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CISZTERCI DIÁKOK VOLTAK… 
Beszélgetés Székely György Kossuth-díjas akadémikussal 

 
A mi iskolánk mindig megkülönböztetett érdeklő-

déssel, szerető figyelemmel kísérte tanítványainak 
sorsát a diákévek után is. Jóleső érzéssel vette tudo-
másul, ha a tudomány, művészet, a közélet világában 
kiemelkedő teljesítményt értek el, hiszen az Alma 
Máter tanító-nevelő munkájának eredményességét is 
igazolták. 

Ezt a szerető figyelmet a mi nemzedékünk nem ta-
pasztalhatta. Iskolánkat bezárták, tanárainkat szét-
szórták. Jó pár éve újraéledt az egri ciszterci gimná-
zium, és hosszú évtizedek után szeretnénk ezt a „fi-
gyelő tekintetet” életre kelteni. Hiszen hál’ Istennek 
vannak még néhányan, kiknek életútját érdemes meg-
ismertetnünk és bemutatnunk a mai ciszterci diákok-
nak is.  

Először a majd 60 éve végzett Székely György Szé-
chenyi-díjas akadémikus, debreceni orvosprofesszor 
diáktársunkat kérdeztük. 

 
 
Mindenekelőtt gratulálunk a nemrégiben kapott leg-

újabb kitüntetésedhez: Arany János Közalapítvány Tu-
dományért nagydíjhoz.  

Visszaugorva jó pár évtizedet, 1936-ban kerültél Eger-
be, a Ciszterci Rend Szent Bernát Gimnáziumába és a 
Szent József Internátusba, a Foglárba. Nyolc éven át 
jártál ebbe a gimnáziumba és laktál a Foglárban. Bizo-
nyára maradtak máig is élő emlékeid, élményeid az isko-
láról, tanáraidról és az akkori diákéletről, melyben – a  
korabeli Értesítőkből olvashatóan –  talán voltak nehe-
zebb időszakok is. 

 
Szinte hihetetlen, hogy 1936-ban kerültem az egri cisz-

terci gimnáziumba, na és a Foglárba, hiszen barátaim, 
kedves kollégáim közül sokan még nem is éltek, vagy 
akkor kezdtek születgetni. Nos, hát erről a nyolc évről 
sok kedves emlékem van, és ezeket az osztálytalálkozók 
is mindig felfrissítik. Ezt nem is lehet leírni, ezt csak 
közösen lehet újra végig élni, hogy emlékszel erre, em-
lékszel arra… Van persze rossz is, nem is annyira a bu-
kás és az intők, rovók, hanem egyszer az alkohol is be-
jött, amit a számtantanár ruhája bánt meg (és én). Ötödi-
kesek voltunk, egy hűvös őszi vasárnap délelőttjén a 
mezőkövesdiekkel játszott a ciszterek futballcsapata. 
Utána nem vettem észre, hogy mennyi volt a meggylikőr, 
csak már azt, hogy a Foglárban a matek korrepetáláson 
nagyon nehéz volt a szemem. A számtantanár is észre 
vehette ezt és – ez már az Ő hibája – nagyon közel állt 
elém. Ezt a gyomrom nem vehette észre, vagy hogyan is 
történt, de a meggylikőr újra napvilágot látott, és 
száradozott a számtantanár ruháján. A folytatásra jobb, 
ha nem emlékszem. Azért mégis leérettségiztem és annak 
eredményét már meg mertem mutatni a fiamnak. 

 

Érettségi után 1944-ben először erdőmérnöknek 
készültél Sopronban (Annakidején mesélted, hogy orvos 
édesapád nem igen szerette volna, hogy te is az orvosi 
pályát válaszd.) A háború után kissé kanyargós úton 
mégis az orvosi pálya mellett döntöttél. 

 
Érettségink olyan „hadiérettségi” volt 1944-ben. Korán 

volt, tavasszal, a háború szele már érintett minket, nem 
sok öröm volt benne. Szeptember már Sopronban talált, 
első éves erdőmérnök hallgatóként. Nagy lendülettel 
láttam régen dédelgetett szakmámnak, de a háború szét-
törte a terveket. Édesapámat behívták, a csapattal és a 
családdal nyugatra mentek, én itthon ragadtam. Egész 
évre kapott költőpénzemet elvitte a póker, így Kaposvá-
ron lakó nagybátyámék fogadtak be, mielőtt a soproni 
egyetemet evakuálták. A nagybácsi a cukorgyár erőtele-
pének volt a vezetője, beálltam oda villanyszerelő ta-
noncnak. Egy évre rá már meg volt a segédlevelem, de a 
nagy inflációban pénzért nem lehetett semmit se venni, 
és így kerültem egy kis átmeneti erdőirtásra a téli tüzelő-
ért. Lassan javult a helyzet, a kereset mellé már tudtam 
kevéske cukrot is csempészni a gyárból, a rokonság is 
felajánlotta segítségét tanulmányaim folytatására, és 
1946 nyarán elküldtem a kérvényemet a Budapesti József 
Nádor Műegyetem villamosmérnöki karára, minthogy az 
erdőmérnökségben már nem láttam tovább fantáziát. 
(Diákkori romantikus vágyaimban Erdély rengetegjei 
lebegtek szemem előtt.) A budapesti elutasítás nagyon 
levert. Velem egykorú unokahúgom, aki akkor a második 
évet fejezte be a pécsi egyetem orvoskarán, avval vigasz-
talt: ne búsulj, gyere Pécsre, ott mindenkit felvesznek. 
Megvártam, mikor egy teherautó a cukorgyárból Pécsre 
ment, kis cókmókommal felkéretőztem, Pécsett a 
Questura előtt leugrottam, bementem és beiratkoztam. 
Ennyit a hivatástudatról. 

 
A doktorátusodat megszerezve lehettél volna körzeti 

orvos is, „doktor bácsi”. Miért fordultál mégis a kutatás 
felé? Úgy tudjuk Szentágothai professzor már meglátta 
benned a jövő tudósát. Mondanál erről valamit? 

 
Nagyszüleim rokonsága segített pécsi letelepedésemben, 

és tanultam, mint akinek ez az egyetlen lehetősége. Így a 
második félévben szép ösztöndíjat kaptam (havi 72 Ft-ot!), 
ebből már tudtam venni zoknit, cipőt, sőt egy év múlva 
nyakkendőt is! Szépen haladt minden, 1948-ban III. éves 
lettem, beállhattam az Anatómiai Intézetbe, Szentágothai 
professzor mellé dolgozni, majd jött a „fordulat éve” 
(ö.m.a.f.). Ösztöndíjamat, minden más kedvezményemet 
elvonták, és 1949-ben már csak úgy folytathattam, ha 400 
Ft tandíjat befizetek. A nagy bűnöm az volt, hogy szüleim 
nyugatra távoztak, és nem léptem be a szerveződő diák-
egyletbe. Néhány naív évfolyamtársammal azt hittük, hogy 
ha mi ellenállunk, avval elhalasztjuk a komcsik hatalomra 
jutását, – legalább az évfolyamunkon.  
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Abban az időben én 400 Ft-ot sose láttam egyben, el-
mentem hát Szentágothaihoz bejelenteni, hogy visszaté-
rek a régi mesterségemhez, ti. villanyszerelőként folyta-
tom tovább. A maga módján rám rivallt, hogy ne hülyés-
kedjek, és másnap átadott 400 Ft-ot. Így aztán megkap-
tam 1952-ben egy summa cum laude diplomát. Ezek után 
természetes, hogy ott maradtam Szentágothai mellett, bár 
nem volt könnyű, mert „Pártunk és a Dolgozó Nép” már 
kijelölte eljövendő karrieremet egy tüdőgyógyászaton. 
Akkoriban sok volt a tuberkulózis, és ilyen helyre nem 
kaptak orvost. 

 
Érdekelne bennünket tudományos pályafutásod, szakte-

rületed. Kérünk, foglald össze számunkra, laikusoknak is 
követhetően. 

 
Megpróbálom röviden ismertetni munkámat, ahogyan 

kérted. Medikus koromban az ideggyógyászat vonzott, 
esetleg még az idegsebészet (ez a kettő együtt volt abban 
az időben). Ezért szívesen vállaltam az idegrendszer 
fejlődésének vizsgálatára kapott feladatot 
Szentágothaitól, ami embriókon végzendő finom kísérleti 
beavatkozással járt. A fő kérdés az volt (és máig is az), 
hogy az agy sok 10 milliárd idegsejtje hogyan kapcsoló-
dik össze olyan pontossággal, hogy az egy összerende-
zett, szabályos magatartás-formát tudjon vezérelni, va-
gyis, hogy úgy működjön, mint ahogy. A kérdés megkö-
zelítésére gőte, béka, csirke embriók különböző agyré-
szét egy más agyrésszel pótoltam és vártuk a hatást. 
Például ha az embrió szemét fordítva tette vissza az em-
ber, az állat fordítva látta a világot, és az eléje tartott 
kukac után hátra ugrott és viszont. A kor divatos magya-
rázata az volt, hogy az idegsejteknek jellegzetes bioké-
miai sajátságuk van, és az azonos vagy hasonló sajátsá-
gúak a fejlődés folyamán egymásra találnak és kialakít-
ják a működés-specifikus ideghálózatot. Evvel és ehhez 
hasonló kísérletekkel akkoriban jelentős nemzetközi 
sikert értem el, igen sok meghívást kaptam kongresszu-
sokra és tanulmányutakra, de minél tovább vizsgáltam 
ezt a problémát, annál több ellentmondás jött elő. Az agy 
vizsgálat alatt levő részeit elekronmikroszkóppal, kémiai 
módszerekkel vizsgálva olyan mértékű komplexitást 
találtunk, ami a kérdés ilyen formájú megválaszolását 
képtelenné tette, és egyben rámutatott a kérdésfelvetés 
saját ellentmondásaira is. A problémának ilyen megköze-
lítése mások eredményeiből is hibásnak látszott, ezért jó 
félévszázados kísérleti anyagomat megkíséreltem a nap-
jainkban divatos rendszerelméleti alapon értékelni. Va-
gyis az idegrendszert egy olyan hierarchikus komplex 
rendszernek tekintjük, melyben az egyes csoportok, al-
csoportok, alalcsoportok, stb. vannak, melyek nem-
lineáris kölcsönhatásban állnak egymással és a környe-
zettel. Az ilyen rendszerek képesek szelektív próba-
szerencse útján szerveződni, amennyiben a szelekció 

forrását egymás között, vagy a környezetben megtalál-
ják.. Ez a különböző fead-back mechanizmusokból min-
dig rendelkezésre áll, és a próbálkozás során minden 
döntés információt gerjeszt, vagy a rendszer információ-
ját növeli. (Pl. a barkhóba játékban a játékosok igen-nem 
válasza mutatja meg a további kérdések helyes irányát.) 
A növekvő információ a rendszer növekvő szervezett-
ségét jelenti, és így egy dinamikus, plasztikus rendszer 
alakulhat ki, amilyen az agyunk is. Az elképzelésre 
igyekszem bizonyítékokat találni. 

Öregkorára, úgy mondják, az ember agya tompul és 
filozofálni kezd. Így elkövettem egy tanulmányt az agy 
és elme divatos kérdéséről is*. Ezt olyan ismeretterjesztő 
olvasmánynak szántam. A gondolat tovább foglalkoztat, 
néhány hete volt egy előadássorozat a helyi (debreceni) 
MTA Székházban „Természettudományok és Vallás” 
címmel. Ott úgy zártam, hogy amennyire az agy racioná-
lis ugyanannyira spirituális is a természet (és a rendszer-
elmélet) által megkövetelt szimmetria következtében. A 
kettő komplementer viszonyban van egymással, az 
egyensúly megbomlása krízisekhez vezet. Minthogy az 
agy racionalitása szervezett, a spirituális aspektusa is 
szervezettséget kíván. Ennek megnyilvánulási formája a 
vallás. 

 
Hogyan alakult életed az „aktív” időszakban és az 

utóbbi években? Egy pár szóval beszélnél erről. 
 
1952-ben végeztem Pécsett. 1953-ban megnősültem. 

Lányom angol-magyar szakos tanárnő, 8 gyermeket 
nevel, 3 már egyetemre jár. Fiam a Debreceni Idegsebé-
szet docense (legalább ő az lett). 4 fiú származik tőle, 2 
egyetemre jár, így most már a dédapaság fenyeget. Az 
utóbbi 14 évben második házasságban élek, ott is van 
egy fiú, aki II. éves medikus. 1975 óta vagyok Debre-
cenben az Anatómiai Intézet igazgatója, 1985-ben vá-
lasztottak be az Akadémiára, és 1990-ben az Academia 
Europea is tagjai közé hívott. 1997-ben nyugdíjba kerül-
tem, mint professzor emeritus dolgozgatok tovább. Kap-
tam időközben Szentgyörgyi Albert díjat, Széchenyi díjat 
és nem régen az Arany János Közalapítvány nagydíját. 
Az Akadémia Debreceni Területi Titkárságának elnöki 
tisztét második periódusban töltöm be.  

Hobbim: Olaszliszkán van egy nyári házunk a Bodrog 
partján. Ott úszás és kirándulás mellett borkóstolással és 
szilvapálinka készítéssel foglalkozom. 

 
Köszönjük válaszaidat, és örülünk, hogy ezeken ke-

resztül a ciszterci családunk szélesebb köre is megis-
merhetett. Szeretnénk, ha éreznéd: büszkék vagyunk 
rád. Isten adjon segítséget, jó egészséget, hogy szép, 
értékes munkádat még hosszú ideig végezhesd! 

 
(Mohi Gy.  és Oláh Gy.) 

_________________ 
* Székely Györgynek a fentiekben említett tanulmányáról másolatot szívesen küldünk 

– An approach to the complexity of the brain ill. 
– Agyunk által… 
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CSUSZTI  
Vongrey Gusztáv Bódog OCist (1925–1985) 

 
2003 júniusában tartotta 60. éves érettségi találkozó-

ját Ágoston Julián osztálya. Annak idején az osztály 
majd minden tagjának volt egy kedves „diák-neve”, 
melyet azután megőriztek az iskolából kikerülve is. 
Vongrey Gusztáv az osztályban a „Csuszti” nevet kap-
ta. Így ismerték, szólították őt nem csak az osztálytár-
sai. Csuszti ciszterci lett. Szeretettel és tisztelettel gon-
dolunk rá, hiszen egyike volt, aki iskolánkból a ciszter-
ci-szerzetestanári hívatást választotta.  

A 60. éves találkozón már nem lehetett jelen. Most 
két írással emlékezünk rá. 

 
Először diáktársa és rendtársa Urbán Gusztáv visszaem-

lékezéséből idézünk részleteket, melyet 1986-ban írt, és az 
általa szerkesztett Enchiridion Cisterciense-ben olvasható. 

 
Csak egy évvel járt alattunk, de ha több év különbség lett 

volna köztünk, akkor is mindenki ismerte volna. Iskolába 
menet nem lehetett vele találkozni, mert kora reggel már 
Szalay Gábor bácsi szolgála-
tába szegődött. 7 óra körül 
kezdett misézni az akkor – a 
30-as évek vége felé – még 
nem is annyira idős, de töpö-
rödött formájában, érthetetlen 
hadarású beszédével sokkal 
öregebbnek képzelt elaggott 
tanár. 8 órára, becsengetésre 
még nem végzett általában, 
Csuszti sokszor késve ment 
be az első órára, vagy az első 
tíz perces szünetben tette 
rendbe az oratóriumot, mert 
Gábor bácsinak másfél-két 
óra kellett egy szentmise 
bemutatásához. Mit bemutat-
ta? – nyögdécselt, sóhajtozott, 
egyes részeket újrakezdett, 
sírt egy sort, fohászkodott. 
Alakját egyébként két történet 
őrizte meg az egri diákok 
emlékezetében. Az 1925-ös földrengéskor éppen befejezte 
szentmiséjét a főoltárnál, állítólag még a sekrestye ajtajáig 
sem ért el, amikor a nagy kereszt lezuhant az oltárlépcsőre. 
– A másik eset pedig egy bonmot: az első világháború 
egyik hadiérettségije folyt, ellenőrző tanár volt és észrevet-
te, hogy az egyik jelölt – katonaruhában érettségiztek – 
puskázik. „Mondja fiam, melyik fegyvernemnél szolgál?” 
„Géppuskás vagyok.” ugrott fel zavartam a fiú, és igyeke-
zett rejteni a sillabuszt. „Mindjárt gondoltam, hiszen ez 
nem közönséges puska. Ez valóságos géppuska.”/(A törté-
netnek egyébként semmiféle megtorló következménye 
nem volt, a jelképes vizsgáztatáson a fiúk érettek lettek és 
mehettek vissza, meghalni a lövészárokban.) 

*** 

A másik emlékképünk negyvenöt év után Csusztiról: a 
fúvószenekar első sorában lépdel Lénárt Misi mellett, ők 
ketten voltak F-kürtösök… 

Kivonul a gimnázium. Ünnep, talán március 15-ike. A 
lobogót Horváth Pali emeli, peckesen lépdel, bár látszik, 
súlyos a lobogó, a szél is fújja. A zenekar fehér nadrágban, 
sötét zakóban. (Érdekes, a múltból előugró kép kissé jam-
pecesnek mutatja a zenekar öltözékét, de ezt Paulin bácsi 
intézte és úgy látszik, az öltözék-reformhoz még nem jutott 
el a direktor…) Két indulót tudtak. A Diviaczky drogériá-
nál Bajnok Laci már pergette a kisdobot, és felharsant a 
Három bokor saláta. Ismétléssel tartott az Érsek udvarig. 
Nem sok szünet múltán – a Líceum sarkánál – következett 
a Klapka-induló. Ezzel el is érkeztünk az Országzászlóhoz. 
– Visszafelé a Káptalan utca hallotta a Három bokor salátát 
és a Bablonkay játékkereskedés vásárlói merenghettek a 
Klapka-induló hazafias ütemein. 

*** 
Zsibongás a speluncában. Régi egri diákelnevezés, a tor-

naterem rejtett folytatása. A 
tufába mindenütt vágtak kü-
lönféle helyiségeket, az egri 
polgárnak pince kellett, fás-
szín, akármi, ha dombon volt 
a háza, belevájt a kőbe. A 
tornaterem mögötti barlang 
volt a színjátszók öltözője. 
Fala mindig nedves, amolyan 
elvarázsolt hely, innen kilépni 
a színpadra, a fénybe, mámo-
rító érzés. Egy-két anyuka 
segít a kicsik öltöztetésében, 
erélyes tanár is kell a csendte-
remtésre, mert mindenki zsi-
bong, lökdösődik, kíváncsi 
mikor következik. A nyitány 
hangzik már, minden színda-
rabhoz írt egyet Kalovits 
Alajos. Brisits Frigyes budai 
ciszterci r. gimn. igazgató 
színdarabját adják elő az egri 

diákok, Az örök legendá-t (1938. nov. 5-én). A nagy ba-
rokk pátoszú szónok mindig szépet kereső fantáziája 
Citeaux-t, Pilist és az egri intézetet fogta egybe. A második 
szín a pilisi apátságban: már gyökeret vert a rend magyar 
földön, ifjúságuk is van, egyre több nemes ifjú lép soraik-
ba. Kicsi a színpad, sok szereplőt nem lehet rajta mozgatni, 
csak egy fiatal szerzetest jelenít a szerző: Odiló frátert. A 
budai értesítők Márton Lajos-féle rajzaiban láthattunk 
hasonló pöttöm cisztercit: ilyen lehetett Csuszti is Odiló 
fráterként. A 12 éves kisfiú magával vitte volna a furcsa-
kétrészes ruha meleg emlékét, hogy felnőtt korában végleg 
magára öltse?… Zircen Bódog lett, Lilienfelden a latin 
formát használta: Felix volt. 

Vongrey Gusztáv Bódog Lilienfeldben

*** 
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1950-ben Bódog nem kapott egyházmegyei beosztást, ta-
nulmányai befejezésére nyert utasítást. Ez esetben némi 
rendi gondoskodásban részesült. Ez volt abban az időben – 
az illegális novíciátus mellett – Lóránt atya feladata. A rend-
tagok havi hozzájárulása fedezte ezt a költséget.  

Bódog 1952-ben tette le szakvizsgáit Tanulmányait a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen kezdte 1948 őszén, 
három félévet hallgatott. A ’49-es Névtár szerint 
alapvizsgálatot tett tanárjelölt a Bernardinumban, azaz már 
az első év végén alapvizsgázott, élve a tanulmányi idő 
összevonásának lehetőségével. 1951 januárjában fosztott 
meg Zsirai dékán mindnyájunkat egyetemi polgárságunktól, 
mert nem vállaltuk kötelezettségként a diploma megszerzése 
után a tanítást. És akkor valami hihetetlen történt: két hét 
alatt létrehozták a Katolikus Tanárképző Főiskolát 
(Academia Catholica Hungarica Professoribus Erudientis). 
Úgy emlékszem Sík Sándor volt a kezdeményező, a 
piaristák adtak helyet az intézménynek, Balanyi György volt 
a … – hát a pontos címét nem tudom. Nem írta a neve alá. 
Leckekönyvemet február 1-én állították ki, a félév szabályos 
lehallgatását június 6-án igazolta ékes latin nyelvű írásban 
Sík Sándor „praeses”, de itt már másik pecsét szerepel 
Comissio Catholica Hungarica Professoribus 
Examinandis).Mikor változtatták meg az intézmény nevét és 
lett a Szerzetesrendek Tanárképző Főiskolája, amint azt 
Bódog gyászjelentése állítja, nem tudom. Funkciója amúgy 
is rövidesen megszűnhetett, néhány éves fennállása 
mindenképpen megérdemelné történetének megörökítését. 
Csizmazia Placid volt amolyan tanárszéki jegyző vagy 
mondjuk quaestura vezetője, a megmaradt írások, 
feljegyzések, jegyzőkönyvek valószínűleg a piaristák 
birtokában vannak.  1952-ben még meg volt az intézmény. Bódog szakdolgo-
zata az „Ukkom-pohár” volt, a szövetségi egyezkedés al-
kalmával használt ivóeszközre vonatkozó emlékek össze-
gyűjtése. Szó ami szó, távol eső téma az ötvenes évek illegá-
lisan élő szerzetesétől, örök dicsérete a tiszta tudományos 
érdeklődésnek. 

 
Egerben hét évig jártunk egy intézetbe, Zircen négy évet 

töltöttünk együtt, a Bernardinumban kettőt: azóta nem lát-
tam. Emlékeim a huszonöt éves fiatalember örök útitársai a 
másikról, fiatalságom osztályosáról. Ha akarnám se tudnám 
az öregedés tüneteit megadni róla, de a hajdanvolt belüllét 
látomásos emlékezése bizonyítja személyességem azonos-
ságát. Lilienfeldi társai megírhatják sorsazonosságuk külön-
bözőségeit, de a sorskülönbözőségben rejlő azonosságokat 
csak én láthattam. 

Visegrád, 1986. december 
Urbán Gusztáv 

*** 
A másik visszaemlékezés Farkasfalvy Dénes OCist, ma 

dallasi apát írása (kis életrajzi korrekcióval) a „Szolgálat” 
c. folyóirat 1985 Kisboldogaszany (71) számából. Ebben 
rendtársára emlékezik. (A „Szolgálat” az ausztriai 
Eisenstadtban – Kismarton –  negyedévenként megjelenő 
magyar nyelvű lelkiségi folyóirat volt.) 

1925. augusztus 22-én született Tiszalucon és 1985. de-
cember 14-én halt meg az alsó-ausztriai Lilienfeld kórházá-

ban. Élete egyike korunk tipikus magyar papi és szerzetesi 
pályáinak, amelyet a lelkesedés fűtött, sok hányattatás és 
megpróbáltatás kísért, de mindig az Úristen szinte ér4ezhető 
kegyelmi jelenléte vezetett. 

Gimnáziumi tanulmányait a Ciszterci Rend egri Szent 
Bernát Gimnáziumában végezte (1935–1943), ott kapta 
hívatását, amelyet követve novícius lett Zircen 1943. au-
gusztus 29-én. 1948-ig a zirci Hittudományi Főiskolán ta-
nult, utána a Pázmány Péter Tudományegyetemen ill. a 
Szerzetesrendek Tanárképző Főiskolán végzett egyetemi 
tanulmányokat. 1949. július 10-én szentelték pappá. 

Miután Zircen megszűnt a ciszterci élet, fiatalsága eszmé-
nyét sokféle körülmények közé, sokfelé vitte magával és élte 
tovább egyedülálló hűséggel. 1950 és 1956 között geodéta 
volt az ország különböző részeiben. 1956 végén Ausztriába 
távozott, ahol a gráci egyetemnek lett hallgatója, a magyar 
egyetemisták és a környéken megtelepedő magyarok lelki-
pásztora, papja. Itt kezdte meg szerteágazó művészettörté-
neti tanulmányait, majd később, kutatásait. De ugyanúgy 
sokféle törődéssel, lelki és emberi kapcsolattal szolgálta az 
egyetemi fiatalságot is.  

1964-ben ment az alsó-ausztriai ciszterci apátságba, 
Lilienfeldbe, ahol két évtizedre terjedő kutatómunkát kezdett 
el. Legtöbbet a 13. század elején épült csodálatos lilienfeldi 
bazilika múltjával foglalkozott. A restaurálások, ásatások és 
átalakítások során a történelmi és archeológiai felfedezések 
sorozatát végezte (sokszor mostoha körülmények ellenére), 
amelyet igazán csak szakemberek tudnak felbecsülni. 1966-
tól 1969-ig átmenetileg Rómában tanult és kutatott. Itt tágult 
ki művészettörténeti szemléleteés tudása, befogadva a korai 
keresztény századok hatalmas anyagát. 1969-től haláláig 
ismét Lilienfeldben élt; működésében egyforma fontosságot 
adott a tudománynak és a pasztorális tevékenységnek. Szé-
leskörű tudását és érdeklődését jellemzik kiadványai, ame-
lyekben fő helyet foglal el az ún. Exultet-tekercs, egy 9. 
századi színes-képes délolaszországi remekmű fakszimile 
kiadása. De kiadta a lilienfeldi templom és monostor építé-
szeti történetének levéltári anyagát, a bajorországi Seligental 
(ciszterci apácakolostor) építészeti történetét, az alsó-auszt-
riai Josefsberg templomának leírását és művészettörténeti 
elemzését. is. 

A hetvenes-nyolcvanas években meginduló magyaror-
szági ciszterci kutatásokat nagy figyelemmel kísérte, sőt 
bennük is részt vett. 1984. augusztus 18-án a pilisi ciszterci 
apátság romjainál tartott jubileumi ünnepségen mondta el 
talán élete legszebb és legszemélyesebb beszédét a ciszterci 
szerzetesideál, a papi hívatás, és a magyar föld szeretete és a 
szépség-keresés összefonódásáról. Akik ott hallották, meg-
győződhettek arról, milyen erőt jelent egy fiatal korban 
megfogant, hűséggel megőrzött és tisztaságában mindig 
megmaradó hívatás eszméje, amely a történelmi viharok 
között nem szűnik meg égni és világítani. 

Temetését a Ciszterci Rend akkor megválasztott generális 
apátja, Zakar Polikárp végezte Lilienfeldben, Isten akaratát 
megérteni  és elfogadni igyekvő édesanyja, nővére, sok-sok  
rendtársa, számos osztrák és magyar barátja és tisztelője 
körében.    Farkasfalvi Dénes 
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Jubilált az Egri Öregdiákok Baráti Társsága 
 

15 éve alakult meg hivatalosan az Egri Öregdiákok 
Baráti Társasága 1988. október 1-én, azzal a céllal, hogy 
az egykor az egri iskolákban végzett, s ma már az ország 
különböző tájain, ill. a határainkon túl élő öregdiákok 
Eger kultúrtörténetének fejlődését szolgálják. Ennek 
érdekében a város iskoláiban sorra alakuló öregdiák szer-
vezetek tevékenységét koordinálja.  

Társaságunk egyik mottója: Nincs munka, mely több 
hasznot és áldást hoz, mint az ifjúság jóvoltáért végzett 
munka. Az elsőrendű célok között szerepelt é 

lő, termékeny, közvetlen kapcsolat létesítése a minden-
kori diáktársadalommal is. Ennek jegyében indította el a 
Társaság már 1989-ben az irodalmi pályázati rendszert a 
középiskolás diákok között, és jutalmazta a nyerteseket. 

Kiemelkedő esemény volt a társaság életében 1989. 
május 26–28-án az a háromnapos rendezvény, amellyel a 
középiskolai oktatás Egerben történt megindulásának 300 
éves évfordulóját ünnepeltük a Gárdonyi Géza (azelőtt a 
ciszterci Szent Bernát) Gimnáziumban, a ciszterci temp-
lomban Zakar Polikárp ciszterci generális apát, Kerekes 
Károly zirci apát és Kovács Endre püspök által celebrált 
misével, a Művelődési házban tartott ünnepi közgyűlés-
sel, miniszteri előadóval, majd a Dobó téren tartott záró-
ünnepséggel és a Dobó szobor megkoszorúzásával. 

Az elnöki megnyitó szerint. „1689-ben a jezsuiták kez-
deményezésével indult el Egerben a középiskolai oktatás, 
majd magas színvonalra emelve folytatták azt a ciszterciek, 
1948-tól pedig állami gimnáziumként működött ez az isko-
la. (1997 óta újra ciszterci fenntartású.) Azért jöttünk most 
ide az Alma Materhez, hogy tisztelegjünk 300 év eredmé-
nyei előtt, és különösen tisztelegjünk a fiatal nemzedékeket 
oly sokszor válságos időben nevelő tanárok előtt. Ezek a 
tanárok: jezsuiták, ciszterciek, államiak, Széchenyi szelle-
mében azért dolgoztak itt, hogy megműveljék a «nagy 
magyar parlagot», és hogy elvessék a humanitás, az erköl-
csiség, a szellemiség magvait , hogy a kiművelt emberfő 
sokasága álljon a nemzet rendelkezésére.” 

A 300 esztendő eredményei igazolják, hogy az itt elve-
tett mag jó földbe talált, Szvorényi Józseftől kezdve jeles 
tudósok, kiváló írók, neves művészek, kiemelkedő köz-
életi személyiségek kerültek ki e falak közül. 

De innen került ki sok ezer diáktársunk is, akik névtele-
nül, becsületesen dolgoztak az itt tanult szellemi és erköl-
csi normák alapján az emberek hasznára, a haza javára. 

Tanáraink nemcsak tanítottak, de neveltek is bennün-
ket, hogyan kell és érdemes élni: ardere et lucere – amíg 
élsz, lángolj és világíts!” 

 
 

 
Nagy tömegeket, hazait és külföldit, fiatal és öregdiá-

kot mozgatott meg az Egri Érseki Jogakadémia alapítá-
sának 250. éves jubileuma alkalmából rendezett ünnep-
ség, többek között Habsburg Ottó és számos neves hazai 
és külföldi résztvevő közreműködésével. 

Határozottan nyert megfogalmazást: a jog nem öncél, a 
jog alapja az erkölcs. A jog erkölcs nélkül nem létezik. A 
jog nem lehet csak kiszolgáló tényező. A jognak is meg-
van a maga önálló léte. Amint a matematikának vagy a 
filozófiának vannak ősi alapigazságai, axiómái, ugyan-
úgy a jognak is, s ezek főképpen olyanok, amelyekben a 
jogrend parancsai az általános etika parancsaival egybe-
esnek. A jognak és az erkölcsnek az egybeesését Óriás 
Nándor, a nemzetközi hírű jogászprofesszor, Justiniánus 
kelet-római császár másfélezer éves törvénykönyvéből 
vett regulával bizonyította. 

E regula szerint a jog parancsai ezek: 
1. tisztességesen élni, 
2. mást nem bántani és 
3. mindenkinek megadni ami neki jár. 

Három rövid parancs, és minden benne van! Milyen jó 
lenne, ha érvényt tudnánk szerezni ezeknek az egyszerű 
parancsoknak. 

Merész vállalkozása volt a Társaságnak a II. Világhá-
borús emlékmű létrehozása és az, hogy 1989. november 
1-jén Eger városának átadta. Ennek során Társaságunk 
elnöke a nagyszámú résztvevő meghökkenésére a II. 
Világháború áldozatait először nevezte hősöknek, kiknek 
névsorát az emlékmű belsejében és a levéltárban is elhe-
lyeztünk. Záró mondat: „Legyen Eger város lakossága 
továbbra is az elsők között az alkotó összefogásban!” 

Ezeknek a rendezvényeknek mindig nagyszámú fiatal 
és felnőtt résztvevője volt, és az eseményeket gazdag 
sajtótudósítás méltatta. A középiskolai oktatás 300 éves 
jubileumának ünnepségéről az Országos Televízió is 
részletesen beszámolt. 

A társaság rendszeresen részt vesz nemzeti ünnepein-
ken és koszorút helyez el a hősök tiszteletére. 

Ezeken túl a Társaság keresi azokat a formákat, lehető-
ségeket, mely erősíti a mai fiatal diákokban a közösségi 
tudatot, az Alma Materhez való ragaszkodást, az osztály-
közösséghez való tartozást. Biztatni szeretnénk fiatal 
diákjainkat, hogy minél jobban ismerjék meg a múltat, 
szeretve szolgálják a jelent és a tapasztalatok és a tudás 
birtokában okosan építsék a jövőt. 

Dr. Kerekes Lajos, 
Diákszövetségünk alelnöke, az EÖBT elnökségi tagja 

––––––––––––––––––––––– 
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Juhász Gyula: Karácsony felé 
Szép Tündérország támad föl  

szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretet csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben. 

Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben. 
 

És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorúan nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak s higgyünk 

rendületelen, 
S ne csak így decemberben. 

 

Harmatozzatok égi magasok! 
Téged vár epedve 

a halandók lelke. 
Jöjj el, édes Üdvözítőnk! 

 
 

A karácsonyi koncert műsora: 
 
 

1. Charpentier: Te Deum 
2. Forrás: Egy szó kiált 
3. Sillye Jenő: Mária oratórium –  

Szolgáló leányod 
4. Magnificat Lukács evangéliuma szerint 
5. Gen verde: Ave Maria 
6. Sillye Jenő: Mária oratórium - Betlehem 
7. József Attila: Betlehemi királyok 
8. Vivaldi: Négy évszak - Tél 
9. Guliani: Etüd 
10. Rimszkij-Korszakov: Az indián vendég dala 
11. Csendes éj 
12. Csillagfényes éjszakán 
13. Áldott éj 
14. Szent karácsony 
15. A végzős diákok karácsonyi  

búcsúéneke 
16. Reményünk Krisztus 

Meghívó 
 

Az egri Gárdonyi Géza 
Ciszterci Gimnázium, 

Szakközépiskola 
és Kollégium 

 

tantestülete és tanulói  
 

szeretettel meghívják Önt 
 

2003. december 17-én 17 órakor 
 

a Szent Bernát templomban 
tartandó 

 

karácsonyi  
koncertjükre. 

 

Cím: Szent Bernát templom 
Eger, Széchenyi utca 17. 

 

A koncert közreműködői: 
 

Berecz Kinga fuvola 
Biszticzki László gitár 
Bisztriczki Zoltán gitár 
Budai Ferenc  szaxofon 
Budai Katalin trombita 
Finta Dorottya fuvola 
Holló Dávid gitár 
Juhász Katalin hegedű 
Kelemen Zalán gitár 
Kelemenné Oravecz Júlia ének 
Lakatos Vince ének 
Lehoczky Balázs ének 
Lupis Gabriella zongora 
Medve Attila ének 
Melczer Alexandra furulya 
Pintér Anikó ének 
Pintér Daniella ének 
Pintér Imre ének 
Szabó Péter zongora 
Újvári Andrea hegedű 
Veres Tünde nagybőgő 
Zay Orsolya próza 

és az iskola kórusa 
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RIPORTOK A GÁRDONYI RÁDIÓ MŰSORÁBÓL 
 

Beszélgetés DDr. Zakar Ferenc Polikárppal, a ciszterci rend zirci főapátjával,  
iskolánk fenntartójával 

2003. november 4-én látogatott el Főapát úr is-
kolánkba, ahol főleg a 9–11. évfolyamos osztályok 
képviselőinek módjuk nyílt kérdéseiket feltenni. A 
„sajtóértekezletről” Bánka Arnold és Sereg Dóra 
11. A osztályos tanulók készítettek beszámolót. 

A Főapát urat Juhász János 11. D osztályos tanuló 
Sík Sándor: „Ketten a mesterrel” című versével, majd 
Kelemenné Oravecz Julianna tanárnő Dienes Valéria: 
„Pavintikán” című énekének részletével köszöntötte. A 
beszélgetést a Főapát úr kezdte a következő monda-
tokkal: 

Az első dolog, ami mindenkinek feltűnik, hogy én két 
bottal járok. És valószínűleg az első kérdés is erről 
szólna. A magyarázat erre az, hogy amikor én 1988-
ban Brazíliában jártam, kitört rajtam egy nagyon ritka 
betegség, amelynek az a sajátossága, hogy a vérben 
nagyon kevés lesz a trombocita. A normális körülmé-
nyek között egy köbcentiméterben 150 000–400 000 
közötti az érték, s ezzel szemben nekem néha lement 
5 000 alá. Ennek a gyógymódja az, hogy ki kell venni 
a lépet; mivel én akkor a ciszterci rend generális apát-
ja voltam, Rómában orvosok nem mertek hozzám nyúl-
ni. Gyógyszereket adtak csupán, aminek hatásárára 
tönkre tették a hátgerincemet, s 89-ben összeroppantak 
a csigolyák, s így a hátgerincembe beraktak 14 csavart. 
Ezért kell nekem két bottal járnom. Jelenleg zirci főapát 
vagyok és életemből „csupán” 46 évet töltöttem Rómá-
ban, s hét esztendeje vagyok itthon. Nyakamba szakadt 
négy gimnáziumnak a sorsa is, de az egri gimnázium-
mal nem olyan sok gondom van. De most már várom a 
kérdéseiteket.  

Lakatos Vince 9. K: Iskolánkban megemlékeztünk 
János Pál pápa pápaságának 25 éves jubileumáról és 
láthattunk egy képet, amin rajta van a Szentatya társa-
ságában. Mondana néhány mondatot a pápával való 
találkozásról? 

Főapát úr: Többször is találkoztam János Pál pápá-
val. Az a bizonyos kép, ahol fogja a kezem, akkor ké-
szült, amikor én beszámoltam neki arról, hogy mit lát-
tam Lengyelországban. 

Balla Ádám 9. K: Mi indította el a szerzetesi hivatá-
sát? 

Ez a gondolat lassan érik meg. Valószínűleg benne 
van a dologban, hogy két nagybátyám volt pap, de 
igazán a bajai ciszterci gimnázium egyik-másik tanára 
hatott rám úgy, hogy azt mondtam, én is ilyen életet 
szeretnék élni. 

Bánka Arnold 11. A: Az iskolánk évről évre szépül, 
ezt köszönjük szépen Főapát úrnak, meg van-e eléged-
ve a munkával? 

Az eredményekkel meg vagyok elégedve. Aki nem 
vak, az láthatja, hogy mi történt itt az elmúlt 3-4 évben. 
Terveim természetesen attól függnek, hogy mennyi 

pénz fog rendelkezésre állni. Bízom abban, hogy az 
iskolának a továbbiakban is legalább annyi pénz fog 
rendelkezésre állni, mint az eddigiekben, sőt reménye-
im szerint az eddigi „elvonásokat” meg lehet szűntetni, 
mivel Pécsett felépült a tornaterem. Azon gondolko-
zunk, hogy Egerben is szükséges lenne egy tornaterem 
felépítése, de erről még többet nem tudok mondani. 

Derekas Zsófia 11. A: Lát-e lehetőséget ciszterci di-
ákok közös találkozójára? 

Gondolom, ha igény van, akkor az a sok diák, aki 
lelkesedik a ciszter iskolákért, meg tudja szervezni. 

Kormos Péter Pál 10. A: Három kérdésem lenne: 
Jelenleg hány ciszter atya van Magyarországon? Meg-
oldható-e, hogy több ciszter atya tevékenykedjen Eger-
ben? Hogyan léphet be valaki a ciszter rendbe, milyen 
követelményei vannak? 

A harmadik kérdéssel kezdeném. Mi érettségizett fi-
atal embereket veszünk fel, természetesen római kato-
likus, megkeresztelt, megbérmált fiatalokat. Megfelelő 
képességekkel kell rendelkeznie az illetőnek, hogy 
elvégezhesse az egyetemet. Vagy teológiából kell dok-
torálnia, vagy valamilyen bölcsész szakon kell tanári 
oklevelet szereznie. Az egyértelmű, hogy szerzetesi 
lelkület szükséges. A felvétel követelménye elég szigo-
rú nálunk. Sajnos nagyon kevés ciszter atya van ma 
Magyarországon, és egyre fogyunk, mert az idősek 
folyamatosan halnak ki; amióta én apát vagyok, 15 
rendtársamat temettem el, de 15 fiatal nem tett szerze-
tesi örök fogadalmat. Az, hogy valamilyen átcsoportosí-
tással tudok-e valakit ideküldeni, az majd júliusban 
kiderül. 

Sereg Dóra 11. A: Miért a Polikárp nevet vette fel? 
Amikor én 1948-ban ciszterci szerzetes lettem, ak-

kor még 230-an voltunk. Ennyi embernek különböző 
neveket adni nem volt egyszerű. Az egyértelmű, hogy a 
gyakoribb nevek már foglaltak voltak, így maradtak a 
ritkább nevek, mint a Polikárp. Édesapámnak volt egy jó 
barátja, akit így hívtak, ezért nem volt tőlem idegen ez a 
név. Emellett meg is mondták, hogy mit jelent: sok 
gyümölcs. Ezenkívül azt is megmagyarázták, hogy 
Szent Polikárp Szent János apostolnak volt tanítványa 
és Szent Ignác püspöknek volt barátja. Nekem Sulyok 
Ignác atya tanárom volt, ezért nekem a Polikárp név 
igenis tetszett. 

Simon Csilla 10. A: Milyen tanácsot ad az iskola ta-
nulóinak a tanulással kapcsolatban? 

Az első tanácsom az, hogy figyelni kell az alapokra, 
és minden tantárgyat meg kell alapozni. Felhívnám a 
figyelmet arra, hogy mindig minden fontos. Ez nem azt 
jelenti, hogy nagy mennyiségű anyagot kell bemagolni, 
hanem azt, hogy az ismeretek elsajátítása mellett meg 
kell tanulni gondolkodni. 
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 „Két nap és két éjszaka folyamatosan folyt a műtét, folyt a kötözés…” 
Dr. Tóth Ferenc, az egri kórház ny. főorvosa, iskolánk volt diákja  

az egri sortűzről tartott visszaemlékezést 
 

Kedves Fiatal Barátaim! 
Lehet, hogy az, amiről szólni kívánok, nem érdekel 

mindenkit úgy, ahogy az illő kellene, hogy legyen. De 
el kell fogadnotok, hogy 1956 nevezetes napjai nemze-
tüknek nagyon fontos eseménye. Azokról a napokról 
szerte a szabad világban csak elismeréssel szóltak, 
míg az akkori szocialista országokban és a Szovjet-
unióban meghazudtolták azoknak a napoknak valódi 
eseményeit és eszmeiségét. Jómagam a forradalmi 
eseményekben játszott porszemnyi szerepem miatt el 
kellett, hogy vállaljam az események képviseletét – az 
56-os Szövetség regionális elnöki tisztét töltöm be –, s 
azt kell mondanom, hogy az utóbbi években mintha 
javult volna helyzet, de még mindig vannak, akik egyé-
ni ambíciójuktól indíttatva igyekeznek kisajátítani az 
eseményeket. 

Higgyétek el nekem, hogy nem akár milyen napok 
voltak ezek, hiszen már a forradalmat követő héten 
megjelentek az akkori Európa egyik legnagyobb filozó-
fusának, Albert Camus-nek méltató szavai: „A legázolt, 
bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért 
és az igazságért ebben a forradalomban, mint bárme-
lyik nép a világon az elmúlt húsz esztendő alatt. A 
magára maradt Európában csak úgy maradhatunk 
hívek Magyarországhoz, hogy soha, sehol el nem 
áruljuk, amiért a magyar harcosok az életüket adták. 
És soha sehol, még közvetve se igazoljuk a gyilkoso-
kat.” 

Az események forradalomnak indultak, egy hazug, 
zsarnoki rendszer bénító uralma ellen, amely néhány 
év alatt máig felbecsülhetetlen károkat okozott a nem-
zet gondolkodásában. Megalázta ezeréves történel-
mét, sivárrá tette jelenét és kilátástalanná jövendőjét. A 
Szovjetunióból kinevezett vezetők megfélemlítették a 
lakosságot koncepciós perekkel, kitelepítésekkel, ál-
landó zaklatásokkal, és közben folyt a magántulajdon-
tól és így a szabadság lehetőségétől való megfosztás. 
Lakásokat foglaltak le, üzemeket államosítottak, a 
földjüktől megfosztott parasztokat pedig termelőszö-
vetkezetekbe, ún. tszcs-kbe tuszkolták. Harcot folytat-
tak az egyház ellen, a vallásos emberek ellen, az eg-
zisztenciájukat féltő, ahhoz ragaszkodó emberek ellen, 
miközben állandó ünnepléseket szerveztek. A korabeli 
híradókból – ha néztek ilyeneket – láthatjátok és hall-
hatjátok az ütemes, felállva tapsoló közönséget, a 
vezetőket dicsőítő skandálásokat, s azok bárgyúan 
mosolygó integetéseit. Ezek az önkényeskedő, az 
embert lealázó, becsületébe belegázoló erőszakosko-
dások vezettek oda, hogy a magyarság megelégelte 
ezt a hatalmat. S természetes, hogy az élet igazságta-
lanságaival szemben a legérzékenyebbek, a fiatalság 
kezdeményezésére elindult a forradalom. 

A forradalmi gondolat és a forradalom vállalása a 
vidéki városokban általában október huszonhatodika 
körül kezdődött el. Itt, Egerben is megélénkült a politi-
kai élet – általában a rádióból értesülhetett a lakosság 
a pesti eseményekről –, s vállalta fel a forradalmi gon-
dolatot. Előző este már az emberek keresték egymás 
barátságát, tárgyalták az eseményeket kisebb-
nagyobb csoportokban, s a színház előtt egy spontán 
tüntetés is kialakult. Erre az eseményre az akkori vá-
rosi rendőrkapitánynak, Molnár Jánosnak felhívta a 
figyelmét Körmöczy alezredes, a megyei rendőrkapi-
tány-helyettes. Parancsot adott neki, hogy a tűntetést 
szűntesse meg. A városi rendőrkapitányság a kollégi-
umunkkal szemben lévő épület volt. A már elhalt, 
Egerbocsról származó, tisztességes ember, Molnár 
János vette a bátorságot, és kijelentette, hogy ő ebbe 
nem avatkozik bele, mert az csak olaj lenne a tűzre, s 
igaza lett, mert így a tömeg rendben fel is oszlott. (Ké-
sőbb ezért a cselekedetéért a megtorlás éveiben „meg 
is jutalmazták”, közel három évet ült börtönben.) 

Másnap a tömeg bement az AVO-laktanyába, ahol 
semmi ellenállásba nem ütköztek. Én magam is bent 
voltam, átnéztük a regisztrált iratanyagot, hiszen 
mindannyiunkról voltak ott lényegében, naiv, gyerme-
teg feljegyzések.  

A következő napon, 27-én, akik részt vettek az elő-
ző napok eseményeiben, megpróbáltunk valamilyen 
szervezeti formát létrehozni, s a főiskolán megalakítot-
tuk a nemzetőrséget, amely főiskolásokból állott. De 
még aznap a reguláris honvédség több tagja csatlako-
zott a forradalomhoz, így beléptek a nemzetőrségbe.  

A színházban 28-án alakult meg Eger város Nem-
zeti Tanácsa harminckét taggal, s ebben főleg a mun-
kástanácsoknak a vezetői szerepeltek. Fontos dolog 
volt ez, mert ezeknek az embereknek volt a feladatuk a 
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város biztonságának az ellátása. S az egyik olyan 
intézkedésünk az volt, ami miatt több ember került 
később börtönbe, hogy a város irányítását kivettük a 
pártvezetők kezéből. Lényegében lefegyvereztük őket, 
de voltak közöttük olyanok is, akik önként átadták a 
fegyvereiket. A régi apparátus emberei azt híresztel-
ték, hogy minden pártember ki lesz végezve. Ebben a 
városban innentől kezdve egészen december elejéig 
nyugalom volt. Pedig ebben a városban nem hangzott 
el egyetlen lövés és nem csattant el egyetlen pofon 
sem a forradalom napjaiban, de még akkor sem, ami-
kor az oroszok bevonultak. Mindenki végezte a dolgát, 
működtek az iskolák, az üzletek nyitva voltak, még a 
szovjet parancsnok, Poljakov is elismerően szólt a 
város nyugalmáról, s kért bennünket, hogy továbbra is 
maradjunk a helyünkön. November közepén azonban 
már érződött a feszültség, mert ekkorra már kezdett 
kicsúszni a hatalom a munkástanácsok kezéből. A régi 
pártapparátus kezdte újra kezébe venni az irányítást.  

Az oroszok előőrsei egyébként azzal kezdték, hogy 
Nagytálya – Maklár térségében három forradalmistát 
agyonlőttek. A Nemzeti Tanácsban az a határozat 
született, hogy a városban semmiféle ellenállást nem 
szabad kialakítani, de voltak olyanok is, akik ezzel nem 
értettek egyet, fegyveres ellenállást akartak; Solcz 
József, valamikori vezérkari őrnagy a Líceum tetejéről 
golyószóróval akart az utolsó leheletéig harcolni. Az 
oroszok bejövetele után azt hirdették, hogy helyreállt a 
rend és a jog uralma, de valójában tilos volt a gyüleke-
zés. 

December 10-én a színház előtt volt már egy tünte-
tés, ahol elénekelték a Himnuszt, a Kossuth-dalokat és 
egyházi éneket is. Az éjszakán letartóztattak embere-
ket, s másnap a szovjet parancsnokság előtt újabb 
tüntetés volt, amelynek hatására a fogva tartottakat 
elengedték. A tömeg egy része a nyomda felé indult, 
amely előbb verekedésbe torkollott, majd lövöldözés-
be, amely során egy huszonegy éves vájártanuló a 
helyszínen, egy tizenöt éves ipari tanuló a kórházban 
meghalt, és négyen megsebesültek. 12-én a karhatal-
misták – ahogy akkor nevezték őket a pufajkások – 
már felkészültek, s elhatározták, hogy lőni fognak a 
tömegbe. Négyen meghaltak és huszonheten megse-
besültek. Az emberek bemenekültek a kórházba, so-
kukat mások a karjaikban hoztak be, a rendőrség is 
segített a beszállításnál. Él még egy idős hölgy, nevét 
nem kívánom elárulni, mert teljesen elzárkózott azóta, 
depressziós lett. Nem is csoda. A keresztcsontjánál 
hátulról kapott egy lövést, ami szétroncsolta az egész 
petefészkét, tehát női mivoltától örökre megfosztotta 
ezt az akkor kifogástalan megjelenésű, szép 17 éves 
leánykát. Képzeljétek el, nekünk orvosoknak ezt a 
műtétet ezen az emberen, s ilyen embereken végre-
hajtani. Az elkeseredéstől szinte nem is láttunk. A 
felháborodásba szinte belefulladtunk. Két nap és két 
éjszaka folyamatosan folyt a műtét, folyt a kötözés. 
Betöltötte a kórházat a hozzátartozók jajveszékelése, 
az embereknek a sikoltozása, felháborodása. Összeül-
tünk és létrehoztunk egy tiltakozást az akkori orvostár-

sadalom nevében a genfi konvenciókra való hivatko-
zással hivatalosan tiltakoztunk az ellen, hogy ilyen 
bűncselekményt konszolidált államnak magát nevező 
rendszer hogy hajthat végre. S ezért a tiltakozásért, 
amit bevittünk az akkori megyei tanácsra, ahonnan 
kirúgtak bennünket, kettőnket lázítás bűntett elköveté-
se miatt másfél éves börtönbüntetéssel sújtottak. Dr. 
Kovács András megyei főorvos volt a másik elítélt. 

Ennek a sortűznek a kivizsgálása évekig tartott, 
1992-ben indult meg, s lényegében be sem fejeződött. 
Mi az elkövetőket személyesen ismertük. Nem történt 
semmi bajuk. A tárgyaláson három személy került vád 
alá. Egy majdnem magatehetetlen öregember, s két 
fiatalabb. Mindhárman tagadták a rájuk rótt bűncse-
lekményt. Az egyik azt mondta, hogy ott sem volt, s 
puskája se volt. A másiknak volt puskája, de ő nem 
sütötte el. Az egri bíróság két évig tartó maszatolás 
után kijelentette, hogy nem lehet bizonyítani a bűn 
elkövetést. Próbáltak az elévülésre is hivatkozni, de 
közben kiderült, hogy nemzetközi megállapodás sze-
rint az emberiség ellen elkövetett bűnök nem évülhet-
nek el. Az egri ügyészség minden esetben tiltakozott a 
felmentő ítélet ellen. Így kerülhetett az ügy a Legfel-
sőbb Bíróságra. Ott voltam ezen a tárgyaláson, ami 
1999. december 9-én következett be. A tárgyalást 
vezető bíró megkérdezte az első rendű vádlottól, aki 
akkor hetvenegy éves volt, hogy ha maga sem sütötte 
el a fegyverét, meg a többi sem, akkor ezek az embe-
rek mitől haltak meg, s mi által sebesültek meg. Az 
illető azt válaszolta: „Én nem öltem meg őket.” Újra 
kérdezték, hogy ha az unokái megkérdeznék, hogy 
mitől haltak meg ezek az emberek, mit válaszolna 
nekik. Ez az ember ott sírva fakadt, s összerogyott: 
„Hát, meglőtték őket.” A védője hisztérikus rohamban 
rárontott, követelte, hogy azonnal vonja vissza kijelen-
tését. A bíró azonban rendre utasította, s befejezték a 
tárgyalást. Az ítéletben az idős embert úgy minősítet-
ték, hogy súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szen-
ved. S ez alapján nem róttak rá letölthető büntetést. Ez 
az ember ma már tudomásom szerint nem él. Sokszor 
szoktam találkozni a városban olyan emberekkel, akik 
a sortűzben aktív elkövetők voltak. Előttem nem is 
tagadják tettüket. Együtt töltöttük a gyermekkorunkat, 
fiatal éveinket, s elmondják, hogy ki voltak rendelve. 
Ők később jelentős társadalmi pozíciókkal lettek jutal-
mazva. Az első rendű vádlott azt is elmondta, hogy ő 
800 forintot kapott azért, mert részt vett ebben a cse-
lekményben. Ami akkor egyhavi fizetésnek felelt meg. 
Hivatalosan nem ismerték be tettüket, mert attól félnek, 
hogy a főbűnösök akkor őket ki fogják végezni. Az 
országban egyébként 75 sortűz volt. 

Aztán következett egy másik korszak, amelyet Ká-
dár János vezetése jelez. Kezdetben kivégeztetett – 
jelen ismereteim – szerint 372 embert, aki között egy 
sem volt hazaáruló. Ők főleg fiatal munkás emberek 
voltak, a forradalom mellé átállt katonatisztek, s volt 
fiatal, a büntethetőséget éppen elérő kamasz Mansfeld 
Péter, vagy fiatal orvostanhallgató, Szabó Ilonka. Ez-
reket zártak börtönbe évekre, majd még a „szabadulá-
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suk” után is láthatatlan felügyelet alatt voltak, s rend-
szerint megalázó körülmények között élhettek a csa-
ládjukkal együtt. Ezután megvalósult egy olyan rend-
szer, amelyet „gulyáskommunizmus”-nak kereszteltek 
el, s az országot a „legvidámabb barakknak” hívták 
Nyugaton. Így töltöttük el az életünket hosszú-hosszú 
évekig. A rendszerváltás után aztán született egy bíró-
sági ítélet, hogy ezek az ítéletek semmisek, jogtalan 

ítéletek, de nem hangzott el az az egyetlen szó: bo-
csánat! 

Köszönöm, hogy meghallgattatok. Bocsássátok 
meg, hogy ha néhol személyes hangulatú, vagy csa-
pongó volt az előadásom. Kérlek titeket, hogy alkossa-
tok egy sokkal jobb világot, mert ez a nemzet sokkal 
jobbat érdemel. Az Isten áldjon meg benneteket! 

–––––––––––––––––– 
 

HÍREK,  ESEMÉNYEK 
 

Galéria 
Októberben Lezsák Dóra 10. A osztályos tanulónak az Egyesült Államokban (Remsen, Iowa) készített fény-

képeiből rendezett kiállítást láthattuk. Novemberben „A négy gyertya” történetét láthattuk fotó montázsokban. 
Decemberben pedig Tóth Judit 11. K osztályos tanulói munkáit csodálhattuk meg. A kiállítást Fedics Miklós 
tanár úr rendezte. 
 

Országos találkozó 
2003. október 4-én a „Katolikus Oktatás Napja” címmel országos találkozót tartottak a katolikus iskolák az új 

Budapesti Sportcsarnokban, amelyen iskolánkból 280 tanuló vett részt. 
 

Megemlékezés 
2003. október 28-án megemlékezés az iskolarádióban Gárdonyi Géza haláláról, majd délután a 9. és a 10. 

évfolyam egri és a kollégista tanulói dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő, Fodor János nevelési igazgatóhelyet-
tes vezetésével megkoszorúzták Gárdonyi Géza sírját. 
 

Főapát úr látogatása 
2003. november 4-én DDr. Zakar Ferenc Polikárp zirci főapát úr látogatása iskolánkban, amelyről az osztá-

lyok képviselőivel folytatatott beszélgetésről külön beszámoltunk. (Lásd a „Riport a Gárdonyi rádió műsorából” 
rovatot!) 
 

Hírek a kollégiumból 
Novemberben minden kedden és csütörtökön a 9. évfolyamos kollégistáknak tánctanfolyamot, keddenként 

főzőtanfolyamot tartottunk a 10. évfolyamosoknak, míg a 11. évfolyamosok a párkapcsolatok témakörben hall-
gathattak meg előadásokat. 

  5. A kollégiumi „gólyák avatása”. (Lásd az „Így írunk mi” rovatot!) 
12. Az új kollégisták bemutatkozó műsora. (Lásd az „Így írunk mi” rovatot!) 
13. Városi kollégiumok közötti népdaléneklési verseny. (Lásd a „Versenyeredmények” rovatot!) 
16. Kollégiumi diákmise. 
19. Ünnepi megemlékezés Szent Erzsébetről a kollégiumban. (Lásd alább!) 

December 2-től az adventi időben hetenkénti gyertyagyújtás a kollégiumban. 
  4. Mikulás-est a kollégiumban. 

A Magyar Tudomány Napja 
2002. november 11–12-én a TIT Bugát Pál Egyesülete a Magyar Tudomány Napja alkalmából előadásokat 

szervezett a „régi fizikai”-nak nevezett előadóteremben a biológia és a történelem egy-egy problémájáról. Az 
előadók az egri Eszterházy Károly Főiskola tanárai voltak, és a város középiskoláiból került ki a hallgatóság. 

„Ciszterci diákká fogadom…” 
Ebben a tanévben az iskolánkba bekerült diákok, az iskolánk legfiatalabb polgárai a Szent Bernát templom-

ban tették le fogadalmukat. Erre az ünnepi alkalomra megjelentek dr. Hibay György és neje, 

  



12 Színe s  Egri FEFE  2003. Karácsony  
 

dr. Tóth Ferenc, dr. Kerekes Lajos és Tóth Kamill urak a hajdani Szent Bernát Gimnázium volt diákjai is, hogy 
jelenlétükkel emeljék - az eskün túl – az esemény ünnepi hangulatát. 

Az ünnep a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd Búzás János: „Ki van jelölve a helyed” című versét 
Sziklay Éva 8. C osztályos tanuló szavalta. Gen verde Ave Maria című szerzeményét iskolánk énekkara 
Bisztriczky Zoltán tanár úr vezénylésével adta elő, gitáron Nicholas Karsai tanár úr kísért. 

Az ünnepség szónoka dr. Pisákné Balogh Éva, az iskola igazgatónője volt, aki a következőket mondotta: 

Kedves Vendégeink! Kedves Diákok! Kedves Kollégák! 

Életünknek vannak olyan döntései, amelyek hosszú évekre, sokszor egész életünkre meghatározzák sor-
sunk alakulását. A középiskola megválasztása, a gimnáziumi évek alatt hozott döntések is ilyen sorsfordító 
döntések. Ti, kedves diákok a ciszterci gimnáziumot választottátok középiskolai tanulmányaitok elvégzéséhez. 
Egy olyan gimnáziumot, amelynek a falai között háromszáz éve folyik a jövő nemzedékének nevelése és taní-
tása. 

Mit hagytak nekünk örökül a ciszterci tanítók? – a legfontosabbat, az elköteleződést. Elköteleződést munká-
juk és Isten iránt. De örökül hagyták a szeretetet, mert jól tudták, mint ahogy dr. Kerekes Károly apát úr egyik 
versében is írja, hogy csak az él, aki szeret, és csak az szeret, aki mindent odaad. A minden Istené. Örökül 
hagyták a tudományokban való jártasságot, mert azt is jól tudták, hogy egyedül a tudás az, amely felemeli ma-
gát az embert is, de felemeli a nemzetet is és a népeket is. 

Nekünk, akik ennek a szellemiségnek az örökösei vagyunk, kötelességünk, hogy a ciszterci szellemiséget 
megőrizzük és továbbadjuk fiataljainknak. Hagyomány iskolánkban, hogy a ciszterci szellemiség melletti elköte-
leződést egy ünnepélyes fogadalomtétellel erősítjük meg. Arra tesztek most ti fogadalmat, kedves diákok, hogy 
méltó utódai lesztek az egykori ciszterci diákoknak, az ő életük példaként szolgál számotokra, a rátok hagyott 
örökséget gondosan ápoljátok, megtartjátok, és majd ti is továbbadjátok. 

Ügyeljetek azonban arra, hogy a fogadalom nem csupán egy ünnepi alkalom, nem formalitás, hanem sokkal 
inkább a mindennapok tetteiben megnyilvánuló értékrend. Annak, hogy ti ciszterci diákok vagytok, meg kell 
nyilvánulni a megjelenésetekben, viselkedésetekben, kiváló szorgalmatokban, szüleitek, tanáraitok és társaitok 
iránti tiszteletben és abban, hogy tudatában vagytok annak, hogy most a legfontosabb feladatotok a tanulás. 
Ezek az évek nem térnek vissza soha, ugyanakkor a most megszerzett ismeret útravaló lesz egész életetek-
ben. A tudás felemel benneteket, de igazán naggyá csak akkor lesztek, ha mindehhez párosul a hit, amely a 
krisztusi úton a fényt jelenti az életetekben, és mindehhez párosul a szeretet mások iránt, amely erőt ad nektek 
a küzdelmekben. 

Isten áldását kérve kívánom, hogy méltó örökösei legyetek a ciszterci diákoknak.  

A fogadalom szövegét Hegedűs Fanni, 12. B osztályos tanuló, a diákbizottság titkára mondta el iskolánk 
legifjabb polgárai előtt, akik felállva, kezüket a szívükre téve ismételték a mondatokat. 

Én, a Gárdonyi Géza Ciszterci 
Gimnázium és Szakközépiskola 
rendjét mindenben megtartom, az 
iskola keresztény, katolikus érték-
rendjét elfogadom, és ennek szelle-
mében élek. Szüleimet, tanáraimat, 
az iskola dolgozóit, diáktársaimat 
tisztelem, rájuk szégyent nem hozok. 
Szorgalmasan tanulok, képessége-
immel mindenkor a tudás megszer-
zésére törekszem. A ciszterci rend 
és az egyház hagyományaihoz és 
hazánkhoz mindenkor hű leszek. 
Isten engem úgy segéljen! 

Az eskü elhangzása után az 5. C 
osztály, majd a 9. évfolyam tanulói egyenként átvették igazgatónőtől az iskola jelvényét és a Bibliát. Az ünnepé-
lyes kézfogásra 40 ötödikes és 146 kilencedikes tanuló vonult fel. Amíg a kézfogás megtörtént, Nicholas Karsai 
tanár úr gitározott. 

A Biblia – hangsúlyozta az átadás előtt az igazgatóasszony – nemcsak a kultúra forrása, hanem a hité is. 
Azé a hité, amelyből a mindennapok nehézségei között, ha érzitek, hogy egyedül vagytok, erőt meríthettek, 
mert Jézus Krisztus soha nem hagyja el a benne hívőket és az őt keresőket. 

A jelvény pedig – melyet rendezvényeinken is büszkén kell viselnetek – az iskola közösséghez, a ciszterci 
diákközösséghez való tartozást jelenti. Ilyen jelvényei voltak azoknak a ciszterci diákoknak is, akik most ott 
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ülnek az első padokban, és mi azt szeretnénk, ha a Ti unokáitoknak is lennének ilyen ciszterci jelvényei, és ők 
is büszkén viselnék majd. 

 

Mindezek után dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő a következő szavakkal fordult a jelenlevő hajdani diá-
kokhoz: 

 

Szeretném átadni az egykor volt ciszterci diákoknak is az ajándékainkat megköszönve nekik, hogy elfo-
gadták meghívásunkat és eljöttek. Így rövid időre ismét átélhették a ciszterci diákságuk élményeit. Kívánunk 
nekik nagyon jó egészséget, és kérem őket, hogy ha idejük van, látogassanak el az iskolánkba! Meséljék el, 
hogy milyen volt régen ciszterci diáknak lenni, hogy a mi diákjaink ezekből tanuljanak! Adjanak nekik példát! 
Mutassanak nekik utat! Segítsenek bennünket abban a munkában, hogy a megváltozott körülmények között is 
visszataláljunk arra a ciszterci útra, amelyről a negyvenes évek végén szükségszerűségből letértünk!  

Azt biztosan állíthatom, s biztos érzik a volt ciszterci diákok, de ti is, hogy a mostani tanulók között is van-
nak olyanok, akik úgy gondolják, hogy a tanulás fontos dolog, és fontos dolog egy ciszterci intézményben ta-
nulni, ahol nemcsak ismeretet és tudást lehet megszerezni, hanem ennél sokkal többet is kapni lehet. Meg 
lehet szerezni 
mindazt a keresz-
tény értéket, amivel 
közelebb kerülünk a 
krisztusi úthoz, 
amely végül is – 
mint mondottam – 
mindig fénylő pont 
lesz az egész éle-
tünkben! 

Köszönöm 
még egyszer, hogy 
eljöttek! 

 

Végezetül Rácz 
István Pelbárt atya, 
a volt ciszterci diák, 
a jelenlegi ciszterci 
házfőnök és isko-
lánk spirituális veze-
tője szólt a diákja-
inkhoz: Ciszterci öregdiákok a fogadalomtételen 

 
Dicsértessék a Jézus Krisztus!  

Iskolánk Legifjabb Tanulói, Krisztusban Kedves Kis Testvéreim! 

Hallhattuk az igazgatóasszonyunktól, hogy nektek ebben az iskolában milyen feladataitok lesznek; hallot-
tuk, hogy milyen segítséget kaphattok a megvalósításhoz. S azt is hallottuk, hogy ti fogadalmat tettetek arra, 
hogy az elvárásokat meg akarjátok valósítani. 

Látszatra ez a fogadalom nem egyenrangú felek közötti megállapodás. A tanáraitok kérnek, ti pedig fogad-
játok, hogy teljesítitek. Azonban mindebből nem az következik, hogy ti diákok kiszolgáltatottjai vagytok tanárai-
toknak. Az egyházban, az Isten előtt kötött fogadalmaknál a fogadalmat tevő és vevő ugyanannak az Úrnak 
szolgálnak. A két fél között ugyanaz a teremtő Úristen, ugyanaz a Mennyei Atyánk áll és kötelezi a feleket. 
Tehát titeket is, a tanáraitokat is, ezért nem lehetettek kiszolgáltatva. Hiszen egy úton kell haladnotok tanárai-
tokkal. Őket is az Úristen hívta erre a létre, azért hogy eljussanak a mennyek országába, amelynek nincs időbe-
li vége, amely az örök élet. Ezért ez az iskola is a krisztusi tanításokat maga előtt látó, tinéktek azt átadó, az 
Urat szolgáló, viselkedésükben, életükben Őt megvalló, titeket segítő tanárok lesznek a vezetőitek azon az 
úton, amelyen eljuthatunk az örök Atyához. Együtt kell tehát haladnotok társakként célunk felé. 

Azt kívánom, hogy belső meggyőződéssel, bizalommal tudjatok tanáraitokkal együtt dolgozni. Azt remé-
lem, hogy Krisztus közösségeként békében és nyugalommal jutunk el oda, ahová törekszünk. És biztosan tu-
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dom, hogy céljainkat beteljesíti az Úr, ha őszintén igyekeztek megtartani azt, amit a fogadalomban megígérté-
tek. Segítsen ebben az Úristen mindnyájatokat! Ámen. 

Ünnepségünk a Szózat közös eléneklésével ért véget. 
 

 

Halloween-party 
Immár tizedik alkalommal, ebben a tanévben is megtartották a két tannyelvű osztályainkba járó diákok a sajátos 

hangulatú Halloween-party-t. Íme, két emlékezetes pillanat 

… 

 
 
 

Szent Erzsébet Nap a kollégiumban 
 
November tizenkilencedike, azaz Árpád-házi Szent Erzsébet neve napja ebben az évben is ünnep volt a kol-

légiumunkban. 
Az ünnepségre az iskola „régi fizikai”-nak nevezett tantermében került sor, ahol Királyné Fülöp Mária nevelő 

tanárnő által szerkesztett színvonalas műsorral emlékeztek a kollégium lakói, nevelői és alkalmazottai a névadó 
szentre. A műsor Szent Erzsébet életével ismertette meg a hallgatóságot, de a narratív szöveget, amelyet Si-
mon Csilla és Kiss Andrea 10. A osztályos tanulók mondták, a 11.E osztályba járó Pintér Anikó gitár kíséretével 
többször színezte több ismert és kedvelt dal az „Áldjad én lelkem az Urat!” című dalos könyvből, amelyet nem-
csak a kórus, hanem a hallgatóságból is többen énekeltek. Az est folyamán felcsendült még Vivaldi: Concerto 
című darabjának egy részlete is, amelyet zongorán Lupis Gabriella 12. B osztályos, fuvolán Berecz Kinga 12. K 
osztályos tanuló adott elő. A zenés betétek mellett Bakos Edina 10. E, Szabó Eszter 9. K, Rácz Mónika 11. K, 
Varga Otília 9. E osztályos tanulók előadásában több vers is elhangzott még, amelyek közül talán Kunszery 
Gyula verse idézte fel legjobban Szent Erzsébet követendő példaadását: 
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Rideg, hűs falak közt 
nem rejté kolostor, 
nem suhogott vállán 
zord vezeklő ostor; 
szerető hitves volt, 
s anyja négy gyereknek; 
nem rettegett tőle 
pogány vagy eretnek; 
nem harcolt a hitért, 
nem térített népet, 
hitvalló ajakkal 

vérpadra sem lépett; 
nem épít templomot, 
nem alapít rendet, 
révült látomásnak 
nem igen örvendett; 
sokat nem tanult ő 
bölcs és szent papoktól; 
nem írt, nem predikált, 
nem lett tudós doktor… 

 
 

S mégis hétszáz éve 
zeng róla az ének, 
nem halványul híre 
dicsőült nevének, 
egész világszerte 
megünneplik napját, 
festik, kőbe vésik 
sudár, szép alakját; 
színes szép legendák 
regélnek felőle, 
tudósok, poéták 

örök ihletője; 
s kiben csörgedezett 
Árpád pogány vére; 
templomok épülnek 
emlékezetére… 
Pedig nincs nyomában 
Semmi alkotó tett. 
Mi hát az érdeme? - 
Mit csinált ő? - 
                    Jót tett. 

A műsort az „Isten, hazánkért térdelünk elődbe…” kezdetű egyházi énekkel zárták. Ezután ünnepi vacsora kö-
vetkezett immár a menzán, amely előtt dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő köszöntötte az ünneplőket, majd 
Pelbárt atya, a rendház főnöke az asztali áldás előtt a következő szavakat intézte a diákokhoz: 

Szent Erzsébet rövid életéről felolvastátok a legfontosabb mozzanatokat, de talán elkerülhette figyelmeteket a 
legfontosabbt, nevezetesen az, hogyan lesz az ember szent. Szülei nem voltak szentek, őt magát az akkori szo-
kás szerint már négy-öt éves korában elvitték az eljegyzett vőlegényének a családjához. Az új környezetében 
nehezen fogadta el az új udvar szokásait, őrizte magyarságának vonásait. Tizennégy éves volt, amikor a házas-
ságot megkötötték, de ellenszegülve az udvari szokásoknak, egyszerű gyerekekkel állt szóba, táncolás helyett 
lóháton kilovagolt a várból, sőt férjével lóháton hazajött a szülővárosába, Sárospatakra. Ugyanakkor feljegyezték 
róla, hogy már gyerek korában többször kijelentette, hogy képes volt játékait abbahagyni, s ment szeretni az Is-
tent. Mondtátok, hogy azt tartották róla, hogy pazarló volt, de ő tudta a hite által, hogy amije van, azt mire és kire 
pazarolja. A mi adottságaink alapján is lehetünk szentek, nem a történelmi adottságok és körülmények a meghatá-
rozóak, nem a családi kötelékek a döntőek; a döntő az, hogy szeressük Istent, legalább úgy, ahogyan ő szerette. 
Ehhez hű tudott maradni a megpróbáltatások idején is, mert amikor lesújtotta férjének halála, meg tudott maradni 
az Isten szeretetében. 

Arra érdemes tehát gondolni, hogy mi is válhatunk szentté, mert ugyanannak az Istennek, ugyanazzal a ke-
gyelmével rendelkezünk, s ezt kell felhasználni a természetünk által, s akkor a boldogságotok sem fog elmaradni. 
Kívánom, hogy így legyen! 

A vacsora végén az igazgatónő megköszönte Vraskó Jolán 12. K osztályos tanulónak a kollégiumi diáktanács 
vezetésében az elmúlt években végzett munkáját, és könyvjutalomban részesítette. 

Az elsős évfolyamok bemutatkozása 
 
2003. november 28-án tartottuk meg az elsős évfolyamok osztályainak bemutatkozó műsorát – a díszterem felújí-

tása miatt – a tornateremben. 
Az ott kialakított színpadon 
kellett megmutatniuk, hogy ki 
miben tehetséges, kikkel gaz-
dagodott iskolánk diáksága, s 
azt, hogyan teszik meg a 
közösséggé formálódás első 
lépéseit. Minden osztály az 
osztályfőnökök irányításával 
különös gonddal készült erre a 
bemutatóra. Hetek óta hallot-
tuk a tantermekből délután 
kiszűrődő zajokból, hogy lázas 
munka folyik. A sok-sok próba 
után az egyes osztályok a 
következő műsorokat állították 
össze, amelyekből néhány 
jelenetet így örökített meg a 
fényképezőgép. 

 

Az 5. C osztály Tóth Dávid, 
Kosina Zoltán, Járdán Rafael, 

Törőcsik Attila, Katrinák Márk, Varacskai Ferenc, Jakab Damján, Girind József, Molnár Zsolt főszereplésével „A rátóti 
csikótojás” című magyar népmesét adta elő.  

5.C osztály 
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A 9. A osztályban Kovács 
Brigitta volt a bemondó. A 
műsorban Hossó Eszter, 
Kovács Esztella és Szeles 
Éva énekelte el a „Honfogla-
lás” című film közkedvelt be-
tétdalát, Szabó Péter szavalta 
el Juhász Gyula: „Pusztaszer 
felé” című versét. Budai Kata-
lin trombitán a „My Way” című 
dalt és a „Love Story” című 
film híres dalát adta elő. Mar-
ton Mária furulyán Valentine: 
Giga, és J. S. Bach: Bach 
című szerzeményét játszotta 
el. Szabó Fruzsina és Papp 
Máté székelyföldi táncokat 
adtak elő. Brassói Judit, Csufor Gabriella, Hossó Eszter, Kovács Esztella, Kovács Orsolya, Kecskés Anna, Rábai 
Mária, Vízkeleti Anna a „Hair” című film egy betétdalára táncoltak. Befejezésül pedig az osztály elénekelte a Testvé-
rek együttes „Utam a fény” című dalát. 

9. A osztály

A 9. B osztály Karinthy Frigyes: 
„Tanár úr kérem” című művéből 
adta elő Kovács Viktor, Tóth Máté, 
Tóth Róbert és Tóth Péter fősze-
replésével a „Rossz tanuló felel” 
című jelenetet. Majd az osztály 
közösen énekelte Máté Péter haj-
dani nagy slágerét, az „Azért van-
nak a jó barátok” kezdetű nótát. 

A 9. E osztály műsorában a 
versek és a zenei műsorszámok 
egymást váltogatták. Így hangzott el 
Arany János: „A méh románca” 
című verse Polgár Orsolya, Petőfi 
Sándor: „A négyökrös szekér” című 
verse Nagy Diána, „Ezrével terem a 
fán a meggy” című verse Dorkó 

Balázs, és Szép Ernő: „Imádság” című verse Zvara Helga előadásában. A költemények között Józsa Péter zongorán 
játszotta el gróf Andrássy 
Tivadarné: „Krasznahorka büszke 
vára” című dalművét, Boros Zsu-
zsanna Chopin: „Valse” művét 
zongorán adta elő, Nagy Máté 
pedig a The Animals együttes „A 
felkelő nap háza” című dalának, 
majd a „Börtön ablakába…” kezde-
tű nótának dallamaiból adott elő 
szintetizátoron. Dorkó Balázs a 
„Szatmári legényes”-ből táncolt 
részlete-ket. Befejezésül Zvara 
Helga, Nagy Máté és Mező Brigitta 
A. de Saint Exupery: „A kisherceg” 
című regényéből mutattak be egy 
részletet. 

9. B osztály 

S végül a 9. K osztály műsorá-
ban Hegedüs Lilla volt a konferan-
szié. A műsor mottóját Juhász 
Gyula egyik versének részlete szolgáltatta: „Lehet, hogy gyenge még a hangunk, / Lehet, hogy léptünk bizonytalan. / De 
indulunk, a szépet, s jót akarjuk, / És hitünknek szárnya van.”  

9. E osztály

Az első részben a Katolikus ifjúsági találkozók zenei anyagából énekelte el az osztály a „Te vagy a Fény, a szívemben 
Jézus…” és a „Jézus társam, erőm, békém…” kezdetű énekeket, közreműködött gitáron Bisztriczky Zoltán tanár úr, fuvolán 
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Finta Dorottya. Majd Reményik Sándor: „Szeretnék példát venni Tőled” című versét Balla Ádám mondta el. A második 
részben Vivaldi: „G – dúr koncert hegedűre” című művét Pócs Rita adta elő, zongorán tanárnője, Kissné Kovács Erika 
kísérte. Majd az osztály tanulói ír táncmotívumokból álló táncot mutattak be. S végül Erdélyi Alex, Tóth Ádám Csaba, 
Varga Orsolya és Lakatos Vince ízelítőt adott az angol humorból angol nyelven: „A fogorvosnál” című humoros jelenetet 
játszották el. A zárókép alatt pedig Liszt Ferenc: „Magyar rapszódiája” szólt, s a felsorakozó osztály előtt Erdélyi Mihály 
sorait mondta el a díszmagyarba öltözött Gábor Éva és Balla Ádám: „Legyen úgy, mint régen volt, / Adjon Isten békes-
séget, / Ezer áldást, reménységet, minden jót, / Legyen úgy, mint régen volt // Legyen úgy, mint régen volt, / Hogy ne 
legyen a magyarnak / Se dolmányán, se csizmáján semmi folt, / Legyen úgy, mint régen volt.” 

Az osztályok műso-
rai után az igazgatónő, 
dr. Pisákné Balogh 
Éva megköszönte az 
osztályoknak, az osz-
tályfőnököknek a mű-
sorokat, elismerően 
szólt azok igényessé-
géről, majd kérte a 
diákokat, hogy a min-
dennapokban is éljék 
meg, valósítsák meg a 
versekben és énekek-
ben megfogalmazott 
gondolatokat. S ha ez 
sikerül, az iskola hírne-
vén nem fog folt esni, s 
akkor úgy lesz, mint 
ahogyan régen volt. 

Ezek után a torna-
terem rövid idő alatt 
átalakult táncterem-

mé, és a tanulók az „ismerkedési bálon” szórakozhattak és ismerkedhetek egymással.  

9. K osztály 

2003 karácsonya a Gárdonyiban 
Ebben a tanévben is Rácz István Pelbárt atya szervezésében és irányításával 2003. december 15-től – 17-ig karácsonyi 
lelki napokat tartottunk a tanulóinak a Szent Bernát templomban. 

 
 Az előadásokat dr. Lengyel Gyula atya tartotta és Urbán Péter úr, a Bazilika karnagya orgonált. A nyolc évfolyamos 
tanulóknak az első óra után közös játékra került sor. Dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya tanításában az idén is betlehe-
mezés teremtett bensőséges hangulatot, illetve „A három fa története” című mesejátékot adták elő a diákok. A betle-
hemesben a 6. C osztály következő tanulói szerepeltek: Barta Máté, Endrődi Balázs, Fekete Márk, Forrai Melinda, 
Gál Anna, Huszti Réka, Karanyicz Alinka, Kása Ádám, Kovács Balázs, Mezei Bencze, Molnár Balázs, Nagy Barbara, 
Susányi Vivien, Szabó Szamanta, Szücs Annamária, Vincze Veronika. Míg a 7. C osztályból a mesejátékban Barta 
Viktória, Hoór Dorottya, Katona Tibor, Magyar Georgina, Polonkai Bálint, Tőkés Ágoston, Szántósi Zsófia voltak a 
szereplők. 

Mind a három napon szentmisével zárultak a foglalkozások. 
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A téli szünet előtti utolsó tanítási héten az első emeleti folyosón most is felállítottuk az iskola karácsonyfáját. Szép 
volt most is, mint általában. A fa melletti kisszékre azonban az idén kikerült egy kis persely, amelyet minden órában 
más és más kis diák vigyázott. A persely történetéről Bozóné Tóth Gabriella tanárnő számol be: 

Iskolánkban 2003. december 11-én megalakult a Szent Bernát Karitasz Csoport, melynek célja elsősorban intéze-
tünk nehéz sorsú tanulóinak megsegítése. 

Az alakuló megbeszélésünkkor – melyen osztályonként két tanuló vett részt – már el is határoztuk a karácsonyi 
szünet előtti héten, hogy pénzadományokat gyűjtünk, és az utolsó tanítási napon a diákok által behozott könyvekből, 
játékokból egyéb használati tárgyakból karácsonyi vásárt rendeztünk. A pénzadományokból vásárlási utalványt vet-
tünk, melyeket az utolsó napon eljuttatunk a rászorulóknak. Így 25 tanulót tudtunk megörvendeztetni. A karácsonyi 
vásárt a hittanteremben rendeztük meg. Akiket pénzadománnyal nem tudtunk meglepni, azokat névre szólóan meg-
hívtuk, hogy választhassanak kedvükre a jószívvel hozott tárgyak közül. Később a többi diák is „vásárolhatott”. Az így 
befolyt összeg egy későbbi segélyezés alapját képezi. 

Megköszönjük a Karitasz csoport tagjainak lelkes munkáját. Hálás szívvel gondolunk az adományozókra, akik 
hozzájárultak ahhoz, hogy néhány diáktársunknak fényesebbé tették az ünnepet. 

 „Jót tenni jó!” 
Iskolánk pedagógiai programjában szerepel, hogy a tanulóinknak részt kell venni szociális otthonok munkájában, 

meg kell tanulniuk az elesetteken, hátrányos helyzetűeken segíteni. S így már rendszeres kapcsolatunk alakult ki az 
elmúlt években a bélapátfalvai szociális otthonnal, a Petőfi Sándor úti Időskorúak Otthonával, és a szalaparti Speciális 
Gyermekotthonnal. Ebben a tanévben is felkeresték tanítványaink ezeket az intézményeket, élményeikről a követke-
zőképpen számolnak be. 

Karácsony generációk között  2003. december 16-án iskolánk 11. A osztályának tanulói – karácsony közeledté-
nek alkalmából – ellátogattak az egri Petőfi úti Időskorúak Otthonába. „Rövid műsorral érkeztünk, melyet – a tanulás 
miatt – hosszú felkészülés nem előzött meg, de amikor az idősek előtt álltunk, szívünkből szóltak a dalok és versek. 
Meglepődve tapasztaltuk, hogy könnyek csordultak ki a megfáradt szemekből, néhány idős bácsi és néni arca pedig 
mosolyra derült. Olyan kedvesek és őszinték voltak, mint a gyerekek, csak ők már megélték mindazt, amely a mi 
generációnk előtt még titokként ácsingózik. Félórás műsorunknak sikerült áthidalnia a szakadékot ember és ember, 
fiatal és öreg között, a karácsonyi énekcsokrot már együtt énekeltük.  

A műsor után – Bíró Ferencné jóvoltából - betekinthettünk az intézetben folyó munkába, megnézhettük, hogyan 
élnek itt az idősek. Nagyon igényesen és szépen berendezett ház ad otthont a 80 idős embernek. Nemcsak magas 
színvonalú technikai berendezések, hangulatos szalonok, 2-3 ágyas (fürdőszobás) kényelmes szobák állnak rendel-
kezésükre, hanem állandó orvosi-ápolói szolgálatot biztosítanak számukra. A dolgozók olyan programokat szervez-
nek, amelyek segítenek abban, hogy az életkoruktól függetlenül fontosnak érezzék magukat, s az intézet munkatársai 
lelkiismeretesen, személyes kapcsolatot kialakítva gondoskodnak a lakók kényelméről, biztonságáról. De azt is láttuk, 
hogy egy ilyen intézmény létrehozása a modern, rohanó életforma következménye, mert a lakók épp a legfontosab-
bat, a családi élet közvetlen melegét nélkülözik. A gyermekeknek nincs idejük, módjuk vagy lehetőségük foglalkozni 
idős vagy beteg szüleikkel: sokan arra kényszerülnek, hogy elhagyják a szülői házat, más településen, olykor távoli 
országokban vállalnak munkát, alapítanak családot, így nem jut idejük az életet adó gyökerek gondozására. Mégis azt 
mondhatjuk, szerencsések a Petőfi úti otthon lakói, mert nincsenek egyedül, mint annyi más kor- és sorstársuk. Saj-
nos, sok a magányosan éldegélő, elhagyott idős ember a világban, de kicsi országunkban is. Gondoljunk rájuk is, „De 
ne csak így decemberben.” (Juhász Gyula: December felé)” Derekas Zsófia 11.A oszt. 

Mikulás mosolya  A 11. E osztály tanulói soha nem várták még úgy Mikulás napját, mint 2003 decemberé-
ben. Évekkel korábban még ők voltak a megajándékozottak, de ebben az évben nekik kellett örömet varázsolni a 
kicsik szemébe. Különös gonddal és izgalommal készültünk, verseket, énekeket, szerepeket tanultunk és ajándékokat 
készítettünk. Izgalmunknak az adott sajátos hangulatot, hogy a kicsik, akikhez mennünk kellett a szalaparti Speciális 
Gyermekotthon lakói voltak. Azon a pénteki napon mindenki izgatott és feszült volt. Az előadás előtt, ahogy az inté-
zetben a folyosón kirakott fényképeket nézegettük, biztosan sokunknak összeszorult a szívünk. 

A terembe lépve talán az izgalomtól csak a sok mosolygós, kíváncsi tekintetet láttuk. Az első mondatok után már 
csak az előadás izgalma élt bennünk. Az előadásunk alatt a gyerekek a Mikulás eljövetelét várták a legjobban, s mi-
kor megérkezett, nagy ujjongással és sikoltozással köszöntötték. A műsorunk után az otthon kicsi lakói is verssel 
köszönték meg szereplésünket, s az egyik kicsi lány örömében így kiáltott: „Egyem a szíved Télapó!” Leírhatatlan volt 
az érzés, ahogyan ők örültek, és amennyire boldogok voltak.  

Leírhatatlan volt az az érzés is, amit mi is átéltünk ebben az órában. Megkaptuk tőlük az őszinte szeretetet, láttuk 
szemükben a boldogságot, és éreztük a szívükből jövő hálát. Megtanultuk átértékelni a világot, hiszen mi sokat pa-
naszkodunk jelentéktelen dolgok miatt, s nem vesszük észre, hogy valójában a létezés boldoggá kellene, hogy tegyen 
minket, egészségeseket. A velük töltött időt egy éltre a szívünkbe zártuk. 
 Jakab Linda és Rózsa Beatrix 11. E oszt. 
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Gombavató 
2002. december 19-én tartották iskolánk végzős évfolyamának tanulói a hagyományos a gombavatót. Eb-

ben az évben is az „Ifjúsági Ház” színpadán mutatták be az osztályok a műsoraikat, amelyről videofelvétel is 
készült. A gombavató műsorából azonban most a fényképek idéznek néhány felejthetetlen pillanatot. 
 

12. B osztály 12. A osztály 

12.E osztály 12. D osztály 

13. K osztály és a bécsi keringő egy pillanata 

 19
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VERSENYEREDMÉNYEK 2003/2004. TANÉVBEN   
 

II. Rész 
Kitüntetések 

2003. november 6-án Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának dísztermében a tavalyi tanévben kiemelke-
dő sporteredményt elért tanulók ünnepélyes fogadására került sor. Iskolánkból Mutina Ágnes (10. B oszt.) Kovács Ádám 
(11. B oszt.), Keresztes Anna (volt 12. A oszt.), Petrovai Panna és Flaskay Gábor (9. B oszt) és Bozó István (6. C oszt.) 
tanulókat, valamint Bóta Marianna és Némedy László testnevelő tanárokat hívták meg erre az ünnepségre. 

2003. november 28-án a Városi Oktatási 
Közalapítvány kuratóriuma a tavalyi tanévben 
tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt 
elért tanulók s felkészítő tanáraik ünnepélyes 
jutalmazására és fogadására került sor. Isko-
lánkból Várady Nóra (12. K oszt.), Kása Adám 
(6. C oszt.), Sziklay Éva (8. C oszt.), Kovács 
Réka, Zay Orsolya (10. K oszt.) és Holló Dávid 
(10. A oszt.) tanulókat, valamint Gerjákné 
Csibrány Éva, dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya és 
Kelemenné Oravecz Júlia tanárokat hívták meg 
erre az ünnepségre, ahol az iskola adta az ün-
nepi műsort. Babits Mihály: „Örökkék ég a felhők 
mögött” című versét Várady Nóra (12. K oszt.), 
Kányádi Sándor: Fától fáig című versét Tardy 
Anna (10. K oszt.) szavalta el, az énekkar pedig 
Gen verde: Ave Maria című szerzeményét adta 
elő. Fuvolán Berecz Kinga (12. K oszt.), gitáron pedig Bisztriczky Zoltán tanár úr játszott.  

 

Sportversenyek 
2003. október 4-én Egerben tartották a tájfutás országos diákolimpiai döntőjét, ahol Kovács Ádám 11. B osztályos 

tanuló rövidtávon a II., hosszútávon a III. helyet szerezte meg. Ugyanezen a versenyen Kovács Zita 9. B osztályos 
tanuló a XXII. helyen végzett. 

Hagyományosan 2003. október 6-án az egri Érsekkertben tartották meg a „Kegyeleti váltófutás” elnevezésű ver-
senyt, amelynek távja 2500 méter.  

A leánycsapat tagjai voltak: Mező Brigitta a 9. E osztályból, Hócza Gréta és Pásztor Anna a 10. K osztályból, 
Pázmándi Ágnes, Pázmándi Nóra, Sipeki Anett és Takács Edina a 11. A osztályból, Lezsák Dóra, Varga Nóra a 10. K 
osztályból, Rózsa Beatrix a 12. E osztályból. 

A fiúk csapatát Mayer Attila 9. B, Kovács Ádám, Hajdú Attila 11. B, Némedy Tamás 11. K, Pálfalvi Gábor 12. A 
Nagy Zsolt 12. B, Hajdú János, Molnár Krisztián, Olasz Ákos és Bozsik Zoltán 12. K osztályos tanulók alkották. 

Mivel iskolánk leány és fiú váltója három egymást követő évben nyerte meg az első helyezésért járó serleget, így 
az végleg az iskola tulajdona maradt. 

2003. október 19-én az A. J. K. A regionális karateverseny keleti régiójának a 12-13 éves fiú kumite csoportjában 
iskolánk diákja, Juhász Ákos 6. C osztályos tanuló a III. helyen végzett. 

2003. október 31-én volt a Heves Megyei Diákolimpiai Lövészverseny, ahol iskolánk tanulója, Hegedűs Sarolta 10. 
B osztály diákja légpuska és a légpisztoly versenyszámban is a II. helyet szerzett. 

2003. december 2-án Egerben tartották meg a Megyei Diákolimpiai döntőket úszásban, ahol iskolánk tanulói a kö-
vetkező eredményeket érték el: 
Fiúk: IV-V. korcsoport „A” kategóriában, igazolt versenyző (Az első helyet elért versenyző országos döntős o. d.) 

Rácz Ákos 9.A osztály 100 m mell I. hely, o.d., 200 m vegyes I. hely o. d. 
Jankó Gergely 12. D osztály 100 m mell III. hely, 100m pillangó II. hely 

 Petrovai Márton 9. B osztály  100 m gyors IV. hely, 100 hát II. hely 
Bial Viktor (10. A oszt.), Jakab Dániel, (8. C oszt.), 6X50 m gyorsváltó I. hely o. d. 
Petrovai Márton (9. B oszt.), Jankó Gergely (12. D oszt.), 
Flaskay Gábor (9. B oszt.), Rácz Ákos (9.A oszt.) 

IV-V. korcsoport „B” kategóriában, nem igazolt versenyzőként 
Pálfalvi Gábor 12. A osztály 100 m mell  I. hely o. d. 

Leányok:  IV-V. korcsoport „A” kategóriában, igazolt versenyzőként  
 Cseh Diána 8. C osztály 100 m hát II. hely, 

Gledura Bianka 8. C osztály 100 m gyors I. hely, o. d., 100 m pillangó II. hely 
 Menner Nóra 12. A osztály 100 m gyors II. hely, 200 m vegyes I. hely o. d. 

Petrovai Panna 9. B osztály 100 m hát I. hely, o. d., 100 m pillangó I. hely o. d. 
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Cseh Diána (8. C oszt.), Gledura Bianka (8. C oszt.), 6X50 m gyorsváltó I. hely o. d. 
Petrovai Panna (9. B oszt.), Mutina Ágnes (10. B oszt.), 
Hócza Gréta (10. K oszt.), Menner Nóra (12. A oszt.) 

IV-V. korcsoport „B” kategóriában, nem igazolt versenyzőként 
Bajzáth Daniella 10. K osztály 100 m mell II. hely, 
Marton Mária 9. A osztály 10 m hát I. hely, o. d. 
Bajzáth Daniella (10. K oszt.), Pál Noémi (9. E oszt.) 4X50 m gyorsváltó  I. hely o. d. 
Marton Mária (9. A oszt.), Demeter Blanka (9. K. oszt.) 
2003. december 9-én Egerben tartották meg a Városi Diákolimpiai döntőket úszásban, ahol iskolánk tanulói a kö-

vetkező eredményeket érték el: 
Fiúk: III. korcsoport „A” kategóriában, igazolt versenyzőként 

Jakab Damján 5. C osztály 100 m gyors II. hely, 100 m hát II. hely, 
Göböly Attila 6. C osztály 100 m gyors IV. hely, 50 m pillangó I. hely, 
Jakab Damján (5. C oszt.), Törőcsik Attila (5. C oszt.), 6X50 m gyorsváltó III. hely 
Révész Csanád (5. C oszt.), Göböly Attila (6. C oszt.),  
Mezei Bence (6. C oszt.), Fekete Márk (6. C oszt.),  

 IV. korcsoport „A” kategóriában, igazolt versenyzőként 
Farkas Péter 8. C osztály 100 m gyors V. hely, 50 m pillangó III. hely, 

Leányok:  III. korcsoport „A” kategóriában, igazolt versenyzőként  
Jenes Janka (7. C oszt.), 100 m gyors IV. hely, 100 m mell V. hely 

III. korcsoport „B” kategóriában, nem igazolt versenyzőként 
Vincze Veronika 6. C osztály 100 m gyors II. hely, 50 m mell III. hely, 
Vincze Veronika (6. C oszt.), Guba Dorina (5. C oszt.), 4X50 m gyorsváltó I. hely 
Szalai Barbara (5. C oszt.), Gál Anna (6. C oszt.),  

IV. korcsoport „B” kategóriában, nem igazolt versenyzőként 
Bozsik Csilla (7. C oszt.), Szilágyi Szandra (7. C oszt.), 4X50 m gyorsváltó I. hely 
Bartha Viktória (7. C oszt.), Kiss Dóra (8. C oszt.), 

2003. december 16-án Egerben tartották meg a III–IV korcsoportnak a Megyei Diákolimpiai döntőit úszásban, 
ahol iskolánk tanulói a következő eredményeket érték el: 
Fiúk: III. korcsoport „A” kategóriában, igazolt versenyzőként 

Göböly Attila 6. C osztály 100 m gyors IV. hely, 50 m pillangó II. hely, 
IV. korcsoport „A” kategóriában, igazolt versenyzőként Farkas Péter 8. C osztály 100 m pillangó III. hely, 

Vincze Ádám 9. K osztály 100 m gyors II. hely, 100 m hát  III. hely 
Leányok:  III. korcsoport „A” kategóriában, igazolt versenyzőként  

Jenes Janka 7. C oszt.                       100 m gyors     VI. hely, 
III. korcsoport „B” kategóriában, nem igazolt versenyzőként 

Vincze Veronika 6. C osztály 100 m gyors II. hely, 50 m mell III. hely, 
Gál Anna (6. C oszt.) 50 m gyors  IV. hely 
Vincze Veronika (6. C oszt.), Rakamazi Réka (6. C oszt.), 4X50 m gyorsváltó II. hely 
Szalai Barbara (5. C oszt.), Gál Anna (6. C oszt.),  

IV. korcsoport „B” kategóriában, nem igazolt versenyzőként 
Bozsik Csilla (7. C oszt.), Szarvas Fruzsina (7. C oszt.), 4X50 m gyorsváltó II. hely 
Kácsor Fanni (7. C oszt.), Kiss Dóra (8. C oszt.), 

 Kísérő Bóta Mariann tanárnő volt. 
„KÖMAL-pontverseny” 

Az előző számunkban közöltük, hogy a 2002/03-as tanévben a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok megol-
dásaiban iskolánk tanulói milyen eredményeket értek el. Azóta megérkeztek az iskolák összesített eredményei is. 
Eszerint iskolánk végső eredménye 1855 ponttal a 12. hely. A KÖMAL „C” pontverseny végeredménye pedig 
18;1855 pont, amely az országos 5. helyet jelentette. Gratulálunk a versenyzőknek, a felkészítő tanároknak és a 
versenyzést koordináló Csák György tanár úrnak. 

 

„Édes anyanyelvünk” 
2003. október 19-én Sátoraljaújhelyen tartották meg az „Édes Anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny országos döntő-

jét, amelyen Ulviczki Réka 11. K osztályos tanuló képviselte iskolánkat, és teljesítményét emléklappal jutalmazták. 
 

Gárdonyi prózamondó verseny 
2003. október 28-án tartottuk meg iskolánk prózamondó versenyét, ahol a következő helyezések születtek: 

I. hely Kása Ádám  6. C osztály  felkészítő tanára: Dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő. 
II. hely Barta Viktória  7. C osztály  felkészítő tanára: Dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő. 

Molnár Zsolt  5. C osztály felkészítő tanára: Köves Eszter tanárnő. 
III. hely Szigili Blanka  5. C osztály felkészítő tanára: Köves Eszter tanárnő. 

Huber Mária  11. B osztály felkészítő tanára: Köves Eszter tanárnő. 
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Tantárgyi versenyek 
2003. október 31-én a hatvani Bajza József Gimnáziumban megrendezett „Pro patria et libertate” – II. Rákóczi 

Ferenc élete és kora című megyei történelem versenyen iskolánk csapata az V. helyet szerezte meg. A csapat tagjai 
Berta László, Bozsik Zoltán, és Eged Réka 12. K osztályos tanulók voltak, a felkészítést pedig Ballagóné Csernyák 
Éva tanárnő végezte. 

2003. október 12-én az „Egri csillagok” regionális történelem versenyen iskolánk Csathó Csanád, Odler Norbert, 
Vékony Gábor 11. K osztályos tanulókból csapata 45 indulóból a 10. helyen végzett. A felkészítő tanár Ballagóné 
Csernyák Éva tanárnő volt. 

Az Országos Általános Iskolai Tanulmányi Verseny (OÁTV) első fordulójában beküldhető dolgozatot írt: 
Örkényi Dávid  8.C osztály   angol nyelv szaktanár: Egedné Gerencsér Ildikó  

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) első fordulójában beküldhető dolgozatokat írtak: 
Kovács Ákos 12. K osztály történelem szaktanár: Ballagóné Csernyák Éva 
Szegedi Tamás  12. B osztály  matematika Csák György 
Sipeki Anett 11. A osztály német nyelv Rákné Sándorné 
Szegedi Tamás  12. B osztály  informatika Kovács Mária 
Rábai Orsolya  12. B osztály  informatika Kovács Mária 

A Katolikus Iskolák Matematika Versenyén az első fordulóból beküldhető dolgozatokat írtak: 
Lénárt Patrícia 8. C osztály szaktanár: Békési Zoltán 
Horváth Gábor 8. C osztály  Békési Zoltán 

Az Arany János Irodalmi Verseny első fordulójából beküldhető dolgozatot írt: 
Kovács Réka 10. K osztály szaktanára: Lapinskasné Máté Erika 

Tehetségkutató szavalóverseny 
2003. november 5-én tartottuk meg az elsősök tehetségkutató szavalóversenyét, ahol az alábbi eredmények szü-

lettek:  I. hely Zakar Klaudia  9. B osztály  felkészítő tanára: Hollóné Kocsik Judit tanárnő. 
II. hely Zvara Helga  9. E osztály  felkészítő tanára: Tóthné Török Anna tanárnő. 
III. hely Képes Kitti 9. K osztály felkészítő tanára: Köves Eszter tanárnő. 

Dicséretben részesülte k: Bábel Eszter  5. C osztály felkészítő tanára: Köves Eszter ta-
nárnő. 

Varga Ábel 5. C osztály felkészítő tanára: Köves Eszter tanárnő. 
Nász Barbara 9. A osztály felkészítő tanára: Tóthné Török Anna tanárnő. 

Népdaléneklési verseny 
2003. november 13-án a kollégiumban Eger város területén lévő kollégiumok között népdaléneklési versenyt tar-

tottak, amelyen kilenc diákotthonból huszonegy versenyző indult. A Korepta Katalin, Pappné Poór Mária (Lenkey Ált. 
Iskola tanárnői), Gyuris Ágnes (Tinódi Lantos Sebestyén Ált. Iskola tanárnője) által alkotott zsűri a következő ered-
ményt hirdette ki: I. hely Hajdú Krisztina (Szilágyi Erzsébet Gimnázium Kollégiuma) 

II. hely Vámos Fruzsina (Egri Csillagok Kollégium) 
III. hely Janovicz Zsófia (Sancta Maria Leánygimnázium és Kollégium). 

Dicséretet kaptak Szabó Szandra (Kereskedelmi Szakközépiskola Kollégiuma), Szabó Viktória (Kossuth Zsuzsa 
Szakközépiskola Kollégiuma), Pintye Orsolya (Egri Csillagok Kollégium). 

A résztvevőknek és a helyezetteknek gratulálunk! 

Népmese- és népballadómondó verseny 
2003. november 11-én volt a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumban a városi népmese- és népballada-

mondó versenyen Németh Mariann 11. E osztályos tanuló a II. helyezést érte el. Hollóné Kocsik Judit tanárnő készí-
tette fel a versenyre. 

2003. november 22-én a XII. könyvkukac napok keretében megrendezett a „Palócföld üzenete – palócföldi mesék” 
című megyei mesemondó versenyen a zsűri II. díját kapta Kása Ádám 6. C osztályos tanuló. Felkészítő tanára: Dr. 
Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő. 

Irodalmi pályázat 
2003. november 20-án a Tollforgatók megyei irodalmi pályázatán 120 pályázó közül Barta Viktória 7. C osztályos 

tanuló az I. helyet szerezte meg. Felkészítő tanára: Dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő. 

Rajzpályázat 
A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány rajzpályázatán Huszti Réka, Mezei Bence, Szűcs Annamária és 

Vincze Veronika 6. C osztályos tanuló dicsérő oklevélben és könyvjutalomban részesültek. Szaktanáruk Fedics Miklós 
tanár úr volt. 

******************** 

  



2003. Karácsony Színe s  Egri FEFE  23 
 

CSERKÉSZHÍRADÓ 
 
A 27. Dr. Lénárt János Emlékversenyen 2003. október 4-én iskolánk több csapattal indult, és a következő ered-

ményeket érték el: 
Felnőtt kategória: 

I. hely Csák György tanár úr, Csák Péter volt diákunk; Czene Boglárka, Kiss Adrienn, Tari Emese 12. B osztályos 
tanulók. 

V. hely Varga B. János, Köves Eszter, Kádár Judit, Papp Valéria, Gulyás Erika 
Ifjúsági kategória: 

I. hely Szókovács Balázs, Gáspár Gergő, Hajdú Attila, Telek Tamás 11. B osztályos tanulók. 
II. hely Halász Dóra, Pásztor Veronika 13. K oszt., Józsa Balázs, Sályi Mónika, 13.K osztályos tanulók 
IV. hely Holló Albert, Pálfalvi Gábor 12. A; Isó Gábor 13. K, Nagy Nándor 11. B osztályos tanulók. 
V. hely Takács Gábor, Gyökér Petra, Csuhay Rita 12. E oszt, Tari Ágnes, Nagy Ágnes11. B. osztályos tanulók. 

Gyermek kategória: 
V. hely Bátonyi Zsolt, Kiss Dóra, Juhász Katalin 8. C osztályos tanulók. 
 

******************** 

ÍGY ÍRUNK MI 
Látogatás a Hatvani temetőben 

Osztályom, a 10. A október 16-án a Hatvani úti temetőben 
járt.  

Történt ugyanis, hogy magyarórán szóba került: mi, mai 
ciszterci diákok nem tudjuk, hol vannak eltemetve iskolánk 
hajdanvolt híres szerzetes tanárai. Bántott bennünket a dolog, s 
ezért kapva kaptunk az alkalmon, hogy a közeledő Mindenszen-
tek előtt kimenjünk közösen a temetőbe. Az említett napon reg-
gel elindultunk, bár szemerkélt egy kicsit az eső, de ez nem 
tántoríthatott el bennünket. 

Megérkezésünk után körbe álltuk a vaskerítéssel körülkerí-
tett sírt, melynek fejfája egy hatalmas fehér márványtömb, me-
lyen egy nagy fekete kereszt található.  A keresztben bevésve 
és arannyal kifestve a ciszterci rend jelvénye, a kereszt alatt 
pedig kétoldalt 16 ciszterci atya neve olvasható, akik ide ebbe a 
sírba vannak eltemetve. Megtisztítottuk a sírkövet a lehullott 
levelektől, az elszáradt virágoktól, majd kis csokrunkat elhelyez-
tük, s gyertyákat is gyújtottunk. Végigolvastuk az atyák neveit: 
Szvorényi József, Varga Benő, Károly Asztrik, Fejér Adorján 
Géza, Kovách Demjén, Dr. Nagy Benjámin, Horváth Ágoston, 
Kápolnai Tecelin, Dr. Pataki Vidor János, Mayer Móric, Rédey 
Gerő, Szobek Lóránt, Dr. Maczky Valér, Mártz Sándor, Horváth 
Zsigmond és Rássy Paulin. Nekünk ők már csak nevek a már-
ványon, így az osztályfőnökünk - olvasmányai alapján -, három 
személyről mondott néhány mondatot. Próbáltuk elképzelni, 
hogy milyen lehetett a szigorú történelem tanár, dr Pataki Vidor, 
aki a vár régészeti feltárásából is kivette a részét; vagy az isko-
lában emléktáblát kapott Szvorényi József, aki a saját korában híres nyelvész és tankönyvíró volt; s az egri születésű 
filozófia tanár, Maczky Valér, akit leveleiben „Valér bátyám”-nak nevezett Gárdonyi. Majd a tanárnő szólt arról, hogy - 
ha nem is gondoljuk- a sírban nyugvó atyák óvó figyelme és gondoskodása kísér bennünket, mert mi ugyanannak a 
gondolatnak a mai megtestesülései vagyunk, amelyért ők egész életükben munkálkodtak. Nem lehetünk közömbö-
sek irántuk, nem feledhetjük el őket, mint ahogy egyetlen gyermek sem feledheti apját, és tanítóját. Ezután a Bibliá-
ból, a Jelenések könyvéből olvasott fel a tanárnő egy részletet, és végül az elhunytakért elmondtunk közösen egy 
imát. 

  Lezsák Dóra 10. A oszt. 

„Ilyenkor októberben-novemberben, amikor elbukott szabadságharcaink hőseire és családunk halottaira emléke-
zünk, legjobb a Jézus –ima. Szavanként átgondolva egészben átélve, reggel és este, ülve és menet közben: Uram, 
Jézus Krisztus, irgalmazz nekem, bűnösnek! Uram, Jézus Krisztus, irgalmazz nekem, bűnösnek! Uram, Jézus Krisz-
tus, irgalmazz nekem, bűnösnek!…”  Czakó Gábor 
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A kollégiumi „gólyák avatása” 
Mint minden elsős, mi is izgatottan vártuk ezt a napot, mert már hetekkel november 5-e előtt figyelmeztettek a nap 

jelentőségére a kollégium idősebb, megviseltebb lakói. Mi, kezdők készültünk is rendesen, négy csoportba verődtünk, 
és jelmezkészítéssel próbáltuk leplezni izgalmunkat. Meg is születtek a bantu négerek, a kerti törpék, az eszkimók, és 
valami távoli bolygóról megérkeztek az ufók. A rendezők pontozták a jelmezeinket. Majd következtek a feladatok. 
Táncolni kellett, ami még sikerült is, de a versírás már kevésbé. „Vezetni” tanultunk, amitől teljesen „kipirosodtunk”. 
Gyerekkorunk klasszikusát, „Kiskacsa fürdik…”-et kellett áthangszerelni egy lavór málnaszörpben állva, egy seprővel 
a kézben. Lisztet fújtunk egymás arcába, szétfolyt a tojás a fejünkön, mustáros-kecsapos arcfestésen estünk át, me-
getettek mindenféle finomsággal (olivabogyó, kiwi, citrom, joghurt…). Majd következett a Nagy Ő, azaz bekötött 
szemmel szerelmet kellett vallani néhány meghívott fiúnak, Bisztriczky tanár úrnak, Klári néninek és az igazgatónő-
nek. Be kell vallanunk, hogy azokban a percekben nem igazán éreztük jól magunkat, de hátra volt még a legnagyobb 
megpróbáltatás az eskü szövegének elmondása. Ehhez az előttünk álló bal lábát a bal kezünkbe, bal fülét a jobb 
kezünkbe kellett fogni. Ilyen kifacsart testhelyzetben kellett megfogadnunk minden lehetséges, és lehetetlen dolgot, 
amire már alig-alig emlékszünk. 

Ezzel a felsőbb évesek számára az igen mulatságos rendezvény véget ért. Mi számunkra emlékezetes marad az 
este, már csak azért is, mert most már teljes jogú kollégistaként feltakaríthattuk az ebédlőt.  

Nász Barbara és Gregor Ildikó a 9. A osztály kicsi gólyái 

Én, … a  Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium pelyhes gólyája fogadom, hogy 
ciszter diákhoz méltón nem dohányozom, alkohol tartalmú 
italt nem fogyasztok. 

A nevelőknek és a felsőbb éveseknek maximális tiszte-
letet adok, hangosan, érthetően, már messziről előre kö-
szönök; az ajtóban, az étkezőben előre engedem őket. Az 
ebédlőben az asztalt és a tálcát nem borítom rá senkire. 

A zuhanyozóba mindig utoljára és pufajkában megyek, 
hogy minden felsőbb éves meleg vízben fürödhessen. A 
wc-t rendeltetésszerűen a megfelelő célokra használom. 

A portás néni örömére a kimenő kártyát mindig leadom, 
és a bejárati ajtót becsukom, „mert fűtünk". 

Az ablakot kommunikációs célokra nem használom. A 
hímgólyákkal csak az irodalmi olvasmányaimat beszélem 
meg, és azt is csak levélben. 

A konyhás legényekkel ki nem kezdek, a vacsorát maradék nélkül elfogyasztom. 
A lámpaoltást követően a szobámba vonulok, és a közös esti hálaadás után nyugovóra térek. A gipszkartonfalat 

nem borítom rá a szomszéd szoba lakóira. 
A folyosón nem kiabálok. 
A számítógépekhez évente csak egyszer ülök, s akkor is csak a portalanítás céljából. 
A csütörtök esti nagytakarításkor tülekedem, hogy az utolsó évesek szobájában rendet rakhassak. 
A szentmiséken ministrálásra és olvasásra önként jelentkezem. 
A ciszter elődeimre, jelenlegi osztálytársaimra és nevelőimre szégyent soha nem hozok. 
Isten engem úgy segítsen! 

Egy hét múlva a csoportok egy-egy műsorszámával folytatódott a gólyák bemutatkozása. Így látható volt a Vizs-
ga, avagy az elveszett érettségi bizonyítvány pótlása, A rátóti csikótojás, Restás Barbara (9. K oszt.) álma és egy 
zenés műsor, amelyet Bolyki Viktória, Oláh Adrienn 9. E osztályos, Németh Mariann 11. E osztályos tanulók közös 
szerzeménye - Petőfi Sándor után szabadon - vezetett be:  

 

Hidegen süt le a téli nap sugára 
Az ég tetejéről a kollégium falára. 
Fölösleges dolog sütnie oly nagyon, 
Itt mindenkinek úgyis jókedve vagyon. 

Szerelem tüze ég fiatal szívünkben, 
Nem megyünk mi suliba a jövő héten. 
Majd a hétvégén hülyülünk egy nagyot, 
De csak akkor, ha ezen a napon már túl vagyok 

Ircsi néni figyelmeztet minket, amint kilépünk: 
Hogy zárjuk be az ajtót, mert tél van, és fűtünk. 
Meg is tesszük gyorsan, és sietünk a suliba, 
el is unjuk, de már nem megyünk a koliba. 

Fogadalmunkhoz hűen ügyelünk magunkra, 
a wc-t is rendeltetésszerűen használjuk naponta. 
Vége van a versnek, már el is mehetünk, 
de hátra van még az utolsó remekünk. 

Majd az Irigy Hónaljmirigy együttes Szarkaláb című zenei számára feledhetetlen táncot lejtettek Bolyki Viktória, 
Oláh Adrienn 9. E osztályos, Király Réka, Antal Angelika, Kovács Bernadett 5. C osztályos tanulók. 
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Az alábbi képek a műsorszámok egy-egy jelenetét örökítették meg: 
 

A Szűzanya hívása Medugorjeba 
Sokaknak Bosznia nevére a háború és nyomorgó emberek képe jut eszükbe. Utunk során észrevehetők még a háború 

nyomai, a szétlőtt házak is, de láthatóak már gyönyörűen kiépített városrészek is. A mohazöld színű Neretva folyó völgyé-
ben márvány és gránithegyek között vezetett az utunk. Zarándoklatunk alatt gyakran elővettük "jó fegyverünket", a rózsafü-
zért és imádkoztunk. Idegenvezetőnk, Orbán Gábor és a lelki vezetőnk, Fejes János esperes atya részletesen beszélt a 
helyről, a jelenésekről, a háborús időszakról és a jelenlegi viszonyokról.  

Az első jelenés 1981. június 25-én történt, s azóta is naponta 1-2 percen át tart. A Szűzanyát csak hat látnok: Vicka és 
Ivanka Ivanovic, Mirjana és Ivan Dragicevic, Marija Pavlovic és Jakov Colo láthatják. Közülük már néhányan az egyház 
szolgálatába álltak. Olykor megadatik egyeseknek az a kegyelem is, hogy ők is észlelhetnek egy-egy jelet. Ennek a kegye-
lemnek mi is részesei lehettünk. A jelenéseket percre pontosan tudják, s ezeket egy-egy természeti jelenség is kíséri. Ilyen 
a virágillat, főként a viola, a csalogató madárcsicsergések és gyengéd szellő, melyek még kevéssel a naplemente előtt 
játszódnak le. Ekkor néhány percre megáll az élet, mindenki a maga nyelvén a látnokok imáját (Miatyánk, Üdvözlégy, Di-
csőség) ismétli újra és újra, míg véget nem ér a látomás. 

A Szűzanya szerint Medugorje Fatima és Lourdes folytatása. Égi Anyánk üzeneteiben visszatérő gondolat a béke, a hit, 
a megértés, az ima és a böjt. A helybéliek a Szűzanyát Kraljica Mirának vagy Gospának nevezik. Az Ő kérésére alakították 

ki azt az épületegyüttest, amelyről képet is hoztam. Az 
amfiteátrum 1500 férőhelyes, közepén keresztelőkút van, 
amely felett márványból faragott bárány áll, s amelyből víz 
folyik a kútba. Medugorjének ma már létezik saját rádiója 
is, melynek köszönhetően ki-ki a maga nyelvén meghall-
gathatja akár a szomszédos településeken is a Gospa 
üzenetét gyermekeihez. Főleg Olaszországból érkeznek 
ide festők, akik a látnokok elmondása alapján próbálják 
megörökíteni a Szent Szüzet, ám munkájuk sohasem éri el 
a kívánt eredményt, csupán egy lépéssel jutattak közelebb 
a valósághoz.  

Két hegyről – a Jelenések hegyéről és a Krizsevácról– 
is érdemes részletesebben szót ejteni. Mindkettőre félel-
metesen nehéz és boka-törő utak vezetnek fel, mégis idős 
és fiatal, egymást segítve halad fölfelé, hogy zarándokútját 
teljessé tegye. Voltak olyanok is, akik ezt mezítláb vagy 

térden állva tették meg. Érkeztek ide már a Távol-Keletről, Angliából és a távoli Amerikából is, de a szeretet által mindenki 
megérti egymást. A hit itt valóban nagy, csupán a templom bizonyult néha meglehetősen szűkösnek. Mi is kénytelenek 
voltunk a templom ajtóban végigállni a szentmiséket. 

A közel 500 főnyi magyar zarándoksereggel 5 atya és közel 10 esztergomi kispap is tartott. Igazán büszke voltam arra, 
hogy ottlétünk alatt háromszor is ministrálhattam, s hogy engem bíztak meg a magyar zászló hordozásával. A zarándokla-
tunk egyik csúcspontja a Krizsevác-hegyi keresztút volt, mely méltán viseli a világ legnehezebb keresztútja nevet. A félelme-
tes kövek láttán először megrökönyödtem, de fölfelé már egyik kezemmel édesanyámat, a másikkal pedig egy ferences 
nővért segítettem. Útközben természetesen a rózsafüzért végeztük. A tetőn ott állt a krizseváci nagykereszt, onnan pedig a 
panoráma leírhatatlanul gyönyörű volt. Az estét még ugyan megvártuk, de aztán elindultunk hazafelé, bár szívének egy 
darabkáját talán mindenki otthagyta. 

Egyszer az egyik látnok megkérdezte a Szűzanyátől, hogy miért ilyen gyönyörű. "Mert szeretlek benneteket" - válaszolta 
a Szűzanya. Tudjunk hát szeretni, mert a szépség és a szeretet belülről árad. 

Kormos Péter Pál 10. A oszt. 

 



26 Színe s  Egri FEFE  2003. Karácsony  
 

A fatimai üzenet 
Isten kegyelméből, s a Názáreti Család nemzetközi lelki mozgalom nővérei-

nek meghívására igent mondhattam egy lelkigyakorlatra való meghívásra. 
A közösséget már régóta ismerem, hiszen 2000-ben teológiailag lektoráltam 

a lelkiséget bemutató könyv magyar nyelvű fordítását.  
A lelkigyakorlat 2003. november 13–18-án Portugália fővárosában, Lissza-

bonban volt. Jó volt újra közöttük lenni, rendkívüli szeretettel vettek körül. Közös 
imák, elmélkedések, előadások, közös szentmise, „megosztás” (csoportos 
beszélgetés), lelki beszélgetések. Az embernek ilyenkor komolyan szembe kell 
néznie önmagával, s értékelnie kell az Istennel való kapcsolatát. Fantasztikus 
érzés azonban megtapasztalni a szeretet és az ima egységét a nyelvi nehézsé-
gek ellenére is. A konferenciákon (előadásokon) mindig 2–3 nyelvre fordítottak, 
de a szentmiséken mindenki a saját anyanyelvén imádkozott. Ennek ellenére 
nem egy bábeli nyelvzavart éltem át, hanem egy csodálatos összhangot. Az ima 
szimfóniáját egy nagy zenekarban, melyet a bennünk lakó Szentlélek Isten 
vezényel. 

A lelkigyakorlat végén a portugál nővérek elvittek bennünket Fatimába, Eu-
rópa egyik leglátogatottabb kegyhelyére. Útközben Nasare-ban megálltunk az 
Atlanti-óceán partján. A végtelennek tűnő kékség teljesen lenyűgözött minden 
résztvevőt. Fatima Portugália fővárosától kb. 120 km-re északra fekvő település. 
A kis városka Mohamed próféta lányáról. Fatimáról kapta a nevét, még a mór 
megszállás idején.  

1917. májusától októberig minden hónap 13. napján a déli órákban megje-
lent a Szűzanya Cova da Iriában három pásztorgyermeknek: Luciának (10 éves), Ferencnek (9 éves) és Jácintának (7 
éves). 

Ezeket az eseményeket egy évvel előzte meg az angyal három fontos jelenése, aki előkészítette a kis pásztorokat az Is-
tenanya látogatására. Az angyal és a Szűzanya jelenéseivel az egyházban új lelkület indult el, amit egyszerűen fatimai 
üzenetnek nevezhetünk. Az angyal meghirdette, a Szűzanya megkoronázta és a három pásztor elsőként élte meg azt az 
üzenetet, amelyet ma példájukra Krisztus titokzatos testében többmillió hívő gyakorol.  

Az üzenet lényege: 
• engesztelést saját bűneinkért és helyettesítve minden ember bűneiért, felajánlást Mária Szeplőtelen Szívének 
• rendszeres imádságot, különösen a mindennapi Rózsafüzért 
• áldozatokat, hűséges kötelességteljesítéssel 

A két kis látnokot (Ferenc és Jácinta) korán magához szólította az Úr, amit a Szűzanya előre megmondott nekik. Ma a 
boldogok között tisztelhetjük őket. Lúcia még ma is él Portugáliában, és egy kontemplatív (szemlélődő) apácarend tagja 
(sarutlan karmeliták). Ha a Szentatya (II. János Pál pápa) Fatimában járt, akkor mindig személyesen beszélt Lúcia nővérrel.  

Isten kegyelmének és szeretetének megtapasztalása leírhatatlan élmény. A jelenések és a sok millió zarándok imája 
megszentelte Fatimát. A Mária kegyszobrot (1920-ban készült) minden körmenetben ünnepélyesen viszik a zarándokok. 
Magyar nyelven imádkozhattuk a Rózsafüzért a kegyszobor előtt. Felemelő érzés volt, hogy a nemzetközi nyelvek mellett 
magyar nyelven is felcsendülhetett az Üdvözlégy Mária. Égi Édesanyánk oltalmába ajánlottam szeretteimet, és természete-
sen iskolánkat is! A másik nagy öröm akkor ért, amikor a csoporttal elindultunk a keresztutat végezni. Kiderült, hogy a ke-
resztút állomásait, a kálváriát és a Szt. István kápolnát magyar hívők építtették 1956-ban. Büszke voltam arra, hogy magyar 
vagyok, s hogy szent királyunkat Portugáliában is ismerik! 

Isten ajándéka volt számomra ez az út, s ezúton szeretnék köszönetet mondani az iskolavezetésnek, hogy lehetőséget 
kaptam erre a csodálatos lelki feltöltődésre.                 Karóczkai Júlia tanárnő 

 
Országos Mátra Kupa 

A gyöngyösi Városi Természetbarát Szövetség által szervezett Mátra Kupa versenyre 2003. október 25-én került sor. 
A versenyen A, B, C, azaz felső -, közép - és alapfokú kategóriák voltak, a terep pedig a Mátraházától északra levő Vörös-
marty Turistaház térsége volt. A benevezettek az Alföldről, a Dunántúlról, többségükben azonban Budapestről érkeztek, de 
más tájegységek is képviseltették magukat. Heves megyéből is több csapat indult. Mi a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázi-
umot képviseltük A és C kategóriákban. Az A kategóriájú pályán indult: Csák Péter iskolánk volt diákja és Telek Tamás 11. 
B osztályos tanuló; C kategóriában pedig: Nagy Ágnes 11. B, Nagy Éva 9. E, Szókovács Balázs 11. B osztályos diákok és 
Csák György tanár úr. 
A mi C kategóriás pályánkon 4,8 km-es útvonalon kellett végigmennünk, s meg kellett találnunk azt a 11 bóját, amit ezen az 
útszakaszon rejtettek el a rendezők. Nehezítette a feladatunkat, hogy olykor bizony több bóját is megpillantottunk egyszerre, 
de a 3-4 bójából nekünk kellett hirtelen döntéssel kiválasztani a számunkra kijelölt egyetlen megfelelőt. Csák tanár úr útköz-
ben sok érdekességre felhívta a figyelmünket, ezáltal is közelebb kerültünk a természethez. Amikor már a hetedik bóját is 
megtaláltuk, tanár úr azt tapasztalta, hogy elég jól tájékozódunk a térkép segítségével, ezért azt ajánlotta, hogy a hátralevő 
szakaszon önállóan keressük meg a többi bóját. Éva úgy döntött, hogy tanár úrral menetel tovább, Balázs és én előremen-
tünk, hogy korábban érjünk be a célba. Egy negyedórával előztük meg lemaradt csapattársainkat. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat, szívesen megyünk legközelebb is. Nagy Ágnes 11. B oszt. 
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’38-as diákemlékeimből… 
 

Egy különös nap az iskolában 
 
Azon a felhős őszi napon, hatvanöt éve, úgy indultam 

el az iskolába, hogy nem tudtam semmit az ország-világ 
megbolydulásáról. Nem volt még rádiónk, nem tudhat-
tam, hogy az előző nap késői óráiban megszületett az 
úgynevezett első bécsi döntés, a német és az olasz kül-
ügyminiszter kötelezte Csehszlovákiát a Felvidék déli 
részének visszaadására. – széttört a trianoni abroncs. 
Óriási volt a nyüzsgés, kiabálás az épületben. Nyilvánva-
ló: itt ma nem lesz tanítás. Már becsöngettek, de minden 
zajlott tovább, tanár sehol. Egyszer csak egy felsőbb 
osztályos fiú bedugja a fejét  az osztálytermünk ajtaján, 
és elkiáltotta: „Az énekesek menjenek az énekterembe, 
próba lesz!” Mentem én is, mint az iskolai énekkar tagja 
(tenor…), Gyorstalpalásszerű készülődés a Te Deumra. 
Igazából be sem tudtuk fejezni a próbát, át kellett vonul-
nunk a templom kórusára. 

Énekeltük, amit és ahogy tudtunk. A latin Te Deum 
laudamus-szal kezdtük; jól ismertük, a próbán történt 
egyszeri eléneklés után hiba nélkül adtuk elő, Glóriára 
Ludovico Crossi da Viadana (1564–1627) szárnyaló, 
boldog Exultate iusti-ja  hangzott el. A Hiszekegyre a 
„magyar” Hiszekegy  jutott – a szentmise Credo-tételének 
„hazafias” giccsváltozata. Nem hibáztatom érte a karna-
gyunkat, drága emlékű matematikatanáromat, Rássy 
Gyula bácsit, foglya volt a helyzetnek és a légkörnek. 
Felhangzott Halmos László 97. zsoltára (Sík Sándor szö-
vegével), orgonakísérettel, mert a szólamok támasz nél-
küli begyakorlására nem maradt időnk. A szertartás ter-
mészetesen a Himnusszal ért véget. 

A misét celebráló iskolaigazgatónk felment a szószék-
re; nem emlékszem már, hogy a szertartásnak melyik 
mozzanata után. (A Zsinat előtt ez nem volt teljesen tisz-
tázott szabály.) Annyira megrázta a nagy hír, hogy nem 
tudott szentbeszédet tartani. Néhány, szinte ellenőrzés 
nélkül kiejtett mondata arról szólt, hogy a kegyelemnek 
ettől a csodálatos órájától kezdve nem szabad elhangzani 
káromkodásnak, amely addig a nap minden órájában 
szállt a magyar földről az ég felé. Aztán egy hangos pa-
rancs jött a szószékről: „Álljatok fel!” diák, tanár felállt. 
„Esküdjetek meg, hogy nem nyugszotok addig, amíg 
minden elszakított föld vissza nem tér az országhoz!” A 
tömeg eskümondásától visszhangzott a templom. 

Addig kábult voltam a több száz diákot összefogó erős, 
mégis bizonytalan érzelemtől. Ettől az esküjelenettől 
megijedtem. Mi lesz ebből? Milyen ára lesz? Pedig hirte-
lenjében nem is jutott eszembe, hogy a visszacsatolást a 
két fasiszta diktátor álságos nagylelkűségének köszönhet-
jük. Az még inkább, hogy valószínűleg teljesíthetetlen 
ígéretet ettünk a lelkiismeretünknek. (Jóval később, egy 
személyes beszélgetésben az igazgató úr elismerte, hogy 
a Nagy-Magyarország teljes visszaállítása lehetetlen.) 

Az események félszázados évfordulóján Doromby 
Károly katolikus közíró így emlékezett a Vigiliában a 
visszacsatolásra: „Túl magas volt az ár, és végül az árú is 
elveszett.” Tőle tudjuk azt is, hogy a felvidéki magyar 
értelmiséget ugyanaz a szorongás fogta el, amelyik en-
gem a templom kórusán.Sajnos a megőrült idő igazolta 
félelmeinket. 

 
Aki szégyellte az iskolát 
 
Úgy emlékszem hatvanöt éve történt, ez is lehet jubile-

um. De talán tévedek, s a dolog egy évvel korábban esett 
meg. 

Még nem terjesztették a leventeképzést az iskolákra, de 
minden hét egy tornaóráját katonai előképzésre használ-
ták. fel. (A diáknyelv „bakaóráknak” hívta; a mi isko-
lánkban ezt az elnevezést nem hallottam.) Akkoriban egy 
joghallgató volt a kiképző. Nagyon udvarias, kartársias 
fiatalember, urazott bennünket. Egyszer eljött megnézni a 
„kiképzést” a helyőrség egyik tisztje, úgy emlékszem, 
alezredes. Télutóján, vagy tavasz elején. A 
prímuszudvaron felsorakozva várta az osztály (amelyik-
nek diákja voltam, Erdélyi Guidó tanár úr osztálya).Az 
alezredes úr belépett a kapun. Se szó, se beszéd, még 
köszönés sem, elkezdett ócsárolni bennünket: micsoda 
tehetségtelen társaság, még állni sem tudnak rendesen stb. 
– ahogy akkortájt a kaszárnyákban szokás volt. De a 
kaszárnyai szabvány-mondanivalót kiegészítette egy 

megjegyzéssel. „Szégyellem, hogy ebbe az iskolába jár-
tam.” Ilyet soha azelőtt meg azután nem hallottunk. A mi 
iskolánkat senki sem szégyellte, azok a diáktársak sem, 
akik 1945 után kommunista párttagok lettek vagy a mate-
rializmus valamely más változatához csatlakoztak. 

 
A „vendég” a bárdolatlan bemutatkozás után néhány 

mutatványt kívánt látni, olyanokat, amelyeknek nem sok 
közük volt a honvédelemhez. Például „fegyverfogáso-
kat”, fapuskákkal. Látogatásának egyetlen pozitív emlé-
ke, hogy eléggé gyorsan eltávozott. 

Később egyszer-kétszer láttam még az utcán. 1944 után 
egyszer sem. Hazatért vajon, és itt élt segédmunkásként 
vagy krajcáros nyugdíjasként? Vagy Nyugaton maradt, és 
új életet kezdett túl az ötvenedik évén? Nem tudom. 

Pedig egy kérdés erejéig tárgyalni kellett volna vele. 
Megkérdezni: valóban szégyellnie kell-e hajdani iskolá-
ját, vagy inkább az iskolának kellene szégyellnie őt? 

Dr. Bán Ervin 
––––––––––––––––––––––– 
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Ágoston Julián versei 
 
Ágoston Julián irodalmi hagyatékát gyűjtögetem már 2001 tavasza óta, erre biztatott Rónay László irodalom-

történész professzor, Julián családi barátja, tisztelője, pedagógus kollégája. Újságokban, folyóiratokban sok 
megjelent versét sikerült megtalálnom, még többet a gép- és kéziratban fennmaradtak közül Ágoston Zsolt, Juli-
án unokaöccse közreműködésének köszönhetően. A zirci levéltárban őrzött kéz- és gépiratok között – köszönet 
Hervay Levente atya segítségének – találtam Julián egyik, halála (1969. márc. i8.) előtt pár nappal írott levelére. 
Akkoriban nem „otthon” lakott, betegsége miatt segítőre szorult. A legtöbb versét közlő Katolikus Szó – kéthe-
tente megjelenő hitbuzgalmi lap – szerkesztőségébe küldött levélhez két verset mellékelt. Az egyiket – Bőjti szelek 
– a lap 1969. márc. 23-i számában, már halála után közölte.       

A levelét és a hozzá mellékelt másik verset – Tavasz – az alábbiakban olvashatjuk.              O. Gy. 
 
Édes Egybarátom, 
 

íme, két újabb vers: a rövidsoros talán kellő tördeléssel könnyen be-
szorítható (oszloposan ui. hosszú volna, de ezt már Te jobban tudod. 
Persze mindez csak ürügy, hogy magamról írjak. Megvagyok, báréppen két 
hete megint 39 fölött volt a lázam, s egy hétig kb. 37 körül minden 
nap. Most megint jól vagyok, mint a gépelésből is látod, s talán pár 
hét múlva hazaenged az orvos. 
Jó hír: lehet, hogy még ezidén lebontják ékes wigwamomat, s akkor va-
lami elfogadható lakást kapok, remélem. Pedig nagyon szerettelek volna 
ebben a régiben is fogadni, no talán még alkalom nyílik rá. 
Boldog húsvéti ünnepeket kívánok, ha addig nem írnék vagy nem talál-
koznánk. Zsuzsikának is kézcsókkal együtt. A régi és változatlan bará-
ti hűséggel ölellek és csókollak egykomád 

(1969) márc. 14.       (Imre) 
 

TAVASZ 
  

 
 
 
Kék ormokon 
felhő lebben 
felhő lebben 
szellő rebben 
tavaszi fák 
rügye pattan 
rügye pattan 
száz alakban 
és mosolya 
rájuk kacag 
rájuk kacag 
s tova szalad 
szalad a sok 
bokor alatt 
bokor alatt  
virág-ajak 
virág-ajak 
mézet váró 
szűzi szirmot 
napra táró 
 

 
 
 
 
szívemben is 
tavasz-dallam 
tavasz-dallam 
röpke dalban 
illan már a 
hegyek felé 
hegyek felé 
viszi a szél 
rácsorog egy 
friss faágra 
friss faágra 
s lesz virága 
virága lesz 
futó napnak 
futó napnak 
napnyugatnak 
vele száguld 
szívem lángja 
nappal felleg 
este fáklya 

megpihen a  
hegyek ormán 
hegyek ormán 
elült orkán 
pihegése 
mint madáré 
kis madáré 
fecskepáré 
lázas ütem 
néha megáll 
újra indul 
újra indul 
megint megáll 
hanyatt fekszem 
szívem vére 
ráfröccsen az 
égi kékre 
eláll lassan 
pihegése 
felhők mögül 
kéz nyúl érte 
s fáradt szívem 
belesimul 
a rácsorgó  
égi kékbe 
Isten áldó 
tenyerébe 

1969.3.4. 
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In memoriam DR. DEBRECZENI IMRE SIXTUS 
 

 
tven év telt el azóta, hogy Sixtus atya , a fiatal 
ciszterci szerzetes a küzdő egyházból a győze-
delmes egyházba költözött. Félévszázad eltelté-

vel is sokan élnek és emlékeznek rá ma is azok közül, 
akiket személyes példaadásával és tanításával Krisztus-
hoz vezetett, vagy tovább segített a keresztény élet meg-
valósításában, az evangéliumi igazságok, elsősorban az 
Isten- és  
emberszeretet életté váltásában. 

Emlékezni rá, felsorolni 
számtalan jótettét – hívei részé-
ről ez a kegyelet. Ám ami még 
ennél is fontosabb, hogy hívei 
ma is hűséges zarándokok, nem 
térnek le az általa mutatott 
helyes útról – ez maga a kegye-
lem. 

Debreceni Imre Sixtus 1917-
ben született Székesfehérváron. 
Ikertestvére a keresztségben a 
Gyula nevet kapta. Édesanyjuk 
az ikrek szülésébe belehalt, ám 
a két fiú, Imre és Gyula Isten-
nek szentelt életre kapott meg-
hívást: mindketten szerzetesek 
lettek. Az édesapa második 
házasságából született újabb 
ikrek: Miklós és László is pa-
pok lettek. 

Imre középiskolai tanulmá-
nyait Székesfehérváron, a cisz-
terciek gimnáziumában végez-
tekitűnő eredménnyel. Kaszap 
Istvánhoz, aki osztálytársa és 
egyben cserkésztársa volt, szoros barátság fűzte.  

1935. augusztus 29-én lépett a ciszterci rendbe. A Sor-
bonne-on és a bolognai egyetemen tanult. Magyar-francia 
–olasz szakos tanári oklevelet és doktorátust szerzett. 
1942. június 21-én szentelték áldozópappá. 1942–43-ban 
gyakorló tanár volt Budapesten. Ezután 1943-ban segéd-
lelkészként Előszállásra, majd 1945-ben plébánosként 
Nagykarácsonyra kerül. Ez a kis település a ciszterci rend 
szétosztott földbirtokán fekszik, Székesfehérvártól 10 
kilométerre. Sixtus atya keresztútjának egyik stációja 
éppen ehhez a faluhoz, Nagykarácsonyhoz fűződik. Tör-
tént, hogy a falubeli katolikus kántortanítót hanyagságok 
és hitellenes magatartása miatt az egyházi- és tanügyi 
hatóság felfüggesztette. Erre a sértett tanító úgy reagált, 
hogy a falubelieket a plébános ellen hangolta. Amikor 
1947. szeptember 7-én, vasárnap a nagymiséről kijött 
Sixtus atya felbőszült férfiakkal találkozott. Ezek földre 
teperték, és ütni, rugdosni kezdték. A templomból kitódu-
ló hívek azonban megmentették plébánosukat. Ezután a 
felbőszült támadók népgyűlésen aláírásokkal követelték, 
hogy a lelkipásztor távozzon a faluból.  

1948-ban kerül Egerbe, ahol a ciszterci plébánia veze-
tésére kapott megbízást. Itt fellendítette a hitéletet: csa-
ládközösségek alakultak, megoldotta az öregek, szegé-
nyek gondozását, a templom fűtéséről is gondoskodott. A 
nyári lelki napokon és plébániai kirándulásokon sok száz 
hívő vett részt. Gyermekfoglalkozásai korcsoportok alap-
ján szerveződtek, minden csoport jól felkészített vezetőt 

kapott. A sokszínű plébániai 
élet koordinálását maga vé-
gezte. A város területére de-
portált üldözötteknek a maga 
szerzett kályhákat nemegyszer 
a hátán cipelte ki, hogy a 
hajlékukat elhagyni kénysze-
rült emberek a disznóólakból 
átalakított szükséglakásokban 
fűteni tudjanak. Gyakran 
előfordult az is , hogy a város 
szélén sok elgyengült öreg 
háza előtt a járdát havazás 
után, még hajnali sötétban 
Sixtus atya söpörte tisztára, 
hogy ne kelljen büntetést 
fizetniük. 

1951-től kertészeti napszá-
mos volt Egerben. Az állam-
hatalom őt sem engedte pap-
ként működni. Ismerősöknél 
olasz-, francia- és latinórákat 
tartott. Megszervezte és irá-
nyította a magánházaknál 
történő hátom-négy fős cso-
portokból álló illegális hitok-
tatást. Ugyanebben az évben 

rendőri felügyelet alá helyezték, többször megfenyeget-
ték, Eger város területét nem hagyhatta el. 1953 őszén 
Sixtus atya elmesélte (ezt szemtanuk is megerősítették), 
hogy két alkalommal a nyílt, szabad úton halálra gázolták 
volna, ha az autó elől nem ugrik az árokba. Zúzódásokat 
szenvedett, de megmenekült. 

1954. február 21-én vasárnap délután háromnegyed há-
romkor Sixtus atya a Széchenyi utcán, a Tűzoltó tér fölöt-
ti szakaszon, az úttest szélén szabályosan közlekedve 
maga mellett tolta kerékpárját, amikor egy „katonai” 
személygépkocsi halálra gázolta. Kb. húsz méterrel távo-
labb ugyanez az autó egy, az úttesten talicskát toló, öt-
gyermekes szombatista (vagy adventista) lelkészt is 
agyongázolt. A kocsiban ittas sofőr és viháncoló lányok 
ültek. Később a megrendezett bírósági tárgyaláson enyhí-
tő körülményekre hivatkozva felmentették a két lelkészt 
elgázoló soffőrt.  

A tragikus hír megdöbbentette Eger lakosságát. Az em-
berek az esti sötétben és a következő napokon is csapa-
tostól keresték fel ezt a helyet, némán álltak a járda szélén 
és imádkoztak. Mindenki meg volt győződve, hogy nem 
véletlen baleset történt.  

Ö
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A temetés időpontját február 24-én, délután három órá-
ra tűzték ki. Az államhatalom ezt is megakadályozta. A 
holttestet a kórház hullaházából titokban Székesfehérvár-
ra vitette, hogy ott temessék el. A temetési szertartást Ács 
Kajetán ciszterci atya végezte. Először a temetőben ka-
pott nyughelyet, majd két évtizeddel később exhumáltáka 
sírt, és Sixtus atya testének földi maradványait a székes-
fehérvári ciszterci templom altemplomában helyezték 
örök nyugalomra.  

Vértanúsággal végződött szerzetespapi útja ma is példa 
és meghívás az Isten- és emberszeretet tevékeny megva-
lósításáért minden áldozatra kész, megalkuvás nélküli 
tiszta életre. 

E cikk írója hálát ad Istennek, hogy Sixtus atya felké-
szítette és elvezette az eucharisztikus Jézussal való talál-
kozásra. 

(Csák György ciszt. gimnáziumi tanár) 

 

––––––––––––––––––––––– 
 
 

DIÁKSZÖVETSÉGÜNK FELHÍVÁSÁT MELLÉKELJÜK ÚJSÁGUNKHOZ: 
Erősítsük kapcsolatunkat mai iskolánkkal és sorainkba hívjuk végzős diákjait. 

 

Ennek érdekében 
– Szövetségünk jutalmazni kívánja azokat a példát mutató, keresztény szellemiségű ciszterci diákokat, akik 
kitűnnek tanulmányi eredményükkel. 
– Szeretnénk, ha öregdiáktársaink közül többen közvetlenül is elmondanák a mai ciszterci diákoknak ta-
pasztalataikat és véleményüket mit adott számukra az iskola 
– Segítjük és támogatjuk diákszövetségünk ifjúsági tagozatának megalakulását. 

Kérjük olvassátok el a mellékelt felhívást! 
– Támogassátok e kezdeményezést véleményetekkel és tanácsaitokkal, melyet írjatok meg a Diákszövetség 
címére, 
– anyagiakkal, melyet az Alapítványunk folyószámlájára fizessetek be a Felhíváshoz mellékelt csekken 
– a tavaszi közgyűlésünkön mondjátok el véleményeteket és tanácsaitokat. 

 
 

*********** 
 

BORZAVÁRI EMLÉK 
 
Vízkereszt ünnepe, Kiskarácsony amolyan rejtett ün-

nep: a háború óta munkanap, de 51-ben még természete-
sen ünnepi liturgiával és szentmiserenddel tartottuk meg. 
Előző nap borzavári kisegítő lelkész voltam. 4-én este 
telefonértesítés érkezett: Alán* égési sérüléseket szenve-
dett, ágyban fekvő beteg, segítsük ki. Hajnali 4-kor in-
dultam, délutáni séta címén sokszor mentünk mint kleri-
kusok Borzavárra, a 6–7 kilométeres nem nagy távolság, 
de akkor 25 centiméteres hó lepte a Pintér hegyet, nehéz 
volt átgázolni. A találkozás kölcsönös vidámkodással 
járt: Alán örült, hogy látott, én meg a történetén örültem. 
Disznóvágási tilalom volt (pontosabban: a beadási köte-
lezettség teljesítéséig saját célra nem volt szabad, de ki 
vág először – másnak?), a borzavári plébánián három 
nővér dolgozott a háztartásban Alán édesanyján kívül, az 
ünnep előtti figyelést ügyesen kivárta, de a tésztás kará-
csony után elhatározta az egyik hízó levágását. A kor-
szak állat-élettani különcségei közé tartozott a néma 
disznóvágás (normális körülmények között meg kell 
engedni az állatnak az utolsó sivalkodását!), ez sikerült 
is, de a katonai kondérok kezelésében némileg járatlan 
Alán pórul járt: kicsapott a gőz és a hátát (?) – bice lábá-
val gyors reflexszel megfordult – leforrázta. .Hason 
feküdt – már ezen elnevettem magamat – és elmélkedett. 
A történetnek mindig illik teológiai kicsengést adni, ezt 
el is vártam egy római doktortól, egyébként sem volt 

                                                           
* Dr. Éber Alán OCist (1916–1971) 

mindennapi ember, az alkat rétegei bölcseleti szálakkal 
kereszteződtek benne. „Ó, Uramisten, add meg nékem az 
erényes élet kegyelmét, hogy elkerüljem a pokol tüzének 
szenvedését!” 

Átfagyoskodtam a szentmisét. Tele volt a templom. Ez 
a nyáron-át-üres falu (erdei emberek: faszén-égetők, 
mészégetők, talpfa-faragók) téli időben szétfeszíti az 
istenházát kesernyés füstszagú ködmönökkel, berliner 
kendőikkel. Feltűnt az oltár oldalán egy-egy díszes, öb-
lös edény, karácsony ünnepe lévén, aprócska fenyők 
bennük. Még az ősszel hoztam ki az Apátság padlásáról, 
közölte Alán. Emlékeztem én is, naponta megjelent egy 
szekérrel és addig bóklászott a Monostorban, amíg meg-
telt a szekér. Ha volna vaskarika az épület oldalában, 
elhúzná az egészet – mondta Hugó testvér, mielőtt el-
ment volna a győri papnevelő intézetbe. 

Boldogult Ödön apátúr nagy becsben állt Ferenc József 
előtt, a falusi suszter fia és a császári fenség őszintén 
szimpatizált egymással. – Történt pedig, hogy az egyik 
hajmáskéri hadgyakorlat alkalmával tervbe vette az ural-
kodó pár a zirci látogatást. 

Természetesen nem tartották titokban a szándékot, no, 
lett is sürgés-forgás Zircen. Akkor építették a királyi 
lakosztályt, rendezték be herendi porcelánnal a két kirá-
lyi fürdőszobát. Herend számára nem jelentett akadályt 
az „átfutási idő”, a zirci apát kérését azonnal teljesítették. 
A fenségek nagyon jól érezték magukat, közben eltelt 
majd’ hetven év és így adódhatott, hogy a királyi ágyak 
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alá tolt éjjeli edények lomként a padlásra kerültek, sőt 
Uram bocsá’, az egyiknek le is tört a füle. Ezeket is ösz-
szeszedte Alán, vitte magával Borzavárra és mit csinál-
jon velük? – művészi látásmódjával párosult praktikus 
észjárása hamar feltalálta magát: letörte a még ép bili 
fülét is, alkalmas tartókat készített és a főoltár mellé 

kétoldalt elhelyezte a kétségkívül nem csekély értékű 
tárgyakat hívei nem kis bámulatára és gyönyörködésére, 
természetesen mit se szólva eredeti használati feladatuk-
ról… 

Urbán Gusztáv, akkori ciszterci szerzetes, zirci káplán 
 emlékeiből 

 
–––––––––––––––– 

 

hírek...hírek...hírek... 
 

• A TERMÉSZET TUDÓS MISZTIKUSA címmel Szabó László Vilmos ciszterci atyáról jelent meg 
egy kis füzet Mozsgai József Tádé rendtársának tollából.  
Maklári születésű Vilmos atya a Szent Bernát gimnáziumban kezdte középiskoláját. Itt járta az első négy osztályt. Ter-
mészetszeretetét osztályfőnöke – Varga Bennó – hamar felismerte és bevitte a természetrajzi szertárába, ugyancsak ő 
segítette a 14 éves ifjút szerzetesi hívatásának elindításában. Vilmos atya emlékei között Varga Bennó iránt érzett hálája 
kitörölhetetlen volt – olvashatjuk a könyvben. De vajon ki nem őrzi szeretettel közöttünk is, még élő egri öregdiákok 
között Bennó tanár úr emlékét?  
Tádé atya végig kíséri hívatását a szétszóratásban is megtaláló, misztikus lélekkel megáldott ciszterci szerzetes életútját. 
Vilmos atya sokszor nehezen követhető naplója mellett kortársak visszaemlékezéseit, leveleit használta forrásul. Ezen-
kívül egy tucatnyi képpel is illusztrálta írását. A sorokból érződik az a meleg szeretet, mely a szerzőt egykori tanárához, 
rendtársához kötötte. 
Köszönjük, hogy a „Ciszterciek Egerben” könyvecske után újabb, Egerhez is sok szállal kötődő ciszterci szerzetes élet-
útját ismerhetjük meg Tádé atya jóvoltából. Reméljük, még vannak tervei… 
A füzet csak sokszorosított formában jelent meg, de várhatóan a Rend támogatásával nyomtatásban is olvashatjuk. 
 

• ÁTÖLELŐ SZIVÁRVÁNY annak az egri Gonda könyvkiadónál ősszel megjelent könyvnek a címe, 
melyre v. Bartha István diáktársunk hívta fel a figyelmünket. Szerzője dr. Lőkös István a debreceni Kossuth egyetem 
professzora, a magyar és a nemzetközi irodalomtudomány elismert személyisége. „Szellemi hidat épített Eger és Zágráb 
vonalon a magyar és horvát irodalomtudomány között” – olvashatjuk egy róla szóló méltatásban. Lőkös István is Eger-
ben volt középiskolás diák a negyvenes évek közepén. Nem a cisztercieknél tanult, de mint „bejárónak” több diáktársa 
is a ciszterciekhez járt, Ágoston Julián osztályába. A mindennapos együttlét révén ismerte meg ő is Julián tanár urat. 
Könyvében „Egy személyiség varázsa” c. fejezetben emlékezik erről. „Nem voltam Ágoston Julián tanítványa. Szemé-
lyesen nem is találkoztam vele soha. S lám, mégis azt vallhatom: diákként – közvetve bár – de vonzáskörébe kerültem. 
Diáktársaim jóvoltából mégpedig, akik mindig valami megfoghatatlan lelkesedéssel beszéltek róla. És persze óráiról is. 
Ahogyan Arany Jánost tanította; s ahogy az epigramma műfajának titkaiba avatta be őket.” „S mekkora ámulat volt 
ezután a háború tépázta kisváros szellemi ébredését jelentő vékonyka, de tartalmas folyóirat, a Nemzedékek lapjain 
olvasni egy igazi Ágoston Julián nevével jegyzett szonettet! Valósággal lázba hozott a felfedezés. Megvallom , akkor 
némi irigység támadt bennem, hogy barátomnak igazi költő a magyartanára.” Könyvének ez  a fejezete – mely a ki-
lencvenes évek elején íródott így záródik: „Három esztendeje, az egri gimnázium tricentenáriumára újra egybe gyűltek 
a rendtagok és egykori diákok. A város egyszeriben a negyven év előtti arcát mutatta. A fehér reverendás, fekete skapu-
lárés atyák megjelenése az egykori rendház épülete előtt az ifjúságot hozta vissza. A még élők közé odaképzeltem ma-
gamnak a költő Ágoston Juliánt is.”  
Köszönjük professzor úrnak kedves visszaemlékezését, örülünk, hogy ciszterci iskolánk szellemisége őt is megérintette. 
• „HEVES MEGYÉÉRT” kitűntető díjat adományozta Marczis Demeter operaénekes diáktársunknak 
Heves megye közgyűlése, kifejezve megbecsülését és köszönetét a sikerekben és eredményekben gazdag művészeti 
munkájáért. A díjat 1992-ben alapította a Heves megye közgyűlése, hogy kifejezze megbecsülését azok iránt, akik több 
évtizedes munkájukkal a megye jó hírnevének hozzájárultak. A kitűntetéshez mi is gratulálunk kedves diáktársunk, aki 
diákszövetségünknek is lelkes tagja. 
 
• EMLÉKEIM 1933–1956 címen jelent meg könyve dr. Csikváry István diáktársunknak, aki 1943–47 
között a gimnázium alsó négy osztályát Egerben a Szent Bernát gimnáziumban végezte, Érdeklődéssel olvastuk a diák-
évekről szóló fejezeteket. Osztályfőnöke Ágoston Julián volt, kire kedves szavakkal emlékezik: „Nála és vele tanultunk 
megdolgozni… Magyar és latin óráin sziporkázott, és szinte játszva került agyunkba a tudomány.” Vagy: „Délutáni 
foglalkozásokon nem egyszer előtornász volt, különösen a szertorna volt a kedvence.” Szívesen olvassuk a többi –
ifjúságunkra emlékeztető – fejezeteket is. Az utóbbi években több diáktársunk foglalta vékonyabb-vastagabb kötetbe 
életútját, benne az egri diákéveket. Így talán több nyoma marad ezeknek a szép időknek, és talán olvasni fogják isko-
lánk mai diákjai is. 
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• BARÁTI BESZÉLGETÉSRE jöttek össze a Budapesten élő egri ciszterci öregdiákok 2003. december 
18-án. A Bartók Béla-úti cserkészotthonban 25-en találkoztunk. Eljött közénk dr. Kerekes Károly ny. zirci apátúr is. 
Kérésünkre beszámolt a Rend helyzetéről.  
 

•  KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! − Diákszövetségünket: Kékesi György 
(1944) Toronto, Kanada – 150 CAD, Kovách Antal (1947) Sarasota Fl., USA – 5 000 Ft, N.N. (Franciaorság) – 
150 Euró, Mohi Sándor (1946) Schweinfurt, Németország  – 50 Euró adománnyal támogatta.  
 

•  CISZTERCI ALAPÍTVÁN a SZJA 1%-ából 2003-ban 55 769 Forinttal részesedett. Köszönet azoknak, 
akik segítettek. Ebből az összegből tudjuk fedezni újságunkban megjelenő „Színes”-nek költségeit. Aki teheti, most is 
ajánlja fel az 1%-át az alábbi adószámot feltüntetve: 
 

 Ciszterci Alapítvány Eger  19134934 – 1 – 10
 

•  TALÁLKOZÁS MÉCS LÁSZLÓVAL – címen egy olvasói levelet közöl az Új Ember katolikus hetilap. 
2003. dec.7-i száma. Ebben olvashatjuk, hogy a II. világháború után, 1946 tavaszán a költő meglátogatta az egri ciszter-
ci gimnáziumot. Látogatásakor egy hatvantagú szavalókórus – melynek a levél írója, Hevesi Imre diáktársunk is tagja 
volt – előadta Mécs László Vád és védőbeszéd című versét (Én, Isten szavának trombitája…). „A produkciót követően a 
költő szokatlanul hosszú, kínos csend után elérzékenyülve szólalt meg tanáraink gyűrűjében: «Amikor ezt a költeményt 
írtam, ilyennek képzeltem el. Köszönöm!» Ennyit mondott. Ennél nagyobb elismerésben nem lehetett volna részünk. 
Mindannyian boldogok voltunk, és ma is örülök, mikor ez a találkozás eszembe jut.” – írja visszaemlékezésében kedves 
diáktársunk, aki nem csak emlékezett, de tollat is ragadott. Köszönet érte! 
Sajnos e látogatásnak nyomát nem találtam az akkoriban igen vékony 1945/46-os Évkönyvben. Emlékeimben is él – a 
negyvenes évek első feléből – ezt a Mécs verset előadó szavalókórus. Talán van, aki jobban emlékezik erre… 
 

*** 
 

 

Kérjük a kedves diáktársainkat, hogy a mellékelt csekken a 2004. évi tagdíjat szíveskedjetek 
befizetni, hogy a jövőben is mindenkinek küldhessük újságunkat. 

A tagdíjat 1991-ben 500 Ft-ban határoztuk meg, ami ma legalább 1000 Ft-nak felel meg 
 

 
–******** 

 

H  A  L  O  T  T  A  I  N  K  
 

Dr. Arató Miklós Orbán OCIST pécsi házfőnök, a Ciszterci Diákszövetség Pécsi Osztályának elnöke életének 81, 
szerzetességének 57, áldozópapságának 53. évében 2003. október 16-án elhunyt. Orbán atya 1990-től teljes odaadással 
működött a pécsi ciszterci gimnázium újraindításáért. Munkájának köszönhető a pécsi Fehér/Fekete újság megjelenése, 
mely a diákszövetség többi ciszterci osztálya számára is mintául szolgált. Fáradhatatlanul dolgozott Ciszterci Diákszö-
vetség újjászervezésében is, melynek során jó együttműködés jött létre a pécsi és az egri osztály között. Az egri öregdi-
ákok szeretettel őrizik emlékét szívükben. 
 

Gerney Béla diáktársunk, aki 1915–19 között volt iskolánk diákja 2003. november 6-án, 98 éves korában hunyt el az 
Egyesült Államok-beli Perth Amboy-ban. 1919-ben a szüleivel vándorolt ki az Egyesült Államokba. Az Észak-
Amerikai Ciszterci Öregdiák Szövetségen keresztül került kapcsolatba velünk. Többször is küldött levelet, melyben 
kedves szavakkal emlékezett egri diákkorára, emlegetve a Foglárban töltött éveit. Hosszú élete során három feleségét 
temette el, két fia gyászolja. 
 

Diáktársaink, akiknek halálhíréről értesültünk: 
 

Dr. Stokker Béla(1948) – Eger 
Farkas László (1950) –Eger 
Dr. Tóth (Csepreghy) Béla (1938) – (Budapest) 

Tömösváry (Pavlik) Gusztáv (1939) –Regensburg (Németország 
Fáy Ödön (1931) – USA 
 

 

 
Requiescant in pace! 

___________________________________________________________________________ 
 

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál Tóth Kamill, 3300 Eger, Vallon u. 33. tel.:(36) 
429 642 ill. Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók Béla út 25. III. 5/A tel.:(1) 386 2295  vagy E-mail: 
olah@hcbc.hu– címére. 

Az Egri FEHÉR/FEKETE 2003. karácsonyi számát Oláh Gyula, a „Szín e s”-et Kovács Ottó állította össze. 
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