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EMIGRÁCIÓ − 1966  
 
A második világháború utáni „népi-demokrácia” több mint negyven éve alatt sok diáktársunk kénysze-

rült hazájának elhagyására. Ez a kényszerű „távozás” – disszidálás, emigrálás −, e korszaknak szomorú, 
fájdalmas emléke, teli sok izgalommal, testi-lelki szenvedéssel.  

Juhász Tibor 1944-ben érettségizett diáktársunk korabeli naplójából ismerhetjük meg ő és családja 
„távozását”, elindulásuk – célba érésük negyven napjának történetét. Köszönjük, hogy átadta számunkra. 

 
Néhány szó az emigrációhoz vezető útról 

 

1946 januárjában hazatérve az amerikai fogság-
ból, márciusban elkezdtem tanulmányaimat a buda-
pesti orvosi egyetemen. Visszatekintve az egyetemi 
évekre, semmi okom nem volt, hogy az emigráció gon-
dolatával foglalkozzak. Az orvosi diploma megszerzése 
után, 1952. február elsején kezdtem el munkámat az 
egri megyei kórház I-es sebészeti osztályán. Ettől 
kezdve már közvetlenül tapasztalhattam az egyre erő-
szakosabban fellépő kommunista hatalom hatását. 
Kezdetben nem annyira a saját személyemet illetően, 
hanem a környezetemben történtek dramatikus válto-
zások. A családon belül a keresztapámat, aki Miskol-
con főszámvevő volt egyszerűen „kiszórták” az állá-
sából, utána az egri Tefunál kellett dolgoznia. Egyik 
nagybátyámat, Juhász Istvánt, aki világháborús érde-
meiért a doni fronton magyar és német kitűntetéseket 
kapott, az egri Jogakadémiáról, ahol tanított, elbocsá-
tották. Egy közeli bankigazgató ismerősömet a Horto-
bágyra deportálták. A társadalom minden rétegében 
érzékelhető volt ez az erőszakos beavatkozás. A rezsim 
ádáz gyűlölettel kezelte a szerzeteseket, volt iskolám 
ciszterci tanárait deportálták, közülük sokat bebörtö-
nöztek. És ez a lista távolról sem teljes.  

Három éven át sebészként dr. Gábori József 
sebészfőorvos vezetése alatt dolgoztam, őt hamis vá-
dakkal elbocsátották és később be is börtönözték. 
1953-ban a kórházból mindkettőnket az ÁVH napokon 
át kihallgatásra vitt. Azzal vádoltak minket, hogy egy 
kommunista párttagot morfiummal megöltünk. − Így 
már én is érintve voltam. 

Ha mindezekről el is tekintenék, a döntő lépést el-
határozásomhoz a kommunistáknak az’56-os forrada-
lom leverése után közvetlenül tapasztalt értelmetlen, 
galád cselekedete jelentette: 1956. december 12-én, az 
egri főutcán a karhatalom sortüze sok ártatlan embert 
megsebesített és az áldozatok száma is jelentős volt. 
Aznap és még másnap is operáltuk a sebesülteket, 
közülük többen a kórházban haltak meg. Akkoriban a 
szolgálati lakásunk az egykori Szent Vince kórház 
területén volt. A lakásunk bejáratával szemben feküdt 
a kórházi proszektúra kihelyezett helyisége. Idehozták 

a főutcán meggyilkoltak egy részét. Rendelkeztem a 
helyiség bejáratának kulcsával, s a vérengzés után be 
tudtam oda menni. Láttam a halottakat, köztük volt – 
ez különösen döbbenetesen hatott rám − egy fiatal 
gyerek is, a melléhelyezett személyi igazolványa sze-
rint 12 éves ipari tanuló. Mindezeket látva − nem a 
sajtóból értesülve, hanem közvetlen tapasztalatból −, 
felismertem a helyzet tragikumát és ez adta meg a 
végső elhatározást, hogy elhagyjam ezt a kommunista 
rendszert. 

Hiába volt azonban ezután a sok próbálkozás, nem 
tudtam a család részére megszerezni a nyugati útleve-
let. Egy alkalommal úgy hittem, hogy kedvezően bírál-
ják el útlevélkérelmünket, ekkoriban operáltam 
Libertényi egri rendőrkapitányt, aki döntött az útlevél-
kérelmek elbírálásában. A kérelmünket elutasították, 
csupán feleségemnek és nekem adtak nyugati útlevelet. 
Feltételeztem ezek után, hogy Egerben, figyelembe-
véve ismert politikai álláspontomat, ez nem is sikerül-
het. 1965 novemberében ezért Szekszárdon, az ottani 
megyei kórházban vállaltam állást, mint vezető anesz-
teziológus. Várakozásunkkal ellentétben a gyermeke-
ink számára itt sem kaptunk meg az Európa-útlevelet. 
Mikor ezek után egy jugoszláviai látogatásra adódott 
lehetőség, úgy gondoltuk, hogy így talán sikerül nyu-
gatra eljutnunk. 

Természetesen előzetesen kerestem a lehetőséget a 
nyugati kapcsolatok kiépítésére. Erre jó alkalom kí-
nálkozott a ’60-as évek elején, amikor két fiatal német 
orvos jött tanulmányútra az egri kórházba. Szerény 
nyelvtudásom ellenére engem kértek meg, hogy kalau-
zoljam őket. Így ismerkedtem meg későbbi müncheni 
pártfogónkkal, dr. Günther Lobbal és kollegájával. 
Günther Lob felajánlotta, ha Németországban járok, 
keressem fel. 1964 augusztusában, első nyugati utunk 
alkalmával, feleségemmel Münchenben felkerestük a 
Lob családot, ismertetve velük emigrációs szándékun-
kat. Megígérték támogatásukat. 

Ma is hálás szívvel gondolok a Lob családra, kik-
nek nagymértékben köszönhettük, hogy emigrálásunk 
sikerült.  

* * * 
1966. április 3-án az 5.26-os vonattal indultunk el 

Szekszárdról feleségemmel, Annával és két gyerme-
kemmel, Klárival és Zolival. Néhány bőröndöt és úti-
csomagot vittünk magunkkal, minden egyebet vissza-

hagytunk a szekszárdi lakásban. Télies időben – a föl-
deket helyenként még hó fedte – 8.15-kor érkeztünk 
Budapestre. Érkezés után a Gerbeaud-ban reggeliztünk, 
majd a Vörösmarty téren elbúcsúztunk Emmus ke-
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resztmamámtól. Míg szüleink nem tudtak a disszidálási 
tervről, Emmusnak megmondtuk szándékunkat. Az As-
toria szállóban éjszakáztunk. (Előtte a Mátyás pincében 
ebédeltünk, majd a Berlin étteremben vacsoráztunk.)  

Másnap kiadós reggeli után elkészítettük csomag-
jainkat, majd taxival mentünk a Déli pályaudvarra. A 
vonat 13.05-kor indult. Magyarországot – szimbolikus 
módon – ápr. 4-én, a szovjet „felszabadítás” évfordu-
lóján hagytuk el. A magyar-jugoszláv határvizsgálat – 
melytől tartottunk, főleg az Európa útlevél miatt – 
simán zajlott le. Zágrábon át ápr. 5-én 4.50-kor érkez-
tünk Rijekába (Fiume). 

Ragyogó – szinte nyárias idő fogadott. Kimentünk 
a tengerpartra, majd az üzletek kinyitási ideje után 
azonnal bementem érdeklődni egy utazási irodába 
(Quarner-Express). Magyarországon olyan hírek jár-
tak, miszerint Rijekából különösebb nehézség nélkül 
át lehet jutni Velencébe. Ez a reménység mindjárt 
meghiúsult. Érvényes vízum nélkül csak illegális ha-
tárátlépéssel lehetett nyugatra jutni. Mi csak a szemé-
lyi igazolványhoz csatolt irattal rendelkeztünk, ami 
csupán Jugoszláviában való tartózkodásra jogosított. 

Anna és jómagam rendelkeztünk ugyan érvényes 
Európa útlevéllel – mindenesetre vízumok nélkül –, 
emellett a gyerekek nem szerepeltek benne. Ugyan-
csak hiányzott a nyugati utazás engedélyezése.  

A fárasztó utazás és az elkedvetlenítő hír után 
megnéztük a várost – olasz jellegű épületek és temp-
lomok –, majd egy kora délutáni autóbusszal Opatiába 
indultunk. Reméltük, hogy legalább szállás ügyben 
segítséget kapunk a S. családtól, kik címét az egri dr. 
H.-éktól kaptuk. Sajnos nem így történt! Dolgavége-
zetlenül jöttem el tőlük. 

Az idő azonban gyorsan múlt és így gondoskod-
nom kellett arról, hogy estére tető legyen a fejünk 
felett. Végül sikerült egy nem túl drága szállodára 
akadnunk. Így a Hotel Kersivani első emeletén kap-
tunk egy elég csinos szobát. A tudat, hogy a szálloda-
költséget három nap múlva már nem tudjuk kifizetni, 
mindenesetre nyugtalanított. 

Mivel mindannyian törődöttnek és nagyon fáradt-
nak éreztük magunkat, korán lefeküdtünk. 

 A Jugoszláviába érkezés után csupa kedvezőtlen 
fordulat! (Utazási iroda elutasító válasza, S.-nál nem 
tudtunk megszállni.) A jövő nyomasztó gondjai nem 
gátoltak a hosszú és mély alvásban. 

Másnap ragyogó napsütésben és pihenten ébredve 
először is néhány levelet írtam és postáztam. Többek 
között Bern-be dr. Várallyai Istvánnak, akit 1965 má-
jusában Annával meglátogattuk és közöltük vele disz-
szidálási terveinket. Megállapodtunk vele, hogy ha-
vonta egy meghatározott összeget átadunk Budapesten 
élő édesanyjának, melynek ellenértékét (dollárban) ő 
viszont eljuttatja Bécsben élő rokonomnak, Puskás 
Lajosnak. 

Mivel a szállodai költségeket csupán néhány napig 
tudtuk fedezni, sürgős szükségünk volt a „kihelyezett” 
pénz megszerzésére. A levelek feladása után szép 
napos időben a tengerparton elsétáltunk a kb. 2 km-re 
fekvő Izici-be . 

Ápr. 7-én autóbusszal tájékozódás végett a koperi 
olasz konzulátusra mentem. Az utazás két óráig tartott. 
Emigrációs tervünkből nem csináltam titkot. Udvaria-
san közölték velem, hogy a vízumkérelem már csak 
azért is tárgytalan, mivel Klári és Zoli nem szerepel-
nek az útlevélben. Az olasz vízum megszerzését Ma-
gyarországon kellett volna elintéznünk. Fontosnak tűnt 
a tisztviselő megjegyzése, miszerint a vámvizsgálatnál 
csupán az útlevél érvényességi ideje fontos, míg a 
magyar hatóságok egyéb bejegyzései (pl. ismételt 
utazás engedélyezése az érvényességi határidőn belül) 
érdektelenek. 

Ha nem is sikerült a vízumot megkapnom, mégis 
néhány gondolatot felvetett a koperi látogatás. 

Ezek közül a legfontosabbnak tűnt a gyerekek nevé-
nek beírása (okirat-hamisítás) az útlevelekbe. Mivel a 
bejegyzések kézírással és tussal történtek, ez nem tűnt 
megvalósíthatatlannak. Nem sokat időztem ezután a 
teljesen olasz stílusú Koper-ban (Koper ma Szlovénia 
legfontosabb kikötővárosa, az olasz határ közelében, 
csak az I. világháború után került Jugoszláviához). 
Ismét autóbuszra ültem és délre már visszaérkeztem 
Opatijába. − Három nap (IV. 5., 6., 7.) máris 27.000 
dinárba került! A további hotelköltség fedezetlen! 

Délután sétáltunk a tengerparton és az arborétumban. 

Ápr. 8-a hűvös, esős időt hozott. A szállodában va-
lami ok miatt el kellett hagynunk a rokonszenves, déli 
fekvésű, első emeleti szobát. Így átköltöztünk a III. 
emeleten fekvő 85 sz. szobába. 

A szobában egy különös, szószékre emlékeztető 
faalkotmányt találtunk, melynek rendeltetését nem 
tudtuk kideríteni. 

Étkezés: többnyire hideget ettünk a hotelszobában. 
Magunkkal hozott kekszet, szalámit, majd kenyeret, 
tejet, sajtot, felvágottat. Anna néha vasalón rántottát is 
készített. A szállodában vagy étteremben sohasem 
étkeztünk opatijai tartózkodásunk alatt. 

A trieszti úton megnéztük az olasz stílusban épült 
templomot. A városban, környékén, főleg pedig a 
tengerparton (pl. Izici felé) gyakran sétálgattunk. 

Április 11-én németországi ismerősünk, dr. Günt-
her Lob és nőgyógyász kollégája, Hans Ziemann leve-
lünket megkapva autóval megérkeztek Münchenből.  

A nap folyamán Puskás Lajoséktól megkaptuk a dr. 
V. I.-nél elhelyezett pénzünk egy részét – 40 dollárt.  

Másnap Güntherékkel együtt hajnal 4-kor indul-
tunk Zágrábba a német konzulátusra. Itt eredményte-
lenül jártunk, ez Güntheréket is elkedvetlenítette. Még 
aznap visszaindultak Münchenbe.  



4 Egri FEHÉR/FEKETE 2015. HÚSVÉT 
 

Később a svájci konzulátuson beadtuk a vízumké-
réshez szükséges iratokat  

A Dubrovka étteremben ebédeltünk, majd elmen-
tünk egy Günther által megadott címre Doljak mér-
nökhöz. Beavattuk disszidálási tervünkbe. Tanácsát 
kértük az illegális határátlépésre (jugoszláv-osztrák 
határ) abban az esetben, ha a vízumkérelmünket eluta-
sítanák. Ezt a kockázatos határátlépést nem tartotta 
azért teljesen kilátástalannak. Ellátott néhány 
jótanáccsal és térképpel. A beszélgetés németül folyt. 
Este 7-kor autóbusszal indultunk vissza. Röviddel 
éjfél előtt taxival érkeztünk Opatijába meglehetősen 
lehangolva a sikertelenség miatt.  

Anna Klárival és Zolival a közeli Lovranba kirándult. 
A nap folyamán John Doerfler bécsi ismerősünk 

(akiket H. Gy. révén ismertünk meg Egerben) hívott 
telefonon. Megemlítette, hogy egy ismerőse, H. W. 
müncheni filmrendező révén a csomagjaink egy részét 
Bécsbe juttathatjuk. H. W. épp a közeli Piranban tar-
tózkodott egy nemzetközi filmtársasággal (Interconti-
nental Film). Így másnap reggel autóbusszal útnak 
indultam és 10 órára érkeztem Piranba. Ott végül is 
telefonon sikerült kapcsolatba lépnem H. W.-val, aki a 
portoroz-i Hotel Lucija-ban tartózkodott. Átmentem 
Portorozba. A hotel előcsarnokában épp egy film for-
gatása folyt. Címét még nem tisztázták. Többek között 
Stewart Granger is játszott benne egy csinos olasz 
színésznővel. 

A film müncheni rendezője közben megkérdezte 
tőlem, nincs-e kedvem szerepelni a filmben. Igenlő 
válaszom után kiszállva a liftből egy kulcsot kellett 
leadnom a recepciónál. Néhány ismétlés után sikerült 
megoldanom a bonyolult feladatot… 

(Stewart Granger egyébként 3 filmet forgatott 
1966-ban: Az asszonyokat szeretem megölni, Rekviem 
egy titkos ügynökért, Hogyan kell megölni egy nőt?)  

„Fellépésem” után egy ideig még poharaztunk és 
beszélgettünk a film müncheni rendezőjével a hotel-
szobájában. H. W.-nek megígértem, hogy néhány nap 
múlva elhozom a Bécsbe küldendő két bőröndöt. 
Busszal visszaindultam Opatijába. Este családi körben 
még pókereztünk. 

Két esős nap (IV. 15–16.) következett. Anyagi 
helyzetünk javult. Kiss Ferenctől, Zürichből érkezett 
62.400 dinár, majd Kardos Józseftől Montrealból is 50 
dollár. K. J. lányát Egerben operáltam 1965-ben. Ka-
nadába emigrált honfitársaink Egerben töltötték sza-
badságuk egy részét. (A műtétet K. honorálni akarta 
elutazásuk előtt. Ezt elutasítottam célozva arra, hogy 
később nagyobb segítségünkre lesz a nekünk szánt 
összeg.) 

Frau Dr. Lob Münchenből is küldött ápr. 11-én 
Güntherrel 1.000 DM-et, így már nem okozott többé 
gondot, miképpen fizetjük ki a hotelszámlát. 

IV. 18., 20., 26., 28., 30., V. 1., 2., 3. − A tenger-
ben még hullámos vízben is többször fürödtünk A víz 
tiszta, áttetsző, hőmérséklete persze jóval hidegebb, 
mint az egri uszodáé. Anna csak a part mentén úszkált, 
Klári és Zoli viszont bátrabbak és láthatóan élvezik a 
tengeri fürdést. Ápr. 18-án az izici öbölben úszkáltunk 
szép napos időben. 

A vízumkérdés egyelőre megoldhatatlan. A pirani 
olasz konzulátuson vetődött fel bennem a gondolat, 
hogy a Klári és Zoli adatait tussal be kellene írni az 
1965-ben kiállított Európa útlevélbe. (Libertényi egri 
rendőrkapitány akkor csak Anna és számomra állítatta 
ki az útlevelet.) A még érvényes, de az aktuális útra 
meg nem hosszabbított útlevelet – jóllehet a jugoszlá-
viai útra a személyi igazolványhoz csatolt betétlap 
elégséges volt – magunkkal hoznunk, mivel nélküle 
nem remélhettük, hogy bármelyik nyugati határt is 
átléphessük. Az én jellegzetes írásom nem látszott 
alkalmasnak a gyerekek adatainak a bejegyzésére. Így 
Klárira esett a választás. Tust és tollat vettünk, majd 
napokig gyakorolta az útlevélhez használt írás utánzá-
sát. Ceruzával halványan beírta a neveket és a születé-
si adatokat a megfelelő rovatba, majd április 10-én 
tussal is. Sajnos a grafit mindenen áttűnt, így nem 
lehettünk igazán elégedettek és érthető módon tartot-
tunk az utólagos bejegyzés felfedezésétől egy alapo-
sabb vizsgálatnál. – (Az útlevelek kiállításához később 
már speciális gépeket használtak, ami ilyen fajta be-
jegyzéseket nagyon nehezen megvalósíthatóvá és igen 
kockázatossá tett volna.) 

Április 19-én a megállapodás szerint a három bő-
röndöt elvittem Portorozba és átadtam a Hotel 
Lucijában H. W.-nek, aki megígérte, hogy előbb-utóbb 
eljuttatja őket Bécsbe. Rövid városnézés után ismét 
autóbuszra szálltam és közel két és félórás út után 
érkeztem vissza Opatijába.  

Ezen a napon „biztonsági” okokból táviratot küld-
tünk a szekszárdi kórháznak, hogy „közúti baleset” 
miatt a tervezett időpontra, április 16-ra, nem érkez-
hettünk vissza. Mivel a tartózkodási engedély lejárása 
előtt kevés remény látszott terveink megvalósítására, 
nem akartam, hogy a magyar hatóságok esetleg kutas-
sanak utánunk. Talán a túlzott elővigyázatosság diktál-
ta e lépést. − Kockázattal nem járt. 

15 napi hotelszámlát − 85.500+2.000 dinár − kifi-
zettünk, majd ismét tengeri fürdés következett. 

Dr. Günther Lob és Dr. Ziemann másodszor is le-
jöttek Münchenből. Reméltük, hogy ezúttal sikerül 
elintézni a beutazó vízumot a zágrábi konzulátuson. 
Másnap autóval hűvös, esős időben délelőtt ismét 
Zágrábba indultunk. Utunk a német konzulátusra ve-
zetett, ezúttal sem értünk el eredményt (még ígéretet 
sem). Német barátaink annyira lehangoltnak mutat-
koztak, hogy még mi vígasztaltuk őket. Elbúcsúztunk, 
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majd közel 5 órás buszút után érkeztünk vissza Opati-
jába. 

Vasárnap szép szélcsendes napos idő. A 14-ik há-
zassági évforduló alkalmából Lovranba kirándultunk, 
s a Hotel Belvedere tengerparti teraszán ebédeltünk. 
Anyagi helyzetünk javulása megengedte ezt a luxust. 

Egyébként az élelmiszert megvásárolva a hotelszo-
bában étkeztünk. Anna néha a vasaló talpán az ameri-
kai fogságból őrzött csajkámban rántottát készített. 
Opatijában egyszer sem ettünk étteremben, s meleget 
is csak ritkán. (Tejet, sajtot, kenyeret, szalámit, felvá-
gottat, konzerveket fogyasztottunk általában.) 

Telnek-múlnak a napok. Mivel az egy hónapra jo-
gos tartózkodási engedélyünk néhány nap múlva lejár, 
a meghosszabbításhoz szükséges iratokat IV. 28-án 
leadjuk Rijekában (Fiume) a Quarner Expressnél. Du. 
ismét úszkáltunk (hullámzó tenger). Puskás Lajoséktól 
Bécsből megérkezett egy német nyelvű meghívó levél 
a mellékelt jótálló írással. 

IV. 29. Eseménytelen nap. IV. 30., V. 1-a ugyan-
csak eseménytelenül telik, de naponta úszunk. 

V. 3. Opatija. Igen szép napos, szélcsendes időben 
hosszú ideig úszkálunk a tengerben, majd négyesben 
két órás motorcsónaktúra (4.000 Din). Este Frau Dr. 
Lob hív fel Münchenből telefonon s kéri, hogy az első 
adandó alkalommal keressük fel a zágrábi konzulátust. 
− Igen jó hír!!! 

V. 4. Az opatijai hotelszámla második részét 
(75.000 Din) kifizetve autóbusszal Zágrábba érkez-
tünk. Este meglátogattuk a Dolják családot, majd a 
Lovacki Rog-ban vacsoráztunk. A szállást már előző-
leg biztosítottuk a Hotel Central-ban. 

Másnap, május 5-én, 9-kor a német konzulátuson 
igen udvariasak, délután 16.15-kor megkapjuk a német 
beutazó vízumot!!! Szép születésnapi ajándék! Város-
nézés, apróbb vásárlás után ebéd a Lovacki Rog-ban. 
Már csak osztrák átutazó vízumot kell megszereznünk. 
Anna emiatt még nyugtalankodik, én érzem, hogy itt 
már nem adódhat komoly nehézség. 

V. 6-án három napra szóló átutazó vízumot kérünk 
az osztrák konzulátuson. Ezt délután kézhez is kapjuk. 
Nyitott a szabadságba vivő út. Közben megváltjuk a 
vasúti jegyeket (Zágráb−Wien−Salzburg−München, −  
680 új Dinár) és remek ebédet fogyasztunk Gradska 
étteremben. Rövid városnézés, bizakodó hangulat, 
majd a Hotel Centrálban vacsorázunk. 

Zágrábból május 7-én reggel indultunk vonattal, 
némi aggodalommal gondolva a határátlépés elé, attól 
tartva, hogy észrevehetik az útlevélbe történt utólagos 

bejegyzéseket. 11 óra körül Maribornál minden bo-
nyodalom nélkül sikerült átjutni Ausztriába. Grázon, 
Semmeringen és Badenen át érkeztünk a bécsi déli 
pályaudvarra. Onnan rokonunkhoz, a Puskás család-
hoz mentünk, ott is szálltunk meg. Megköszöntünk 
mindent, amit érdekünkben tettek. Később telefonál-
tam Jobstnak Münchenbe, a Lob családot is értesítet-
tem egy táviraton a Bécsbe való érkezésünkről. Első 
este a Billateriában vacsoráztunk és még éjfél előtt 
lefeküdtünk. 

Így véget ért a több hétig tartó bizonytalanság, és 
ezzel életem történetének – „vita tripartita” − első 
fejezete. 

Végre szabad országba érkeztünk s ezzel megtör-
tént az emigráció első és legfontosabb lépése. A Ju-
goszláviában való bizonytalan szakaszt Anna s a gye-
rekek is jól viselték. Klári és Zoli talán azért is, mert 
koruknál fogva nem érthették meg a kockázat nagysá-
gát. 

V. 8-án, vasárnap először táviratot küldtem Egerbe 
szüleim megnyugtatására, annál is inkább, mert Ma-
gyarországról való távozásunk óta semmi hírt nem 
kaphattak rólunk. Persze barátainknak és ismerőseink-
nek is megírtunk néhány levelezőlapot.  

Hétfőn reggel elbúcsúztunk a Puskás családtól, 
majd 10 órakor elindultunk az Arlberg Expresszel 
Salzburgba és du. fél 2-re érkeztünk meg. A Hotel 
Lasserhofban (200 schilling) szálltunk meg, majd a 
Wienerwaldban ebédeltünk.  

1966. május 10.  Apróbb beszerzések és városnézés 
után beszálltunk a müncheni vonatba. Megérkezve, az 
állomásról felhívtam a Lob családot, majd villamosra 
szálltunk. A megállónál Thies, Günther Lob testvére 
várt bennünket és kísért az Effler Str.-i lakásra. Igen 
szíves fogadtatásban volt részünk, különösen Frau Dr. 
Lob és a több mint 80 éves édesanyja részéről. Említet-
te, hogy sikeres kijutásunk érdekében 10 misét rendel-
tek, melynek csak egy részét mondták el… 

Megtudtuk azt is, hogy a zágrábi konzulátus a né-
met külügyminisztérium közbenjárására adta meg 
számunkra a beutazási vízumot. 

Frau Dr. Lob a családdal egy szép kertes családi 
házban lakott a München Bogenhausen városne-
gyedében. Ugyanott, a földszinten rendelt, mint prak-
tizáló orvos. 

Nagy szeretettel intézték elhelyezésünket: a gye-
rekek az alagsorba, Anna a félemeletre, én az I. eme-
letre kerültem. Az ellátásunkról is nagyon figyelme-
sen gondoskodtak. 

Igazán otthon érezhettük magunkat. 
 

−−−−−−−−−−−−−− 
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EMLÉKEIM FOLYTATÁSA 
 

Molnár József tavaly júliusban életének 92. évében elhunyt 
festőművész diáktársunk életútját és alkotásait megismerhetjük 
a sorozatosan megjelent ragyogó kiállítású albumaiból. 2012 
nyarán Emlékeim címmel megjelent kötetében közölt életleírá-
sát újságunkban az év Veni Sancte-i és karácsonyi számában 
közöltük. Emlékeim folytatása címmel 2013-ban jelent meg az 
album-sorozat ötödik kötete.  

2014 decemberében, Budapesten a Bartók Béla úti Csontváry 
Művészeti Udvarházban rendezett emlékkiállításon kaptuk 
kézbe e sorozat folytatását, Molnár József posztumusz két al-
bumát: Akvarellek és színes vázlatok, Rajzok és skiccek. 

Molnár Józsefet költő barátja „a csendes öröm” festőjének ne-
vezte. Választékos, nemesen egyszerű nyelven megírt életrajza ezt 
a szelíden derűs életszemléletet sugározza, művészetének belső 
világát feltárva meséli el hosszú életének fiatal éveiben zaklatot-
tabb, majd csendes nyugalomba torkoló pályáját.  

A következőkben − a korábbiakban megjelent életrajzhoz 
fűzve − közöljük az ötödik füzetben írt folytatást, két részlet-
ben.− A szöveg közé a Rajzok és skiccek c. posztumusz albu-
mából „szúrtunk be” képeket. 

 

Molnár József 2014 májusában, Szigetszentmártonban   
 
 

AZ „EMLÉKEIM” FOLYTATÁSA 
A mikor négy év után főiskolai tanársegédi állá-

somról lemondtam, úgy gondoltam, több időm lesz a 
festésre és szabadúszóként is boldogulok. Egy ideig ez 
lehetségesnek tűnt. Mesteremtől tanultam a festészet 
komolyságát, a szakmai igényességet. Ezért továbbra is 
becsültek azok, akik ismerték munkáimat. 

Az Állami Lektorátustól 1955-ben hárman megbí-
zást kaptunk, a Kiskunfélegyházán épülő általános 
iskolába falképek tervezésére. A témának kötődnie 
kellett a tanulók életéhez. Én az „Aratást” választottam. 
A tervemet Szőnyi mester megdicsérte. … Az „Ara-
tást” 50 év múlva láttam újra, örömömre hibátlan ál-
lapotban. Ma is gondosan őrzik és megbecsülik. 

 

 

Bp. Bartók Béla út 80.  − 12x16 cm 1989. filctoll 

1956-ban ismét megbíztak falkép komponálásával, 
a téglási óvoda foglalkozási termébe. Egy gyönyörű 
mesét, a „Hamupipőkét” vázoltam fel olajfestékkel. 
Azonnal elfogadták. Kartonját is megrajzoltam. Ekkor 
azonban az ország sorsa tragikus fordulatot vett: kitört 
a forradalom. 

Ez a történelmi helyzet számomra személyes csa-
pásokat hozott. Egyik csapás a politikai hitemet rendí-
tette meg. A második családi volt. Feleségem a fegy-
verrel harcoló egyetemistákkal együtt szerepelt, ezért 
disszidálni kényszerült, így házasságunk megszűnt. A 
harmadik csapás önbizalmamat aláásó tendenciákat 
jelentett. 1956 tette lehetővé a Nyugati művészetre való 
nyitottságot és az ahhoz történt igazodást. Kollégáim, 
de a tanárok közül is többen azonnal stílust és szemlé-
letet, sokszor hazát is váltottak. Szakmai csoportokba 
szerveződtek, pozíciókat szereztek. Ugyanakkor sokan 
elmagányosodtak, akiket a művészettörténészek ne-
migen kutattak fel. A műkritikusok és a galériások, 
egymást előzve bírálták a hagyományt értékelő alko-
tókat és összemosták a „szocreállal”. A szocreált a 
Főiskolán sem értékeltem. A festői realizmust vállal-
tam és a gyermekkoromban megélt falusi témákat 
rajzoltam és festettem. 

A MŰVEK ÉRTÉKELÉSE, 
A KONCEPCIÓ, A STÍLUS 

Egy alkalommal, húsz év után szembetalálkoztam 
egyik kollégámmal, akiről azóta nem hallottam sem-
mit. Ezekkel a szavakkal fordult hozzám: 

„Te gyalog jársz? Én azt gondoltam, Mercédesszel 
szoktál utazni a Nagykörúton!” 
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„Hát ennyire vittem” − volt a válaszom. 
Egy újságíró azt kérdezte, hová lett az a lendület, 

amit a Főiskolán és a Minisztériumban teljesítmé-
nyemről ismertek. Akkor nem említettem a „három 
csapást”, csupán annyit mondtam: „Én a hagyományos 
értékeket nagyon tisztelem.” Most e sorok mélyebb 
értelmét próbálom feltárni. 

Egykori főiskolai kollégám, rám jellemzőnek, a 
rajzolva-festést említette. Akkoriban nagyon jó pasz-
tellkészletem volt. Egy megfelelő színnel gyorsan fel 
lehetett rajzolni a formákat, s a folytatás is könnyebben 
ment. Lehetett rajzolni olajecsettel is. Ez nagy szín-
foltok összehangolására kevésbé, inkább rajzos rész-
letek formálására csábított. 

 

 

Az akvarellezésnél könnyű volt a vizes, egymásba 
átszivárgó színfoltokat megőrizni. A képek sorsát 
elsősorban nem a technika, hanem a képalkotó fantázia 
működése, a meglátás, a koncepció tisztázása, és ál-
landó szem előtt tartása dönti el. A koncepció az 
iránytű, a cél a lélek mélyén rejlik. Festészetem érté-
kelésének a kulcsát Feledy Balázs találta meg: „A 
látványhoz való ragaszkodása, mely esetében az él-
mény szinonimája, nem az anakronizmus, hanem a 
hűség festőjévé avatja.” 

Megemlítem egyik munkámat. 1948-ban a szabad-
ságharc centenáriumán film készült „Föltámadott a 
tenger” címmel. Fantáziámat Petőfi és Bem alakja 
megragadta. Gyors ecsetvonásokkal vázoltam fel a 
Segesvár felé vonuló sereg hangulatát. Hogy száradjon, 
a falhoz támasztottam. Mesterem éppen akkor nézett be 
a terembe, amikor nem voltam ott. Társaim közölték, 
hogy Bernáth mester üzeni, tetszik neki a vázlatom. 
Elhatároztam, elkezdem a téma 100x180 méretben való 
megfestését. Előrehaladott állapotban mutattam meg 
Bernáth mesternek, noha elégedetlen voltam. A vázlat 
lendületét, dinamikáját hiányoltam. A mester meg-
nyugtatott, hogy már az is jó eredmény, ami most 
látható. A képet bevették a Műcsarnoki Országos Tár-
latra. Több kolléga kedvezően nyilatkozott róla. Az 
Oktatási és Művelődési Minisztérium maradék pénzből 

megvásárolta. 1956-ban a Fényes Adolf teremben 
kiállítottuk és 1961-ben a Mátra Múzeumban is be-
mutattuk. 

Azóta nem láttam, igaz, nem is kutattam. 
 

LESÚJTÓ NAPOK UTÁN ÚJ EREDMÉNYEK 
A forradalom elfojtása után a szovjet vezetők minél 

előbb igyekeztek a rombolást eltűntetni. Sok ház szebb 
külsőt kapott, mint amilyen a harcok előtt volt. Első 
kiállításom még állt, amikor a Lengyel Képzőművé-
szeti Szövetség 1957 tavaszán meghívott Magyar 
Képzőművészeti Szövetségbeli csoportokat Zakopa-
néba üdülni. A harmadik csoporttal én is eljutottam 
Lengyelországba. Itt ismerkedtem meg kiváló kollé-
gáimmal, Eigel Istvánnal és Mohácsi Ferenccel. A 
lengyel művészek a II. világháború után szabadon 
utazhattak Nyugatra. Ez a friss és szabad levegő oldotta 
a mi szemléletünket is. Hárman nem a csoporttal 
mentünk haza, hanem megkockáztattunk egy külön 
utazást, Mohácsi Ferenc, Marton László szobrász és én 
vonattal elutaztunk az Északi tengerpartra. Gdanskban 
a baráti lengyelektől meghatóan barátságos fogadta-
tásban volt részünk. Másnap hajóval utaztunk 
Hell-félszigetre és megfürödtünk a tengerben. Megíz-
lelhettük a vizet, valóban sós volt és hideg. Az őrna-
szádok kikötőjéről gyors vázlatot készítettem, erről 
később egy 50x70-es pasztell képet festettem a mű-
termemben. Még két jó képem készült el ezen a nyáron, 
a „Móricz Zsigmond körtér” és a „Szürke este”. Ez 
utóbbi címet Eigel István javasolta. Ekkor festhettem 
fel végre a Hamupipőkét a téglási óvoda falára. 

1958-ban Moszkvában Magyar Képzőművészeti 
Biennálét rendeztek. A szervezők a „Móricz Zsigmond 
körtér” című képemet is elvitték. Néhány orosz festő-
nek nagyon tetszett, egyikük levélben gratulált és 
üdvözletét küldte. A Biennálé katalógusa négy nyelven 
készült. Amikor kézbe vehettem, meglepődtem, hogy a 
rám vonatkozó szöveg Munkácsy-díjas festőként mu-
tatott be. (Állami díjat soha nem kaptam.) 

1959 elején Zsennyére az Alkotóházba kaptam be-
utalót. Ezen országrészen már eldöntött kérdésnek 
tekintették a termelőszövetkezetekbe való beszerve-
zést. A közeli Rum községben állatvásárról hallottunk. 
Néhányan megnéztük a mozgalmas eseményt. Zseny-
nyére egy kis ceruzavázlattal tértem vissza. Majd bu-
dapesti műtermemben egy 41x62-es olajvázlatot fes-
tettem és beadtam a Fiatal Képzőművészek Stúdiója 
által kiírt pályázatra. A kép díjat kapott. 20 évvel ké-
sőbb a témát bővítve, 80x100-as változatban kompo-
náltam meg. Egyik legjobb képemnek tartom. 

Második önálló kiállításomat 1961 tavaszán a 
„Szőlőskert” Termelő Szövetkezet segítségével a 
gyöngyösi Mátra Múzeum rendezte meg. A „Szürete-
lőket” a T.Sz. vezetősége a tanácskozó terem részére 
megvásárolta. (Az elnök akkor Varga Ferenc volt.) A 
„Földosztás” című képemet pedig a Nagyrédei Kö-
zségháza vette meg. A Művelődési Minisztérium ki-

Eger tornyai − 11x13 cm 1979. filctoll 



8 Egri FEHÉR/FEKETE 2015. HÚSVÉT 

 

küldöttje, a Mátra Múzeum összes termét megtöltő 
képek között egyet sem talált megvásárlásra alkal-
masnak. A Minisztérium illetékese egy „szocreál” kép 
megfestésére tett ajánlatot. Ezt a megbízást nem telje-
sítettem. 
 

Nyugalom − 21x29 cm 1976. negróceruza 
 

TOVÁBBI EGYÉNI KIÁLLÍTÁSOK 
Budapesten egy ideig nem kaptam kiállítási lehe-

tőséget. 
1967-ben harmadik önálló kiállításom a Csók Ga-

lériában nyílt. Az irodalmi rangú megnyitó szöveget 
Nagy László Kossuth-díjas költő barátom írta és ezzel 
nyitotta meg a kiállítást. A rendezésben a kitűnő mű-
vészettörténész, Frank János segített. A megnyitón 
megjelent több iskolatársam és osztályfőnökünk, a 
nagy tehetségű költő és nagyszerű tanár, Dr. Ágoston 
Julián is, akit „Anyám” című képem komoly költe-
mény, a „Parasztmadonna” megírására ihletett. Több 
kollégáím és szép számmal egyetemi hallgatók voltak 
jelen a megnyitón. Másnap Bernáth mesterrel együtt 
nézhettük végig a képeket. Teljes jóváhagyást kevés 
munkám kapott. Néhányat elfogadott, volt, amit befe-
jezetlennek tartott. Egy igényesebb témámra határo-
zottan azt mondta, nem állította volna ki. Valóban a 
„Falusi búcsút” én is csak a téma miatt vittem oda. 
Ezzel a képpel még sokat kellett birkóznom, amíg 
valóban festmény lett belőle…. 

1975-ben az életmű keresztmetszetének tekinthető 
kiállításomat Nagyréde 700 éves jubileumának ün-
nepléséhez kötve ismét a „Szőlőskert” Termelőszö-
vetkezet rendezte meg. A művelődési házat kiállító 
teremmé alakították. így impozáns képanyag bemuta-
tására lett alkalmas.  

 

1995-ben Hatvanban az „Arcok és Sorsok” bien-
nálén „Hadiözvegy” című festményemre aranydiplo-
mát kaptam. A következő évben, 1996-ban a Hatvani 
Galériában önálló kiállítást rendezhettem. A megnyitót 
Pogány O. Gábor, a Magyar Nemzeti Galéria nyugal-
mazott főigazgatója tartotta. 

… 
A 2010-es Újbuda Galériában bemutatott képek 

azért említhetők, mert mindnek témája a XI. kerület 

legkedveltebb pihenő parkjához, a Feneketlen tóhoz és 
környezetéhez kötődött. A megnyitót Szakonyi Károly 
Kossuth-díjas író vállalta, aki a lakása ablakából látja 
ezt a csillogó, színes világot. 

Még egy budapesti kiállítást kell megemlítenem. 
2012 őszén lettem 90 éves. A jubileumi kiállítást ok-
tóber 4-én nyitottuk meg a Neumann János Számítás-
technikai Szakközépiskola aulájában. …A kiállításra és 
katalógus bemutatásra meglepően sokan voltak kíván-
csiak.  

A megnyitón egy váratlan megtiszteltetés engem 
zavarba ejtett. Nehezen hittem el, hogy a lovaggá 
avatásra esélyes vagyok. Azóta ez 2013. január 19-én 
ünnepélyes keretek között megtörtént a Budai Viga-
dóban. 

A kiállításomat nem láthattam újra. Betegségem 
gyorsan romlott, végül a kardiológiáról a mentők 
egyenesen a Szent Imre Kórházba szállítottak. Tíz nap 
múlva, még e kiállítás zárása előtt vidékre, a lányomék 
házába költöztünk. 2012. november 17-én, 90. szüle-
tésnapomon, a szigetszentmártoni községházán vehet-
tem át a magyar miniszterelnök aláírásával azt az ok-
levelet, amit a kormány a 90. életévüket betöltő ál-
lampolgároknak ajándékoz. Ezt egy kiállítással kötöt-
ték össze. A polgármester, Lerner Henrik üdvözlő 
szavai után Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg a 
tárlatot. A hatást fokozta, hogy a díszterem főfalát 
márványmozaikom, a „Szent Márton és a koldus” c. 
munkám díszítette. … 

 
 

Mesekönyv − 19x14 cm 1962. negróceruza 



2015. HÚSVÉT Egri FEHÉR/FEKETE 9 

 

ÚJABB MOZAIK FELADATOKRA KÉSZÜ-
LŐDÉS GONDJAI 

Nagyrédét is elérte 1959-ben a termelőszövetkeze-
tekbe való kényszerítés kampánya. Rokonaim nehezen 
szánták el magukat, hogy engedjenek a kényszernek. 
Idegőrlő napokat éltek át. A községháza előtt az utca 
mindkét oldalán napokig az agitátorok autói álltak. A 
falusiak szorongva hajtották lovaikat az út közepén. 
Egy 80x100-as képem ezt a feszültséget akarta kife-
jezni. Ma úgy értelmezik, hogy az autók a falu moto-
rizálódását jelképezik, a régi falu jelképével szemben.  

Később valóban a TSz. lendítette ki a falut a sárból. 
Nem csak a faluban épült műút, járda, vízvezeték, 
csatorna és sok fürdőszoba, hanem a termőföldeket, 
szőlőtáblákat is aszfalt utak kötötték össze. Sajnos 
mára már a szétesés a jellemző. A gépek szerepe egyre 
fontosabb lett, de esztétikai ábrázolásra nehezen ke-
rülnek ecsetvégre. Az absztrakt stílus nem a vidéken 
virágzik. Az absztrakt arcképfestés falun nem értel-
mezhető. Még Barcsay mester alakjai sem portrék, 
hanem szimbólumok. Talán a fényképezés és a film 
képes a mai gépi környezet művészi feldolgozására. 

    Feljáró az iskolába − 13x19 cm 1995. filctoll 
 

Bizonyos fokon az absztrahálás a murális felada-
toknál követelmény. A felhasznált anyag márvány, 
üveg, fal, redukciót igényel. Ugyanakkor a táji, típus-
beli és folklór tartalom érvényesülni akar úgy, hogy a 
stílus ne törjön meg. A tartalmi követelményre a meg-
bízók érzékenyek. Néha a közönség észrevétele hasz-
nosnak bizonyul. 

Az Egri mozaikom Bükk-hegység motívumát di-
áktársamnak köszönhetem. 

Szülőfalum akkori vezetői az egri mozaikom elké-
szülte után 1982-ben megkérdezték, hogy az átalakí-
tandó házasságkötő terembe hasonló márványmozaikot 
vállalnék-e? Ez 17 négyzetméteres felületet jelentett. 
Elvállaltam és 1983-ban a rédei mozaikot is felavat-
hatták. 

17 évig nem készítettem mozaikot. A Millennium 
évében, lányomék Szigetszentmártonba költöztek. 
Lányom, víkendházuk díszítésére „Szent Márton és a 
koldus” legendáját kérte mozaikban. Elkezdtem a 
témával foglalkozni. Ekkor írtak ki pályázatokat az 
ezeréves ünnepségek alkalmára. Szigetszentmárton 
polgármestere a katalógusomban meglátta a rédei 
házasságkötő terem mozaik képét és azt kérdezte: 
készülünk a községháza korszerűsítésére, azt kellene 
díszíteni a névadó szent mozaikképével. Ha vállalom, a 
számukra lehetséges hét pályázat egyike ez lenne. 
Elvállaltam. Ez a téma nyert. 2000-ben a tavaszi hó-
napok alatt elkészült a mű és a kiállításommal együtt 
Makovecz Imre híres építész beszéde avatta fel. 

Két év múlva egri iskolatársam, Tárkányi László 
elmondta, hogy kárpótlási jegyeiből alapítványt léte-
sített. Ópusztaszeren Szent László Kápolnát építtetne. 
Szeretné, ha Szent László és leánya a bizánci császárné 
alakját velencei mozaikból elkészíteném. A Hagia 
Sofia székesegyház IRENE mozaikképe a mérvadó. 
Annak arany a háttere, ezért ez nagyon sokba kerülne. 
Azt mondta, Velencéből kell mozaikot rendelni, és meg 
kell csinálni. 

Elsőnek Eirene császárné képét raktam ki, színes 
reprodukció alapján. Ezt mindenki dicsérte. Megbízóm 
még nagyobb bizalommal kötött szerződést velem 
Szent László mozaik képére. Ezt a bizánci császár 
ruházatával igyekeztem Eirene képével azonos stílus-
ban tartani. Újabb feladat következett: a két arckép az 
oltár mögötti falra kellett. Az oltáron az építészeti terv 
nagyméretű bronz feszületet jelölt. Egy kedves kollé-
gám, Bráda Tibor, kitűnő festőművész javasolta, hogy 
a feszület is mozaikból készüljön, s úgy kerüljön a 
falra. Bevált. Megbízóm újabb arcképeket kívánt. A 
négy Árpád házi szent: Szent István, Szent Imre, Szent 
Erzsébet és Szent Margit mozaik képét. Ezek is jól 
sikerültek. Mivel a kápolna építése nem indult meg, a 
hét mozaik „ideiglenesen” a Szegedi Piarista Gimná-
zium templomának falára került. Megbízóm még két 
további mozaik arckép megvalósítására kért: Szent 
Hedvig, Lengyelország királynője és a boldoggá ava-
tott IV. Károly magyar király arcképének elkészítésére. 
A két utóbbi mű is elkészült. Ekkor derült ki, hogy 
nincs pénz. Mindössze százezer forintot tudott a meg-
bízóm fizetni. Néhány év múlva a lelkes hazafi meg-
betegedett és Pátyon, a Szeretetotthonban elhunyt. A 
fordulat évétől hiába reménykedett, hogy a kápolna 
építéséhez támogatást kap. Ilyen segítség sem a kor-
mányoktól sem az egyháztól nem érkezett. A kedves 
szegedi piarista atyák örülnek, hogy templomukat 
színes mozaikok díszítik. Javaslom, ha tehetik, Tár-
kányi László nevét egy kis táblán örökítsék meg. Rövid 
szövegre gondolok: „A MOZAIKOKAT TÁRKÁNYI 
LÁSZLÓ HAZAFI KÉSZÍTTETTE”. 

A mozaikokat kevesen láthatják, mégis örülök, 
hogy ilyen munkáim is megszülettek. Köszönöm kol-
légáimnak, néhai Rác Andrásnak, valamint néhai He-
gyi Györgynek és néhai Krizsán Istvánnak, hogy ne-
kem a mozaik készítés első lépéseit megmutatták. 

Folytatjuk 
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Sixtus atyára emlékeztek halálának évfordulóján 
 

Temlomunk előterében Sixtus atya emléktáblájá-
nál, halálának 51. évfordulóján tartott emlékünnepsé-
gen a Gárdonyi gimnázium és a Ciszterci obláció he-
lyezte el koszorúit. 

  
Sixtus atyára emlékezve közöljük egykori tanítvá-

nyának, Kozma Györgyné Seres Ibolyának 2004-ben 
készült írását, aki a szemtanú hitelességével számolt 
be Sixtus atya halálos „balesetéről”. 
„Fekete vasárnap”címmel  

* * * 
Dr. Debreczeni Sixtus ciszterci 

atya, egri plébános halálos balesete 
1954. február 21-én, vasárnap du. 3 
óra egy pár perckor történt! A baleset 
helye, az Eger (akkor még) Széche-
nyi utca 72. számú, ma az átszámo-
zások miatt a 68. sz. ház, − jelenleg 
is meglévő lakatlan lakóépület − 
bejárati ajtaja melletti első kettőíves 
ablak közötti falszakasz előtt, de az 
aszfaltjárda melletti útszélen. 

Ott haladt kerékpárjával Sixtus 
Atya, amikor frontálisan ráhajtott 
szembe egy személyautó és halálra 
gázolta. Az autó márkájáról és tu-
lajdonosáról annyit lehetett akkor 
hallani, hogy Moszkvics volt és a 
bervai gyár tulajdona. 

Sixtus atya a város felől, az ak-
kori lakására, a Mária utca felé 
kerékpározott, szorosan az út jobbol-
dalán. Az Atyával szemben jött a menetirányával 
szembeni bal oldalán az a Moszkvics személyautó, 
ami áttért az innenső oldalra, mintegy „megcélozva” 
az Atyát. 

A Széchenyi 72. sz. ház, a Széchenyi utca és a Gö-
rög utca saroképülete. Egy család lakta. Sixtus atya 
személyes jó ismerősei voltak, sőt, nem egyszer, járt is 
a lakásukban. 

E drámai történet szemtanúja és leírója a család leá-
nya volt, ott és akkor, valamint édesanyja és öccse. A 
kis fiút előző évben Sixtus atya vezette elsőáldozáshoz, 
éppen ebben a házban, ugyanis tudjuk, hogy azokban az 
időkben a templomba járás is tiltott volt, de elsőáldozó 
gyerekekről szó sem lehetett templomainkban! 

A kis család ült a szoba asztalnál, ami szemben 
volt az ablakkal. Vasárnapi ebéd után, ahogy az lenni 
szokott és beszélgetett. Az asztalnak is, az ablakkal 
szemben lévő oldalánál ültem, ezért lehettem talán az 
első szemtanú. 

Az ablak parapetfala bentről alacsony, és lehetett 
látni jól azoknak a fejeit, akik kerékpárral kinn elhalad-
tak. Az Atyáét méginkább, magas termete miatt. 
Egyszercsak látom, hogy Sixtus atya ott, az első ablak 
előtt áthalad kerékpárjával hazafelé és megszólalok, jjé, 
most kerékpározott el Sixtus atya az ablakunk előtt! 

Másodpercek múlva – mivel akkoriban még nem 
volt ekkora forgalom vasárnap, mint az ma már van – 
hatalmas fémes hangú csörömpölés verte fel az utca 
csendjét. Kirohantam! S ott, szorosan az út szélénél 
(nem a járdán), ott feküdt kerékpárja roncsaiban össze-
törve Sixtus atya, véresen kibogozhatatlanul, szürke 
térdzoknija tele vérrel, szemüvege összetörve mellette. 
Annyira össze volt roncsolva, hogy az első másodperc-

ben föl sem ismertem az atyát, hogy is 
gondolhattam volna, hogy pont ő fek-
szik ott vérbe fagyva! A ráeszmélés 
rettenetes volt! Közvetlen fölötte álltam. 
A családom mellettem, de még senki 
idegen nem! Az atya feküdt ott, akivel 
szinte napi kapcsolatban voltam! A 
rémület vett rajtam erőt és a családtagja-
imon is. A gázoló autónak nyoma ve-
szett, a cserbenhagyó gázoló autó úgy 
annyira eltünt, hogy nem is volt tudható, 
ki és mi ütötte el! Az utca alsó szaka-
szánál, jó messze van a Tűzoltó-tér, és 
hallomásból tudtuk meg, hogy ott volt 
látható a gázoló autó. 

Cselekednem kellett! A Görög ut-
cában lakott akkor Sixtus atyának egy 
nagyon kedves, vele dolgozó egyházi 
munkatársa, Balázs Magdika, oda ro-
hantam be és értesítettem. Ő értesítette 
a Ciszterci Plébániát és az atyákat. 
Szinte percek múlva már ott volt Hegyi 
Kapisztrán atya, Levente atya és emléke-
im szerint még 1−2 ciszterci atya, na és 

azok a rémült egriek, akiknek tudomásuk lett a balesetről. 
A tehetetlenség és a rémület zokogva tört föl belőlünk. 

Amikor megérkeztek a rendtársai, már nem birtam 
a helyszínen maradni tovább és bementem. Nagyon 
sokáig nem tudtam magamhoz térni, hogy tehette ezt 
az akkori hatalom, hogy fényes nappal – véletlennek 
álcázva – „rögtönítélő bíróként”, élet és halál uraként, 
önkényesen gyilkoljon!? 

Az atyát a házunk elől elszállították, de már nem 
voltam képes mindazt végignézni. Sem én, sem a csa-
ládom. Hogy pontosan kik ültek az autóban, akik gá-
zoltak, ittasak voltak-e vagy sem, de a baleset helyszí-
néről szabályosan „elpucoltak”, így mi ott, nem tud-
hattuk meg kilétüket. 

De, hogy pont a mi házunk előtt haljon meg az az 
atya, az a kedves, szentéletű atya, aki családunknak is 
szerető pártfogója volt, talán szomorú megtiszteltetés-
nek vehetjük, hogy földi porhüvelye sorsának intézé-
sét a jó Isten az ő ismerőseinek kezébe helyezte, nem 
hagyva őt ott magára, városa országútján. 

 
Vértanúhalált halt, felejthetetlen emléke fennmara-

dását szerettem volna szolgálni Sixtus atyának ezzel a 
tényszerű történettel Emlékét életünk végéig szeretet-
tel emgőrizzük! 

 

Kozma Györgyné (Seres Ibolya), az atya belesetének, halálának talán első szemtanúja 

Fénykép: Kovács O. tanár úr 
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DALLASRÓL BESZÉLGETTÜNK BERNÁT ATYÁVAL 
 

Marton Bernát ciszterci atya, a Dallasi Miasszonyunk Ciszterci Apátság 
volt perjelje, a Cistercian Preparatory School (középiskola) tanára és 15 éven 
át igazgatója, a második félévben a budai Szent Imre Ciszterci gimnáziumban 
tanítja az angol nyelvet. Ez a féléves vendég-tanári munka még kiegészült egy 
szenzációsnak ható eseménnyel: Bernát atya március 1-jén, Budapesten, a 
Margitszigeten 50 km-es ún. ultramaratont futott, közel kétszáz diája kísérte 
őt rövidebb-hosszabb távon. Számtalan beszámoló, interjú adta ezt hírül. Jó 
pár riporter megtanulhatta a „ciszterci-tanár” kifejezést.  

„Magyar ciszterciek Amerikában” címmel pár évvel ezelőtt újságunkban 
négy részes folytatásban ismertettük a Dallasi Apátság kezdő éveinek történe-
tét. Örültünk, hogy most alkalom nyílt „élőben” is tájékoztatást kapni a már 
több mint egy fél évszázados magyar alapítású ciszterci monostor és iskola 
életéről. Bernát atya készségesen vállalta, hogy az újságunkon keresztül az 
egri öregdiákok számára válaszol kérdéseinkre.  

 
A dallasi gimnázium lapjában, a Continuumban olvashattunk a kommunista diktatúra elől menekülő ciszterci 

szerzetesek Dallasba vivő útjáról. Bernát atya is szerepel e sorban, habár nem szerzetesként, hanem mint mint VI-
os piarista diák hagyta el az országot 1956. október 23-a után. Akkoriban nem sok gimnazista korú fiatal ment ki 
egyedül. Az út végül is Dallasba vezetett… 
 

Erről dióhéjban. Az általános iskola első osztályát 1947/48-ban a cisztercieknél kezdtem, államosítás után 
48/49-ben áttettek a Margitba, majd a nagytétényi lakásunkhoz közeli iskolában folytatva, végül Budafokra köl-
tözve, az ottani iskolában fejeztem be általános iskolai tanulmányomat. Innen kerültem a Mikszáth Kálmán téri 
piarista gimnáziumba.  

Én voltam a legfiatalabb a családban. Henrik bátyám, ciszterci szerzetes volt Dallasban, Laci bátyám itthon élt, 
családos ember. Apám rendőrtiszthelyettes volt a XI. kerületben, így a háború után osztályidegenek voltunk, édes-
apámat „B” listázták, elvették a nyugdíját, segédmunkásként dolgozott egy vasöntödében. 

Laci bátyám feleségének rokonai voltak Amerikában, Pittsburgh-ben, 1956. november 4-e után ők akartak 
disszidálni. De gyerekeik, kétéves ikrek, kanyarót kaptak, magas lázzal. Így nem mehettek. Útjukat egy kedves 
barátjával együtt már megszervezték.  

Édesanyám mondta: Fiam, keresd fel a bátyádat! − Kérdeztem, mikor? − Holnap reggel. Ez november 20-án 
volt. Akkor Budafokon laktunk.  

Reggel hét órára templomtérre kell menned, ahol trafóállomásnál vár egy házaspár, akihez társulva ki fogsz 
jutni – igy igazított el a bátyám. Így is történt, csatlakoztam egy házaspárhoz, és velük 24 óra alatt kinn voltam 
Ausztriában. 

Mint később kiderült – ezt csak nyolc év múlva tudtam meg −, ez nem az a házaspár volt, akik a bátyámmal 
együtt mentek volna. Ők végül is nem mertek nekiindulni. Az a hír járta ugyanis, hogy az oroszok körbevették a 
várost, és nem lehet átmenni.  

Az út egy kicsit zűrös volt, Szombathelyig mentünk vonattal, azután gyalogoltunk, Nárainál, Szombathely kö-
zelében mentünk át a határon. Először Güssingbe (Németújvár) kerültem.  

Hatalmas volt a menekülő tömeg. A családosoktól külön választottak. Egy gyűjtőtáborba, Grazba vittek ben-
nünket. Pár újonnan támadt baráttal elhatároztuk, hogy amint lehet, eltününk ebből a tömegből. Híre volt, hogy 
egy vonat megy fél 11-kor Németországba. − No, akkor odamegyünk. Majd egy újabb hír: Svájcba már fél tízkor 
indul. − No, akkor inkább oda megyünk. Így Svájcba kerültem, először német, később a francia nyelvű részébe és 
ott maradtam 13 hónapig. Végül, ’57 decemberében, a Vöröskereszt fizette jeggyel tudtam New Yorkba repülni, 
ahová a hónap 30-án érkeztem. 

A bátyám azonban nem várt s én ott álltam egyedül a New York-i repülőtéren. Ekkor odajött hozzám egy arab, 
magyarul megkérdezte: Fiatalember, hova igyekszik? – A Saint George Hotelbe szeretnék eljutni, oda érkezik a 
bátyám − mondtam. Kitöltötte helyettem a belépéskor szükséges iratokat − mindmáig őrzöm őket −, hívott egy 
taxit, megadta a címet, kifizette a viteldíjat, majd eltűnt. Kiderült, hogy Budapesten, a Műszaki Egyetemen tanult. 

A bátyám délután megérkezett, ugyan már tíz éve nem láttuk egymást, de László testvérünk arcvonását egy-
máson kölcsönösen felismerve örülhettünk a találkozásnak. Újévet ott töltve, Dallasba 1958. január 4-én érkez-
tünk a monostorba. Ott városba kerültem egy családhoz. Elvégeztem a gimnáziumot, miközben egy szatócsüzlet-
ben dolgoztam. Aztán beiratkoztam egyetemre. Majd jelentkeztem a Rendbe. Én voltam az első novíciusa a mo-
nostornak (volt ugyan egy előttem is, de kilépett). Letettem a fogadalmat, majd elküldtek Rómába, ahol öt éven át 
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végeztem a Szent Anzelm Pápai Egyetemen a teológiát, és ott is doktoráltam. Zakar Polikárp és két magyar ben-
cés is tanított. 

A teológiát befejezve valóban úgy nézett ki, hogy biológiatanár leszek. Föl is vettek az angliai Cambridge-be, 
de hazahívtak Dallasba, az iskolánkba osztályfőnöknek és franciatanárnak. Akkor ugyanis franciatanárra volt 
szüksége az iskolának és én Svájcban megtanultam a nyelvet. Beiratkozva a dallasi metodista egyetemre francia-
tanár lett belőlem. Végül is francia-latin szakos vagyok, de mellette hittanár, s történelmet is tanítok, már 47 éve. 
 

Szeretted ezt a tanári hívatást? 
 

Mindig tanár akartam lenni. A gyerekekkel szerettem foglalkozni. Emlékszem, egy alkalommal az általános 
iskolában nem jött be a magyartanárunk, én megtartottam az órát.  

Az iskolánkban már 47. éve tanítok, ahol igazgatóhelyettes, majd 15 éven át igazgató voltam. Magam hat osz-
tályt vezettem végig: az 1977., 1984., 1987., 1994., 2004. és 2012. években érettségizőknek voltam osztályfőnöke 
és tanítottam francia és latin szakon. 

 
Hogyan egyeztethető össze a monasztikus élet a ta-

nítás-nevelés követelte társadalmi kapcsolatok igényé-
vel? A ciszterci szellemiség alapvető vonása volt a 
családiasság: délutánonként szívesen kerestük fel 
tanárainkat és a szüleikkel is gyakran kell a kapcsola-
tot tartani.  

 
A monostor építésénél már eleve figyelembe lett 

véve ennek a kettősségnek az összehangolása. A rend-
ház és az iskola egymáshoz közel épült. Mikor odaköl-
töztünk, a pusztaságba költöztünk. Aztán körülöttünk 
szépen fölépült egy kis városka, de ez elég messze van 
tőlünk. És most arra törekszünk, hogy közelünkbe ne 
is terjeszkedhessen a város, és „zöldövezet” számára a 
telket is szeretnénk vásárolni. Már eleve vannak ilyen 
határoló sávok: egyik oldalon egy folyó és országút, 
mások oldalon a vasút. Így még eléggé elzártan tudunk 
maradni. Ugyanakkor mégsem teljesen elszigetelve: a 
repülőtértől és a városközponttól is 15−15 kilométerre. 
vagyunk. 

Mikor beléptem, 34 magyar ciszterci volt a kolos-
torban. Ma heten vagyunk magyarok, ketten nyolcvan 
év alatt, közülük egyedül tanítok a gimnáziumban. 

 
A monostor és az iskola között van egy kis dom-

bocska, diákjaink napközben ezen nem mennek át. 
Délután azonban nagyon szívesen felkeresik az atyá-
kat, elmondva bajukat-gondjukat, főleg a fiatalabb 
ciszterci tanáraikhoz vonzódnak. Hál’ Istennek már 
többen vannak közöttünk fiatalok. Az évszázad elején 
már nagyon fogytak a magyar ciszterciek a monostor-
ban. Dénes apátunk hívatásokért imádkozva kérte, 10 
év alatt jöjjön hozzánk legalább öt hívatás. A Szentlé-
lek „megtréfált” bennünket: öt év alatt 10 örökfoga-
dalmasunk volt! 

Az órarendet úgy állították össze, hogy a zsolozsma idő alatt a tanárok szabadok. A monostorban reggel hatkor 
kezdődik a matutinum (reggeli imádság) és befejeződik negyed-fél nyolc tájban. Akkor átmegyünk tanítani. Dél-
ben van a napközi imádság, utána ismét tanítunk. Este hatkor van a vesperás (vecsernye), kórúsban latin gregorián 
énekkel, majd együtt étkezünk, vacsora alatti olvasmánnyal. Utána a kompletórium. Ezután lefekvésig még van 
2−3 órai munkaidő. Így él az öreg és a fiatal szerzetes.  

Én korán, 9 − fél 10 után lefekszem és már fél 4-kor felkelek. Nagyon szeretek reggel, zavartalanul dolgozni.  
 

Néhány szót az iskoláról. 
 

A dallasi apátság középiskolája a Cistercian Preparatory School (a Preparatory szó itt egyetemi előkészítőt je-
lent) 1962 szeptemberében indult, az Amerikában szokásos négy éves (9–12. osztály) középiskola típus helyett a 

A monostor temploma − a bélapátfalvi ciszterci  
monostor templomának mintájára épült 

427 db 3,5−5 tonnás kváderkőből 
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régi magyar – nyolcosztályos − gimnázium mintája alapján. Ez különösen megfelelt a magyar ciszterci hagyomá-
nyoknak. Bevezették az amerikai középiskolákban ismeretlen osztályfőnöki rendszert is, az osztályfőnök végig 
kíséri osztályát, közte és diákjai között rendszerint őszinte, bizalmas kapcsolat alakul ki, amely sokszor a későbbi 
életükben is megmarad.  

Ma az iskolánknak − a tíz éves elsősöktől a tizennyolc éves nyolcadikasokig − 350 diákja, a tanári karnak pe-
dig 63 tagja van. 

 
Bernát atya a magával hozott iPad-jából néhány képet elkértünk az újságunk számára. A fényképeket Jim 

Reisch, az iskolánk fotósa készítette. 

 

Dallasban többen otthonra találtak, akik az egri gimnáziumban tanítottak, a monostor tagja volt egy isko-
latársunk is Zimányi Ferenc. Már mindnyájan meghaltak. Talán némelyikükről vannak emlékeid? 

 

Falubíró Győző már 56 éves korában, 1964-ben jött a monostorba. Nagyon kedveltem Győzőt, mindnyá-
jan szerettük. Mindig mosolygott. Nehezem birkózott az angollal, én is próbáltam erre tanítani. Több diá-
kunkat is tanította zongorára. Sajnos erős dohányos volt, ez okozta korai halálát. Tíz évig élt a monostorban. 
Ő volt az első halottunk. Az Irving-i temetőben nyugszik. 

Zimányi Rudolf, nagy tudású, művész lelkű ember volt, egy költő. Sok szép verset írt. Nehézséget oko-
zott számára, hogy hatalmas tudását, nem tudta kifejezésre juttatni. Mai zsargonnal kifejezve: nem tudta 
magát „eladni”. Ez egy kisebbségi érzést keltett benne. Mikor francia irodalomból diplomáztam nagy segít-
ségemre volt. Diplomára készülve esténként együtt sétáltunk, s kérdéseimre részletes kis előadásokban adott 
választ, nevekkel, évszámokkal, egyes művek részletes analizálásával, s mindezt szinte azonnal, minden 
gondolkodás nélkül. Ő volt a „magántanárom.” Nagyon tiszteltem őt. 

 

Köszönjük, kedves Bernát atya, hogy bepillantást nyerhettünk egy ciszterci szerzete tanár életébe, és köze-
lebb hoztad a magyar gyökerekből kinőtt dallasi monostor és az iskola világát.  

Nagy öröme lehet a budai gimnáziumnak a féléves vendégséged. Talán az egri iskolánknak is jut ebből 
egy pár napocska. 

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

József atya osztályfőnöki órát tart az új kápolnában Lörinc (Lawrence) atya a diákjaival 

A tanári kar − közöttük Peter apátúr és 11 ciszterci tanár Érettségiző osztály − 46-an vannak 



14 Egri FEHÉR/FEKETE 2015. HÚSVÉT 
 

Ágoston Julián tanár úr kirándulása a könnyű múzsa vidékére… 
 

Jó tíz évvel ezelőtt Rónay László professzor úr biztatására gyűjtögetni kezdtem 
Ágoston tanár úr kiadatlan verseit. Kértem ehhez diáktársaim segítségét is. Ekkortájt 
egy vastag borítékban Valentin Kálmán diáktársunktól, Egerből kaptam egy summás 
gyűjteményt. A boríték Ágoston tanár úr 15 versét tartalmazta. A versek témája azon-
ban nem illett az eddig megismert költemények sorába: könnyűzenei dal- és sanzon-
szövegek voltak. Későbbiekben Ágoston tanár úr unokaöccsétől, Ágoston Zsolttól 
kapott gyűjteményben is találtam ilyeneket. 

Valentin Kálmán (1922−2007), ’39-ben érettségizett diáktársunk Egerben énekta-
nár és kórusvezető volt. Mint zeneszerző a könnyűzene területére is szívesen ellátoga-
tott, így kerülhetett kapcsolatba volt tanárával, Ágoston Juliánnal, aki szintén kirándult 
a könnyű múzsa vidékére. A dalszövegíró és a könnyűzene-szerző egymásra találtak.  

A versekhez mellékelve volt Ágoston tanár úr hat levele is. Ez elsősorban a szöveg 
és a dallam összehangolásáról szólt, de a levélből tanár úr  életkörülményeire vonatko-
zó adatot is megismerhetünk: 

Itt kinn Óbudán van egy kis elázott wigwamom /kamrából alakított főbérlet 
egy soklakások udvaron/, ide is címezheted a levelet, de otthon is megkapom, 
mindkét helyen mindennap megfordulok.  

Bp. III. ker. Raktár u. 23. /Óbuda/ 
Egy másik helyen: 

Hidd el, Kálmánom, nem vagyok mindig ilyen restnek látszó, de Te bizo-
nyára megértesz, hisz ismered a hajszolt életet: nekem bővén kijut belőle. 
Mindennap négy és félórát utazom, anyikát is meglátogatom minden nap. S a 
mellett még dolgozom is, tanítok. Hát gondolhatod, mennyi idő jut itthon, 
amikor fűtenem kell, kályhapucolás, favágás, szénhordás stb. Talán jövőre 
lesz már olajkályhám, az idénre ígérték, azzal is megtakarítok legalább egy 
órát naponta. 

Kettőjük kapcsolatát érzékelteti a levél változatos, jó ízű megszólítása: 
„Kedves Kálmánom, édes Egyöcsém!”, vagy „Drága Kálmánom!” 
A dalszövegírásról is van egy odavetett mondat, egy kis magyarázkodás a költőnek e „tiltott területre” való ki-

ruccanásáról. 
„… magamnak is ez a véleménye: Szép Ernő és Ady kuplékat is írtak, nem is rosz-

szakat, Heltairól nem is beszélve. A szövegeknek nem ártana egy kis reform,…”  
A levelek, pesze elsősorban a versszöveg és a dallam összehangolásáról szólnak: 
Nagyon örülök, hogy ilyen alaposan nyúlsz hozzá, ne félj, nem sértődöm 

meg, sanzónt csak együtt lehet írni, nem külön ének és zene, hanem szinte 
együttszülető valami. Bár közelebb volnánk, akkor jobban menne. No de kita-
lálták már a magnót, majd ha jobban fellendül "cégünk" - szeretném remélni - 
akkor veszek egy magnót. Te szalagra játszol és közben utasításokat is ad-
hatsz, én meg hallgatom és írom a szöveget. Most is van magnó, amin le tudom 
játszani, ha fölveszed, de még nem az enyém. Kölcsön az iskolánál lejátszom. 

Számára nem volt idegen terület a zene világa, a szövegére írt dalt maga is eljátszotta, elénekelte. Emlékszem, 
az egyik délutáni zenekari próbára Falubíró Győző tanárunkkal, a zenekar vezetőjével együtt Ágoston tanár úr is 
megjelent hegedűvel a hóna alatt (és dohányos dobozával). Beült az elsőhegedűsök sorába és együtt játszott ve-
lünk. Kicsit csodálkoztunk, de tanár urat ismerve, ez bele illett a képbe. 

Ha bármi javítani-igazítanivalót találsz, írd meg nyugodtan, elvégre 
más az én blattról való gyarló kísérletezésem énekkel /míg végre most 
sikerült egyszer lejátszatnom, hát nem fogtam nagyon mellé, de már kijöt-
tem a blattolásból, abból a kevésből is, ami telt tőlem/, lehet, hogy 
itt-ott nem értesz egyet a prozódiával. 

 
Sajnos az együtt-munkálkodás „végeredményéről” − legalább egy kottalapról − nincs tudomásunk.  
A levelek keltezéséből ítélve viszonylag rövid idejű lehetett az együttműködés, 1964 szeptemberétől 1965 ta-

vaszáig.  
O. Gy. 

Valentin Kálmán 
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Két dalszöveg a Valentin Kálmánnak küldöttekből, (nekem tetszettek): 
 
 

DAL A CITADELLÁRÓL 
 

Régi emlék Pest-Budáról: tarka kép 
Gellérthegyen és Tabánban sok a nép, 
mind özönlik, erre-arra víg kacaj, 
fodros szoknya: százezernyi lepkeraj. 
A fülembe régi nótát hoz a szél, 
benne minden ifjúságomról mesél, 
hallom még a régi nótát s nevemet: 
„Nézd az öreg Citadella kinevet!” 
 
Kinevet, mert itt maradtál vén apó, 
nem hallod, ha felharsan a nótaszó, 
csak motyogsz, ha fúj a szél, öreg legény, 
nem neked való e tavasz, nem e fény. 
Felballagsz a hegytetőre, hogy ha tudsz, 
hogyha nem, – hát felvisz majd az omnibusz, 
azaz hogy már más busz jár a hegy felett. 
„Nézd az öreg Citadella kinevet!” 

Citadella! Öreg vár a hegy fokán, 
alólad már rég elpusztult a Tabán, 
eltűnt már a fodros szoknyás régi dal; 
fejemről is lassan eltűnt minden haj. 
Új ifjúság nőtt fel itt is, új világ, 
a hegyormon szerteszéjjel száz virág, 
új zene szól a megújult hegy felett: 
„Nézd az öreg Citadella kinevet!” 
 
Fenn az ormon minden új: az eszpresszó, 
s eszpresszóból a kizengő zeneszó, 
új a világ minden új a nap alatt, 
csak talán még egy maradt meg: a falak, 
s a falakon vakolatlan karcolás: 
valamikor erre járt egy iskolás, 
álmodozó kisleány s egy kisgyerek, 
„Nézd az öreg Citadella kinevet!” 

 

Minden más lett már azóta idefenn, 
csak egy maradt meg: az örök szerelem, 
most is vannak az utakon kispadok, 
s kispadokon csókos párok, mint amott!… 
Mi is voltunk fiatalok, boldogok, 
szerelmünkre is ez a hold ragyogott, 
sárga képe épp így szállt a föld felett. 
„Nézd az öreg Citadella kinevet!” 

 
 

SZABAD VAGY NEM SZABAD 
 

Zöld bársonyblúzba bújtak 
a Horváth-kerti fák, 
tavaszi táncra perdült 
a sok virágos ág, 
ott álltunk a sarkon 
a Buci, Csi meg én, 
amikor észrevétlen 
egy fiú állt megém 
Csak éppen hogy megláttam, 
s motyogta már nevét, 
aztán felém nyújtotta 
pipacsvörös kezét. 
– „Elkísérlek hazáig, 
megengeded, szabad?” 
Mit tesz a jó kislányka: 
marad vagy elszalad? 
Én nem tudom, mi illik, 
nem tudom, mi szabad, 
csak kibuggyant a számon: 
szabad, 
szabad, 
szabad! 

Később is együtt jártunk 
tavaszi délután, 
csak loppal néztük egymást 
balogul és sután, 
míg egyszer olyan furcsán 
fölragyogott szeme 
és kezem megkereste 
remegőn a keze. 
A nap nevetve szórta 
fejünkre sugarát, 
míg halkan összebújva 
mentünk a parkon át. 
Vártam, hogy megkérdezze: 
szabad vagy nem szabad, 
csak szótlanul karjába 
öltötte karomat. 
Én nem tudom, mi illik, 
nem tudom, mi szabad, 
akkor már úgy éreztem: 
szabad, 
szabad, 
szabad! 
 

Aztán forró nyár jött, 
illata bódító, 
a Horváth-kerti fák közt 
dalolt a sok rigó. 
Egyszer csak úgy éreztem, 
szorosan átkarolt, 
míg a fák esti árnya  
feketén ránk hajolt. 
Remegve félve álltunk, 
de nagyon boldogan, 
ajka ajkamra tévedt, 
én nem tudom, hogyan, 
de én is átkaroltam 
az alvó fák alatt, 
s az én szám is szomjazva 
a szájára tapadt. 
Én nem tudom, mi illik, 
nem tudom, mi szabad, 
csak csókolózni jó – s tán: 
szabad, 
szabad, 
szabad! 
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70 ÉVE FEJEZŐDÖTT BE BUDAPEST OSTROMA 
 
1945. február 11-én 20 órakor indult meg a má-

sodik világháború történetének egyik legkilátásta-
lanabb hadművelete, a budapesti szovjet ostrom-
gyűrűből való kitörés. 15−20 000 német és magyar 
katonából, alig 700-an érték el a 20−25 km-re levő 
német vonalakat.  

Botár Elek diáktársunk, akkor 15 éves hadap-
ród, átélte az ostrom napjainak borzalmait, sebesü-
lése megmentette a szinte biztos haláltól, de a szov-
jet hadifogságtól is. 

Kérésünkre elmesélte ennek az ötven napnak 
történetét. 

 
Iskolánknak, a Nagyváradi Magyar Királyi „Gábor 

Áron” Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola másodéves 
osztálya 1944 karácsonya előtt már Dunántúlon – 
Sümegen ill. Csabrendeken − állomásozott. December 
22-én az új iskolaparancsnok kijelentette: aki tud, 
elmehet karácsonyi szabadságra. Vagy 8−10-en már 
nem tudtunk hazamenni, mert otthonuk orosz meg-
szállás alatt volt. Ott ültünk az ágy szélén, tervezgetve 
mit tegyünk? A szabadságról január 3-ára kellett visz-
szajönnünk. A kihirdetés után néhány perc múlva 
azonban mindnyájunkat meghívott valaki, akinek volt 
még hova mennie, engem is egy évfolyamtársam, 
kinek szülei Budapesten éltek. December 24-én, este 
nyolc órakor érkeztünk meg Budapestre, a Kálvária 
térre, ahol a szülei laktak. A karácsonyt itt töltöttem. 
December 27-én kellett jelentkeznünk a Mária Terézia 
Laktanyában, a Nagykörút és az Üllői út sarkán, a 
helyőrségi ügyeleten. A szabadságos leveleket kellett 
lepecsételtetni. 

Mint megtudtuk, ekkorra az szovjet csapatok már 
körülzárták Budapestet. 

Mikor december 27-én, kimenő ruhában jelentkez-
tünk, felszereltek, és beosztottak bennünket. A hadap-
ródiskolai zubbonyt és a köpenyt tarthattuk meg, de 
azokról is levágtuk az arany gombokat, helyette barnát 
kellett felvarrni. Kaptunk ejtőernyős bakancsot, át 
kellett öltöznünk, a csákót le kellett adnunk, helyette a 
barnagombos katonai tábori sapkát és még rohamsisa-
kot is kaptunk, fehér bekecset a köpeny fölé, téli idő 
lévén egy hóleplet, meg kenyérzsákot is. 

„Morlin” páncélelhárító csoportba osztottak be. 
Mi akkor másodévesek voltunk, már 14 hónapos kato-
nai szolgálattal, így már „hadrafoghatóknak” tekintet-
tek bennünket. Ebbe a csoportban voltak még fel nem 
avatott ludovikások, Bolyai Műszaki akadémikusok és 
hadapródok több iskolából is. A csoport felszerelésé-
hez tartozott két 7 és feles páncéltörő ágyú is. 

Parancsnokunk, Morlin Imre tüzérszázados, Nagy-
váradon tanárunk volt, lőismereteket tanított, meg lo-
vaglást. Ő szintén Budapesten ragadt. [Morlin Imre 
(1917−2003) a Ludovika Akadémia elvégzése után 

1938-ban tüzérhadnaggyá avatták. A II. világháború-
ban megjárta az orosz frontot, Budapesten megsebesült 
és fogságba esett. Szibériából 1947-ben szabadult. 
1948-ban belépett a jezsuita rendbe. Később az éledni 
kezdő magyar rendtartomány főnöke is volt. – a szerk.] 

Először december 29-én délután vetettek be ben-
nünket: a Budafoki úti vasúti töltésnél az átjárót kellett 
védeni, melyet az oroszok erősen támadtak. Velünk 
volt a budapesti őrzászlóalj, az egyetemi rohamzászló-
alj és soproni nehéztüzérek is. A sorozatos szovjet 
rohamokat sikerült két napon át visszavernünk, s az 
oroszok január közepéig nem is próbálkoztak itt újabb 
áttöréssel. 

Ez volt a „tűzkeresztség”, itt már tényleg tapasztal-
tuk, mit is jelent a tűzharc, amikor az ember nem a 
„nagy gyakorlaton” van, hanem miránk is lőnek. Ott 
szembesültünk igazán a háború borzalmaival. Azelőtt 
is láttunk halottakat, de ez úgy megdöbbentette az 
embert, elgondolkoztatott, hát Istenem, mi is juthatunk 
ilyen sorsra.  

Itt voltunk december 30-án estig. 
Csoportunk az első bevetésből visszatérve a Mária 

Terézia laktanyába, a Morlin csoportunkhoz osztották 
be a soproni nehéztüzéreket is. Innen január 6-án a 
parancsnokságot a Fiumei úti OTI palotába helyezték. 
Az oroszok ekkor a Józsefvárosi pályaudvart támad-
ták. Itt volt a második bevetésünk, a németekkel ka-
röltve. Lövegeink állása az OTI palota mellett volt. 
Emlékszem, két benzinszállító tankot is kilőttünk, 
mely hatalmas lánggal éget. Borzalmas látványt nyúj-
tott.  

Éjszakánként felderítési feladattal járőröztünk. 
14−16 ember vett részt egy járőrben. Visszajőve hely-
zetképet kellett adnunk.  

Egy nagyobb ellentámadás következtében az OTI-
tól a Kálvin térre jöttünk vissza. Parancsnokságunk a 
Pázmány Péter Egyetem Kecskeméti-utcai épületében 
volt, ahol pihenőként mi is tartózkodtunk. Itt találkoz-
tam egy ciszterci diáktársunkkal, Endrényi Elemérrel, 
kivel a Foglárban együtt laktunk. Gyógyszerészhallga-
tó volt, és erre a helyre osztották be. (Hallottam, hogy 
később itt halt meg.) 

Az oroszok a városnak ebben sűrűn lakott részében 
nem használták a páncélosokat, mivel ezeket a házak-
ból könnyebben lehetett pl. ún. páncélököllel meg-
semmisíteni. Így páncéltörő ágyúinkat mi sem hasz-
náltuk. 

Január 10-e körül volt egy újabb bevetésünk. Az 
oroszok ugyanis valamilyen megfontolásból hátrább 
vonultak a Kálvin tér közeléből egészen a Baross-utcai 
templom mögé. Minket is előbbre vezényeltek. Aztán 
az oroszok innen támadtak. Mikor tűzparancsot kap-
tunk, akkor derült ki, hogy ágyúink használhatatla-
nokká váltak, mivel ismeretlenek kiszerelték belőle az 
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ütőszeget. Tüzeléskor csak egy kattanást hallottunk, a 
gránátok helyben maradtak. Közben már jött az orosz 
gyalogság, de szerencsére egy másik alakulatunk ro-
hamlöveggel be tudott avatkozni. Így a lövegeinket el 
tudtuk vontatni. Én akkor lőszeres voltam, s a raka-
szokban elhelyezett tüzérségi gránátokat gyorsan autó-
ra pakolva el tudtuk szállítani. Igen „meleg” helyzet 
volt. 

Január 16-ig voltunk az egyetemi pihenőhelyün-
kön, amikor a másod- és harmadéves hadapródokat 
átvezényelték Budára, az Őrzászlóaljhoz. Csak este 
lehetett mozogni, nappal az orosz raták szabadon va-
dásztak a mozgó emberekre. Sötétedés után az Erzsé-
bet hídon át az Alagúthoz mentünk, majd az Alagútból 
nyíló kapukon a földalatti folyosón keresztül aVárban 
levő Honvédelmi Minisztériumba, ahol a zászlóalj 
parancsnokság volt.  

A Vár környékén erődített támpontok voltak ki-
építve, többek között a Vérmezőn, a Krisztina Kör-
úton. Minket is ezekhez a támpontokhoz osztottak be, 
12 órai szolgálat és 12 órai pihenő idővel. Itt viszony-
lag nyugodtabb körülményeket találtunk. Először a 
Krisztina körúton voltam őrségben. Engem futárszol-
gálatra osztottak be, harmad magammal kellett a zász-
lóalj parancsnokságra vinnünk a helyzetjelentéseket. 
Mikor a Honvédelmi Minisztériumot szétbombázták, 
éppen akkor is a szuterénben tartózkodtam.  

A támpontokat az orosz túlerő sorban felszámolta, 
a Vérmezőt kellett legtovább tartani, mert éjszakán-
ként a német vitorlázó repülők itt le tudtak szállni, 
hozták az utánpótlást, élelmiszert és innen szállították 
el főleg a rangosabb sebesülteket. 

Utolsó támpontunk közvetlen a Bécsi kaputér alatt 
a Hunfalvy utca 4. sz. házban, a Berchtold kastélyban 
és a mellette levő Ferencz József gimnáziumban volt. 
Utóljára február 10-én este váltottuk le az őrséget a 
támponton. Február 11-én délután hat órakor riadóké-
szültségbe helyeztek bennünket, csak három biztonsá-
gi őrt hagyva hátra a parancsnokságra kellett men-
nünk. Ekkor vezetékes telefonon tartottuk a kapcsola-

tot. Este nyolckor a kinn maradtakat is berendelték és 
elrendelték a kitörést. 

A Bécsi kapun át kijutva egy aknavető szilánkjától 
lábamon megsérültem, rajtam kívül a szakaszunkból 
még négyen. A bajtársaim visszakísértek bennünket 
egy szükség-kórházba. Bekötöztek, lefektettek, s 
majdnem 24 órán át, február 13-ára virradóig aludtam 
a kimerültségtől. A Várba ekkor még nem jöttek be az 
oroszok. 

Hajnalban elhagytam a korházat, az orvos – miután 
újból bekötöztek, s kötöző anyaggal is elláttak − aján-
lotta, hogy próbáljak eljutni valamilyen ismerős hely-
re. Ekkor már ő és a német szanitéc is civilben voltak. 
Teljes katonai ruházatban, rohamsisakkal felszerelve, 
hólepellel, fegyvertelenül visszaóvakodtam a Hun-
falvy utca 4. sz. házba. Itt, a volt támpontunkon még 
az őrszolgálat idején jó kapcsolaba kerültem a ház 
gazdájának a komornyikjával, aki feleségével és 10 
hónapos babával lakott a kastélyban, egy itt bujkáló 
zsidó emberrel és egy kassai szlovák-magyar fiúval, 
Janoval. Hosszas kopogtatás után, a komornyik nyitott 
ajtót: Jé! − Elek, a kis tüzérhadapród − hitetlenkedve 
nézett engem, elkezdett könnyezni. − Azt mondták, 
hogy maga is meghalt. – (A velem együtt megsebesül-
tek közül az egyik bajtársamat az aknaszilánk a nyaki 
ütőerénél érte és elvérzett.)  

Látva teljes katonai ruházatomat, még a rohamsi-
sak is rajtam volt, gyorsan civilruhát adott a gróf ruha-
tárából, így levethettem a katonai anzúgomat. Úgy 
éreztem, megmenekültem a hadifogságtól. 

Az oroszok ekkor még nem voltak itt, csak február 
14-én jöttek az utcánkba. Mikor aztán érdeklődtek 
kilétem felől, nemzetközi nyelvkeverékkel fejeztem 
ki: „student” vagyok. Dokumentet kérve tőlem, 
„nyet”-tel válaszoltam − a hadapród igazolványomat 
ugyanis eltűntettem −, mikor diák voltom felől érdek-
lőtt, egy papírra felírtam: H2O. − Ezt igen méltányolta, 
ő pedig felírta: HCl. − Megértette a magyarázatomat. 
Még egy hétig maradtam a kastélyban.  

v. Botár Elek, éretts. ’47 
 

 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 
 

 

„Vannak olyanok, akiknek egyedüli céljok a tudásnál a tudás; és ez hitvány kíváncsiság. Mások azért akarnak 
tudni, hogy föltűnjenek; és ez nyomorult hiúság. Ezekre illik a költőnek gunyoros megjegyzése: » Mitsem ér neked a 
tudás, ha mások nem tudják rólad, hogy te tudsz valamit« (Perseus. Satyra I. 27.). Ismét mások azért akarnak tudni, 
hogy ezt értékesítsék, pl. pénzért, hivatalért stb.; és ez aljas önzés. De aztán vannak olyanok, akik tudni akarnak 
mások épülésére; és ez a szeretet. És végre olyanok, akik saját üdvökre akarnak tudni; és ez az okosság. Csak a két 
utóbbiak nem élnek vissza a tudással, mert azért akarnak tudni, hogy jót tegyenek… − azért kell a tudást a szeretet 
tüzénél fölmelegíteni.” − Szent Bernát: Sermones in Cantica Canticorum, XXXVI. 

(Piszter Imre OCist: Szent Bernát élete és művei II.470−71 o.) 
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Hogyan újították fel 130 évvel ezelőtt templomunkat… 
 
Mikor a ’90-es évek elején a ciszterci atyák újból 

Egerbe jöhettek, a meglehetősen leromlott állapotba 
került Szent Bernát templomunk felújítására folyama-
tosan gondot kellett fordítaniuk. Tádé atyára 1994-ben 
a tetőszerkezet felújításának a gondja hárult, Kovács 
Endre püspök diáktársunk „templomigazgatósága” 
idején a templom külső festése készült el. 

Lékai Jusztin atya szakmai irányításával kezdődött 
el a templom-belső felújítása. 2009 tavaszán indult és 
még azon a nyáron elkészült a Szent Alajos oltár (jobb 
oldali hátsó), majd 2010 tavaszára a Szent Anna-oltár 
(jobb oldali középső). 2014 márciusában pedig kezde-
tét vette a templom szentélyének a restaurálása. Az 
oltárok szétszerelhető részeinek felújítását Zircen, a 
bazilika tíz éven át tartó restaurálásához kialakított 
műhelyben végzik nagy hozzáértéssel. A szentélyben 
történő feltárás eredményeképpen régi freskó-részletek 
is előkerültek. 

Több hírforrásban is olvashattuk, hogy a Ciszterci 
Szent Bernát Borgia Szent Ferenc-templom felújítá-
sára a kormány 50 millió forintot juttatott, melyből 
befejezhetik a szentély rekonstrukcióját. 

Remélhetjük, nem sokára láthatjuk majd a felújított 
a szentélyt, benne a csodálatos barokk főoltárt is.  

 

* * * 
 

Utoljára közel 130 évvel ezelőtt −1888. jún. 7-től 
nov. 18-ig − restaurálták a templombelsőt, ekkor ké-
szült el annak az általunk is látott képe. Akkoriban 
Szvorényi József volt az iskola igazgatója és a konvent 
perjele. A restaurálásról szemtanúként Kassuba Do-
mokos számolt be később, már igazgató korában, az 
1896−97. tanév Értesítőjében, Az Egri gymnasium c. 
tanulmányának III., befejező részében, majd 1901–02 
tanév Értesítőjében, Az Egri gymnasium épületének 
viszontagságai c. tanulmányában. 

E két tanulmányból − némi egyszerűsítéssel, ill. 
néhány adat korrigálásával − közlünk néhány részletet.  

 
„A javítást az tette szükségessé, hogy a boltív kö-

zepén 1886. október 20-án a vakolat úgy fél négy-
szögméternyi területről leszakadt és helyén, alulról 
nézve, egy jó ujjnyi repedés tűnt elő. Kisebb repedé-
sek már a harmincas évek közepe után látszottak itt-ott 
a boltozaton és az oldalfalakon, de a mérnökök és az 
építőmesterek, akik csak megnézték, mind jelentékte-
leneknek mondották azokat. Legutóbb 1885-ben, mi-
kor a tornyokra – a kilencezer forintnyi költséghez 
képest talán nem épen drága, de annál ízléstelenebb – 
új tetőt építették, a boltozatot megint megvizsgálták, 
de akkor sem vettek észre rajta olyas jelt, melyről a 
boltozat meggyöngülésére lehetett volna következtet-
ni. Maga Weber mérnök, (a minisztérium küldöttje) is, 
mikor a boltozatot, az oldalfalakat és az alapfalazatot 
megnézte, az aggódó tanári testületet azzal nyugtatta 
meg, hogy az október 20-án előtűnt repedést, mely a 

boltozaton végig futott, ki kell ugyan javítani, veszély-
től azonban, valami erősebb földrengés esetét kivéve, 
épen nincs mit félni. A repedéseket nem is süppedés-
nek, mint többen gondolták, sem a kétszeri – 1800. és 
1827-iki − tűzvésznek, mert a szakadásokat azok után 
kijavították, hanem a földrengéseknek tulajdonította, 
melyek Egerben 1835 óta − ekkor, október 15-én volt 
a legerősebb földrengés − háromszor rázták meg az 
épületeket s itt-ott még a hatalmas lyceumot is megre-
pesztették.  

A zirci apát a templom javítását a tornaterem építé-
sével egy időben akarta végrehajtatni s 1887-ben még 
Egerben létekor meghagyta Szvorényinak, hogy a 
költségvetést mennél hamarább készíttesse el. Az 
építő mérnök a költségvetéssel hamarosan elkészült, 
de, a munkások hiányára és a napszám szokatlan drá-
gaságára hivatkozva, azt javasolta, hogy az egész javí-
tást, minthogy veszélyről évekig sem lehet még szó, 
halasszák el a következő tavaszra. 

A következő évben, 1888-ban − a templomnak 
épen csak szükségből való kijavítására gondolva − a 
zirci apát e célra ötezer forintot elégségesnek vélt. 

Juhász Norbert, aki 1859−66 között volt az iskola 
igazgatója, majd huszonegy évig kassai főigazgató, 
nyugdíjba vonulva 1887. május 25-én érkezett Egerbe, 
szívügyének tekintette a templom felújítását. Ő azon-
ban a templom egész belsejének megújításáról érteke-
zett, kijelentette Szvorényi előtt, hogy ami költség az 
apáttól kiutalt összegen felül még szükséges lesz, azt ő 
főigazgatósága alatt megtakarított pénzéből fogja fe-
dezni. Végül is kerek tízezer forinttal járult a templom 
belsejének megújításához. 

1888. június 7-én Staud építőmester, akit a zirci 
apát a boltozat kijavításával megbízott, végre meg-
kezdte munkáját. Előre lehetett látni, hogy a kőmíves 
mázolások az 1833-ból való Lieb-féle gyönge festé-
seknek − az értékes régi festések az 1827-iki tűzvész 
alkalmával tönkre mentek − kijavítását lehetetlenné 
teszik, azért Szvorényi jó előre érintkezésbe lépett 
egy jónevű templomdíszítővel, Báder Károllyal.. 
Báder még az állványok felállítása előtt megrajzolta 
a vázlatokat és visszasietett Budapestre, hogy a díszí-
tés tervét és költségvetését mindjárt a kőmívesmunka 
megkezdése után bemutathassa. Szvorényi, mivel 
Juhász csak a boltozat és az oldalfalak díszítéséről 
tett említést, legfeljebb két-háromezer forintnyi költ-
ségtöbbletre gondolt; ezért is meghatottan mondott 
neki a konvent nevében köszönetet és, iskolai dolgát 
elvégezvén, a nyári szünetre megnyugodva távozott 
szokott üdülő helyére, Tátrafüredre. Juhász most már 
egészen elemében volt; reggeltől estig ott sürgött-
forgott a templomban, nézte, számította a munka 
haladását, tanácskozott hol az építő-, hol a díszítő-
mesterrel s a munkásokat, ezzel is azzal is kecsegtet-
ve, sürgette, buzdította, csak hogy a munka mennél 
gyorsabban végére jusson. 
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A kőművesek − elegen voltak hozzá − június 20-án 
már annyira haladtak a javítással; hogy a díszítők is 
megkezdhették a munkát. Egy egész csapat új munkás 
érkezett: olaszok, németek, részben magyarok is, dí-
szítők és aranyozók, akik nyomban neki álltak az oltá-
roknak, szétszedték s a kiürített osztálytermekben a 
tömérdek barokk ékítmény tisztogatásához, festéséhez 
és aranyozásához fogtak. Báder Károly, a jó nevű 
templomfestő Innoczent Ferenccel együtt, kit a bolto-
zat képeinek megrajzolására és a Krisztus-fejek meg-
festésére hívott maga mellé, napestig dolgozott, hogy 
a munka művészibb részével augusztusban elkészül-
hessen; az oszlopfők, oldalfalak, szószék és a kórus 
díszítése, gondolta úgy is elég munkát fog még adni, 
mikorra a templomnak meg kellett nyílnia. 

(A ma is meglévő hat mennyezeti freskó képei Jé-
zus életét ábrázolják: angyali üdvözlet, Szent Család, 
utolsó vacsora, Jézus az olajfák hegyén, a feltámadt 
Krisztus és az oltár fölött a Szentháromság képe.) 

Szvorényi augusztus 25-én érkezett vissza Egerbe. 
Csak ámult, mikor a nagy újítást látta. Most értette meg, 
hogy mi volt Juhásznak szándéka, mikor az ötezer fo-
rintot meghaladó költség viselését magára vállalta. 

A templom díszítése, akárhogy siettek is vele, 
csak 1888. nov. 17-ére készülhetett el. Az érsek fő-
pásztor, a munka befejezéséről értesíttetvén, az ün-
nepélyes megáldást, melyet Juhász nagyon óhajtott, 
mellőzni kívánta. Így a teljes megújításon átment 
templom felavatatása egyszerűen csak abból állt, 
hogy 17-én este az Oltáriszentséget az oratóriumból, 
hol több hónapon át volt elhelyezve, Szvorényi igaz-
gató, a konvent tagjainak és a rendi növendékeknek 
kíséretében, égő gyertyák fénye közt, visszavitte. 

 Másnap, vasárnap, reggel 8 órakor ünnepélyes 
nagy misét mondott, mely alatt a konvent tagjai mind 
a hat mellékoltárnál bemutatták a szent miseáldoza-
tot, az előző nap meggyónt tanuló ifjúság pedig az 
Oltáriszentséghez járult. 

Juhász Norbert 17-én este még lenn volt a temp-
lomban. Másnap csak az oratóriumból hallgathatta az 
ünnepi misét; harmadnap azonban, könnyebben érez-
vén magát, a Mária-oltárnál végezte miséjét. Utoljára; 
a hirtelen beállott hideg napok nem engedték le többé; 
mikor pedig az idő ismét melegre fordult, akkor ő már 
régen a templom hideg sírboltjában pihent. 

1889. március 17-én hunyt el.  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 
A főoltár díszes faragványait a jelenlegi felújításkor is szétbontották. Hátlapjukon olvasható az 1888-as restaurá-
lást végző mesterek kézírása (Fénykép: Kovács Ottó tanár úr): 
 

 
 

 
Verg: Ramberger 
21 Juli 1988 
 
(Verg[oldet]:− 

aranyozta) 
 
 
 
 

 
 

Király Ferencz dolgozott itt mint festő  1888 Nov. 5. 
(Szül: Nyíregyháza 1860 Dec 27)  − N d S2− (azonosító jelzés) 

( A ragasztószalagon a jelenlegi restaurálás azonosító szövege látható) 
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HÍREK A GÁRDONYI-BÓL 
 

További tervek az iskola épületeinek külső és belső felújításáról. 
 

Egy kicsit mindig idegennek éreztük az iskola 
klasszikus falai mellé helyezett, modernizáló stílusban 
készült épületet, mely 1962/63-ban készült s 8 tante-
remmel növelte az erősen felduzzasztott létszámú 
iskolát. Most sor kerülhet a belsejében és külsejében 
erősen „lelakott” épületnek a felújítására. 

A tervek már elkészültek, láthatóan kedvezőbb be-
nyomást kelt az épület külső képének kismértékű 
átformálása. Felújítás során belső részek is megszé-
pülnek. 
 

Az épület felújítás utáni látványképe  
 

* * * 
2013/2014. tanév Évkönyve – a jubileumi 325. évében – a múlt év vége felé jelent meg, így ismertetés szándéká-
val csak most lapozhatjuk át. A 200 oldalas évkönyv hátsó borító-lapján az iskola három és negyed százados történe-
téből küldött „üzenetek” között olvashatjuk a mi nemzedékünk által ismert és tisztelt igazgató, dr. Palos Bernardin 
szavait: „Ne arra törekedjünk, hogy önmagunkat megvalósítsuk, hanem értékeket valósítsunk meg magunkban.” 

A könyv bevezetőjeként az iskola volt igazgatóinak visz-
szaemlékezéseit olvashatjuk: Dr. Nagy Andorné 1978-tól 
1993-ig volt az iskola igazgatója, jó szívvel emlékszik az 
átmeneti időkre, a 300 éves jubileumra, a ciszterci gimnázium 
újraszervezésére. Dr. Pisákné Balog Éva igazgatósága 
−1999−2011 − alatt épült újjá az iskola, egy nagyon szép 
tornacsarnok is elkészült irányítása alatt. 

 Az évkönyv részletesen beszámol a jubileumi év ünnep-
ségsorozatáról. Március 13-án nyílt meg az iskolatörténeti 
kiállítás a tanulók számára. A folyosókon elhelyezett tárolók-
ban különféle kísérleti eszközök, falakra elhelyezett tábláza-
tok, térképek, fényképek mutatták meg a mai ciszterci diá-
koknak, milyen történelmi hagyományokkal rendelkezik az 
iskola. 

Az április 1-jén tartott jubileumi emlékműsor teljes anya-
gát is megtalálhatjuk. (Erről újságunk 2014. húsvéti számában 
mi is beszámoltunk.) 

A Kalendárium és az Életképek fejezetekben végig kísér-
hetjük az iskola minden fontosabb eseményét írásban és főleg 
képekben, több mint 50 oldalon keresztül. 

A mai iskola életében fontos szerepet játszanak a különféle 
versenyek, vetélkedők. Sport, különféle − nyelvi, irodalmi, 
matematikai, fizikai – tantárgyakhoz köthető vetélkedők 
eredményeiről olvashatunk beszámolókat hosszú oldalakon 
keresztül, felsorolva a tanulókat és felkészítő tanáraikat. 

Csák György ny. tanárnak Sixtus atyáról írt emlékezését ol-
vashatjuk a tanári munkák fejezetben. A diákok tollából pedig 

több kis tanulmányt, beszédvázlatot találunk, köztük megragadott Laczkó Vivien 12.e o. munkája: „Az egri hatvanas 
ezred katonái az első világháború hadszínterein”, melyben a Szent Bernát gimnázium hősi halottjainak adatait ele-
mezte az 1922-ben készült emlékkönyv alapján.  

Az iskola munkáját jellemző számok ez évben is kedvező képet mutatnak. Lényeges adatok: 771 diák – 
közülük 497 leány (64%) − 25 osztályban végezte el tanulmányait a 2013/2014-es tanévben, átlagos tanulmányi 
előmenetel 4,24 volt. Az osztályzatokról annyi árulkodik, hogy a kitűnőek vastagbetűsök, a jelesek pedig dőlt 
betűvel szerepelnek. Figyelemreméltó, hogy a 6. osztály (ez a régi II. osztálynak felel meg) 36 tanulójából 18 
kitűnő, ill. 3 jeles rendű! A nyolcosztályos évfolyam alsó négy osztályában 134-en végeztek. Hat osztályban 179 
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tanuló tett sikeres érettségit, láthatjuk tablóikat is. A tanulók 25%-a lakik kollégiumban, helybeli 35%, bejáró 
40%. Megtalálhatjuk a 25 osztály névsorát és róluk egy-egy csoportképet.  

Varga B. János igazgató vezette tantestületben 61 állandó, 3 óraadó tanár nevelte-oktatta a diákokat (róluk 
csoportkép az évkönyv végén látható), a kollégistákat pedig 5 nevelő tanár segítette. Ezenkívül a két intéz-
ményben – az iskolában és a kollégiumban – a folyamatos munkát Vékonyné Hevesi Mária gazdasági vezető és 
21 egészségügyi, irodai és technikai dolgozó biztosította. 

Köszönet a Kovács Ottó tanár úrnak a jubileumi szám tartalmas, gondosan szerkesztett munkájáért. Az év-
könyvet most is igen sok kép teszi még szemléletesebbé. A felújított iskola külső képéről és belső világáról az 
Évkönyv végén, 16 oldalon láthatunk színes fotókat.                             (O.Gy.) 

* * * 
Versenyek vetélkedők 
Az iskola honlapján − http://www.gardonyi-eger.hu/ − folyamatosan olvashatók a versenyző diákok eredményei. 
Csak márciusban 13 különféle, változatos témájú versenyről kaptunk híradást. Szép eredményekről tanuskodik ez 
a lista, de az olimpiák egyik jelmondata itt is érvényes: „Nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos!”  
Gratulálunk a részt vevő diákoknak, köszönet a felkészítő tanároknak.  
Hely hiányában csak hat vetélkedő eredményét soroljuk fel, a többinek csak a címét közöljük.  
Jöjj el, szabadság 
Kovács Péter 10. A osztályos tanuló a Hatvanban megrendezett „Jöjj el, szabadság!” megyei szavalóvers e-
nyen I. helyezett lett. Felkészítője: Dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő.  
Mezei futás diákolimpia 
A mezei futás diákolimpia megyei döntőjében fiú V. korcsoportban: Hermann Péter 10.e, Nagy Roland 10.e, Máté 
Iklódi 9.e, Kurtán Zsombor 9.e és Bárány Tamás 9.k(ny) osztályos tanulók csapatban II. helyezést értek el. 
Fiú VI. korcsoportban: Czuczor Péter 12.e osztályos tanuló egyéniben III.helyezett lett, Majoros Leon 10.e (ny), 
Klement Viktor 12.e, Juhász Benjamin 11.a és Kakuk Domonkos 13.e osztályos tanulók csapatban I. helyezést 
értek el. 
Versenyeztető tanár: Kissné Bedécs Szilvia tanárnő 
Kárpát-medencei történelem verseny 
A Nagyságos Fejedelem – II. Rákóczi Ferenc élete és kora címmel Kárpát-medencei történelmi versenyt hirdetett 
a Lakiteleki Népfőiskola, a Lakiteleki Eötvös Iskola és a Keresztény Élet szerkesztősége. A Szauer Marcell 12.a, 
Mohai Ádám 12.c és Somogyi Kristóf 9.c osztályos tanulókból álló csapat az 1. helyen végzett.  
Felkészítő tanáruk Csák György tanár úr.  
A Nagy Babett, Németh Zsófia, Kovács Ádám 13.a osztályos tanulókból álló csapat pedig a 14. helyen végzett.  
Felkészítő tanáruk Kovács Ottó tanár úr. 
Városi német szépkiejtési verseny  
A Dr. Habis György Eger városi német szépkiejtési versenyen Toldi László Arnold 12.e osztályos tanuló 1. helye-
zést ért el, felkészítő tanára: Dr. Szabóné Kállay Ágota tanárnő, Kövér Bálint 12.k osztályos tanuló második he-
lyezést ért el, felkészítő tanára: Bozóné Tóth Gabriella tanárnő. 
Bolyai Természettudományi Csapatverseny 
A Bolyai Természettudományi Csapatversenyen a "Hunnia-Észak" körzetben (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-
Bihar, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) gimnáziumi kategóriában a „Természetjárók” csapata 
az ötödik helyezést érte el. A csapattagok: Hadas Melinda, Kovács Eszter Éva, Árvai Balázs és Jacsó Barnabás 7.c 
osztályos tanulók. 
Felkészítő tanáraik: Bárdosné Greskovits Zsuzsa, Varga Pálné, Kovács Mária és Verbáné Balog Ildikó tanárnők. 
Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójában a 7.c osztályból Kovács Eszter Éva második helyen, Be-
recz Máté harmadik helyen, Kovács Anna hatodik helyen végzett, így csapatban első helyezést értek el. 
Felkészítő tanáruk: Pótáné Márton Mária tanárnő. 
Szauer Marcell 12.a osztályos tanuló harmadik helyen, Bárány Tamás 9.kny osztályos tanuló negyedik, Lénárt 
Levente 12.a osztályos tanuló hatodik helyen végzett. 
Felkészítő tanáruk: Hevesi Zoltán tanár úr. 
 
A további versenyek címei: 

Városismereti verseny  
Szónoklatíró pályázat 
Országos úszás diákolimpia 
Sikerek a nyelvÉsz versenyen  

Országos francia nyelvű versmondó verseny 
Tiszán innen − Dunán túl − népdaléneklési verseny 
Reversi verseny− logikai játék 

 

http://www.gardonyi-eger.hu/
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DEMETER LÁSZLÓ: ÖREGCSERKÉSZEK 
 

Kínnal keményítik csoszogó léptüket,  
Vonulásuk már csak lazán fegyelmezett...  
Mind túl a hetvenen, de küzdőkészek még,  
Szemükben suhancos tettvágy tüze ég.  
Tán anakronizmus e lázas lobogás,  
Egy régi, szép eszméhez való ragaszkodás;  
Hisznek a „Jó munkát!” mély jelentésében  
És a napi jótett büszke örömében. 
 

Ők még Teleki Pál nyomdokain járnak  
Hűséggel tartoznak Istennek, Hazának,  
Becsület, tisztaság, természetszeretet...  
Csupa fennkölt eszme vezérli még őket,  
Bár ők sosem voltak dicső Grál-lovagok,  
Létük kísérői bűnök, gyarlóságok...  
Erényük sem több, mint hit és küzdelem,  
Bizó reménykedés egy boldogabb jövőben. 

Gyerekek voltak még fogadalmat téve,  
Bizton számíthattak sok szép cserkész-évre;  
Túrákra, táborra, világ-dzsemborikra,  
Ha a politika bele nem szólt volna...  
Kemény negyven évig szigorú tilalom  
Alá vetett mindent az Önkényuralom.  
Akiben tovább élt a cserkészet szelleme  
Üldöztetés és gúny lett az osztályrésze. 
 

Amint az életünk fordult végre jobbra, 
Jelentkeztek rögtön az első hívó szóra. 
Bár nem éppen szabályos modoruk s ruhájuk, 
A mai cserkészekhez mindig van jó szavuk. 
Szemük könnyfátyolos, ha a kicsiket nézik, 
Vagy ha nótáikkal a múltat idézik. 
Fiatal és vén cserkészek! Szép igy együtt lennünk, 
Még sokáig jó munkával együtt mendegélnünk... 

 

Deres, ráncosarcú, jó öregcserkészek  
Utolsót játszani, segíteni gyertek?  
Játsszunk táborverést, szilaj számháborút… 
Tábortüzet, nótát, vígat vagy szomorút…  
Azt a negyven évet, mit elloptak tőletek  
Bepótoljuk fürgén, amíg köztünk éltek…  
S jönnek új cserkészek, ők se adják alább,  
A liliomos zászlót ők viszik majd tovább. 

Szomolya, 2014. október 
 
Egerben csak a 212. sz Bornemissza cserkészcsapat működik. Parancsnok helyettese Demeter László 1951-ben 

érettségizett iskolatársunk, e vers szerzője. Elmondása szerint 30−40 lelkes tagja van e nagymúltú csapatnak. A 
Berva cserkészparkot is visszaszerezték az odatelepedett vállalattól! A városi ünnepségeken képviselik a mozgal-
mat. Otthonuk a volt ferences rendházban van. László szomolyai otthonában minden év őszén látja vendégül a 
csapatot. A hajdani Koháry cserkészek szívét is megragadó vers bizonyára egy ilyen alkalommal született. 

 
−−−−−−−−−−−−−− 

hírek...hírek...hírek... 
 
•  EGRI SÉTÁK nemcsak EGRIEKNEK  IV. és V. kötete is megjelent az Egri 
Lokálpatrióta Egylet kiadásában. „Már megszokott látvány hetente, az egri nyár keddjein, 
hogy a város valamely pontján, az alkonyi órákban csoportosulás keletkezik, majd határo-
zott céllal elindulnak egy épületbe, templomba, parkba, vagy éppen egy óriás fa csodálatá-
ra. A fáradhatatlan, érdeklődő egri sétálók eddig már százhetvenöt sétacélt látogattak meg. 
Hét éve kezdtek ismerkedni sétaútjaikon lelkes előadóikkal és mesélőikkel. … Ezeken a 
délutánokon lassan az is egrivé változott, aki nem Egerben született.” – olvashatjuk az V. 
kötet előszavában dr. Renn Osztár diáktársunk írását, aki nemcsak szerkesztője a kötetek-
nek, hanem szervezője, mindenese e sétáknak.  
A két kötetben 32 (!) érdekesebbnél érdekesebb „séta-témáról” olvashatunk, néhány 
cím: 
 

IV. kötetből: 
Löffler Erzsébet: Pinceváros a Szépasszony-völgyben 
Abkarovits Endre: Az első magyar tanításnyelvű tanító-

képző  
Kerékgyártó József: Az egri …bazilika harangjai  
Szecskó Károly: Séta a Széchenyi utcán  
Szuromi Rita: … a Hibay Károly legenda gyökerei 
Renn Oszkár: Nobel-díjasok szoborparkja 

V. kötetből: 
Gál Lajos: Séta az egri bor körül  
Balogh Ferenc: A Főegyházmegyei Könyvtár ritkaságai 
Szuromi Rita: A könyöki Gáspárdy család…Eger éle-

tében 
Szecskó Károly: Séta a Dobó István utcában 
Urbán Péter: A bazilika nagyorgonája 
Kovács Ottó: A 325 éves gimnázium 

A könyv kötetei megvásárolhatók a Múzeum Patikában (Széchenyi u.) és a Turinform Irodában (Bajcsy Zs. u.). 
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 DR. KILIÁN ISTVÁN diáktárunk emeritus egyetemi tanár, Az egri 
színjátszás sajátos kezdetei címmel tartott előadást Egerben, március 10-én, az Egri 
Lokálpatrióta Egylet rendezésében folyó „Otthonunk Eger” előadás-sorozat kereté-
ben. Bevezetőjében vázlatosan ismertette az iskoladrámák feltárásában tevékeny-
kedő kutató csoportjának eredményeit. Kiemelte a volt jezsuita iskolák székhelyein 
e tárgykörben végzett kutatásaikat. A jezsuiták a XVII−XVIII. században, a török 
uralom megszünése után fokozatosan építették ki az iskola hálózatukat: Győr, Sop-
ron, Kőszeg, Buda, Székesfehérvár, Pécs, Eger, Gyöngyös és Sárospatak városok-
ban. Gimnáziumunk jezsuita korszakában – 1689.−1773. között −, a Historia Do-
mus-ban olvasható leírások szerint közel 300 színi előadást rendeztek. 

Külön érdekessége volt előadásának a színpadok műszaki berendezéseiről, a diszletekről, a színpad megvilágí-
tásáról szóló ismertetés. Iskolánkban 1754-től az akkor újonnan épült, a mai Dobó István gimnázium épületének 
második emeletén alakították ki az akkoriban igen korszerű színháztermet. A nyitó előadás címe nem maradt ránk. 
Szerzője Faludi Ferenc volt, a 18. század legjobb novellaírója. Reméljük az előadásának szövegét a következő 
számunkban közölhetjük. 
•  •  A 2014. ÉVI PÉNZÜGYI HELYZETÜNKRŐL – közöljük Vékonyné Hevesi Mária az iskola 
gazdasági vezetőjének beszámolóját, aki volt szíves a Diákszövetség könyvvezetését ellátni. Munkájáért ezúton is kö-
szönetet mondunk. 

 Nyitó állomány 2014. 01. 01-jén     914 511 Ft 
 

 

 Záró állomány 2014. 12. 31-én        768 383 Ft 
•  AZ EGRI FEHÉR/FEKETE � a www.ciszterciekegerben.hu honlapon is érhető el. A honlap gondo-
zója dr. Kaibás Gábor Márk, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban 2001-ben érettségizett diáktársunk, aki-
nek köszönhetően újságunk 1994 óta megjelent valamennyi száma az interneten olvasható, illetve letölthető. 
•  KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT! – Fluck (Raggambi) Ottó (é. 1947.) MC LEAN (Egyesült 
Államok) – 150 US dollár; Kalapos József (é. 1944.) Noszvaj – 50 000 Ft; Dr. Hibay Györgyné Eger – 20 000 Ft; 
Bajka Imre (é. 1941.) özvegye, Budapest – 10 000 Ft; Dr. Nagy Andorné ny. igazgató, Eger – 12 000 Ft; Dr. Székely 
György (é. 1944.) Debrecen – 10 000 Ft. 
 

H A L O T T A I N K  
 
Nagygyörgy László Vendel OCist 2015. január 9-én, életének 84. évében hunyt el. 1951-ben érettségizett az álla-
mosított bajai ciszterci gimnáziumban, már nem tudott ciszterci szerzetesnek jelentkezni. Kalocsai Főegyházme-
gye kispapjai közé nyert felvételt és a szegedi szemináriumba került. 1956. június 24-én szentelték áldozópappá 
Kalocsán. Ebben az egyházmegyében szolgált. 1996-ban nyert felvételt a Zirci Ciszterci Apátságba. 1998-tól 
főapáti titkár, 2012-től nyugíjasként kisegítő lelkipásztor volt a Budai Ciszterci Szent Imre-plébánián.  

 
Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk:  

 
Szedlacsek József (é. 1949) − Miskolc  Bajka Imre (é. 1941) − Budapest 

 
Requiescant in pace! 

_____________________________________________________________________________________________ 
Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál: 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. 

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

Bevételek 
– Tagdíj 
– Adomány 
– Banki kamat  

Összesen 

 
133 500 Ft 
493860 Ft 

      2021 Ft 
769 610 Ft 

 
 

Kiadások: 
– Fekete/Fehér újság nyomdaktg.) 
– Postaköltség 
– Anyag ktg. (boríték, irodaszer).  
– Bankköltség 
– Gárdonyi G.C.G. támogatása 
– Egyéb kiadás (fénymásolás stb.) 

Összesen 

 
298 873 Ft 
261 285 Ft 
46 135 Ft 
66 816 Ft 

100 000 Ft 
        2 400 Ft 

775 509 Ft 

http://www.ciszterciekegerben.hu/


Koós Ede atya, a Szent Bernát Ciszterci Borgia 
Szent Ferenc-templom igazgatójának felhívása  

 

Eger városában is megnyittatott február 2-án, Gyertyaszentelő Bol-
dogasszony szép ünnepén a Megszentelt Élet, vagyis a szerzetesek 
Ferenc pápánk által óhajtott éve, ami 2016 Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony ünnepéig fog tartani. 

Tudom, hogy sajnos jó pár éve nincs már Eger városában ciszterci 
szerzetesi jelenlét, a templomuk és iskolájuk mégis próbál erőfeszítése-
ket tenni annak érdekében, hogy a ciszterci „lelkiség”, ami évszázad-
okon keresztül nyomot hagyóan jelen volt Eger városának szellemi-
lelki arculatformálásában valamilyen módon, ilyen − egyházi szem-
pontból − hányattatott időkben is jelen legyen, ki ne vesszék. 

Ezúton Önöktől kérnék segítséget. Nem szégyelljük: segítségre szo-
rulunk. Ahhoz, hogy méltó, esztétikus körülményeink legyenek min-

dennapi hitéleti-kultúraközvetítő tevékenységünkhöz szeretnénk templomunk „összképén” javítani, egyre jobban 
hozzásegíteni, hogy integrálódjék Eger városának, belvárosának szinte napról-napra megszépülő miliőjébe. 

Szeretnénk a pápa által meghirdetett szerzetesek évében ezt a szentévet méltó módon emlékezetessé tenni azál-
tal, hogy kívülről (is) szépülhessen, korszerűsödhessen az egri ciszterci Szent Bernát templom. Vágyunk, elhatá-
rozásunk a templom két tornyára a csúnya, rozsdás óralapok helyere méltó, esztétikus toronyóra-lapok valamint 
óramű szereltetése, valamint hogy rendszeresen megszólalhasson Eger város főutcájának egyik legszebb részén a 
patinás ciszterci templom majd 200 éves harangja, annak korszerűsítése, villamosítása. 

A munkálatokkal az Egri Főegyházmegye-szerte megannyi referenciával rendelkező Bukta András urat 
kértük fel, aki többek között az egri bazilika, minorita templom ilyen jellegű felújításait is végezte. A felújí-
tási munkálatok összköltsége (6 db toronyóralap, óramű, harangláb mechanikus felújítás, korszerű villamos í-
tás) 3 millió 787 ezer 648 Ft. 

Tisztelettel kérjük, amennyiben fentebb megfogalmazott céljainkkal, elveinkkel egyet ért, s támogatni tudja 
tervünk megvalósulását ebbéli szándékát jelezze felénk! 

 
 

Az alábbi számlaszámra lehet a támogatást átutalni: 
Szent Bernát Templom CIB Bank 10700282 - 67442931 - 51100005 

Külföldről történő átutalásnál pedig: IBAN: HU84-1070-0282-6744-2931-5110-0005 
 

 
 

A „Könnyező Mária” képről − Föltárult a teljes szöveg… 
 

Január közepén kezdték meg templomunk főoltárának szétbontását, hogy az oltártartozékokat elvigyék restau-
rálni. Így lekerült helyéről a Könnyező Mária képe, melyet keretéből kiemeltek. A kép rámája is díszes alkotás és 
mint az oltár része, szintén „elhagyta” a templomot, hogy felújítsák.  

Az ikon most teljes terjedelemben láthatóvá vált, így az aláírt szöveg is. A Fehér/Fekete 2014. húsvéti számá-
ban jelent meg ismertető erről a képről. A cikkben olvashattuk a képfelírat első sorát, de utalás volt arra, hogy van 
annak második sora is. Nos, ez a „rejtett” rész tűnt elő. A teljes felírat tehát:  
 

„VERA EFFIGIES B V M IN ECCLESIA CATHEDRALI TYRNAVIENSI IN HUNGARIA LACRHRYM 
A N T IS  	  SU D A N T IS  D IE B-[US] 5  IU LI I  A C  10  	  11  A U G U ST I  A N N O  1 70 8”  

Talán így lehetne lefordítani: 
1708. július 5-én és augusztus 10. és 11. napján Magyarországon, a nagyszombati katedrálisban könnyező és 
verítékező Boldogságos Szűz Mária [képének]valódi hasonmása. 
 

Milyen jól tették a régiek, hogy a kép keltezési történetét ráírták az ikon aljára! Így nincs kétség a szá r-
mazását illetően. Kár, hogy a másolat készítésének időpontját és a festő nevét nem tüntették föl. Az idézett 
lapszámból arról szerezhettünk tudomást, hogy a kép az 1770 körüli időből származik. 

Havas-Horváth István 

Fénykép: Bartha Máté 11.C. o. tanuló 
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