyan a kívánalmainknak, – tette hozzá Dénes 
apát – de jobb volt, mint a semmi.” 

Anzelm perjel 1956. június 23-án nem szívesen írta 
alá a csoportos-szerződést az egyetemmel. Ezzel a ki-
lenc magyar ciszterci szerzetes az új intézmény 18 főből 

álló tanári karának a felét alkotta. A szerződési feltéte-
lek azonban évek során rossz szájízt hagytak bennük. 
Anzelm remélte, hogy ahogy a szerzetesek egyre jobban 
helyt állnak új helyükön, további képesítéseket is sze-
reznek, és ez majd a jövedelmükben is megmutatkozik. 

„Mikor Anzelm apát javasolta, hogy menjek el 
Fordham-be, hogy fizikából doktori fokozatot szerezzek – 
magyarázta Bánk atya – én ezt boldogan megtettem.” 
(1964-ben szerzett Ph. D fokozatot fizikából. Az egyete-
men 1962-től 1966-ig tanszékvezető helyettes, 1971-től 
1986-ig pedig tanszékvezető volt.) 

Azonban a körülmények nem változtak közel húsz 
évig, mikor is Bryan E. Smith a ciszterciek régi jótevője, 
aki az egyetem kancellárja és elnökhelyettese volt 1976 –
’78 között, megjavította ezt a helyzetet és méltányos 
fizetést adott a cisztercieknek.  

A ciszterciek jobb körülmények között éltek, mint két 
évvel korábban Wisconsinban: biztonságban, habár időle-
ges tetővel a fejük felett, de tervekkel a végleges lakóhely-
ükről, biztos munkájuk volt a Dallasi Egyetemen és külön-
böző plébániákon. Biztató jövő állt előttük: a tanítói híva-
tásuknak megfelelő szerzetesi élet. 

Ki állítja el az esőt? 

1956. szeptember 22-én vasárnap a Dallasi Egyetem 
megnyitotta kapuit. Ennek az évnek nagy szárazsága 
rendkívül nyirkos szemeszterbe torkollt 96 diák és 18 
tanár számára. 

„Eső, eső és ismét eső – emlékszik vissza Curtsinger. 
– Mivel addig hónapokig nem esett, a sár rétegekben 
ragadt a cipőre. A kocsimtól a tanszéki irodáig haladva 
hét inchcsel magasabb lettem.” 

Demjén atya, aki az első ciszterci volt Dallasban (ké-
sőbb a gimnázium első igazgatója) az első évben filozófi-
át és pszichológiát tanított. Ezenkívül ő volt az egyetem 
első „Dean of Men”-je (Ez a volt Szent Imre kollégiu-
mokban működő prefektusnak felehetett meg – a szerk.) 
A munkaköri leírásában nem szerepelt olyan feladat, mint 
elhozni Brasted elnök nadrágját, akinek autója egy sáros 
árokba csúszott és kénytelen volt az irodájába sárban 
gyalogolni. 

„Demjén egyike volt a legműveltebb embereknek, 
akivel valaha is találkoztam – mondta Curtsinger. – Hoz-
záállása mindig nagyszerű volt, főképp intellektuális 
kérdések foglalkoztatták. Emellett voltak benne drámai 
vonások. Egyik nap az irodámba jött a pszichológia elő-
adására ajánlott iratcsomót lengetve. »Ezt nem fogom 
használni, mondta. Jelentéktelen vacak, óvodásoknak 
való.« Azt mondtam neki: rendben van, taníts, amit 
akarsz. Ezt is tette, és ez természetesen kiválónak bizo-
nyult.” Demjén folytatta előadásait az új egyetemen, de 
határozottan elhárította, hogy ő legyen a következő idő-
ben a »Dean of Men«.  

Az új helyzethez való alkalmazkodás a honfitársainál is 
megvolt. Készek voltak adaptálódni az amerikai kultúrához, 
állhatatosak voltak fegyelmükben és tanulmányaikban.” 

A ciszterciek nem tűrtek el semmi lazaságot – emlé-
kezett vissza Curtsinger. Lambert atya kémiát tanított, s 
ha egy diák nem jelent meg reggel 8 órakor, akkor átment 
a szállására és kikeltette az ágyából.  
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György atya azt mondta, ha bármelyik órán előadóra 
lenne szükségem, csak adjam oda a tankönyvet, s ő tíz 
percen belül felkészül és megtanítja. Hittem is neki, volt 
tudása ahhoz, hogy ezt megtegye.  

Talán a legnehezebb alkalmazkodási feladat a ciszter-
ciek számára az volt, hogy elfogadják a diákok értékelési, 
tesztelési módszereit. Bánk atya jól emlékszik, mennyire 
„elszörnyülködött” ezeken az igaz/hamis-sal megvála-
szolható teszteken, és az olyan teszteken, mikor négy 
opció közül lehet választani.  

„Szörnyűség! Magyarországon egy diáknak a tanár által 
feltett kérdésre szóban kellett felelnie, csak így győződhetett 
meg a diák felkészültségéről. Amerikában a tesztelés egy 
kitalálós játék volt. Sohasem tudtam hozzászokni ehhez – 
mondta és hozzátette – még most sem szeretem.” 

„A cisztercieknek nem volt tapasztalata az amerikai 
felsőoktatási hagyományokkal kapcsolatban – tette hozzá 
Sybil Novinsky, a Dallasi Egyetem társigazgatója és régóta 
oktató történésze (öt fia a ciszterci gimnáziumban végzett). 
– Talán először lenézték ezt a módszert, különösen a kö-
zépiskolában. Ennek alapján ugyanis nem voltak meggyő-
ződve a diákok felkészültségéről. Eleinte ez a hozzáállás 
feszültséget okozott a diákok és a szerzetes tanárok között 
– ismerte el –, de a végén minden jól alakult, mikor a nyel-
vi különbségek elrendeződtek.  

A ciszterciek nemzetközi kifinomult ízlést hoztak eb-
be a »semmi közepén« létrejött új iskolába – folytatta.– 
Új egyetemet alapítani egy 11. századra visszamenő ha-
gyományukkal rendelkező szerzetesekkel – ez teljesen 
lenyűgöző volt. Az egyetem szellemiségét és hatását 
nagyban meghatározták a ciszterciek, és ezt akkoriban 
mindenki tudta.” 

„Tisztába vagyok azzal, hogy nélkülük is meg tudtuk 
volna csinálni, csak sokkal lassabban és nehezebben. Az 
emberek egy csodálatos csoportja volt – visszhangozta 
Novinsky érzéseit Curtsinger. 

Talán még csodálatosabbak voltak azok az esemé-
nyek, melyek ekkor Európában kibontakoztak, és melyek 
egy új kihívást jelentettek a kis monostor számára. 

Forradalom és megújulás 

Csak egy hónappal a Dallasi Egyetem megnyitásának 
napja után forradalom rengette meg a szovjeturalom 
irányította Magyarországot. Napokon belül a menekültek 
százezrei áramoltak keresztül Európán új otthont keresve 
a világ minden részében. Közöttük 15 ciszterci is, akik 
kalandos határátkelés után kerültek nyugat és Róma adta 
biztonságba. Velük menekült egy középiskolai diák, 
Marton György, aki később szeminarista lett, majd pap 
(Bernát atya), s igazgatója a ciszterci gimnáziumnak.  

Anzelm számára a váratlan emigráció gondviseléssze-
rű áldás volt. Tervei szerint az újonnan érkezett ciszterci 
növendékek jó lehetőséget kaphatnak tanulmányaik foly-
tatására, elnyerhetik a papi rendet, és amikor eljön az 
ideje, Dallasba költöznek és tanárok lesznek, nemcsak az 
egyetemen, hanem a gimnáziumban is oktathatnak, amint 
annak idején elképzelte. Ennek érdekében Anzelm atya 
nem késlekedett, 1957-ben Rómába repült, amit Dénes 
apát „toborzási túrának” nevezett.   

„Abban az időben ez nem volt ilyen szórakoztató – 
emlékszik vissza Dénes apát. – Amikor átkeltünk a hatá-

ron, még mindig lőttek. Útitervünk Róma volt, nem Ame-
rika, legalább is egyelőre. Anzelm bejött a tárgyalóterem-
be, s első szava volt: »Ne féljetek Amerikától!« Akkor 
azt gondoltam magamban, hogy csapdába ejtettek, meg 
sem kérdeznek bennünket, hanem csak megmondják, mit 
fogunk csinálni és mi fog történni hat évvel később. En-
nek az embernek van valami »kristálygömbje«? Ahogy 
kiderült, volt neki, és közülünk a legtöbben Dallasban 
kötöttünk ki. Nagy szerencse, hogy így történt.” 

Meglepőbb és még szokatlanabb jövendölés az lett 
volna, hogy a hűvös Sighard Kleiner generális apát felté-
tel nélkül támogatni fogja a dallasi központ ciszterci 
menekültjeit. De egy sokkoló fordulattal ez történt. 

Egyszer fenn, másszor lenn. 

Sighard Kleiner egy levelében, melyet az egész világ 
cisztercieinek írt, úgy tűnt, hogy teljesen megváltozott a 
felfogása. Sürgetett minden ciszterci közösséget, hogy a 
rendelkezésükre álló bármilyen lehetőséggel segítsék a 
vasfüggöny mögött élő szerzeteseket. Üzenetének az volt 
a lényege, hogy „bármilyen különbség is volt köztünk a 
múltban Zirccel és szerzeteseivel, akárhol is legyenek, 
vessünk véget ezeknek. Mindannyian ugyanabban a csa-
patban vagyunk.” 

Ezt a fordulatot üdvözölni lehetett két fronton is: elő-
ször azt jelentette, hogy a dallasiak kapcsolata feljebbva-
lójukkal így zavartalan lett. Másodszor Kleiner felhívása 
a globális segítségnyújtásra nagy pénzügyi terhet vett le a 
dallasi ciszterciekről. Ezentúl minden kis összeget félre 
tehettek, hogy monostorukat felépítsék. Ez ideig ugyanis 
nagy gondjuk volt, hogy pénzügy segítséget nyújtsanak a 
nélkülöző zircieknek. 

Dénes apát Kleiner felfogásának megváltozását az ő 
gyakorlati érzékének és éles elméjének tulajdonította. 
„Kleiner jó politikai érzékkel látta, hogy mi történik, a 
dallasi ciszterciek jó dolgokat csináltak és ésszerűtlen lett 
volna, ha ezt továbbra is ellenezni.”  

Nagy lelkesedéssel és nagy reményekkel kezdték el a 
„Dallasi Miasszonyunk” (Our Lady of Dallas) monostor 
építését 1957. március 30-án azon a telken, melyet 
Gorman püspök egy évvel korábban adományozott szá-
mukra. Kleiner újonnan tapasztalt szívélyessége mellet is 
meglepetés volt a generális apát elhatározása, hogy Ró-
mából Dallasba jőve részt vesz a monostor felszentelésén 
1958. február 9-én.  

Gorman püspök végezte a ceremóniát, melegen üd-
vözölve Kleiner generálisapátot. Kleiner ismét meglepte 
a szerzeteseket a monostor jövőjét illető derűlátó opti-
mizmusával. Minden korábbi fenntartását, ideértve, 
hogy függetlenek legyenek, noviciátust nyissanak, 
egyetlen kézmozdulattal elvetette. Jóváhagyta a gregori-
án énekes mise, a zsolozsma, a közös elmélkedések és 
olvasmányok rendjét. Segítségével felgyorsult az apát-
sági státus elnyerése, melyet 1963. november 13-ával 
kaptak, viszonylag rövid idő alatt, öt évvel a monostor 
megnyitása után. 

Kleiner elfogultság nélküli jóváhagyása mérföldkövet je-
lentett a magyar ciszterciek hosszú, kanyargós vándorútján. 
Nem sokan fogadtak volna arra, hogy egy európai katolikus 
monasztikus rend ebben a polgárosodó nyugat-amerikai 
városban otthonra talál és gyökeret ver. Mindez egy olyan 



12 Egri FEHÉR/FEKETE 2012. HÚSVÉT 

 

városban, mely nem különösebben vallásos és még kevésbé 
híres a politikai toleranciájáról. Kevesen fogadtak volna arra, 
hogy ez a vállalkozás hosszú távú siker lesz. 

Talán véletlen műve a ciszterciek ideérkezése ezekre 
a sivár dombokra, amit régen „Turkey Knob”-nak hívtak. 
Talán véletlenszerű összejátszása az eseményeknek, ame-
lyek az egyik legnagyobb texasi egyetem alapításához és 
Amerika egyik legnagyszerűbb középiskolája alapításá-
hoz vezettek. Talán az események előre elrendeltettek, 
ahogy Donald Cowan, aki 1962–1977 között volt a Dal-
lasi Egyetem elnöke ékes szavakkal mondta: „Az ő szel-
lemük bejárja ezeket a dombokat.” 

Gondviselésszerű, vagy csak szerencse volt, mely a 
magyar szerzeteseket az elnyomásból egy új országba, 

vezette, ahol nagyok voltak a lehetőségek és az az elha-
tározásuk, hogy létrehozzanak egy jelentős oktatási 
intézményt. Ezzel újra elkötelezték az életüket, amiről 
úgy gondolták, hogy igazán számít: az oktatás, az intel-
lektuális és lelki igények kielégítése érdekében. Példá-
juk továbbra is befolyásolja az idealista – nem materia-
lista – amerikai diákok generációit az erkölcsi felelősség 
érzet, a személyes méltóság, és az öntökéletesedés iránti 
törekvésében.  

 
A Dallasi Egyetem Constantin emlékparkjában levő 

emléktáblán olvasható szöveg így foglalja össze a ciszter-
cieknek az észak-texasiak közösségének nyújtott folya-
matos támogatását:  

 
 

 
 
A dallasi Miasszonyunk ciszterci atyái, 

 
üldöztetés elől menekült 

 
magyar szerzetesek idejöttek, hogy 
segédkezzenek a Dallasi Egyetem 

alapításában, 
 

felépítsék monostorukat és egy iskolát 
a campus közelében. 

 
Jelszavuk: „LÁNGOLJ ÉS VILÁGÍTS!” 

 
 

emlékeztet bennünket arra a szellemi-
ségre, mely eltöltötte őket az igazság 

keresésében. 
 

A kilenc alapító ciszterci atya: 
 

          Nagy Anzelm apát 

 
 

 

 
 
 

Az emléktábla fényképét újságunk kérésére dr. Charles W. Eaker, a Dallasi Egyetem Constantin College-ének 
dékánja, a kémia tanszék professzora volt szíves számunkra elkészíttetni és elküldeni. Szívességét hálásan köszön-
jük! 

 

––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 

 

Demén Dózsa 
Egres Odó 
Ferenczy Csaba  
Rábay Kristóf 

Marosszéki Rudolf 
Monostori Bánk 
Lékai Lajos 
Szödényi Demjén 

Az alapító ciszterciek emléktáblája a Dallasi Egyetem 
emlékparkjában 
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CURRICULUM VITAE 
 

 
Kilián István diáktársunknak már több írását 

olvashattuk lapunkban, melyben sok szeretettel, 
élvezetes stílusban írt tanárainkról, iskolánkról. 
Éppen ezért örömmel vettük, mikor hosszas unszolá-
sunkra elküldte folyamatosan készülő élettörténet-
ének anyagát. Ebben a számunkban folytatásként 
további részleteket közlünk életrajzából. 

 
Édesapánk nélkül a háborúban 

 

A Jóisten az életben a legnagyobb jóval ajándékozott 
meg: Olyan szülőket adott ötünknek, akik egész életük-
ben csak értünk dolgoztak, értünk, csak értünk mondtak 
le mindenféle előmenetelről, minden különösebb siker-
ről, s amikor Édesapámat nyugatosnak minősítették, 
nem menekült el a sértődöttség ispotályába, hanem 
dogozott, napszámos munkát vállalt, mert tudta, hogy 
erkölcsi kötelessége családjának a betevő falatot megke-
resni. A másik ajándék Édesanyám volt. Ő egész életé-
ben a háztartásban dolgozott, s amikor édesapám, még 
eredeti munkaterületén, az egri vasútállomáson dolgoz-
hatott, mi meg aprók voltunk, mosónőt fogadott, aki 
utánunk mosta a ruhák tömegét. Nem tudom, létezett-e 
valaha is önzetlenebb édesanya, aki mindenét egész 
életét nekünk ajándékozta, s amikor az élet természetes 
rendje szerint mi lassan-lassan kiváltunk a családból, 
minket és családunkat mindig hazavárt, s nekünk főzött, 
sütött, takarított, hogy örömet és meleg otthont nyújtson 
a családi együttléthez. Befogadták mindketten a vejeket 
és a menyeket is, s így növekedett családunk naggyá 
tizenegy unokával s még az ő életükben nem tudom 
hány dédunokával. 

A háborúban azonban még csak négy gyerekkel volt 
kicsiny a család. A front már 1944 októberében megle-
hetősen közel járt Egerhez, s amikor már majdnem elér-
tek Egerig a németeket állandó visszavonulásra kény-
szerítő szovjet csapatok, november végén még az And-
rás nap előtt édesapám meglehetősen nyugtalanul és 
fáradtan jött haza. Összetörte a nem várt hír, a menekülő 
nyilasok a németekkel karöltve az állomás egész sze-
mélyzetét vagonokba akarták rakni azért, hogy a szovje-
tek ne találjanak egyetlen vasúti szakembert sem, aki a 
közlekedést meg tudja majd szervezni. Azt pedig, aki 
nem volt hajlandó az állomás személyzetével együtt 
elmenekülni, azt – ígéretük szerint— a családjuk szeme 
láttára főbe lövik. Édesanyám és Édesapám úgy döntöt-
tek, bármennyire is nehéznek látszott a dolog, mennie 
kell. Ha azonban a menekülőkkel tart, akkor a front 
Egerbe érkezésekor nem lehet itthon a bizony nem kicsi 
családja védelmére. Édesapám elment, s mi így egyedül 
maradtunk. Édesanyám két nagyobbacska lánnyal, s két 
fiúcskával, akik közül én éppen tizenegy éves múltam, 
öcsém meg a hét éves kor felé közeledett. 

A háború, a fegyverek, az ágyúk, a kézigránátok zaja 
azonban egyre közelebb jött hozzánk. November végén 
már inkább pincében, mint otthon tartózkodtunk. Otthon 
mindent, ami egyáltalán értéknek volt tekinthető, elrej-
tettünk, a még meg sem hízott két disznót is levágtuk, s 
a disznó aprólék ugyanarra a sorsra jutott, mint értéke-

ink. Mert akkor ez a két egyáltalán nem hízott disznó 
nagy értéknek számított, hiszen a piacon semmit nem 
lehetett kapni. Tartalék krumplink volt ugyan a pincé-
ben, de csak az, amit édesanyám kiválogatott a disznók-
nak, azaz a nagyon apró, amilyennel általában a disznó-
kat szokták etetni. A húst pedig a boltban látni nem 
lehetett, hiszen mindenki legfeljebb magának vágott, s 
el nem adott semmit. A pénznek 1944 novemberén érté-
ke nem volt. Napról napra inflálódott, egyre kevesebbet 
lehetett érte vásárolni, s ezt a szörnyű versenyfutást a 
pénz egyre erősebb értékcsökkenése felé megállítani 
lehetetlen volt. Sejtettük, hogy a háború nem kíméli 
meg otthonunkat, s a piacon meg semmit nem lehetett 
kapni, ezért a sovány sertések megfüstölt húsát a pincé-
ben elrejtettük.  

Egyre több légiriadó, mindinkább hangosabb, tehát 
egyre veszedelmesebben közeledő fegyverek zaja jelez-
te a front közeledtét. Édesapám éppen hogy elment, a 
családnak azonnal le kellett költöznie a pincébe, itt 
vártuk ki a német „honfoglalás” végét, s a „felszabadí-
tó” orosz sereg elejét. November 30-áról december 
elsejére virradó éjjel pedig megérkezett az első orosz a 
Kisvölgy utcai pincébe, ahol éppen akkor tartózkodtunk. 
Mi gyerekek négyen akkor egy kempingágyon (akkor 
tábori ágynak nevezték) aludtunk lábtól-fejtől négyen, 
Édesanyám meg egy széken bóbiskolt, ahogyan éppen 
sikerült néki. Élelem jóformán semmi, kenyér legfeljebb 
annyi, amennyit egyáltalán kenyérjegyre kapni lehetett. 
A hús meg fönt az őrzés nélkül hagyott házunkban el-
rejtve várta, ha várt bennünket. 

A hatalmas pincébe éjszaka letévedt orosz azonban 
nem volt kedvetlen, nem volt éppen gyilkos kedvében, s 
a bor tárolására használt pincében csak végig kellett 
mennie, s rajtunk az álmos gyerekeken, az éhes, agyon 
fagyott felnőtteken talán meg is esett a szíve. Így körül-
nézett és elment. Így szabadultunk meg a németektől, s 
így lettünk rabjai az oroszoknak. Ezt az utóbbi állítást 
azonban még akkor nem sikerült tökéletesen megélni, 
átérezni. Ez volt az az úgynevezett felszabadulás első 
ünnepi napja életünknek, s ezt már csak az utókor vagy 
tíz évvel később fogalmazta meg nagy titokban, és adta 
tovább suttogva a kor embere így: ekkor estünk csöbör-
ből vödörbe. 

Házunkban az orosz tisztek telepedtek le. Nevükre 
már nem emlékezem, az azonban bizonyos, hogy min-
ket, fiúgyerekeket nagyon szerettek, édesanyám pedig, 
aki akkor negyvenkét éves volt, viseltes fekete ruhában, 
megöregítve magát főzni segített az orosz tiszteknek. A 
zord téli hidegben egy hatalmas marhacombot az udvar 
nem éppen tiszta asztalára helyeztek, s onnan kanyarí-
tottak le egy-egy darabot, ahogyan és amint erre szük-
ségük volt. Étkezésük alkalmaival azonban, minket, 
gyerekeket sem felejtettek el. Ha nem lett volna nálunk 
tiszti konyha, talán éhen haltunk volna. A tisztek meg-
mentettek minket a zabráló, fosztogató, asszonyokat 
meggyalázó, regulázatlan orosz csapatrészektől.  

A nővéreimet azonban még így is félteni kellett. 
Magdi 1927-ben született, Évi két évvel később. Egyi-
kük tizenhét, másikuk 15 éves volt. Valami különös 
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rejtekhelyet talált ki édesanyám néhány napig számukra: 
a galambpadlásra bújtatta el őket. Ezt a padlásrészt 
Édesapám, míg itthon volt, galambólnak használta, s 
legfeljebb két méterszer két és fél méteres méretű lehe-
tett. Ezen a végtelen kicsiny helyen azonban csak fe-
küdni lehetett. A padlástér legmagasabb része fél méte-
res lehetett, a legalacsonyabbnál pedig a lábuk éppen 
hogy elfért. Néhány napig rejtőztek ott, majd az éjszaka 
sötétjében lemásztak erről különös helyről, s beköltöz-
tek az egri papneveldébe, ahol a kispapok cellájában, a 
legjobban védett helyen kaptak rövid időre állandó szál-
lást. Arra is emlékezem, hogy egy idő után édesanyám-
mal és öcsémmel mi is bejártunk aludni a szeminárium-
ba, reggel azonban mindhárman megjelentünk az ősi 
Kilián-házban főzni vagy kuktáskodni az oroszoknak. 
Ez a veszedelmes időszak azonban nem tartott sokáig. 
December elején rendezkedett be a tiszti részleg a há-
zunkban, s a karácsonyt már a család egyedül ünnepelte.  

Nagyanyám az egyetlen nagyszülőm volt, akit én 
ismerhettem. Édesanyám édesanyja, azaz Friedrich 
nagymama, a tarnaleleszi kántortanító leánya, Inczédy 
Mária akkor halt meg, amikor édesanyám még éppen 
nyolc hónapos lehetetett. Nagyapám a gyászév letelte 
után újból nősült, s elvett egy áldott tanítónőt, s ő, az 
édes mostoha is csak nyolc évig nevelte édesanyámat, 
mert ekkor meg Friedrich nagyapám halt meg. S a soha 
nem mostoha nagyanyám férjhez ment Morandi Antal-
hoz, s így az első férje után rá maradt unokát hazaadták 
az ősi Inczédy-fészekbe, Tarnaleleszre, ahol édesanyám 
a vele egyidős nagybátyjai között nevelkedett. Apai, 
Kilián nagyapámról meg ezért nem tudhatok, mert még 
1914-ben Jászkiséren meghalt, s én csak majdnem két 
évtizeddel később láttam meg a napvilágot. 

Kilián nagyanyám betegségéhez fűződik életem 
egyik majdnem tragédiában torkolló balesete. Egyszer 
patikába küldtek gyógyszerért, nagyanyámnak nagyon 
gyorsan lett volna szüksége rá. Én őt nagyon szerettem 
minden szigorúsága ellenére, ezért futottam, s szalad-
tomban nem figyeltem az utamba került akadályokat. 
Már majdnem odaértem a mai Dobos cukrászdához, 
amikor egy iszonyú ütésre lettem figyelmes. Nagy jó-
akaratomban neki szaladtam egy drogéria járda felé 
vasredőny nagyon kihajló roncsának, s annak sarka 
éppen szemgödrömbe fúródott. Borzalmas fájdalmam 
lehetett, s utána balszemem tájékán egy hatalmas kék 
monoklit növeltem. A fájdalmon kívül azonban más 
nagyobb bajom nem esett, a gyógyszert pedig sikerült 
megszereznem nagymamámnak. Ez azonban az egyre 
súlyosabban szenvedő nagymamámon már nem segíthe-
tett. Néhány nap múlva nem kevés haláltusa után itt 
hagyott bennünket. 

Így egyetlen nagyszülőm Kilián nagymama negy-
venöt decemberében hagyta el azt a földi pályát. Áldott 
jó asszony volt, aki majdnem három évtizedes özvegy-
ségében megtanulta a szigorúságot. Négy fiút nevelt fel, 
s nem felejtette el, hogyan kell fiút nevelni. Fájdalmas 
emlék. Az egri Kisasszony temetőbe egy csacsival von-
tatott lapos szekérrel szállították el a koporsóban nagy-
anyámat. A halállal gyermekkoromban ekkor találkoz-
tam először. Többé soha nem láttam őt kézimunkázni, 
neccezni. A szabályos négyzetekké csomózott neccre, 
azaz cérnahálóra csodás mintákat varázsolt habfehér 
fonalakból. Szemüveget soha nem viselt nagyanyám. S 

ezekből templomi terítők, függönyök és más díszítő 
alkalmatosságok lettek. 

A karácsonyhoz azonban még egy emlékem fűződik. 
Mint mindig most is édesanyám tisztes méretű kará-
csonyfát vásárolt, a lányokkal gyönyörűen feldíszítette, 
s valami ajándékot is tehetett a fa alá, de hogy mit, arra 
már nem emlékezem. A karácsonyfa alá odatette a meg-
szokott betlehemi istállót a papírfigurákkal, Szűz Mária 
Szent József alakjával, az istálló elé helyezte el a pász-
torokat, s a valamivel távolabb a három király nyomta-
tott alakra vágott figuráját. A betlehemi istállóban azon-
ban sötét volt, abba gyertyát betenni nem lehetett, hogy 
egyáltalán a Kisjézust is lássuk, hiszen az istállócska 
fából készült, a teteje pedig fából vagy szalmából. Elha-
tároztam, hogy én is meglepem a családot, s villanyt 
varázsolok a belsejébe. Szereztem kétszázhúsz voltos 
körtefoglalatot, villanykörtét elegendő hosszú vezetéket 
és villás dugót, s igyekeztem mindent úgy összeállítani, 
hogy se a drót, se a foglalat, se a villanykörte ne lát-
szódjék, csak a fényesség. Bedugtam tehát a villásdugót 
a konnektorba, s erre egy nagy sistergés, sercegés majd 
egy villámlás következett, s kialudt a fény nemcsak a 
szépen elkészített betlehemi istállóban, hanem az egész 
szobában sőt a ház minden kisebb nagyobb helyiségé-
ben. Hát így leptem meg a családot karácsonyi fény 
helyett sötétséggel és gyertyafénnyel, s csak napok 
múlva jött el hozzánk Czapek Jóska apukája s a házon 
kívül kiégett biztosítékot pótolta, s így újra lett fény 
otthonunkban. Nővéreim azt hiszem tettek némi meg-
jegyzést trehány munkámra, édesanyám azonban emlé-
kezetem szerint nem szidott meg legfeljebb ennyit 
mondhatott: – Hát okosabb is lehettél volna, Pistyi. 

Nevem említésekor a meglágyuló t hang jelzett va-
lami különöset számomra: Édesanyám egész gyermek-
korát palóc vidéken, palócország talán legzártabb köz-
ségében, Tarnaleleszen töltötte, ahol másként képezték a 
hangokat, ahol más volt a beszélő hanghordozása, egé-
szen különös volt a hanglejtése, ahol a szavak jelentése 
is más volt. S ezt a nekem nagyon kedves, feledhetetlen 
dialektust Édesanyám élete végéig megőrizte úgy, hogy 
egyik másik szóban, már Eger városának jellegzetes 
szófordulatai is megjelentek. Tarnalelesz és Eger volt 
életének főszíntere, Tarnaleleszt elfelejteni nem tudta, 
nem is akarta, Egerben meg benne élt több évtizeden át. 

Édesapám „nyugatos” voltáról még valamit el kell 
mondanom. Kétségtelen német vagy nyilas parancsra az 
egri állomás személyzetének menekülnie kellett, követ-
kezőleg neki is mennie kellett. Meneküléséről naplót 
vezetett s ez a nagyon szűkszavú írás csak a legfonto-
sabbakat tartalmazza. Pontosan követni lehet az útirányt 
a meg nem mondott cél felé és a hazafelé tartás irányát 
is. Ők nem Nyugat felé tartottak, hanem Északnak, s 
Prágáig sem jutottak el, s onnan mindig egy-egy alkalmi 
mozdony vagy szerelvény után kapcsolva maguk teher-
vagonját 1945 májusára hazaértek. Nem mondható el, 
nem írható le az a boldogság, amely az egész családot 
meglepte. Hazaért épen, egészségesen éjszaka, s akkor 
én a tizenkét esztendős kamaszodó fiatalember örö-
mömben sírtam. „Nyugatra” menekülésének azonban 
meg lett a következménye. Munkaszolgálatra osztották 
be, s az almári vasúti hidat ők, a munkaszolgálatosok 
építették. Egyszer vagy talán többször kiutazhattam 
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vele, s míg ő kemény fizikai munkát végzett, én az 
Almár patakban horgásztam, s jártam a környéket nagy 
boldogan és szabadon. S amikor vége lett a munkaszol-
gálatnak harminchárom évi vasutas szolgálat után őt 
igazságtalanul bélistázták, azaz munkaviszonyát meg-
szüntették. S jobb híján újságot hordott, máskor az egri 
fatelepen szőlőkarót faragott, s hatvan éves korában 
nyugdíjba vonult. A MÁV néhány hónapon át vagy 
talán egy-két évig édesanyámnak még özvegyi nyugdíjat 
is adott, s ezt a posta mindig özvegy Kilián Endrénének 
hozta, pedig Édesapám élt velünk boldogan nyolcvanöt 
éves koráig. Így lett édesanyám a rendszer jóvoltából 
„fiktív” özvegy, édesapám akaratlanul is fiktív halott, 
mi meg gyerekek érthetetlenül fiktív félárvák. Egy a 
régi magyar területet alig elhagyó menekülés így ekkora 
igazságtalansággal fejeződött be. 

 

EGY ÉV ÁLLAMI GIMNÁZIUMBAN 
 

Gyerekkoromat természetesen Egerben töltöttem. 
Bevallom, diákkoromban még akkor sem érdekelt a 
politika, amikor már tizennégy éves elmúltam. Tanára-
ink sem fűtötték agyunkat ilyen zagyva politikai kérdé-
sekkel, de a politika és a politikusok akarva, akaratlan 
belegázoltak mindennapi életünkbe. Most már nemcsak 
március 15-én kellett kivonulni a Dobó térre, ahol meg-
hallgattunk valamiféle elfogadható szónoklatot, hanem 
ünnepelni kellett a felszabadulás évfordulóját, április 4-
ét. Ki kellett vonulnunk május elsején is, amikor is lát-
szólag tömegek örvendeztek a színpompás felvonulás-
nak, s majd ezután a felnőttek elfogyasztották az egy pár 
virslijüket, s megitták rá az egy pohár vagy korsó sörü-
ket, s boldognak érezték magukat, mert a szocialista 
állam gondoskodott róluk. 

Nem sokkal később azt is hallottuk, hogy április 4-
én a Vörös Hadsereg szabadított meg minket a fasiszta 
fenevadaktól, s a felszabadító vörösöket nagy hűhóval 
ünnepelnünk kellett. Ebben az időben senki nem vállalt 
jelentősebb pozíciót, mert normális ember tudta, hogy 
sikamlós ez a talaj. Talán mond valamit a következő 
példa: a gyógyszerészek egri igazgatója egy hajdani 
kőműves lett, aki nem tudta még a kőműves vizsgát sem 
letenni. Édesapám unokaöccse, Bartha Pista bácsi azon-
ban nagy naivan elvállalta a Heves megyei alispáni 
posztot, s ezért 1947-ben vagy 48-ban neki kellett ünne-
pi nagygyűlésen megköszönni a szovjeteknek, hogy 
felszabadítottak, és hogy szabadok lettünk. Pista bátyám 
egy álló éjszakán át gyötörte magát a beszéd megírásá-
val, reggelre azonban családja holtan találta ágyában. Ő 
képtelen volt hazugságot hazugságra halmozni, nem 
tudott egyetlen szót sem kiejteni úgy, hogy nem érezte 
volna át annak teljes igazságát, s ezért inkább távozott 
az életből, nem maga kezével vetett véget életének, 
hanem az élet, a napi politika végzett vele. 

Hamarosan híre ment és jött Egerben Recsknek. Mi 
gyerekek csak azt hallottuk, hogy egyik diáktársunk 
édesapját Recskre vitték. Recskről semmi jót nem lehe-
tett hallani, de azt még mi gyerekek is tudtuk, hogy ott 

valami különös fenyítőtábort rendeztek be. Recskre 
zárták be a háborús bűnösöket, ott éjjel nappal dolgozni 
kellett, de onnan nem szabadult ki senki. Egy diáktár-
sam édesapját odaszállították, ott kellett neki valamiféle 
bányában látástól vakulásig dolgoznia, s még csak re-
ménye sem lehet arra, hogy onnan kiszabaduljon. Ma 
már mindannyian jól tudjuk, hogy mi volt Recsk, s mi-
lyen ember elleni vétkeket követtek ott el a fegyőrök, 
akik nálunk ávós egyenruhába jártak. 

Elég gyorsan megismerkedtünk az antiklerikalizmus 
fogalmával is. 1947-ben és 1948-ban s utána is a kleri-
kális reakció szörnyű bűneiről írtak a lapok éjjel nappal. 
A klerikális reakció ellen szervezte a párt az antikleriká-
lis harcot. Egymás után kerültek börtönbe katolikus és 
protestáns papok. Előbb Asztalos János plébánosra 
fogták rá, hogy gyilkosságra kényszerítette néhány hí-
vét. A katolikus püspökök ellenálltak, de nem sok siker-
rel. S végül a magyar katolikus egyház feje, Mindszenty 
József is börtönbe került. Ugyanígy elbántak a reformá-
tus és az evangélikus egyház fejével is. Az antiklerikális 
küzdelem egyik legfontosabb politikai lépése volt az 
egyházi iskolák államosítása. Így kedvelt tanáraink 
kezéből kivették a tanítás lehetőségét, s helyettük állami 
gimnáziumban civil tanárok tanítottak. 

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy világi tanáraink 
alkalmatlanok, rosszak, barátságtalanok lettek volna. 
Osztályfőnökünk Mikó Sándor lett, aki már a ciszterci 
gimnáziumba is tanított minket. Német nyelvet Habis 
György tanár úrtól tanultunk, és nagyon jól tudott taní-
tani. Matematikára Lengyel József tanár úr oktatott, jó 
órákat tartott, s még a kevésbé érdeklődők figyelmét is 
le tudta kötni. Kaptunk egy kiváló történelem tanárt, 
Radics Jolánt. Az igazgatónk dr. Csanády Vilmos lett, 
aki úgy tudom egy évnél tovább nem maradt a gimnázi-
um élén, mert őt is Recskre szállították kőfejtő rabnak. 
Feleségét, akinek a nevére már nem emlékezem, csak a 
diákok adta neve jut eszembe, Hiszti néninek hívtuk, aki 
viszont nagyon jól adta elő az irodalmat. Franciára a 
Dobó gimnázium egyik legjelesebb tanára okított 
Miazovszky Sándor. Nem tanított egy teljes éven át, s 
csak igen rövid ideig lehetett francia nyelvmesterünk. 
Bizonyos, hogy civil tanáraink is tökéletesen alkalma-
sak voltak arra, amit vállaltak, szenvedélyesen tanítottak 
és neveltek mindannyiunkat. 

Fájdalmas, ha egyáltalán igaz, hogy Csanády Vil-
most leváltották, s a recski kőbányában végezte. Még 
rosszabb emlékezni a Habis tanár úrral történtekre. 1956 
decemberében Egerben is eldördült a sortűz, s ennek 
nagyon sok áldozata volt, s az ávósok azzal a hazugság-
gal indokolták a tűzparancs kiadását, hogy a Dobó gim-
názium padlásáról valaki tüzet nyitott rájuk, s ez a vala-
ki dr. Habis volt. S emiatt őt azonnal börtönbe vitték. 
Nem tudom mennyi ideig volt ott, de neki is meg kellett 
járnia bizonyára Márianosztrát, Kistarcsát, s még ki 
tudja hány börtönt. Családját teljesen ellehetetlenítették. 
Még azokat is kirúgták a gimnáziumból, akik pénzt 
vagy élelmet adtak, gyűjtöttek a Habis családnak. 

 
––––––––––––––––––––––––– 
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KÉT EGRI DIÁKBÓL LETT NOVÍCIUS — 1949-ben 
 

1948-ban, az államosítás évében Kádár Antal tanár úr osztálya a VI.-ot végez-
te. Utána egy évet még együtt járhattak az államosított Gárdonyi Géza gimnázi-
umban, majd 1949 szeptemberében, VIII-as korukban az egész gimnáziumot beol-
vasztották a Dobó-ba.  

Ebből az osztályból két diák, Maróti Béla és Hegedűs József más utat válasz-
tott. Zircre jelentkeztek novíciusnak. Rendi nevet is kaptak: Árkád, és Albin. A 
VIII. osztályt az ún. „Hittudományi előkészítő iskolában” végezhették. Ezt az 
oktatási formát a papi pályát választó fiatalok számára szervezték a szerzetesi 
központokban és az egyházmegyei székhelyeken működő szemináriumokban. 
Mivel az iskola hivatalosan nem működhetett, így a bizonyítványt és az érettségit 
államilag nem ismerték el. Több egri diák is, mint oblátus itt folytatta középiskolai 
tanulmányait. 

Az érettségi után, 1950 szeptemberében, a rend feloszlatásakor 17 klerikus tár-
sukkal és két felszentelt cisztercivel tanulmányaik folytatására elmenekültek az 
országból. A drótkerítésen ugyan szerencsésen átjutottak, de közülük nyolcat, 
köztük volt Hegedűs Albin is, az osztrák rendőrök „éberségének” köszönhetően 
visszatoloncoltak, és itthon súlyos büntetést kellett letölteniük. 

Útjaik így elváltak  
Maróti Béla Rómába került,  
Hegedűs József pedig hosszú éveket töltött a börtönben. 

 
 

* * * 
 

„KURTAVASBAN” 
 

Hegedűs József  hagyatékában talált visszaemlékezéseiben – sajnos csak három gépelt oldalon félbemaradt írásában 
– olvashatunk börtönéletéről is. Nagy annak a valószínűsége, hogy már fiatalkorában fellépő betegségét az ávó börtöne-
iben töltött időben szerezte. 

Különösen kegyetlennek voltak a „kurtavas”-sal való büntetések, melyek egy életre szóló egészségi károsodást 
okozhattak. Erről is írt a rövid életrajz-töredékben. 

 
… De aki Vácott tanulta meg, még inkább a Kőbányai Gyűjtőfogház Bal II.-ben, hogy mi az, ami fáj, 

hát az erre az én jelenlegi fájdalmamra (sclerosis multiplex – a szerk.) azt mondja, hogy légycsípés az 
egész, nem fájdalom. 

Bezzeg – itt elmondom – az fájt, mikor kurtavasba vertek bennünket, főleg, ha Mihalicska főtörzs 
elvtárs-úr (mert nekünk „úr” volt). Hírhedt kurtavasba-verő ember volt. Nem tehetek róla, nekem min-
dig a csizmás kandúrt juttatta eszembe, valahányszor láttam. Igaz, mikor szerencsém volt megismer-
kedni „tudományával” akkor csöppet sem volt mosolyoghatnám. 

Úgy történt az egész, hogy én nagyon nekem megfelelő munkán dolgoztam a Csiszolóban. Gépen. 
Csiszolószalagon. Fogaslábakat, fogas „pipákat” csiszoltam, a fogas legnagyobb darabjait a társam 
csiszolta, egy cigány. Ugyanazon a gépen dolgoztunk mind a ketten. Könnyen el lehet még képzelni 
is. Egy villamos gép hajt két csiszoló szalagot. Ott dolgoztunk mi, a Nyári Jóska, meg én. De akkor 
éppen szombat volt, délben leálltunk és utána „karbantartást végeztünk”: Az annyiból állott, hogy letö-
röltük a gépet a rárakódott iszonyú portól. Bizonyos fokig sziszifuszi munka volt. Már a végeredményét 
illetően. De el lehet képzelni, ha egy teremben egy héten át állandóan mennek a csiszoló gépek, – kü-
lönfélék – ott a leállás után egy-két órával a levegőben még száll a finom por, sőt még másnap is. 

Tudtuk ezt mi is, az őreink is. De azért mi minden héten lelkiismeretesen letörölgettük a gépeket, 
nem tartott sokáig. Munkánk végeztével én átmenten a szomszéd terembe segíteni egy ottani fiatal 
egyetemista kollegának ablakot pucolni. Egy Tótik Árpád verset tanultam tőle közben, még mos is em-
lékszem rá. A kollégám, a cigány viszont, dolga el lévén végezve, fogta magát és fel-alá sétálni kez-
dett a gépek között középen, ahol az őr is ugyancsak sétált, – de ő akkor munkában volt. Utóbbinak 
ez feltűnt, hogy már ketten is vannak egy-azon poszton. És nem vette szívesen. Megkérdezte a ci-
gányt, hogy mi járatban van. Az meg, elmondta neki, hogy már nincs semmi dolga. Megkérdezte, me-
lyik gépen dolgozik. Az megmutatta. Mi sem természetesebb, hogy mikor a gyár fujt, és mi rohantunk 
a mosdóba valamennyien, az őr odament ehhez a géphez, végighúzta rajta az ujját, és természetesen 
meglátszott a helye. Megkérdezte, ki dolgozik ezen a gépen. 

Maróti Árkád és Hegedűs Albin 
már fehér-fekete habitusban 
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Így kerültünk felírásra mind a ketten. Napokig vártam, mi lesz a következménye. Közben 
„speizoltunk” is. Emlékszem, ritka élmény volt számomra, volt egy egész veknim. Meg, nem tudom, 
vagy 40–50 dkg-nyi lókolbászom. Minden nap megnéztem a polcomon, hogy megvan-e még, de igye-
keztem ennyivel beérni, mert jó társam Pechó Pista bácsi, aki már sok börtönt kiállt rab volt, figyel-
meztetett, hogy vasalás előtt nem jó a teli has. 

De egy héten belül azért csak rá került a sor, tovább már nem bírtam, engedtem a csábításnak és 
egy este jóllaktam. Alig törlöm meg a számat, egyszer csak kopognak az ajtón. Az őr beszól: 775-ös! 
Jelentkeztem, hogy igenis, én vagyok. Az az őr mindenkit Pistának szólított. Mit csináltál, Pista – kérdi 
tőlem. Semmit, mondom én. De valamit csak csinálhattál, mert itt áll a neved. Ekkor az emeleten lak-
tam. Mikor leérkeztünk, a földszinti folyosón már várt vagy tizenkét társam. Mind vasalásra. Az meg is 
kezdődött annak rendje és módja szerint, letérdepeltek hozzánk sorba az őrök és mi meg elkezdtünk 
evezni szép óvatosan. …  
 
Eddig az írás … 

 

* * *  
 

A félbemaradt történet kiegészítéseképpen rabtársának – Sunderlik Imrének – a Reform c. újság 1993. április 15-i 
számában írt cikkében olvashatunk erről a büntetésformáról. 
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ISKOLÁK ÉS TANÁROK 
Egy hatvan éve érettségizett öregdiák emlékeiből 

 
Az ember több iskolába jár, ill. járatják, amíg eljut az 

érettségiig, azaz beléphet az élet iskolájába, amint mon-
dani szokás. A gyakorlatban ez, az ún. érettségi vizsga 
letételét jelenti írásban és szóban. A további felső iskolá-
ba lépésnek ez az alapja. Az iskolák sorában a meghatá-
rozó, döntő jelentőségű a középiskola, sokunknak a gim-
názium. Ennek formája és időtartama jelentősen válto-
zott. A mi évfolyamunk arra volt büszke, hogy mi va-
gyunk az utolsó nyolcosztályos gimnazisták. Utánunk a 
meghosszabbított általános iskola és a négy éves gimná-
zium lépett életbe, ami azóta tovább variálódott. 

Nevelő szüleim révén enyém úgy alakult, hogy 1944-
ben Egerbe kerültem. Apám nővére – a nevelő anyám – 
személyesen vitt be a ciszterciekhez, Hegyi Kapisztrán 
igazgató úrhoz, és kérte, hogy tanítsák, neveljék is ezt a 
legényt. Így kezdtem el az első évet, Ferenczy Csaba 
osztályfőnökkel. Az iskola belső udvarán sorakoztunk 
osztályonként. Középen a Szent Bernát szobor. Egy nyol-
cadikos diák mondott köszöntőt, és jelen voltak a civil 
tanárok is, akikre még kitérek. Mi kicsik, laza rendben 
hallgattuk a számunkra új intézmény szavait. 

Az osztály meghatározó személye az osztályfőnök 
volt, igen lelkes fiatal ciszterci tanár. Ő volt az énektaná-
runk is és a zenekar vezetője. Szerény zenei adottságom 
ellenére, ma is tisztán zeng kedves tanárunk tanította 
„Tavaszi kánon”: 

Künn a fákon újra szól a víg kakukkmadár, 
Napsugárban úszik minden, száll az illatár… 

Az osztályfőnök lelkes vezényletével több szólamban 
is. Nem sokáig volt velünk, úgy tudom Rómába vitt az 
útja, remélem siker kísérte. 

Új osztályfőnökünk Lékai Lajos lett. Fő tárgya a föld-
rajz volt, de sok okos gondolata volt minden téren. A 
padok mellett állva hangsúlyozta, hogy egy társadalom 
úgy fejlődhet, ha a következő generáció folytatja az elő-
dök munkáját, – ami ma is igaz. A cserkész élet szervező-
je is volt, ennek övét viselte. Sajnos, Ő sem sokáig ma-
radt velünk. Amerikai küldetést kapott. Sokan kísértük 
indulásakor az állomásra. A vonat hátsó peronján állva 
integetett, és mi futva kísértük hosszú útjára. Később jött 
a hír, hogy megbénult és hosszú évekig csak szemkontak-
tus útján tudott érintkezni. Maradandó emléke a ciszterci-
ek történetéről irt könyv, melyet később Szikla József 
barátom és osztálytársam segítségével sikerült megkap-
nom, és ma is őrzöm. A könyvben olvashatjuk Hervay 
Levente tanulmányát is, aki akkor fiatal tanár volt, friss 
léptekkel, míg a kedves Rássy Paulin tanár úr csak cso-
szogva közlekedett a lakófolyosón. 

De vissza az elejére. Károly Asztrik tanár úr azzal lop-
ta magát a szívünkbe, hogy amikor a számtan tudomány 
terén nagy butaságot mondtunk, a katedra alá bujt. 
Ugyanakkor előfordult, hogy egy-egy kajla viselkedéskor 
eljárt a keze. Neve aranybetűkkel csillog Egerben a Hat-
vani temető ciszterci emlékoszlopán. 

Kedves és lelkes tanárunk volt Szabó Tihamér hittan-
tanárunk, diák becenevén „Szőrtihó”. Sokszor mondta, 

hogy „TTT”, azaz több telik tőled. Ami a diáknevét 
illeti, a csuklója tájékán mutatkozó szőrszálak adták az 
alapot. 

A latin nyelv ismeretére tanított az alacsony termetű 
Révész Amadé, idősebb tanárunk. Alapos ismerője és 
gyűjtője a gyógynövényeknek. Becézett növénye volt a 
macskagyökönyke, ez egy csodás teafű, talán a mézfű, a 
csalánhoz hasonló szárral és levéllel, kékes-rózsaszín 
virággal. A Bükk hegységbeli kiránduláson lelkesen 
gyűjtöttük a gyógynövényeket. A macskafű gyökerét 
megszagolva páratlan élményünk lett a valódi macska-
ürülékről. 

Kiemelkedik az emlékezetből Habis György tanár úr 
hangja: „Te ötödik osztály, megnyomom a ceruzát!”, – ha 
túl hangos volt az osztály. Hozzá kapcsolódik a nyelvta-
nulás néhány különórája, a francia és az angol, azaz 
"keszköszé" és "pars of the humán badi", – magyarosan. 

A tornaórákat Rédey Rezső vezényelte. Nála a szer-
torna volt inkább előtérben. A ciszterci iskolák, Baja, 
Buda, Székesfehérvár, Pécs és Eger között olimpiai jelle-
gű vetélkedő folyt. 

Az érettségi felé közeledve, már a Dobó gimnázium 
épületében, – humán és reáltagozati megosztás miatt –, 
Radics Jolán későbbi osztályfőnökünk segített a felkészü-
lésben. Tantárgyának ismerete mellett felhívta figyel-
münket a helyes magatartásra, a jó kiállás fontosságára is. 
Persze elkészítettük az összes tétel rövid kivonatát, ami a 
felkészülés jó eszköze volt. 

A középiskola mellett természetesen szerepe volt az 
előtte és utána végzett tanulmányaink során kapott beha-
tásoknak, de a rendi iskola, a csak e hivatásnak élő taná-
rok szelleme volt legjelentősebb tényező életutunkra. 

A jó tanulmányi eredmény sikere, hogy felvételi vizs-
ga nélkül kerültem az egyetemre, és megbíztak tanulókör 
vezetőnek. E tény ismét befolyásolta életemet, mivel az 
egyik tankör-társból feleségem lett, de ez már egy másik 
történet, az egyetemi évekkel együtt. 

Kedves Tanárok, Oktatók, Segítők, köszönet és bé-
kesség Mindnyájatoknak.! 

 
Utóirat: 
2010. végén jött a hír, hogy a volt váci püspök úr 

meghalt. Róla külön is meg kell emlékeznem. Egerben 
ciszterci kiscserkészként Keszthelyi Ferenc, becenevén 
„KeFe” volt a vezetőnk. Emlékezetes a nagyasztalnál 
játszott vattalabda játék. Lényege, hogy melyik oldal 
tudta erősebben fújni. – Ma is jó légzésjavító játék lenne. 
Sikeres közös akció volt a járólábú Mikulás. Forgó lábai 
voltak, így kézzel tolva mintha járt volna – ma is ügyes 
barkács-játék lenne. 

Tudtuk, hogy papi pályára készül. Jóval később sike-
rült vele találkozni. Az egyik tihanyi bencés diáktalálko-
zóra eljött és örömmel beszélgettünk a hajdani időkről. 

Nem tanárunk volt, de egy kisdiák kedves emléke: 
Békesség Neked Keszthelyi Ferenc Püspök Úr! 

Bércy Pál 
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GÁRDONYI – NOVEMBERTŐL-MÁRCIUSIG 
A 2011/12-ES TANÉVBEN 

ahogy az iskola újságjában, a MAG-ban olvastuk 
 

NOVEMBER 
 

27-én, november utolsó vasárnapján elkezdtük az adventi várakozást és készülődést. Az egyik osztály azt a 
feladatot kapta, hogy minden diák fogalmazza meg, mi a karácsony lényege. Az eredmény megdöbbentő 
volt: a tanulók16 %-a szerint az adakozás, a szegények megsegítése a legfontosabb. 60 % szerint a vá-
sárlás, a pénzköltés és az ajándék áll az ünnep központjában. 16 % nevezte meg a család együttlétét és 
a szeretetet, és mindössze 6 % fogalmazta meg azt, hogy a karácsony lényege Jézus születése, a kará-
csonyi mise: „Karácsony előtt az emberek bemennek az első boltba, hogy sok-sok értelmetlen ajándékot 
vegyenek, de a karácsony lényege igazából a szeretet, mert a karácsony Jézus születésének ünnepe.” 
„A karácsony a szeretetről, az örömről és Jézus Krisztus, a Megváltó születéséről szól. Ezért menjünk ka-
rácsonykor misére!”  

 

DECEMBER 
 

12.  Koszorúzás az iskolánk előtti téren az 1956. december 12-i egri sortűz áldozatainak emlékére rendezett 
ünnepségen. 

15.  A 12. évfolyam osztályai számára lelkinap, amelyet Hugyecz János atya tartott a díszteremben. 
   Karácsonyi koncert a Szent Bernát templomban. 

Egy részlet a „NÉVJEGY” címmel közölt riportból. (Ebben mutatják be az iskola diákjai tanáraikat.) A decem-
beri számban olvashatjuk Horváth Nikolett 10.D tanulónak Karóczkai Júliával, az iskola új igazgatóhelyet-
tesével készített interjúját. Figyelemre méltó az igazgatóhelyettes egyik megállapítása: 

„…Az iskola igazából egy új, modern vezetési struktúra szerint működik. Ennek lényege, hogy az 
oktató-nevelő munka mellett, minél több pedagógus aktívan bekapcsolódjon az iskolavezetés munká-
jába. A fontos stratégiai döntéseket nem a vezető hozza meg egy személyben, hanem a gazdaságve-
zető és az igazgatóhelyettes mellett, még egy igazgatótanács is segíti az igazgató úr munkáját…” 

 

JANUÁR  
 

14.  Félévértékelő osztályozó konferencia. 
Néhány adat az első félévi eredményekből: Iskolánk tanulmányi átlaga 789 elbírált diák teljesítménye 
alapján: Kitűnő tanulók száma 59 fő. (Ebből az 5.C osztályban 12, a 12. K osztályban 8 fő.) 
A magatartás átlaga: 4,65 (Példás 541, jó 219, változó 24, rossz 5 fő); a szorgalom átlaga 4,05 (példás 
253, jó 372, változó 115, hanyag 49 fő) 
 

FEBRUÁR 
 

22. Hamvazó szerda – Szentmise a kollégistáknak, melyen dr. Ternyák Csaba érsek atya mondott szentbe-
szédet 

23. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja. Emlékeztetni hívtuk meg iskolánkba dr. Jeszenszky 
Iván urat, aki családjával megjárta a Hortobágyot. 

24-25. Szóbeli felvételi vizsgák. – Az iskolánk által felkínált 7 képzési formára e két napon összesen 228 
tanuló felvételizett. 

NÉVJEGY rovatban Árvainé Kovács Krisztina, Bagi Emese és Békési Zoltán tanárokat mutatták be Simonyi 
Viktória 11.E, Horváth Nikolett 10.D és „Klaudia” tanulók. 

 
„FEHÉRBEN – FEKETÉBEN” címen az újságban rendszeresen közölnek a ciszterciek múltjáról szóló cikke-

ket. Az utóbbi három számban: „Küzdelmes századok”, „A ciszterciek megtelepedése Magyarországon” 
és „Az elnéptelenedés az újrakezdés idején” – címmel megjelent tanulmányokat Kovács Ottó történe-
lemtanár úr készítette. 
 

 

 

 

Iskolánk életéről szóló sorokat a havonta megjelenő (MAG – Mindennapok A Gárdonyiban) internetes diákújságból 
állítottuk össze Kovács Ottó tanár úr szíves közreműködésével. 
Az iskola életéről részletesebb beszámolók az iskola honlapján  

– http://www.gardonyi-eger.sulinet.hu – ISKOLAÚJSÁG linken – olvashatók. 
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Dr. Faluhelyi Fischer János 
1916–2011 

 

 
Sokévi türelemmel viselt betegsége után elhunyt diákszövetségünk szeniorja, Faluhely Fischer János. 1934-ben 

érettségizett, Pataki Vidor tanár úr volt az osztályfőnöke. Ciszterci diák volt, a szó igaz értelmében. „Egész életét átha-
totta az a szellemi-lelki útravaló, amelyet ott kapott. Segítette őt, hogy hitét és becsületét megőrizze. Nem tudta eltánto-
rítani semmi, a hivatalos hatalom sem – pedig megpróbálta szép szóval, fenyegetéssel, mellőzéssel, és nem ingatták 
meg a világban fel-fellobbanó erkölcsi válságok sem. Erre nevelt minket is példamutatással”– emlékezik leánya. 

„Türelmetlenül várom az újságot. Egy kicsit mindig visszavisz Egerbe, Bár csak 9 évet laktam itt, de ez mégis éle-
tem legszebb időszaka volt: 14-től 23 éves koromig. Azóta is egrinek érzem és vallom magamat” – írta egyik levelében 
a németországi Wiesbadenből, ahol életének mások felét töltötte. Szívesen emlékezett diákéveire, legtöbbször kedvelt 
osztályfőnökére, magyar-történelem tanárára.  

Egy  2003-ban készült kedves írásával emlékezünk róla. 
 

MARENGO  
 

Napokban nagyobbik fiamékhoz voltunk hivatalosak. 
Feleségének volt születésnapja. Valami édességet akar-
tunk magunkkal vinni, felkerestük az egyik cukrászdát. A 
kirakatban a süteményeken egy cetlin ott volt a nevük is. 
Az egyik cédulán elképedve láttam, hogy „MARENGO”. 
No, nem futott össze a számban a nyál, de ez a szó egy 
rég elfelejtett emléket ébresztett fel bennem.  

Hetedikes gimnazisták voltunk. Már elkezdődött a 
második félév. Egyik kora tavaszi napon azzal a hírrel 
fogadtak bennünket az iskolában, hogy csak az első két 
órát tartják meg, 10 órakor sorakozó és az egész iskola 
kivonul dr. X kanonok úr temetésére. Így csak latin és 
hittan lesz, a német, fizika, történelem pedig elmarad. 
Nyolc óra. Becsengetnek. Nyílik az osztályajtó, de nem a 
latintanár, hanem osztályfőnökünk, magyar-történelem-
tanárunk lép be e szavakkal: Baksa tanár úr rosszul érzi 
magát, azért most történelem órát tartunk. Elő sem veszi 
noteszát, csak a mutató ujjával felém bök (első padban 
ültem), s mondja: a harmadik napóleoni háború. No de 
Tanár Úr! A történelem az ötödik óra lett volna, és ha azt 
nem is számolom, hogy az előtte levő órákon is lehet 
tanulni a történelmet, közbevetőleg lett volna 4 szünet, az 
4x10 összesen 40 perc, az alatt meg tudtam volna „enni” 
az egész történelem-leckét. Persze, ezt csak gondolhat-
tam, de nem mondhattam, a tanárok úgy is azt hiszik, 
hogy csak otthon lehet leckét tanulni. 

Jól dresszírozott könyveim voltak. Ott nyíltak ki, ahol 
én akartam. Gyorsan „felvágtam”, a sűrű sorok között két 
szó volt dűlt betűkkel szedve Suvarov és Marengo. Ez 
megnyugtató volt. Mégsem olyan reménytelen a helyzet. 
Tehát a két ellenfél: Napóleon és az orosz marsall 
Suharov. A csatatér is megvan: Marengo. Most már csak 
azt volna jó tudni, hogy ki győzött. Tudom, hogy a fran-
ciák Napóleont ma is félistenként tisztelik. Én sose szim-
patizáltam vele. Kifejezetten ellenszenvesnek találtam a 
történetét, a kistermetű emberekre jellemző nagyra töré-
sét, aki oly büszke volt, hogy még a császári koronát is 
maga rakta a fejére, mert senki más erre nem volt méltó. 
Tehát ki legyen a győztes? Suvarovnak Szentpétervárról 
kellett jönni, Napóleonnak pedig csak a szomszédságba 
kellett átmennie. Mennyivel fáradtabbak lehettek az oro-
szok, mint a franciák. Ez Napóleon malmára hajtaná a 
vizet. No de akármilyen jó hadvezér volt Napóleon, min-
dig ő sem győzhet. Most az egyszer az orosz marsall fog 
győzni. 

Pataki tanár úr már kérdő szemmel néz rám. El kell 
kezdenem. Szépen leírtam a csapatok felállását. Az oro-

szok látszat támadása balról, a franciák ide összpontosí-
tanak, ekkor jön az oroszok igazi támadása jobbról, de a 
francia erő mind baloldalt van. Szétverik a franciákat.  

Pataki tanár úr figyelmesen végig hallgatott. Kész? – 
kérdezte. Kész, mondtam én. A tanár úr arcán úgy láttam, 
meg van elégedve velem. Aztán megszólalt: először is 
gratulálok a fantáziádhoz, de sajnos a harc lefolyása se 
stimmel. Igaz ugyan a franciák menekülni kezdtek, de a 
felmentő seregük segítségével ők győztek az osztrákok 
felett. A felelet elégtelen. 

Nem volt mit tenni. A hangulatom persze méltóvá vált 
a temetési menethez. Elképzelhető, hogy ezután minden 
történelem órára „mint az őrült”, úgy készültem, hogy 
kijavíthassam a szekundát. Eltelt egy hét, két hét, de nem 
szólított ki a tanár úr. Kezdtem izgulni, mi lesz, ha há-
romnegyed évkor intőt vagy rovót kapok. Elmúlt a konfe-
rencia, nem kaptam sem intőt sem rovót, de jegyemet 
még mindig nem tudtam kijavítani. Közeledett az évvége, 
most már igazán alkalmat kell kapnom, hogy tisztességes 
jegy kerüljön a bizonyítványomba, de bizony úgy jött el 
az évzáró, hogy egyszer sem feleltem. Bizonyítványosz-
tás. Eltakartam egyik kezemmel az osztályzatokat, úgy 
mentem lefelé az egyik tárgyról a másikra. Végre odaér-
tem: történelem – jó. Megnyugodtam. Utóvégre nem 
lehet az ember minden tárgyból jeles. 

Vége lenne a történetnek, de van folytatása. A nyári 
szünetben Anyám levelet kapott egyik leánykori barátnőjé-
től: férjét váratlanul Pécsváradra helyezték. Kérte, hogy 
látogassa meg, de engem is vigyen magával – a férje 
bérmaapám volt –, és én maradjak ott 2–3 hétig. Örültem 
neki. Dél-Magyarország eddig „terra incognita” volt szá-
momra. Ottlétemkor egyik nap vonattal bementem Pécsre. 
Az állomásról a városba menet ki jön velem szembe: Pata-
ki tanár úr. Megálltunk. Ő elmagyarázta, mit kell Pécsett 
okvetlenül megnéznem. Búcsúzáskor vettem magamnak a 
bátorságot: Tanár úr! Köszönöm a történelem-jót. Miért 
nem tetszett kiszólítani. Minden órára, mint egy őrült, 
készültem. Válasza: Te magad adtad meg a választ, hogy 
minden órára – mint mondtad –, mint az őrült, úgy készül-
tél. Ez volt a célom. Ha kiszólítlak, megint lazsáltál volna. 
Azt akartam, minden órára készülj. Egyik módszer, hogy 
minden órán feleltetlek, de ezt ötvenes létszámú osztálynál 
nem tehetem meg. Marad a másik, hogy soha nem szólíta-
lak fel. Mint látod, bevált. Hét végén Pécsváradon leszek 
rokonoknál. Az ottani vár tanulmányaim egyike. Vasárnap 
nyolc órakor a vár kápolnájában fogok misézni. Ha van 
kedved, ministrálhatsz nekem. 

Így volt. Emlékét szeretettel őrzöm usque dum vivam 
et ultra. 
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LEVELEK – � – TELEFONOK – ℡ – E-MAILEK – � 

 
Győry Iván diáktársunk az Amerikai Egyesült Államokból küldött levelében az Amerikába menekült ciszterciekről ír:  
 
Nagy örömmel olvastam a szeptemberi Fehér/Feketét, amit okt. 14-én kaptam meg. A 

benne lévő leírás (Látogatás Polikárp atyánál) sok emléket felidézett bennem. De 
csak sorjában. 

Zsófia lányunk az Embry-Riddle (Daytona Beach, Florida) légügyi és űrkutatási 
egyetemen szerzett diplomát 91-ben. 92-ben egy volt évfolyamtársa meghívására Dal-
lasba utazott. Mivel akkor már tudtam az ottani ciszterci apátságról, lelkére kö-
töttem, hogy haza ne repüljön anélkül, hogy fel ne keresné. Úgy is lett. 

Igen szívélyesen fogadták. Több fényképet, és egy szép kiállítású emlékkönyvet: 
CISTERCIANS IN TEXAS (The 1988 Jubilee) kapott. 

Ebben nekünk, volt egri diákoknak két tanárunkról és Zimányi Feriről (akit én 
még ha röviden is, de személyesen ismertem Egerben) volt megemlékezés. 

A következő írás mind fordítás a könyvből: 
„Az utóbbi 40 évben a Dallasi Miasszonyunk Intézetben hét társunk élt és halt 

meg és lett eltemetve (a könyv 1988-ban íródott) az Apátsági Kálvária Hegyről elne-
vezett temetőjében.” Közöttük: 

 

Falubíró Győző (Victor) 
1908 október 11-én született Muraszombaton mint Friskics Miklós. 1926. augusztus 

29-én lépett be a zirci apátságba mint novícius. 1931-ben szentelték pappá és tör-
ténelem-latin szakos tanár lett. Már fiatal korától kezdve több hangszeren játszott 
és az egri majd a bajai ciszterci gimnáziumokban fiatalok zene és kórus együtteseit 
dirigálta. Mikor a rendet 1950-ben feloszlatták Vaskúton lett kántor. 1964-ben en-
gedélyt kapott, hogy New Brunswickbe (Ohio állam) utazzon ahol rokonai éltek. Le-
jött meglátogatni a dallasi apátságot és úgy döntött, hogy nem tér vissza Magyaror-
szágra, hanem az életét az apátságban óhajtja eltölteni. 1966 és 1972 között zongo-
rát tanított a ciszterci gimnáziumban. Sajnos igen sok nehézséget jelentett neki az 
angol nyelv megtanulása. Végül is 1972-ben Fort Worth-be költözött, ahol az Our 
Lady of Victory zárdában káplán lett. 1975-ben váratlanul rákot diagnosztizáltak 
nála és rövidesen – egy operáció után – 1975. június 4-én meghalt. 

 

Lékai Lajos 
1916. február 4-én született mint Lepárt Gyula. A budapesti ciszterci gimnáziu-

mot végezte és 1934. augusztus 29-én lépett be a rendbe. 1941. június 24-én szen-
telték pappá. 1942-ben a budapesti egyetemen történelemből doktorált. A következő 
négy évben történelmet tanított az egri gimnáziumban. A háború után, 1945-ben java-
solta Vendel apátúrnak, hogy Amerikába megy és elkezdi egy gimnázium és apátság 
létesítését a zirci apátság égisze alatt. Ebből a célból beszervezte néhány barát-
ját; (akik közt volt Nagy Anzelm aki osztálytársa, majd később novícius társa volt 
és a dallasi intézmény első apátja lett). 1947-ben kivándorolt az USA-ba. 1953-ig a 
Spring Bank (Wisconsin állam) apátságban dolgozott. 1953-ban látogatást tett 
Buffaloban, ahol az egyetemen történelmet tanított. 1955-ben Dallasba költözött 
ahol az egyetemen történelmet tanított. Számos - a cisztercita történelemmel fog-
lalkozó- publikációi miatt igen elismert szakember lett. Két könyve: The White 
Monks – 1955-ben - (A fehér szerzetesek) és a Ciszterciek: Ideál és Valóság – 1979-
ben - német, francia, olasz, spanyol, holland, magyar és japán fordításban is meg-
jelent. 1965-től 1976-ig az Our Lady of Dallas perjele lett. 1981 október 19-én 
agyvérzést szenvedett ami részlegesen megbénította és legyengítette. Bár elvesztet-
te beszéd és íróképességét, végig öntudatos és tisztaelméjű maradt. Élete vége felé 
még az egyik lábának a levágása is szükséges lett. Tizenhárom évig élt Dallasban 
egy szeretetotthonban, mint a türelem és az imádkozás szenvedő példája. 1994. júli-
us 1-jén halt meg. 

 

Zimányi Rudolf 
1923. május 13-án született Hódoscsépányon. Középiskoláját az egri ciszterci 

gimnáziumban végezte. 1942-ben lépett be a zirci apátságba mint novícius és vette 
fel a Rudolf nevet. Miután letette az örök fogadalmat 1947. június 24-én szentelték 
pappá. Mint a francia nyelv és irodalom szerelmese, Párizsba nyert kiküldetést to-
vábbképzésre. 1950-ben mikor a zirci apátságot feloszlatták felettesei utasították, 
hogy maradjon külföldön és csatlakozzék a Spring Banks (Wisconsin állam) szerzetesi 
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közösségéhez. Tanulmányait a Marquette egyetemen Milwaukeeben folytatta, majd elha-
tározta, hogy a dallasi intézményhez csatlakozik. 

1960-ban ment a dallasi Our Lady of Dallas monostorába és azonnal tanítani kezdett 
a dallasi egyetemen. A francia irodalomból a chicagói Northwestern University-n 
szerzett doktori címet. A disszertációja „Pascal in the works of Francois Mauriac” 
(Pascal szerepe Francois Mauriac műveiben) volt és a francia irodalom két kiváló 
alakjának a szakértője lett: Blaise Pascalnak a 17-ik században és Francois 
Mauriacnak, aki a század katolikus írója volt. 1993-ban egész nyugdíjba vonulásáig 
a dallasi egyetemen francia nyelvet tanított. Mint pap szolgált egyházközségekben a 
metropoliszban, leghosszabban mint gyóntató az arlingtoni St. Maria Goretti-ben. 
Elismert magyar költő volt három kötet publikációjával. 1994. november 22-én halt 
meg rákkal hat hónapig vívott szenvedés után. 

Győry Iván (érett. ’47.) Ansonia Connecticut USA 
_______________________ 

 

Sajnos már a karácsonyi lapzárta után érkezett dr. Csank István diáktársunk levele. Az egri 56-os Szövetség vezető-
ségi tagjaként több alakalommal is ő mondta az ünnepi beszédet az Október 23-i nemzeti ünnepen. Levelében több 
korábbi években mondott beszédének szövegét is elküldte, ezekből hely hiányában csak egy részletet tudunk közölni:  

 

… Amit most kegyeleti emlékezésként elmondok, arról már sokan nem tudnak, hosszú 
évtizedeken keresztül még csak emlegetni sem volt szabad, de még ma is itt élnek 
közöttünk – igaz bár, erősen megfogyatkozva – azok az egri nők, akiknek halálmegve-
tő bátor kiállásáról akarok megemlékezni, mert emlékeink nem homályosulnak el öt-
venhárom év múltával sem. Az akkor átélt események ott élnek a lelkünk mélyén olyan 
élénken, mint akkor, amikor történtek. 

1956 novemberében a roppant szovjet túlerő maga alá gyűrte nemzetünket. A szov-
jet hadsereg november 4-én délutántól kezdte el a megye megszállását, amit döbbenve 
és kétségbeesve vett tudomásul a lakosság. Az intervenciós csapatok a következő 
napon Mezőkövesd irányából kezdték megközelíteni a megyeszékhelyet. A „Szabad Eger 
Rádió” – mert ilyen is működött itt a Líceumban, a Pedagógiai Főiskolán – a szovje-
tek közeledtéről értesítette az egrieket és kérte, hogy a város megmentése érdeké-
ben ne tanúsítsanak fegyveres ellenállást, mert különben rommá lövik a műemlékvá-
rost! 

Úgy 30 harckocsi érkezett a városba, és az állomás felől, a Deák Ferenc utcán 
haladva, a város központja felé tartottak. Ekkora azonban a rádióból is értesülve, 
mintegy 80–100 egri nő itt a színház előtt gyülekezett, talpig fekete ruhában, ék-
szerek nélkül. Szemükből sugárzott az elszántság és az idegen betolakodók elleni 
gyűlölet. Itt az útkereszteződésnek a színház felé eső részén – egy szál égő gyer-
tyával a kezükben – sorfalat állva, testükkel zárták el a belváros felé közeledő 
tankok továbbhaladását. A sorfal előtt úgy 20 méterre megálltak a tankok. Parancs-
nokuk felszólította a sorfalat állókat, hogy oszoljanak, ne akadályozzák a harcko-
csik továbbhaladását, mert ellenkező esetben lövetni fog. Az egri nők a felszólí-
tásnak nem tettek eleget, és közölték az egység parancsnokával, hogy tiltakozásul a 
megszállás ellen egy tapodtat sem mozdulnak. 

Erre a tankok a lövegeiket és géppuskáikat a sorfalat állókra irányozta, majd 
megindultak a sorfa felé. De mivel az egri nők a helyükön maradtak, így a sorfal 
előtt, az útkeresztezésben megálltak. Senki sem mozdult, a levegő kezdett felforró-
sodni, a két tábor farkasszemet nézett egymással, csupán a fohászok szálltak az ég 
felé. Majd kis idő múlva a harckocsik a Szvorényi utcán át Verpelét felé eltávoz-
tak.      A hős egri nők helytállásukkal történelmet írtak! … 
 

–––––––––––––––––––––––– 

hírek...hírek...hírek... 
•  1OO ÉVES A BUDAI SZENT IMRE CISZTERCI GIMNÁZIUM! Békefi Remiget 1911 
szeptemberében választották zirci apáttá. Első teendői között szerepelt Budán az ötödik ciszterci gimnázium alapítása. 
A Szent Imre főgimnáziumban a tanítás az 1912–13 iskolai évben indult, hely hiányában a Váli-utcai községi elemi 
iskola épületében. (A mai is működő iskola Budapest XI. kerületében, a Móricz Zsigmond körtérre nyíló utcában he-
lyezkedik el.) Az intézet első tanári kara az igazgatón kívül három – köztük az egri gimnáziumból áthelyezett Mátrai 
Rudolf – ciszterci tanárból és egy világi tornatanárból állt. A Rend a Villányi úton telket is vásárolt, de az új iskolaépü-
let csak az első világháború után, 1929-ben fogadta be az akkor már teljes üzemmel működő gimnáziumot. Ez az intézet 
a Rend legnépesebb iskolája lett. Az államosítás hosszú évei után a Szent Imre gimnáziumot 1997-ben kapta vissza a 
zirci apátság.  

Szeretettel köszöntjük a jubiláló testvér iskolánkat, ahol a  Budapesten élő egri ciszterci diákok is mindig otthon érez-
hették magukat. Ad multos annos! 
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•  ENDRÉDY VENDEL ZIRCI APÁT harminc éve, 1981. december 29-án 
halt meg  

A Sopron megyei Fertőendréden született 1895. január 19-én, mélyen vallásos család-
ban. 1919. december 28-án szentelték pappá. 1921. augusztus 31-én ünnepélyes fogadalmat 
tett. 1922-ben tanári oklevéllel a zsebében, apátja kinevezi a rend budai gimnáziumába 
matematika-fizika tanárnak. Igazi pap-tanár egyéniség, aki diákjait minden ismeret forrásá-
hoz, Istenhez vezeti:  

„Csodálatosan szép a világ, és csodálatosan szép a matematika, mert az Isten adta, de a 
legcsodálatosabb az értelmes emberi lélek, ha az Isten él benne.” Egész lényéből örök mo-
solygásából áradt a megértő, segítő emberszeretet.  

1938-ban a gimnázium igazgatójává nevezik ki. 1939. március 18-án nagy többséggel a 
Zirci Apátság apátjává választják.  

1950-ben a szerzetesek elhurcolásakor 500 szerzetesnővért fogadott be a zirci apátság-
ba, akik között jelentős számban voltak súlyos fekvőbetegek. Úgy gondoskodott róluk, mint saját rendtársairól.  

1950. október 29-én letartóztatták és 8 hónapi embertelen kínvallatás után, a Grősz perben 14 évi szabadságvesztés-
re ítélték. Hat évig magánzárkában, teljes elhagyatottságban, megfagyott kézzel, lábbal, kihullott fogakkal, megalázot-
tan név nélkül – 475-D-975 –, de töretlen hittel és lélekkel élt.  – „Minden lelki és idegerőmmel azon dolgoztam, hogy 
lefoglaljam magamat pozitív irányban. Minden ami jó és szép volt az életemben, azt többszörösen átéltem. Így duplázó-
dott meg bennem Isten kegyelme, amely állandóan erősített a rabéletben.”  

1956. november 1-jén rövid időre kiszabadult. 1957. március 1-én visszaviszik a börtönbe, ahonnan súlyos betegsé-
ge miatt 1957. augusztus 23-án ideiglenesen szabadlábra helyezik, majd 1957. december 17-én Pannonhalmára az idős 
szerzetesek szociális otthonába internálják.  

1981. december 29-én hosszú, küzdelmes keresztút után hazatért Isten Országába. A zirci apátság templomában 
nyugszik, Szent Bernát oltára alatt.                                                                     (www.ocist.hu) 
 

•  ÚJ APÁTOT VÁLASZTOTTAK A DALLASI MIASSZOYUNK 
ÉLÉRE február 15-én, szerdán a Ciszterci Apátság megválasztotta Peter Verhalen-t a 
Dallasi Miasszonyunk Ciszterci Apátság új apátjának. Peter apáturat röviddel a választás 
után beiktatták, és nyomban átvette hivatalának összes teendőjét. Sixtus főapát, aki hétfőn 
érkezett a magyarországi zirci apátságból, elnökölt a választás és beiktatás során. 

A következő hetekben a ciszterci közösség meg fogja választani az Apáti Testületet, és 
Peter apátúr különböző tisztségviselőket fog kinevezni a rendházon belül, valamint a gim-
názium igazgatóját. Ebben a közbenső időszakban, Paul McCormick atya, mint helyettes 
igazgató fogja az iskola mindennapos működéséhez szükséges többlet feladatokat ellátni.  

Az apát hivatalos, nyilvános benedikálását Húsvét utáni hétre tervezzük, egy olyan nap-
ra, amely megfelelő a római Mauro generális apát, Sixtus zirci főapát és Farrel dallasi me-
gyéspüspök úr számára..  

Kérjük, hogy csatlakozzon Ön is Peter apátúrhoz és a teljes ciszterci közösséghez abban, 
hogy kifejezze őszinte háláját Fakasfalvi Dénes apátúrnak 24 éves elkötelezett szolgálatáért  

                                                    (www.cistercian.org/abbey/news/abbey)-news)  

•  BENEDICITE – címmel jelent meg a budai ciszterci közösség lelki-
ségi kiadványa január 26-án, a három alapítószent – Szent Róbert, Szent Alberik 
és Harding Szent István – ünnepén. „A kiadás fix időpontjai mindenképpen ja-
nuár 26-a a főünnep, augusztus 20-a Szent Bernát napja és a húsvéti idő lenné-
nek. A budapesti Szent Imre plébánia Himfy utcai kis közössége szívesen találkozik, beszélget szombat reggelente rendi 
életről, a szerzetesi élet kérdéseiről. Itt fogalmazódott meg a kiadvány gondolata. Dokumentumokat, különféle szentbe-
szédeket és tanulmányokat szeretnénk közölni, amelyek szorosan kapcsolódnak a monasztikus hagyományhoz és lelki-
séghez. Ez a kiadvány elsősorban a budai közösség lelkiségi kiadványa, de nyitottak vagyunk mások felé” – írja Urr 
Zsolt Ipoly OCist, plébános atya. 

Az első szám tartalmából: Harding Szent István: Charta Caritatis; Huszár Lőrinc zirci perjel: A rendalapítók-
ról; P. Mauro-Giuseppe Lepori OCist, generálisapát homíliája Sixtus apát benedikálásakor és levele a ciszterciek-
hez; Asztali beszélgetés a szerzetesi életről. 
Az érdeklődők számára a Fehér/Feketé-hez csatolva küldhetünk a kiadványból. 
 

•  DR. HABIS GYÖRGY nevét viseli ezentúl a középiskolások német „szépkiejtési” versenye a megye-
székhelyén, Egerben. „… Habis György méltó arra, hogy középiskolások versenyének névadója legyen, mert élete, 
munkája, szigorú, de igazságos pedagógusi tevékenysége egyaránt példája lehet tanárnak, diáknak…” – olvassuk a 
Heves Megyei Hírlap március 21-i számában, melyre Bartha István diáktársunk hívta fel a figyelmet. A cikk idézi Habis 
tanár úr egy gondolatát is: „A nyelvtanulást egész életen át folytatni kell!” – Jól esik tudni, hogy kedves tanárunk emlé-
két ilyen formában is őrzi városa. 
 

•  ÓCSVÁR GÉZA tanárunkról is olvashatunk a „Pedagógusok arcképcsarnoka” című könyvben, mely a 
Karácsonyi Sándor Pedagógiai Egyesület kiadásában jelent meg Debrecenben, 2011-ben. „…Foglaljuk értékmentő 
kötetbe azoknak a pályatársainknak emlékezetét, akik nyomot hagytak tanítványaikban…”–  olvashatjuk a könyv Elő-

Peter Verhalen apátúr 
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szavában. Életrajza mellett két volt tanítványának, a Szent Bernát Gimnáziumban végzett Molnár Józsefnek és Gaál 
Attila „dobós” diáknak a visszaemlékezéseit is olvashatjuk. Emellett Ócsvár tanár úrnak egy 1946-ban készült karikatú-
ra-grafikája is látható a könyvben. 
 

•  VOLT EGYSZER EGY HADIKÓRHÁZ… címen a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szerve-
zetének kiadásában jelent meg nemrégiben egy könyv – feldolgozva Kissné Németh Irén az egri hadikórházban vörös-
keresztes önkéntes ápolónő visszaemlékezéseit, melyek számunkra is, akik a negyvenes években voltak diákok, számos 
emléket idéznek fel.  

Egerben 1942/43 telén szervezték meg az ún. hadikórházat három intézményben, a Siketek Intézetében  és a Polgári 
Iskolában és a Halaspiaci vagy Belvárosi Iskolában.  

A korabeli 1942–43. Évkönyven olvashatjuk a 213. sz. Koháry cserkészcsapat beszámolójában: „március 15-én a 
három hadikórházban ünnepélyt rendeztünk a sebesült katonák részére és a fiúk által összeadott szeretetcsomagot osz-
tottunk ki köztük.”; az 1943–44. Évkönyvben: „December 4-én a sebesült katonáknak elvittük a Mikulás összegyűjtött 
ajándékait és kis előadással igyekeztünk néhány percre derűt lopni szívükbe.” 

A könyvből megtudhatjuk, hogy később a „Foglár Intézet”-et – az Egri Érseki Szent József Internátust – is lefoglal-
ták hadikórház részére. Ez már a „nyári” szünetben történt, 1944. május 7-től költözött ide a korház. Az 1943–44-es 
tanévet már március 31-én bezárták, az érettségi vizsgák pedig április 23-án fejeződtek be a Foglárban élő hét maturan-
dus számára is, – így már április végén üres volt az épület. A kórházat a két stúdium-teremben, a két hálószobában, 
összesen 150 ágyat elhelyezve rendezték be. Az épületet szeptember 30-án ürítették ki, amikor is hosszú vonatozás után 
az egri hadikórház Észak-Németországba „költözött”. 

 

•  KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT! – Kékesi György (é. 1944.) – Toronto (Kanada) 22 000 Ft, 
Fluck (Ragambi) Ottó (é. 1947.) Mc Lean, VA (USA) – 150 USA dollár, Puky Pál (é. 1943.) Peterborough (Kanada) 
100 euró; N. N. (Németország), – 100 euró, N. N. (Franciaország) – 50 euró, Húsvéti Sándor (é. 1945.) 
Scarborough, (Kanada) – 80 Kanadai dollár, Bérczy Pál (é. 1952.) Ajka – 10 000Ft. 
 

•  A 2011. ÉVI PÉNZÜGYI HELYZETÜNKRŐL – közli Vékonyné Hevesi Mária az iskola gazdasági 
vezetője, aki volt szíves a Diákszövetség könyvvezetését ellátni. 
 

 Nyitó állomány 2011. 01. 01-jén 730 510 Ft 
 
 

 

 Záró állomány 2011. 12. 31-én   840 097 Ft 
 

•  AZ EGRI FEHÉR/FEKETE − Interneten a www.uj.ciszterciekegerben.hu/ honlapon található  Gim-

názium linken. A honlap gondozója Kaibás Gábor Márk, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban 2001-ben érettsé-
gizett diáktársunk, akinek köszönhetően újságunk 1994 óta megjelent valamennyi száma olvasható, ill. letölthető.  
 

–––––––––––––––––––––––– 
 

H A L O T T A I N K 
 

Diáktársunk,akinek halálhíréről értesültünk 
 

Faluhelyi (Fischer) János  (é. 1934) – Wiesbaden (Németország) 
 

 

Requiescat in pace! 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál: Homonnay József, 3529 Miskolc Farkas Jenő u. 29. 
Tel.: (46) 320 535  ill. Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók Béla út 25. III. 5/A tel.:(1) 386 2295  vagy  

E-mail: olah.gyula3@chello.hu  
 

 

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

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

 
 

Bevételek 
– Tagdíj 
– Adomány 
– Banki kamat  

Összesen 

 
204 700 Ft 
541 270 Ft 

5 489 Ft 
751 459 Ft 

 
 

Kiadások: 
– Fekete/Fehér újság (nyomdaktg.)  
– Postaköltség 
– Anyagbeszerzés (boríték, toner).   
– Bankköltség 
– Gárdonyi G.C.G. támogatása 

Összesen 

 
285 397 Ft 
167 011 Ft 

30 545 Ft 
41 607 Ft 

117 315 Ft 
641 875 Ft 
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