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SZENT IMRE MILLENNIUMÁN  – 
 

DR. ZAKAR POLIKÁRP ZIRCI FŐAPÁTÚR GONDOLATAI 
 

Szent Imre napja mindig „jeles nap” volt iskolánkban: ünne-
pélyek rendezésével, ifjúsági színjáték előadásával ünnepel-
tünk. Így volt ez már a század elején is, 1907-ben születésének 
900. évében, amikor az ifjúság Kovács Piusz OCist hittanta-
nár színjátékának előadásával emlékezett védőszentjére, a 
korabeli Értesítőben pedig Nagy Béni OCist történelemtanár 
színvonalas értekezését olvashatjuk Szent Imréről.  
Idén ünnepeltük Szent Imre születésének millenniumát, mely 
elsősorban az egyházi közösségek bensőségesebb ünnepe volt. 
Konferenciákról, kiállításokról, és sikeres ifjúsági progra-
mokról is olvashattunk. Legtöbbünk azonban ma is az iskolá-
ból hozott képet őrzi a liliomos Árpád-házi királyfiról. 
Polikárp főapát úrnak a budapesti ciszterci templomban a 
Szent Imre-napi szentmisén elhangzott beszéde „korszerűsít-
heti” bennünk ezt a képet. 
 
Szent Imre születésének ideje 

Pray György jezsuita atya, a Pray-Kódex névadója, kora jeles 
történésze, akinek Mária Terézia a nemzet történésze címet ado-
mányozta, 1774-ben a Dissertationes historico-criticae de sanctis 
Salomone et Emerico duce Hungariae c. művében Szent Imre 
születését – sok okirat mérlegelése után – 1007-re tette. Ezek 
szerint Szent Imre születésének millenniumát ünnepelnénk az 
idén. Sokan elfogadták nézetét, de mai neves történészeink nem 
merik követni, mert az erre vonatkozó adatokat nem tartják elég-
ségesnek. Az 1007-es év lehetséges, de nem biztos. 
 
Mit jelent Imre herceg neve előtt a szent jelző? 

Először is azt jelenti, hogy Szent László uralkodása alatt, 1083-
ban szentté avatták, ezzel kimondták, hogy hősies fokban gyakorol-
ta az erényeket, hogy mindig elfogadta Isten hívását. Ez azt jelenti, 

hogy Szent Imre a keresztény élet példaképe, akit tisztelni kell és segítségül lehet hívni. A régiek (Kr. u. 7–8 században) a 
szentről velősen azt mondták, hogy „vir Dei”, azaz „Isten embere”. Olyan ember volt, aki tudta, miért van a földön, szeret-
te Istent és az embereket. Ez az életszentség. 

Szent Imre – mozaikhoz készült tablókép 
Molnár József festőművész diáktársunk alkotása

Szent Imréről szóló hiteles történelmi feljegyzések száma csekély. De ezt elmondhatjuk Szent István esetében is. Az 
írásbeliség akkoriban kezdett Magyarországon elterjedni, és nagyon mások voltak az akkori boldoggá vagy szentté avatási 
eljárások, mint korunkban. Mindez persze nem jelenti azt, hogy Szent Imréről nem tudunk szinte semmit, még ha óvatosan 
kell is bánni többek között az ő szentté avatására készült írásokkal. 
 
 

 

A TARTALOMBÓL 
Beszámolók 2007 évi érettségi találkozókról
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Szent Imre életének négy jellegzetessége 
 
1. Szent Imre az imádság embere volt. Az imádság, 
pedig feltételezi, hogy az imádkozó ember hívő, aki 
mindent a maga helyére tud tenni. Jó néhány pszicho-
lógus, így pl. a magyar származású Szondi Lipót is, aki 
ugyan 1944-ben közel állt a keresztséghez, de tudtom-
mal sohasem keresztelkedett meg, azt tanította, hogy az 
az ember, aki nem imádkozik, az pszichikailag beteg. 

Az imádság alapvetően hozzátartozik az emberhez, 
egyszerűen az embernek mint teremtménynek alapte-
vékenysége. Az imádság az imádásból, az egyedül csak 
az Istent megillető belső tiszteletből származik, amivel 
az értelmes teremtmény elismeri az Istentől való teljes 
függését. A hit és az imádság egybetartozik, imádság 
nélkül a hit elsatnyul és a hit elsatnyulásával az ember-
ről alkotott kép nagysága, az emberi küldetés tudata 
egyre inkább elhalványodik. 

Az újszövetségi imádság összefügg Jézus szemé-
lyével és művével. A tulajdonképpeni kérés Isten or-
szágának az eljövetele, ahogy a Miatyánkban imádkoz-
zuk. Az imádkozó mindent önkéntes engedelmességgel 
kéri az Atyától. 

A Szent Imre legenda ezt írja: 
„Szent Imre, megelégedve kevés alvással, éjsza-

kánként, amikor már mindenki aludni tért, Istennek 
zsoltárokat énekelve virrasztott, és minden egyes 
zsoltár végén szívének töredelmével bűnbocsánatért 
könyörgött.” 

Amennyiben a teremtmény elfogadja, elismeri és 
megköszöni az ajándékba kapott létet, az imádságot 
jogosan lehet a teremtmény alaptevékenységének ne-
vezni. – Vannak, akik azt mondják, hogy ez a világtól 
való menekülés. Pedig imádság nélkül a hit érthetetlen 
és nem gyakorolható. Az ismert jelszó „Imádkozzál és 
dolgozzál!” Nem „imádkozzál vagy dolgozzál”, ez nem 
alternatíva, hanem annak a feszültségnek a kifejezése, 
ami bennünk van. A kettőnek, az imádságnak és a 
munkának a kölcsönhatása és egysége a cél. 

 
2. Szent Imre lelkiségének egy másik sajátos vonása a 
Szent Kereszt tisztelete. 
Erről a lengyel források szólnak. 

Az ezeréves lengyel-magyar történelem közös za-
rándokhelye a Szentkereszt-hegy, amely Lengyelország 
legősibb kegyhelye, régi nevén Łysa Góra. A Szent 
Kereszt-ereklyét őrző Święty Krzyż kolostor egykori 
helyére a hívek egész Lengyelországból zarándokoltak 
ide a történelem során. 

Jan Dlugoss (1415–1480) híres középkori lengyel 
krónikás szerint Boleszláv 1006-ban alapította a Szent 
Keresztről nevezett bencés monostort, ahol a Szent 
Imre herceg által ajándékozott ereklyét őrzik. „E száj-
hagyományban megőrzött alapító monda végső soron 
egy középkori Szent Imre-legendára megy vissza, 
amely írott forrásokban, így Dlugos János műveiben a 
XV. században jelenik meg. Eszerint a magyar Imre 
herceg nagybátyjánál, Vitéz Boleszláv lengyel király-
nál időzik. Vadászni mennek, és egy szarvast követve 
följutnak a Łysa Gora hegyére. A szarvas itt eltűnik, 
Imre azonban fölismeri, hogy álmában már járt ezen a 

helyen. Megkéri nagybátyját, Boleszlávot, hogy építsen 
itt kolostort. Imre a mellén hordozott kétágú keresztjét 
is odaadja neki. Ebben Krisztus keresztfájának egy 
darabkája van ezüstbe foglalva, amelyet atyja a görög 
császártól kapott ajándékba. A király Imre kérésére 
csakugyan monostort alapít a hegyen.” (Bálint Sándor: 
Ünnepi Kalendárium, Budapest, Szent István Társulat 
1977). 

„Dlugoss jól ismerte egyházmegyéjét, és külön is 
foglalkozott az ott fekvő Łysa Gora-i Szentkereszt ko-
lostorral. Ezzel kapcsolatban ír István fiának, Imrének 
nagybátyjánál, Vitéz Boleszlávnál tett látogatásáról. 
Leírja, hogy Imre elzarándokolt Szent Adalbert sírjához, 
majd felséges rokona meghívására vadászaton vett részt. 
Ekkor olyan romokra bukkant, amelyek még alkalmas-
nak látszottak, hogy csekély újjáépítéssel emberi szállás-
sá alakítsák ki. Imre kérésére Boleszláv kolostort alapí-
tott itt a szentkereszt tiszteletére. Ugyanis Imre a felépü-
lő kolostornak ajándékozta azt a kettős keresztet, amely 
»az Úr keresztfájának nevezetes darabját őrizte ezüst 
foglalatban, s amelyet atyjának, István királynak a görög 
császár Konstantinápolyból nagy ajándékként küldött.« 
Dlugoss leírja azt is, hogy ezt az ereklyét, melyet Imre 
apjától kapott, a mellén hordta. Tudjuk, hogy Dlugoss 
látta az ereklyét, alaposan megvizsgálta az eredetét iga-
zoló feljegyzéssel együtt. Ennek tartalmát, amely a 
származását és az ajándékozást mondta el, részletesen 
rögzítette a maga számára. (Dávid Katalin: A kereszt 
mint jel és ereklye, Vigilia 2003/8. sz.) 

Szent Imre tehát Kielce környékén vadászott a len-
gyel király meghívására, és amikor egy monostornak 
való helyet talált, arra kérte a királyt, hogy ott alapítson 
monostort. Majd a kettős keresztet (crucem 
bifurcatam), amely az Úr keresztfájának nevezetes 
darabját tartalmazta ezüst foglalatban, s amelyet atyjá-
nak István királynak küldött a görög császár nagy 
ajándékként, s amelyet Imre a mellén viselt, a helynek 
ajándékozta. 

A kereszt a hit próbája és kihívása, Isten szereteté-
nek a jele Jézus Krisztusban. Ez a szeretet gyenge és 
erőtlen, de a megfeszített szeretet paradoxona, hogy 
Krisztus e gyengeségében váltotta meg a világot, ebben 
a jelben ad békét és kiengesztelődést. Szent Imre érez-
te, amit Szent Pál mond: „Krisztusban engem is ke-
resztre feszítettek. Élek, de már nem én élek, hanem 
Krisztus él bennem.” (Gal 2,19). 

 
3. A harmadik tulajdonság az, amit a régiek „discretio 
spirituum"-nak neveztek, a lelkek megkülönböztetési 
készsége. Szent Imre legendája elmondja, hogy Pannon-
halmán Szent István fiát előre küldte a szerzetesek üd-
vözlésére. "A gyermek Imre a Szentlélekkel eltelve az 
isteni kegyelet sugallatára kinek-kinek érdemeit ismerte, 
a csókokat úgy osztatta egyenlőtlenül: az egyiknek csak 
egyet, a másiknak hármat, egy harmadiknak ötöt, végül 
pedig egynek hét csókot adott.” 

A lelki ember különös ismertetőjele, hogy meg tud-
ja különböztetni a jót a rossztól. Salamon sem hosszú 
életet vagy gazdagságot kért Istentől, hanem "halló 
(tanulékony) szívet" és diszkréciót, hogy meg tudja 
különböztetni a jót a rossztól. 
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Szent Benedek azt mondja, hogy a discretio az eré-
nyek anyja, mater virtutum (Reg 64,19) amely megkü-
lönböztető képesség az egyes emberek adottságainak a 
felismerésére.  

A lelkek megkülönböztetési készsége a régi szerzete-
sek alapvetően fontos erénye volt, s ma újra kezdjük 
felfedezni a jelentőségét. A lelkek megkülönböztetésé-
nek szabályait Loyolai Szent Ignác öntötte sajátos for-
mába, de Origenész vagy Aquinói Szent Tamás is na-
gyon jól ismerték. Azért adott hét csókot Szent Imre 
Szent Mórnak, mert őt tartotta a legkiválóbbnak a pan-
nonhalmi szerzetesek között. 

 

4. Kevésbé értjük, hogy hogyan tehetett Szent Imre 
szüzességi fogadalmat, amit akkor is megtartott, amikor 
házasságra lépett. (Érdekes kánonjogi kérdés, hogy 
érvényes volt-e a házassága, ha ilyen feltétellel lépett 
házasságra.) 

Szent Imre legendájában ezt olvassuk: 
„Történt pedig egy éjszakán, hogy Imre titkon el-

ment imádkozni az ősi templomba, amely Veszprém 
városában, Györgynek Krisztus dicső vértanújának tisz-
teletére épült. Itt az oltár előtt imádságba merülve azon 
elmélkedett szívében, mi lenne az a mindennél kedve-
sebb áldozat, amelyet ő Istennek felajánlhatna. Hirtelen 
isteni szózat hangzott fel a magasban: Kiváló dolog a 
szüzesség, kívánom tehát tőled szívednek és testednek 
szüzességét. Ezt ajánld fel nekem, és ebben tarts ki 
mindvégig. Szert Imre erre így szólt: Uram, Istenem, 
teljesítsd bennem szándékodat." 

Ez volt Szent Imre válasza Isten meghívására. Sze-
mélyes, szabad és maradandó elhatározás volt, hogy 
Istenért és az Ő országáért nem él házaséletet, hanem a 
szeretet sajátos formáját választja. 

Szent Máté evangéliumában mondja az Úr: „Van, aki 
a mennyek országáért önként lemond a házasságról. Aki 
fel tudja fogni, fogja fel.” (Mt 19,12).  

Ne csodálkozzunk, hogy sokan nem tudják mindezt 
felfogni, pl. még azok a nagy történészek sem, akik 
szerint Szent Imre nem volt szűz, de a róla szóló írásba a 
papok belopták volna az akkor már a cölibátusra kötele-
zett világi papság életformáját... Sokan nem tudják fel-
fogni, de mindez nem változtat a tényeken. 

De miért kérte ezt Isten Szent Imrétől? – Azért, hogy 
jel legyen. Szó sincs arról, hogy a házasságot nem érté-
kelte eléggé. De egy sajátos hívásról van szó: arról, hogy 
Krisztusért hagyjon el mindent, minden földi jót és teljes 
odaadással csak Istent válassza. 

 
Nincs példa a keresztény fejedelmek soraiban arra, 

hogy mind az apa, mind a fia szentté van avatva, Szent 
Istvánt és Szent Imrét kivéve szentté avatott apára és 
szentté avatott fiúra. És tudjuk, hogy Szent István fele-
sége, Szent Imre anyját, Gizellát is pápai engedéllyel 
boldogként tiszteli néhány egyházmegye. Nem tartom 

kizártnak, hogy valamikor Boldog Gizellát formálisan is 
boldoggá avassa a pápa. 

* * * 
A szentek tiszteletére és közbenjárására vonatkozó tanítás  

 
Be is fejezhetném, ha minden rendben volna ezzel 

kapcsolatban a mai Egyházban.  
A szentek tiszteletét még a protestánsok sem merték 

megkérdőjelezni, mert a történelem tanúsága szerint 
éppen szent Polikárp vértanú aktáiból derül ki, hogy 
vértanúsága után mindjárt szentként tisztelték. És ez úgy 
Kr. u. 156 körül történt. De azt már megkérdőjelezték a 
protestánsok, amit már Origenész († 253) tanított, hogy 
a szentek közben tudnak járni értünk. 

Szent Bernátot († 1153) idézem: „Nagyon is szüksé-
günk van a szentek közbenjárására, hogy amit saját 
erőnkkel el nem érhetünk, azt közbenjárásukra Isten 
ajándékba adja meg nekünk.” (Sermo 2, Ed.crit. V, 364-
368).  

A Tridenti Zsinat 1562. szeptember 17-én ünnepélyes 
formában volt kénytelen kijelenteni a protestánsok ellen: 
„Ha valaki azt állítaná, hogy csalás a szentek tiszteletére 
misét bemutatni, és imádkozni, hogy elnyerjük közbenjá-
rásukat Istennél, legyen kiközösítve. (Fila n. 1755)„ 

És a Tridenti Zsinat Hitvallásában a következők áll-
nak: „Állhatatosan igaznak tartom, hogy a Krisztussal 
együtt uralkodó szenteket tisztelni kell és segítségüket 
kérni, ők pedig  felajánlják imáikat érettünk...” 

Nem egy híres, magát katolikusnak valló teológus 
elveti ezt a tanítást, mondván, hogy nehezen érhető, 
„problematikus”. Ám azért, mert egy teológus valamit 
nem ért meg, attól még nagyon igaz lehet.  Visszaél a 
papi hivatalával az, aki tévtanokat hirdet, de az is, aki a 
szentek közbenjárásáról szóló tanítást (sőt sokszor a 
szentek tiszteletéről szóló tanítást is) egyszerűen kihagy-
ja egy-egy dogmatikából.  

Persze, hogy óvakodni kell minden túlzástól, és he-
lyesen kell értelmezni, amikor Paduában Szent Antalt 
egyszerűen „Il Santo”-nak nevezik, „a szent”-nek. Mert 
csak Isten a Szent, szentjeink csak az isteni természet 
részesei („divinae consortes naturae”: 2 Péter 1,4), de ha 
tagadjuk a szentek közbenjárásának értelmét, akkor még 
az Üdvözlégy, Máriának sincs érelme... 

A II. Vatikáni Zsinat is tanítja, hogy a „szentek Isten 
sokrendbeli kegyelmével eljutottak a tökéletességre, már 
elnyerték az örök üdvösséget és érettünk közbenjárnak”. 

A szentek Isten emberei, Isten barátai.  
Szent Bernát fogalmazása azért teljesebb: „A szentek 

dicsőségére vágyunk teljes igyekezettel és biztos re-
ménnyel. Hogy pedig remélhessünk ebben, és erre a 
nagy boldogságra törekedni is merjünk, nagyon is szük-
ségünk van a szentek közbenjárására, hogy amit saját 
erőnkkel el nem érhetünk, azt közbenjárásukra – így 
Szent Imre közbenjárására is – Isten adja meg nekünk.”

_____________________________ 
 

 
 

Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak  
boldog új esztendőt kívánunk! 

 

 

 



4 Egri FEHÉR/FEKETE 2007. KARÁCSONY 
 

Dr. Palos Bernardin: Rendtörténeti feljegyzések 
 
Bernardin atya kéziratban fennmaradt írásának közlését folytatjuk az egri gimnáziumunkban működött tanárainkról.  
Szvorényi Józsefről már nem lehettek emlékeink, de neve mindnyájunk számára ismerős volt. Eger városa utcát is neve-
zett el róla. Az iskola előcsarnokába lépve pedig mindennap tisztelegve mentünk el 1910-ben elhelyezett márványtáblája, 
és ezzel „közös koszorúba fonva” az I. világháborús hősi halottaink 1922-ben leleplezett emléktáblája előtt. Az áthelyezett 
emléktábláját ma is láthatjuk iskolánkban. 

* * *  

S Z V O R É N Y I  J Ó Z S E F  
 (1816 – 1892) 

 

A borsodmegyei Sátán született 1816. július 5-én, gyöke-
res magyar családból. Édesapja kántortanító volt. Szvorényi 
a szorgalmas, mélységesen vallásos, művészetkedvelő 
szülőktől ugyanazt kapta örökségül, mint palóc fajtájától: 
katolikus meggyőződését, magyarságát, tudományszomját 
és esztéta-hajlamát. 

Benne Rendünknek olyan tagjára pillantunk fel legendás 
tisztelettel, akinek alakján, munkásságán keresztül a 
Herder-i nemzethalál meredélyeiről az életbe, a romantika 
éteri magasságaiba, a nemzeti dicsőség vörösmartyas orma-
ira felkapaszkodó magyarság magához emelte a Ciszterci 
Rendet is. Mily boldog büszkeség tudni azt, hogy a nemzet 
19. századi újjászületésében, a nemzeti öntudat megerősö-
désében, a magyar nyelv kiművelésében része volt 
Szvorényinak, s általa Rendünknek is. Mert lám, már az 
eminens egri gimnazista a magyar nyelvért és a nemzeti 
poézisért lángoló barátaival együtt búvárolta az Aurórát és a 
Kritikai lapokat, és elmerülve Kisfaludy Regéiben, fel-fel 
sikolt, mint Kazinczy Báróczi olvasása közben. Csak a 
magyar művelődéstörténet és irodalom egy szakaszát láthat-

juk abban az ambíciójában, amivel reszketve várja, hogy 
„jönnek ki” – mint ekkor mondták – egymás után versei a 
Honművészetben és Gyarmathy János Anastasiá-jában. S 
miközben a fiatal kispap verseket, románcokat, prózai elbe-
széléseket ír, arról álmodik, hogy egyike lészen majd a 
költő apostoloknak, kiknek neve „örökké él”. S ettől kezdve 
élete végéig ott találjuk őt a század nagy íróinak és nyelvtu-
dósainak baráti körében, Czuczor Gergely, Fáy András, 
Vörösmarty Mihály, Szemere Pál, Tárkányi Béla, Tompa 
Mihály, Toldy Ferenc, Kazinczy Gábor, Fogarasi János és 
Szarvas Gábor mellett. Velük együtt vonult be a nemzeti 
dicsőség Pantheonjába a ciszterci szerzetes, akiben a nem-
zeti Géniusz romantikus lángolása nemcsak asszimilálta a 
barokk Heinrichau magyar települését, hanem örökre lefog-
lalta magának a magyar ciszterci lelket. Valóban ez 
Szvorényi József életének és működésének rendtörténeti 
jelentősége. 

Tipikusan század eleji jegy Szvorényi József egyénisé-
gén, hogy valami széchenyies kitárulkozással vágyik vilá-
got látni. Persze a világ ő számára nem a „nagyvilág”, csu-
pán Bécs és Alsó-Ausztria, mégis egyik ilyen útjának kö-
szönheti őt Rendünk is. 1837-ben ugyanis néhány kispap 
társaságával Ausztriából hazatérve bebarangolják a dunán-
túli városokat, és Zircre is eljutnak. Itt érlelődik meg 
Szvorényi elhatározása, hogy a Rendbe lép. 1838 őszén lesz 
novícius, és a következő évben már fehérvári tanár, akit ott 
szentelnek pappá 1840-ben.  

Fehérvári tanár korában kezdi meg tudományos műkö-
dését. Bár már a század közepén járunk, s a természettudo-
mányok diadalútja megkezdődött, mégis a tudomány fo-
galma változatlanul a romantikus tudományszemlélet nyo-
mait viseli. Ezért a „tudomány” még mindig főleg a nyelv-
tudományt és a történelemtudományt jelöli. A fiatal szerze-
testanárt is efelé vitték hajlamai és érdeklődése. Mert már 
papnövendékkorában felkeltette figyelmét az anyai palóc és 
a tiszai szóejtés közti különbség, s még jobban a dunántúli-
ak ezektől elütő sajátossága. Ekkor ébredt fel benne a nyel-
vészkedő hajlam, amit a romantikus hazafiság, a népiesség 
iránt támadt érdeklődése és a nyelvújítási harcok hatása 
tudós szenvedéllyé érlelt lelkében. A Magyar Tudós Társa-
ság 1843-ban meghirdetett pályázatára a fiatal és ismeretlen 
ciszterci Magyar Ékesszó-kötés című pályaművével felelt. 
Ezzel az ifjú „királyi tanító 1845-ben elnyerte a nagyjutal-
mat, s egycsapásra országos nevű tudóssá nőtt, akit Czuczor 
Gergely boldogan értesíti sikeréről, Schedel (Toldy Ferenc) 
sürgeti, hogy személyesen vegye át az Akadémia „közgyű-
lésén” a száz aranyat és az ezüst billikomot, Széchenyi 
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István pedig „szívest-örömest” értesíti, hogy művére való 
tekintettel őt a Magyar Tudós Társaság a nyelvtudományi 
osztály levelező tagjává választotta. 

Mikor a szabadságharc után Egerbe kerül, ebben az 
irányban folytatja munkásságát. Itt először egy új rendszerű 
magyar nyelvtant akar kiadni, de mikor megtudja, hogy egri 
rendtársa, Ihász Gábor már készen van magyarnyelvtaná-
val, „Ékesszólástan” címen kiadja „általános és alkalmazott 
stilisztikáját”, amely mint tankönyv az egész országban 
rendkívül népszerű volt, s 1877-ig nyolc kiadást ért meg. 
Ezt a könyvét irodalomtörténeti és nyelvtudományi művek, 
értekezések sora követi. 

Nyelvtudományi és tankönyvíró tevékenysége mellett 
megírja Vitkovits Mihály életrajzát, kiadja munkáit, és a 
Kisfaludy Társaság megbízásából kritikai kiadást rendez 
sajtó alá Szemere Pál műveiből. Közben „bölcseleti levele-
ket” ír a folyóiratokba, Romvay néven verseket és elbeszé-
léseket szépirodalmi lapokba, elkészül egy terjedelmes 
görög-római irodalomtörténete, foglalkozik rendtörténettel, 
és 1853-ban megszerkeszti imádságoskönyvét Egyházi 
énekek és imák… címmel. 

Ám Szvorényit a nyelvészet, irodalom és esztétika terüle-
téről az élet egy másik irányba is átlendítette. 1866-ban Ju-
hász Norbert utódaként az egri főgimnázium igazgatója, majd 
két év múlva a konvent perjele lesz. Ekkor lángol fel pedagó-
giai érdeklődése és iskolaszervezői tehetsége. Az 
Organisations Entwurf után vagyunk, a kiegyezés küszöbén, 
amikor lehetővé vált a magyar iskola vezetőegyéniségei 
részére is önálló kezdemény az oktatásban és a nevelésben. 

Szvorényit, a nevelőt, maradandó alkotások jellemzik. 
Előszöris megszilárdítja és továbbfejleszti a Juhász-féle 
hagyományokat, amelyek napjainkig alapjául szolgálnak az 
egri iskola komoly munkát és fegyelmet megkövetelő 
légkörének és a korszerű nevelés kérdései iránt mutatkozó 
érdeklődésének. Különösen sokat fáradozott az iskolai 
testnevelés, ének- és zenetanítás érdekében és a felnőttek 
oktatásának ügyében, ami iránt a század hetvenes éveiben 
jelentkezett az első igény. A főgimnázium tanári testülete 
Szvorényi kezdeményezésére mind az iparos és földmívelő, 
mind az értelmiségi közönség részére rendszeresítette az ún. 
liceális esti előadásokat, amelyek intézménye az egri isko-
lánkban egészen a 1930-as évekig virágzott. Ezen előadá-
sokból ő maga is alaposan kivette a részét a magyar nyelv-
tudomány és költészet körébe vágó számos népszerű felol-
vasásával. Itt kezdődött a szélesebbkörű, az iskola falain 
túlsugárzó hatása az egri közönségre. 

Szvorényi értett hozzá, hogy ezt az alkalomszerű hatást 
tervszerű, a város egész szülői társadalmát egyéniségének 

sugárzásába bekapcsoló szellemi ráhatássá mélyítse. Mi-
vel úgy találta, hogy az iskolai nevelés céljainak és esz-
ményeinek elsősorban a növendékek környezetét, a szülői 
otthont kell megnyerni, meghonosított egy kezdeményt, 
amit ma „szülők iskolájának” neveznénk. Azok az előadá-
sok, amelyeket 1878 óta rendszeresen tartott a szülők 
részére, – különös tekintettel az édesanyákra –, nemcsak a 
főgimnázium Értesítőiben, hanem „Gyakorlati tanácsok” 
címen könyvalakban is megjelentek. Aki ma ezeket a 
tanulmányokat átolvassa, meglepetéssel állapíthatja meg 
írójuk gondolkodásának, nevelői felfogásának olyan gyö-
keres eredetiségét, amely megnyilatkozásait nemcsak 
korszerűekké, hanem alapjaiban is állandó érvényűekké 
teszi. Az ideál, amely előtte áll: a vallásos, szigorú erköl-
csű, értelmes és egészséges ember. – Ez a nemes ember-
eszmény rávilágít az ő egyéniségére is, a szerény, 
finomlelkű, imádságos, magát munkában felőrlő szerze-
testanár alakjára. Életének mottója: „Csak addig élünk 
igazán, ameddig a közjóra munkálkodni bírunk.” De ez a 
puritán élet-elv nemcsak abban a fennkölt etikai 
rigorizmusban gyökerezik, amely tetteit haláláig irányítja, 
hanem sokkal mélyebben. 

Mert volt egy másik, férfias szégyenlőséggel rejtegetett 
Szvorényi-arc is. Ennek az arcnak a vonásait olyan adalé-
kok adják, mint szigorú egyháziassága, Bartakovics érsek-
hez fűződő barátsága, az a jellemző tény, hogy Szmrecsányi 
püspök őt választotta gyóntatójának, az a feladat, amellyel 
őt 1848-ban a püspöki kar a teológiai oktatás korszerű ren-
dezésének, hitoktatás módjának és általában egy katolikus 
kultúrpolitikának a kérdéseiben megbízta, az az elmélyülés, 
ahogyan imádságait és szentmiséit végezte, az a mód, aho-
gyan a halálára készült, – s végül lángoló Mária-tisztelete. 
Mindez azt mutatja, hogy Szvorényi József élete elszakítha-
tatlan erővel s egyszersmind tiszteletreméltó alázattal és 
egyszerűséggel kapcsolódott a természetfölötti világba, 
kegyelembe, az Úristenbe. 

Mikor utolsó órájában, rendi testvéreitől körülvéve, az 
aggódó tanítvány, Kassuba Domokos ezt kérdezte tőle: 
„Talán sokan is vagyunk és rontjuk a levegőt?” – szelíden 
mosolyogva felelt: „Barátom, a szeretet nem ront soha 
semmit:” 

Ha soha egyebet nem tett, nem írt, nem mondott volna, 
– ezért az egy mondatáért is megérdemli, hogy mindvégig 
megőrizzük emlékezetét. 
 
Meghalt Egerben, 1892. december 11-én. A konvent temp-
lomában, a kriptában pihen.  

* * * 
 

 

 
 

Szvorényi Józsefről közölt íráshoz kapcsolódik dr. Törő Béla 1946-ban végzett diáktársunk levele. Mint írja: „1943 
körül jártam be mint ministráns a sátai plébániára és fedeztem fel, hogy Szvorényi János József, aki 1949–1892 között 
az egri ciszterci gimnáziumban tanárkodott és 26 éven át volt igazgató – szülőfalumban, Sátán született… Mostanában 
kértem meg Barta Gábor sátai kántor és hitoktató urat – most nincs pap Sátán, és az egyházközségi feladatokat ő látja 
el –, hogy emlékeimet erősítse meg az anyakönyvi adatok alapján. Mellékelem az általa küldött adatokat: 
 

Szvorényi Ferenc 22 éves, sátai születésű, kántor-tanító 
Koós Judita 16 éves, Szent-Márton-i születésű 

 

házasságot kötött 1811. február 19-én, Apátfalván 

Gyermekeik: 1. József 
2. János 
3. János 
4. Mária  

1812. január 3. 
1814. február 23. 
1816. július 5. 
1819.márc 17. 

5. Julianna 
6. Barbara 
7. József 

1821.december 7. 
1824. május 7. 
1826. január 29. 

 



6 Egri FEHÉR/FEKETE 2007. KARÁCSONY 
 

Húsvéti Sándor: 
EGY HAJDANI MINISTRÁNS EMLÉKEZIK… 

 

Húsvéti Sándor Kanadában élő diáktársunk emlékezé-
seinek első részét a Veni Sancte-i számunkban olvashat-
tuk. A folytatásban további tanáraink „sekrestyés” képe 
jelenik meg előttünk, akik iránt a szerető tisztelet érző-
dik ki a sorokból. Reméljük, hogy a visszaemlékezések 
még folytatódnak. 

 
Károly (Peszeszér) Asztrik atya (1895– 1958) szelíd, 

szerény miséző volt és engem nem is tanított, tehát nem 
kellett retorzióktól tartanom; mégis mikor megindultam 
előtte a mellékoltár felé a misekönyvet és az olvasó gyertyát 
hordva, nem kis szorongás fogott el, vajon hogyan fogjuk 
átélni a mai szertartást. 

Sokszor alig értünk a Kyrie-ig, már észrevettem, hogy a 
szeme könnybe lábad, orrnyílásai kitágulnak, mély lélegze-
tet vesz, ekkor már tudtam, hogy ma sem kerüljük el a visz-
szatérő elemi csapást. Hatalmas erővel tört ki belőle az első 
tüsszentés, kioltva a gyertya lángját. Ezután egy egész soro-
zat hasonló kirobbanás következett, időnként megszámol-
tam 25–40 tüsszentést is. Károly tanár úr nem tudta a misét 
folytatni addig, amíg a roham nem csillapodott. Szalay 
Gábor után ő volt a második, aki a legtöbb zsebkendőt 
használta. Ma már tudom, hogy szegény tanár úr súlyos 
légúti allergiában szenvedett. Abban az időben azonban az 
orvostudomány nem sok segítséget tudott nyújtani hasonló 
esetekben; allergia teszteket nem végeztek, deszenzitizáló 
injekciók, hatásos anti-histamin gyógyszerek még felfede-
zésre vártak. Annyit sejtettünk, hogy valami légutakba 
kerülő irritáló substancia váltja ki a tüneteket, ezért megpró-
báltuk kiküszöbölni. Mielőtt kivonultunk az oltárhoz, az 
erős illatú virágokat (pl. liliomot) egy másik oltárhoz vittem 
át. Előfordult, hogy már a felajánlást is átvészeltük, már-már 
reménykedni kezdtem, de hirtelen –bingo! – elemi erővel 
robbant ki ismét a hatalmas tüsszentés, amelyet a szokásos 
sorozat követett, teljesen kimerítve áldozatát. Orvosi pályám 
alatt láttam betegeket, akiknél a tüsszentéssel járó hirtelen 
nyomásemelkedés bevérzést okozott az agyban vagy a 
szemben a látóhártya (retina) szakadt be. A tüsszentéses 
roham hangjelensége zavarta a templom áhítatos csendjét. 
Szegény tanár urunkat száműztük a bejárathoz közel fekvő 
bal oldali mellékoltárhoz, onnan inkább kifelé terjedt a 
hangorkán.  Nem tudom, megszabadult-e Asztrik atya a 
rendkívül kellemetlen megpróbáltatástól; érettségink után 
többé nem láttam. 

* * * 
Mikor Erdélyi Guidó (1893–1984), történelem és föld-

rajztanárunk belépett a sekrestyébe, mindannyian igyekez-
tünk elfoglaltnak látszani, nehogy eszébe jusson évszámokat 
kérdezgetni. Kedvenc szórakozása volt kis papírszeletekre 
írott történelmi évszámokat kalapból, sapkából kihúzatni; a 
szerencsétlen tanulónak meg kellett mondania, milyen fon-
tos esemény történt pl. 1514-ben, melyik király uralkodott 
abban az évben, stb. Erdélyi tanár úr rendkívül büszke volt 
arra, hogy évek múlva is, mikor jubileumi érettségi találko-
zókra meghívták, a volt tanítványok jelentős többsége még 
mindig helyes választ adott a kihúzott évszámokra. Nem 

csoda, jó módszerei voltak mind a hazai, mind a világtörté-
nelem fontosabb mérföldköveinek megjegyzésére. A tan-
könyvet ceruzával kijelöltette velünk, a kevésbé fontos 
részleteket kihagyatta. Közben ügyelt arra is, milyen álla-
potban vannak az iskolától átvett könyvek, ugyanis ő volt a 
könyvkölcsönző felügyelője. Ha nem voltak bekötve az 
előírt lila csomagolópapírba, a címke nem volt tiszta és 
olvasható, jaj volt az illető tanulónak. Erdélyi tanár úr jó 
példát mutatott a rendhez és tisztasághoz, mindig kínosan 
tiszta reverendában, jól ápoltan, gondosan lesimított hajjal 
jelent meg a reggeli miséhez, enyhe naftalinszagot árasztva 
maga körül. Féltette és gondosan rendbe tartotta ruhatárát, 
tudván, hogy a molylepkék előszeretettel rágnak lyukakat a 
finom belgiumi gyapjúszövetbe. A lyuk szót egyébként 
furcsán ejtette, többször fejtegette előttünk a j és ly közötti 
különbséget, és az ország egyes tájain, különösen a Dunán-
túlon kialakult tájszólást. Példának hozta az ólomgolyó szót, 
állította, hogy egyes helyeken ez ójomgoló-nak hangzik. 
Sokat derültünk ezen a furcsaságokon.  

A tanár úr megkövetelte a lelkiismeretes munkát, a tan-
anyag lényegének elsajátítását, és nem tűrt el hanyagságot, 
készületlenséget. Szigorúan, de igazságosan osztályozott. A 
merev, szigorú álarc mögött azonban jó adag humorérzék 
rejtőzött. Éles megfigyelőképességgel figurázta ki egyik-
másik osztálytársunk megjelenését, különleges ismertetőjeleit. 
Az egyik társunkat elnevezte Molotovnak; az illető fejformája 
valóban kísértetiesen hasonlított a híres (vagy hírhedt?) szov-
jet külügyi-népbiztoséhoz. Egy másik a „bölcs” nevet kapta, 
mert mindig kiválasztotta azt a témát, amelyhez értett és jól 
időzítve jelentkezett felelésre. Nem tudom, valaha is megtud-
ta-e Erdélyi tanár úr, hogy háta mögött elkereszteltük Cupido-
nak, valószínűleg a hasonló hangzás miatt. Nem hiszem, hogy 
a pajkosan a szerelmesek szívébe nyilakat lövöldöző római 
isten-gyermek képe illett volna rá. 

Erdélyi tanár úr időnként megkért, hogy segítsek a szo-
báját rendbe tenni. Vele közös erővel megszabadítottuk a 
polcokat, fiókokat a fölösleges kacatoktól; a könyveket 
átrendeztük, a ruhatárat felfrissítettük. Mindig megjutalma-
zott a szívességekért. Kaptam tőle egy gyönyörű bőrdísz-
műbe kötött naplót, amit egész családunk a fontosabb ada-
tok feljegyzésére használt, sokáig őrizgettük. Egy másik 
alkalommal egy tintatartót adott, fekete márvány alapon két, 
kristályba metszett tartállyal a kék és a piros tinta számára. 
Még most is megvan családunk féltve őrzött emléktárgyai 
között. Úgy tudom, nemsokára a mi osztályunk érettségije 
után Erdélyi tanár úr Pécsre került egyetemi kollégium 
igazgatójaként. A kommunista hatalomátvétel kezdetén éles, 
nyilvános kritikával támadták vezetési módszerei miatt, 
pedig ha valaki, ő igazán vezetésre termett egyéniséggel 
rendelkezett. Később egyre durvább módon üldözték, talán 
ő is több rendtársa sorsára jutott és börtönbe került, de ebben 
nem vagyok biztos. 

Erdélyi Guidó a súlyos megpróbáltatások ellenére ma-
gas kotr ért meg. Valószínű, hogy a kommunista hatalomát-
vétel évszámát igyekezett elfelejteni, nem tudok senkiről, 
akit ez iránt kérdezett volna. 
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Dr. Révész Amadé (1888–1962), a francia nyelv tanára 
volt, az utolsó három évben próbált belénk önteni valamit a 
gallok kultúrájából, sajnos nem sok eredménnyel. Csendes, 
szelíd egyéniségével nem volt összeegyeztethető a szigorú 
fegyelem fenntartása, inkább elnézésre mint büntetésre 
mutatott hajlandóságot. Sajnos visszaéltünk jóságával. Pe-
dig igyekezett felkelteni érdeklődésünket a francia irodalom 
iránt is, de Corneille és Racine poros színdarabjai, Voltaire 
írásai, sőt Molière vígjátékai sem tudtak belőlünk sok tanul-
ni vágyást kicsiholni. Az a néhány osztálytársunk, akik még 
egy kissé lelkesedtek a francia irodalomért, inkább Villon 
költészetét ízlelgették, leginkább Faludy pikáns átköltésé-
ben, vagy a három enfant terrible, Baudelaire, Verlain és 
Rimbaud verseit böngészték, ezek azonban nem voltak 
összeegyeztethetők egy katolikus intézmény morális elvei-
vel. Így aztán a legtöbb tanuló francia tudása olyan alacsony 
szinten rekedt meg, hogy valószínűleg éhesen maradtak 
volna egy párizsi bisztróban. 

Révész tanár úr óráin egy állandó morajlás uralkodott a 
tanteremben, a halk beszélgetés témája teljesen különbözött 
a tananyagtól. Időnként a tanár úr feltette a kérdést: „ki 
dörmög” – a felelet kórusban jött: „a kályha dörmög”; erre 
ő: „beírjuk az osztálykönyvbe: le poêle grommele”. 

A dolgozatírás alkalmat adott egy széleskörű, lelemé-
nyes munkamegosztásra: akinek franciatudása az átlagnál 
magasabb szinten állt, indigóval sokszorosította a szöveget, 
a papírokat kis gombóccá összegyúrva a padok alatt néhány 
irányban szétgurította. Viszonzásul hasonló segítségre szá-
míthatott matematikában jártasabb osztálytársaktól. Így 
aztán előfordult, hogy a dolgozatfüzetek kiosztásakor jó 
néhányan piros tintával írott megjegyzést találtak az osz-
tályzat mellett: „Voir la composition de monsieur Husvéti”. 

Volt azonban Révész tanár úrnak egy több sikert elért 
vállalkozása is. Néhányszor osztálykirándulást szervezett a 
közeli erdőbe. Elkápráztatott bennünket botanikai ismerete-
ivel, minden vadvirágot, növényt ismert, idézte a latin nevü-
ket is. Több növényt gyűjtetett velünk; eleinte nem tudtuk 
mire vélni, mi célból, de a kirándulás végén elárulta, ezek a 
növények gyógyító hatással bírnak, és ő alkoholos lepárlás-
sal likőrt készít belőlük. Hivatkozott a karthauzi szerzetesek 
példájára, akiknek zöld színű, kellemes aromájú likőrjét volt 
alkalmunk megízlelni, több lányos háznál ezzel kínáltak a 
húsvéti locsolkodások idején. Egyszer Révész tanár úr meg 
is kóstoltatott velem egy gyűszűnyit a nedűből. Kellemes 
ital volt, hasonló az Unicumhoz vagy az Alpenbitterhez. Az 
efféle italok gyomorkeserűként kerültek forgalomba, ét-
vágygerjesztőnek vagy gyomorrontás utáni elixírnek hasz-
nálták. 

Egyszer a tanár úr szobájában több helyen szétszórva le-
velezőlap nagyságú kottákat láttam, a sorok között verses 
szöveggel. Segítettem összeszedni a lapokat. Révész tanár 
úr kissé zavartan magyarázta: „szabad időben időnként 
magyar nótákat szerzek”. Íme, egy újabb oldaláról ismertem 
meg. A szöveg természetesen nem az érzéki szerelemről 
szólt, mint a legtöbb magyar nótáé, inkább a természet és az 
emberi élet szépségeit, ártatlan örömeit fejezte ki. Ezeknek a 
nótáknak a színvonalát nem igen lehetett a Dankó Pistáéhoz 
mérni, de nem maradtak el a nagy többség átlagos nívójától. 

Révész Amadé liberális gondolkodású egyén volt, tanári 
filozófiája az lehetett, hogy adjunk meg minden lehetőséget 

a tanítványnak, de ne kényszerítsük őket semmire, amit ők 
maguk nem igényelnek. 

Ő volt a jól felszerelt tanári könyvtár igazgatója. Kivéte-
les esetekben a tanulóknak is kölcsönzött könyveket. Egy-
szer félénken megkörnyékeztem: „sokat olvastam 
Maeterlinck híres könyvéről, a termeszek életéről. Arról is 
tudok, hogy egyházi körökben elítélték a művet a világ 
teremtésének materiális interpetációja miatt. Szeretnék 
meggyőződni, mi igaz ezekből a nézetekből”. „Szerintem a 
mű kritikusai elvetették a sulykot – mondotta a tanár úr. – 
Úgy gondolom, semmi sincs a könyvben, ami a hitünkre 
káros lehet, – sőt lehet úgy értelmezni, mint a teremtés cso-
dálatos eredményeink ünneplését. De döntsd el magad; 
kiviheted a könyvet”. 

A ministránsoknak nem sok gondjuk volt Révész tanár 
úr szolgálatában. Minden segítséget hálásan vett, megkö-
szönt; a szertartást egyszerűen, de kellő áhítattal és odaadás-
sal végezte. 

* * * 

Nem jött, hanem berobbant a sekrestyébe dr. Ágoston 
Julián és fergetegként vonult át az öltözködés helyére. A 
lassú ritmust nem ismerte, ugyancsak pattognunk kellett 
körülötte: elő gyorsan a kehellyel, ostyát elhelyezni a 
paténába. Az albát még csak a fején húztuk át, de már a 
cingulust készült megkötni. Mindezt vidám jókedvvel, 
vitális lendülettel. Gyors miséző volt, a halottak napján 
engedélyezett három, egymást követő szertartást is rekord-
idő alatt fejezte be. Hallottam olyan megjegyzést, hogy 
összecsapja a szentmisét. Elszorult szívvel kezdtem figyelni, 
hátha igaz a vád. Hamarosan rájöttem azonban, hogy a 
látszat csal, szó sincs arról, hogy ezt a mindennapos áldoza-
tot unalmasnak, kényelmetlennek érezvén hamar le akarta 
volna rázni a feladatok listájáról. A gyorsaság titka a maxi-
mális koncentrációban rejlett, amellyel Ágoston Julián 
általában minden ténykedését megközelítette. Ahogyan a 
művész egy sikeres alkotásánál igyekszik lefaragnia a ci-
kornyákat, a meghatározó lényegre összpontosít és lanka-
datlan figyelemmel tarja fenn az inspiráció adta feszültséget, 
úgy Ágoston tanár úr is képes volt gyorsan elérni az áhítat 
kellő szintjét és azt a mise végéig fenntartani. Kifinomult 
szövegmondása gördülékenyebbé tette a latin dictiót. 

Julián atya csak néhány helyettesítés erejéig vett részt 
osztályunk oktatásában. Mint ministráns, gyakrabban érint-
kezhettem vele. Egyéniségének egyik legjellemzőbb tulaj-
donsága az intenzitás volt. Minden pezsgett, lángolt körülöt-
te. Nem valószínű, hogy valaki is jobban közelítette volna 
meg a Szent Bernát-i eszményt: „Ardere et lucere”. Benne 
az értelem és az érzelem fáklyája lobogott, mely erős fény-
nyel világította meg a kiválasztott utat. Mint a fényforrás 
felé ellenállhatatlanul vonzódó lepkéket, sokakat megigézett 
a belőle áradó ragyogás. Több tanítványáról tudok, akik az ő 
példáját követve választottak életpályát. 

Szeretetének izzása nemcsak vallásosságában nyilvánult 
meg: hazafiságát, a magyarság iránti feltétel nélküli odaadá-
sát is hevítette. Jó értelemben vett nacionalizmusa biztos 
érzékkel választotta ki a magyar kultúra igazi értékeit, eze-
ket nagy lelkesedéssel igyekezett a következő nemzedékbe 
oltani tanári munkájával. A tiszta forrásból származó nép-
dalok, Bartók Béla és Kodály Zoltán művei szerves részét 
képezték a magyar irodalom ismertetésének.  
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Egyik helyettesítési óráján pillanatok alatt meghatározta, 
kinek hangja alto, bariton vagy tenor, és betanítatta velünk 
Kodály: Psalmus Hungaricus művének „Mikoron Dávid 
nagy búsultában…” c. részletét.. Máskor Ady Endre verseit 
elemezte, kissé rekedt, de mélyen zengő hangján hátborzon-
gató gyönyörűséggel szavalta nekünk: 

Góg és Magóg fia vagyok én, 
Hiába döngetek kaput, falat 
S mégis megkérdem tőletek: 
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? 

Templomi prédikációi eseményszámba mentek; hölgyek 
legszebb öltözetükben jelentek meg az úgynevezett szagos 
miséken, a szónokból kisugárzó szellemi elegancia a külső-
ségekben is méltó hallgatóságot kívánt. 

Rágondolni is rossz, Ágoston Julián fénylő szelleme mit 
szenvedhetett, mikor méltatlanul félreállították tanári mun-
kájától és a magyarságtól idegen eszmevilágban, elnyomó 
rendszerben kellett tengetnie életének hátralévő éveit. Elta-
posva, a fenyegető megsemmisítés ellenére sem tört meg 
Ezért vált ő és az eszme, amit képviselt, halhatatlanná. 

* * * 
„Pista, te ugye Laci vagy?” – ez a híressé vált mondás 

hit- és erkölcstan tanárunk Szabó Tihamér (1894–1979) 
szájából hangzott el, nem is egyszer, csak a keresztnevek 
változhattak. Igazán szerette tanítványait; vezetéknéven 
szólítást túlságosan hidegnek, hivatalosnak tartotta. Sajnos a 
keresztnevekkel pedig időnként megtréfálta az emlékezete. 
Megmosolyogtuk, mint nyelvbotlást, de senkinek nem jutott 
eszébe, hogy tiszteletlen gúnyolódásnak használja fel. Ti-
hamér (sokszor csak „Tiha”) atya mindezek ellenére népsze-
rűségnek örvendett. Lehetett volna jobban felkészülni órái-
ra, különösen az ótestamentum történeteinek részleteiben a 
legtöbben eléggé hiányos tudásról tettek tanúbizonyságot. 
Szabó Tihamér tanár úr ilyenkor olyan mély szomorúságot 
mutatott, hogy tartós bűntudatot keltett a felelőben. 

Szentmiséi őszinte áhítat benyomását hagytak a résztve-
vőkben. Különös súlyt helyezett a májusi litániák látogatott-
ságára, számon tartotta ki jelent meg, ki maradt távol ismé-
telten. Nem kellett sok biztatás, ezek a késő délutáni szertar-
tások a sok nyíló tavaszi virág színpompájával, orgonaillat-
tal bensőséges hangulatot teremtettek; az igazi spirituális 
tartalmat azonban Tihamér atya prédikációi, és egyéni be-
szélgetései szolgáltatták. Rendkívül elmélyült Szűz Mária 
tisztelete kiterjedt az egész női nemre, a litániák nem csak az 
Istenanyát ünnepelték, hanem anyákat, nővéreket, házastár-
sakat is. Szinte a középkori lovagiasság szelleme kelt életre. 
A sok kamaszkorban levő vagy a fiatal férfikor felé haladó 
tanulótársunk magatartását az ellenkező nemmel szemben 
döntően befolyásolta Tihamér atya csendes mozgalma ab-
ban a korban, amikor sokak számára a nők csak játékszert, 
az ösztönök kielégítésének lehetőségét jelentették. 

A tanár úr asthéniás alkata érzékeny, gyenge ellenálló 
képességgel társult. Könnyen meghűlt, egy kisseb szél is 
torokgyulladást okozott, és meleg sál hordására kényszerít-
tette elég gyakran. Mindezek ellenére Szabó Tihamér magas 
kort ért meg, túlélve sok robosztus alkattal megáldott tanár-
társát. Nem ő volt az egyetlen, aki hasonló élettartammal 
lepte meg az orvosi szemmel figyelő kortársát, pl. Erdélyi 
Guidó, Palos Bernardin, Hegyi Kapisztrán, stb. Annak elle-

nére, hogy ezek a szerzetesek igen sok üldözésnek, megpró-
báltatásnak voltak kitéve és gyakorlatilag nem folytattak 
semmiféle testgyakorlatot, (eltekintve a lassú, rövid sétától 
az orgonásban a breviáriumot olvasva), a várható átlagos 
emberi élettartam határán túl is életben maradtak, sőt funk-
cionáltak. 

Manapság sokat hangsúlyozzuk a helyes táplálkozást, a 
rendszeres testgyakorlást, de nem szentelünk elég figyelmet 
a spirituális egészség fenntartásának. Pedig ez lehetett a titka 
hosszú életüknek. 

* * * 
Csak néhány évvel volt idősebb nálunk és sajnos csak 

rövid ideig élvezhettük társaságát dr. Ferenczy Csabá-nak 
(1920–1999). A mi osztályunkat nem is tanította. Nem 
sokra emlékszem vele kapcsolatban; akik az énekkar vagy a 
zenekar tagjai voltak, jobban hívatva lennének jellemzésére. 

Fiatalos energiával látott hozzá feladataihoz. Megszervez-
te, betanította, vezényelte a gimnázium legmerészebb zenei 
vállalkozását. Beethoven Missa Solemnisének szólamai hang-
zottak el az orgona előtti kórusról. Az előadás valószínűleg a 
zenekar, kórus és a szólóénekesek képességének határán 
lebegett; a zenekar vékonyan szólt, az énekkar nagyobb 
hangerőt kívánt, de alapjában véve nem lehetett az előadást 
elmarasztalni, tiszteletreméltó teljesítmény volt.  

Ferenczy Csaba ösztönösen megérezte, hogy közvetlenül 
a háború befejezése után, mikor az élet kezdett visszatérni 
látszólag megszokott mederbe, a kommunista hatalom-átvétel 
még nem történt meg, de már mutatkoztak előjelei, az ifjúság 
nagy világnézeti veszélybe került. Még mielőtt a romboló 
erők hatása alá került volna, megpróbálta menteni az ifjúságot 
a keresztény erkölcsi felfogás számára. Tudta, hogy a jóság, 
Istenbe vetett hit, az erényes élet hagyományos hangoztatásá-
val aligha érhet célt, az ifjúságot a saját érdeklődésének irá-
nyából kell megközelíteni. Egerben működött egy Katolikus 
Legényegylet nevű szervezet, amely némi sikereket tudott 
felmutatni különösen a munkás ifjúság nevelése, szórakozta-
tása terén. Rögtön a háború után már ebbe is kezdtek beépülni 
a megszálló hatalommal együttműködő elemek. Ferenczy az 
ízléses szórakoztatással próbálta maga mellé állítani a fiatalo-
kat. Zongorajátékkal lépett fel, majd tánczenekarral működött 
együtt, hol a dobot, hol a zongorát kezelve. A műsorban 
népszerű, könnyű, de ízlésben és erkölcsi téren kifogástalan 
számok szerepeltek. Fellépéseit mindig papi egyenruhában 
végezte, ezzel is demonstrálva, hogy a keresztény élet alapel-
veivel nagyon is összefér a napi munkával megérdemelt 
színvonalas szórakozás. Ebben a szellemben magam is részt 
vettem a kulturális délutánok műsorában főleg irodalmi mun-
káim felolvasásával. Hamarosan megindult azonban az ellen-
propaganda, A hatalom-átvételre készülő hangadók a kleriká-
lis befolyást kifogásolták. Ferenczy Csaba zongorajátékát 
megtapsolták, reverendáját azonban nem voltak hajlandók 
eltűrni a színpadon. Eleinte még a Villon-fordításaimat is 
tetszéssel fogadták, később akármit is adtam elő, egyszerűen 
kiröhögtek. Mindketten belekerültünk a kommunista módsze-
rek egymást követő fázisaiba: nevetségessé tétel, – kritika, 
esetleg önkritika, –osztályellenséggé nyilvánítás, – üldözés, – 
megsemmisítés. 

Azt hiszem, a fiaskó ellenére egyikünk sem bánta meg, 
amit megkísérelt, – legalább mi megpróbáltuk. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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EGY TANULMÁNYÚT KEZDETE (1950) – V. rész 
 

Folytatjuk Nagy Menyhért Mójzes atya írását huszonegy 
ciszterci 1950. szeptemberi menekülésének történetéről. Az 
első négy részét előző számainkban közöltük.  

Nem volt szállás számunkra 
enjünk Stamsba! – mert az ciszterci monostor. – Ez 
teljesen logikusnak hangzott. Igen ám, de Stamsba csak 

fél tizenkettőkor indul a vonat, s az út oda egy órás volt. Ho-
gyan fogadnak majd ott, ha éjfél után érkezünk? S nem lehetett 
volna telefonálni? Nem tudom. 

Lassan visszabaktattunk az állomásra, remélvén, hogy lesz 
annyi pénzünk amennyivel mindenkinek egy zsemlét tudunk 
venni vacsorára. Azzal vigasztaltuk egymást, hogy Stamsban 
otthonra találunk. 

Az állomás melletti kis ivóban kötöttünk ki. Libasorban 
vonultunk be. Az éneket az asztalok körül dülöngő részegek 
szolgáltatták. Az asztalokon üres sörös kancsók hevertek, itt-ott 
cigarettavégek úsztak a kiöntött sörben. Különben a „vendég-
lőben” a füstöt és a bűzt vágni lehetett volna. Ennél elegánsabb 
helyet is találhattunk volna, gondoltam magamban, de nem 
hiszem, hogy pénzünk többre tellett volna. Mi is asztalhoz 
ültünk, elfogyasztottuk a zsemlyéből álló vacsoránkat, amihez 
kaptunk fejenként egy pohár sört is. A vacsora befejeztével 
visszamentünk az állomásra. 

Fél tizenkettőkor személyvonatra ültünk Stams felé. Hanem 
ez a vicinális, nagy örömömre, néha annyira felgyorsult, hogy 
attól féltem, az egész kisiklik. De ugyanakkor minden öt perc-
ben, minden „bakterháznál” megállt. Végre, éjfél után félegykor 
megint „szárazföldön” jártunk, mondogattuk. Szombati nap volt: 
szeptember 9-ét írtunk. Így én is jubilálhattam az egyhetes utazá-
sommal, amely 3-án, vasárnap reggel kezdődött, amikor 
Kunszentmártonba indultam, s befejeződött szombaton reggel 
egy óra körül, amikor megérkeztünk a stamsi monostorba. 

A stamsi monostor küszöbén 
int „éjféli” szellemek jelentünk meg a monostor bejára-
tánál. Szegény portás, akit első álmából vertünk fel, 

nehezen képzelhette el, honnan szalajtottak ennyi „betörőt”? 
Vagy talán hirtelen felébredvén, „novícius jelölteket” látott 
bennünk? Hosszas magyarázkodás után sikerült vele megértet-
ni, hogy az Apátúrral, vagy a Prior úrral szeretnénk beszélni, és 
hogy szállást kérünk. A végén, nehezen ugyan, de megértette, 
hogy menekültek vagyunk. Szükséges volt, hogy álmából 
teljesen felébredjen; hát persze, hogy megértette helyzetünket, 
hiszen ő is menekült volt: Szlovéniából, a Szticsna-i monostor-
ból való volt. A kezdet kezdetén nagyon nehezen értette meg a 
mi tolmácsunkat is, mert egyikük sem tudott rendesen németül. 
Hanem amikor megértette kérésünket, az egyik sötét folyosón 
eltűnt, s kellemes meglepetésünkre, nagyon rövid percek után 
már jött is az örömteljes válasszal, hogy befogadnak! 

„Honfoglalásunk” tehát sikerrel járt! Sokat nem kellett vár-
nunk, a szobákat kijelölték, mindenki kapott egy kényelmes 
ágyat, pokrócokat, ágyneműt, s utána aludtunk mint a bunda, 
reggel nyolc óráig. Nyolckor hosszas keltegetés után tudtunk 
csak talpra állni. 

A kételyek és a türelmetlenség hetei 
zzel életünkben egy új szakasz kezdődött: egy új kezdet, 
amely mindenek ellenére, kellemes meglepetésként jött. A 

folytatása ellenben annál homályosabbnak tűnt: a végét senki 
sem merte volna elképzelni. Álmokat szőttünk, terveket kala-
páltunk a semmiből, mindenünk hiányzott, de fiatalok voltunk 

s előttünk állt a szabad világ. A napok és hetek multával, újabb 
és újabb álmok születtek meg agyunkban. 

Stamsban, természetesen, nem sok időt szándékoztunk töl-
teni. Mit is lehetne Stamsban kezdeni szeptember közepén?! 
Róma már csak kőhajításnyira van innen. Azt vártuk tehát, 
hogy valamilyen mesterséges útlevéllel (lieu de passport), vagy 
szökéssel (miért ne!?) Rómában fogunk kikötni napok alatt. 
Meg voltunk győződve, hogy ügyünk mindenkinek (ország-
nak, a Vatikánnak, a Ciszterci Rendnek) legfontosabb szívügye 
lesz. Irodáról irodára, kézről kézre adják ügyünket, hogy minél 
előbb meglegyenek papírjaink, igazolványaink, valamilyen 
útlevél… Ezek és hasonló álmok után természetes, hogy a 
csalódások mindennaposak voltak. 

Igen jellemző erre az első Innsbruckban tett látogatásunk és 
jelentkezésünk. Először négyen mentek be. Hazatérvén – egy 
egész napos távollét után – az egyik jobban le volt törve mint a 
másik. 

Kíváncsiságból megkérdeztem az egyiktől, hogy mi okoz-
za ezt a nagy „letörést”. Válaszában több volt a hümmögés, 
mint az igazi és érthető ráció. Az egészből annyit ki tudtam 
venni, hogy ebben a bürokrata világban a hivatalos személyek 
túlságosan kényelmesek, érzéketlenek és flegmák. A maga 
dolgát mindenki a legnagyobb lelkiismeretességgel elvégzi, de 
ő szabja meg az időt, s nem veszi tekintetbe, hogy szegény 
ügyfélnek már végsőkig feszítette idegeit. Neki csak az ügy 
fontos? – az ügyfél nem sokat számít. 

Úgy láttam, hogy még egy másik dolgot is tekintetbe kel-
lett venni: az említett bürokrácia alkalmazottjai majdnem mind 
menekültek voltak, vagyis olyan személyek, akik a legszélső-
ségesebb optimizmus és pesszimizmus változásaiban éltek. 
Néha elég volt egy jó hír („kacsa”), hogy a lehető szépet meg-
álmodják, ismét otthon érezzék magukat, testvérek, rokonok és 
ismerősök között. De jött a másik hír, a rossz „kacsa”, amely 
pont az ellenkező hatást váltotta ki a lelkekben, mert nem 
könnyű örökös idegenségben, számkivetésben, emigrációban 
és reménytelenségben élni. A sors félelmetes nagy fenyegetés 
volt, hogy „talán soha többé nem láthatják meg elhagyott hazá-
jukat, otthonukat”. A sors fenyegetése kísértés vagy átok? 

A kedély és érzelmi világ eme ingadozása, természetesen 
az erkölcsökre is igen nyomasztó hatást gyakorol. Érzelmileg 
az ember megbénul. Már maga az a tény, hogy munkájukat 
csak ímmel-ámmal végezték, s minden kibúvót kihasználtak, 
hogy azt kényelmesen végezzék, egy bizonyos dekadenciára 
vallott. Egy bizonyos Jánosi, saját tapasztalatait összegezve azt 
mondta: „hogy az emigrációban az emberek mind megbolon-
dulnak”. A megbolondulást, minden bizonnyal, ő sem vette a 
szó legszorosabb értelmében, de mégis igaza volt. A felnőtt 
ember nemzete keblén azt a helyet foglalja el amit a gyerek a 
család s főleg a szülők körében élvez. Válasszuk el a gyereket a 
megszokott családi körétől, vigyük el a harmadik szomszédba; 
egy-két óráig talán még jól is érzi magát, de mihelyt megszűnik 
körülötte az újdonság, figyelmét többé semmi sem tudja leköt-
ni, és mindent megtesz, hogy hazakerüljön. 

Az emigrációban élő ember az út szélére került gyerek, aki 
mindenkinél jobban tudna sírni, s méltán, mert a földi javainak 
a legjobbját veszítette el, de szégyell könnyet ejteni, mert akik 
nem értik fájdalmának okát, kinevetik. 

Egy szó mint száz, az emigráció az embereket türelmet-
lenné teszi: az emigrációban élő ember nem tudta elfogadni 
helyzetét. A türelmetlenség pedig ugyanakkor sok mindent 
elfeledtet, s így sok rossznak lesz a forrása, elsősorban a 

M 

M 

E 
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szeretetlenségnek. Ha Szent Tamás a huszadik században 
élne, több traktust szentelne a türelem népszerűsítésére. (Ta-
lán Xavéri Szent Ferenc is, mielőtt elhatározná, hogy Indiá-
ban hirdeti az evangéliumot, sokkal inkább prédikálna a 
türelemről Spanyolországban.) És ahogyan az irodákban nem 
találtunk türelemre, úgy bennünk is kihalt annak az erénye. 

Pedig mindjárt az első napokban kiderült, hogy Stamsban 
is nagy szükségünk lesz türelemre. Az idő mintha felgyorsult 
volna; először csak a napok, utána a hetek is rohamosan múl-
tak, mintha nem is vettek volna bennünket észre. Hiába szőttük 
az útiterveket, semmi sem történt. Az „IRO” (Nemzetközi 
Menekültügyi Szervezet) már mindenkit leigazolt ugyan, a 
francia hatóságok kihallgattak, már csak napok kérdése volt, s 
kezünkben lesz – úgy éreztük – minden szükséges okmány. Na 
nem egészen! mert még mindig nem volt „útlevelünk”. 

De honnan tudtam volna, hogy útlevelet csak anyaország 
adhat? Más ország tehát nem adhatott! Mondták is, hogy még a 
„lieu de passport” megszerzése is nagyon sokáig fog tartani. 

A sok kellemetlenség és bizonytalanság közepette, két kel-
lemes eseményt is meg kell említenem. Az első Dózsa atyának 
a látogatása volt a mi kis emigráns körünkben! Amikor megér-
keztünk Stamsba, ő éppen Párizsban töltötte nyárvégi szabad-
ságát. Mihelyt meghallotta, hogy sikeresen megérkeztünk 
Stamsba, otthagyta Párizst, s hazajött Ausztriába – akkoriban 
Innsbruckban készült doktorátusra matematikából –, hogy 
segítsen rajtunk. 

Megérkezése rám olyan kellemesen hatott, mint a várva-
várt tavasz beköszöntése. Mindig jókedvű volt, humoros, s 
minden nemű segítésre mindig készen állt. Ha be kellett 
mennünk Innsbruckba, többé nem volt étkezési problémánk; 
ha tudta, hogy jövünk, mindent előre megrendelt; többé nem 
kellett az utcán csavarognunk, szobája mindig nyitva volt 
előttünk; ha hivatalokat kellett járni, volt, aki okosan nyitotta 
száját, s még okosabban tolmácsolt. 

A másik nagy segítségünk Henrik atyánk volt, aki ugyan-
csak szeptember végén érkezett meg – a Generális Káptalant 
végig kellett ülnie Rómában –, ami után minden percét nekünk 
szentelte. Kettőjük közül akár az egyik, akár a másik került a 
csoportunk közelébe, egészséges humoruk és jókedvük nagy-
ban hozzájárult ahhoz, hogy a számtalan emberfeletti nehézsé-
geket sikeresen és egészségesen át tudtuk hidalni. 

Különben Henrik volt az, aki a római helyzetet megérttet-
te velünk. Mi csak lassan tudtuk meg, hogy Rómában új 
Generális házat építenek. A káptalan pont akkor kezdte meg 
munkáját, amikor mi megérkeztünk Stamsba. A káptalan még 
a régi házban folyt le. Henrik hozta az üzenetet, hogy addig 
nem mehetünk Rómába, míg az új ház fel nem épül. 

Mindennapi életünk Stamsban 
z elképzelt határátlépési lehetőségekről, hogy Rómába 
menjünk – ha kell, illegális módon is – le kellett mon-

danunk. Akármennyire készek voltunk is a Brennert gyalog 
megmászni, Róma nem volt hajlandó belemenni a mi ter-
vünkbe. Mi persze mindannyian azt hittük, hogy a határátlé-

pési praxisunkat kár volt parlagon hagyni. De Stamsban 
kellett maradni. Hanem vigaszunk megint akadt: ha a római 
egyetemek csak október közepén kezdenek, szeptember 
közepén nem érdemes sietni, sem idegeskedni. 

Mindjárt az első napokban rájöttünk, hogy Stamsban nem 
lehet unatkozni. A monostor gyümölcsöse tele volt almával, 
körtével, szilvával, s ennek a leszüretelése legalább még két 
hetet vesz igénybe. Közben, a természet törvénye szerint, 
szenzációs események is történhetnek, amelyek majd elfeled-
tetik a mindennap fölösleges gondjait. 

Ami a monostori életet illeti, egyáltalán nem látszott ki-
bírhatatlannak, sőt gyakran gondoltam arra, hogy Stamsban 
töltött napok és hetek, a szeretet iskoláját jelentették. Néha 
úgy éreztem magam mintha lelkigyakorlaton lettem volna. 
Nem tudtam, kinek csodáljam jobban szerető gondoskodá-
sát, az Apátét-e, a Priorét vagy a többi testvérekét. 

Minden elképzelhető és lehető jóval igyekeztek ellátni. 
De ezentúl tapasztaltam azt az együttérzést is, amit csak az 
tud nyújtani, aki maga is megtapasztalhatta a saját bőrén a 
szenvedést és a menekülés fájdalmas következményeit. 
Stamsban a legtöbb szerzetes a szticsnai monostorból áttele-
pített, vagy száműzött szerzetes volt. 

Nagyon kellemes érzés volt mindenki számára az apátnak 
a hazatérése. A Generális Káptalan őt is távol tartotta az első 
napokban. Kedvessége határtalannak látszott. Minden igye-
kezetében atyai gondoskodásának adott kifejezést, ami ben-
nem a gyermeki lelkületnek a legeredetibb érzését váltotta ki. 
A nagy ciszterci család ilyen formát öltött és így mutatkozott 
be Stamsban. Ilyen körülmények között töltöttük napjainkat 
és heteinket a szökés megpróbáltatásai után. 

A kellemes vakációs hangulat néha irigylésre méltó hely-
zetre emlékeztetett. Két év óta nem volt ilyen gondtalan 
életem. Minden reggel, változatlanul ugyanazon élménnyel 
kezdődött a napom: az óriási hegyek ugyan lezárták a látóha-
tárt körülöttem, de nekem tetszett az a gondolat, hogy az ég 
felé a látóhatár a végtelenségbe nyúlt. Arra mutatott Tirol 
minden kis tornya, s abba az irányba igyekezett minden kis 
harang hangja is, amelyhez gyakran a stamsi monostor imád-
ságra hívó harangja örömteljesen csatlakozott. 

Odafent a hegyek már szeptember közepén fehérbe öltöz-
nek: ezzel is Isten közelségét ünneplik. Úgy éreztem, hogy az 
ormokon csillogó fehér hó barátságosan hívogat. A lélek ott, 
Isten közelségében, minden bizonnyal jobban érzi az öröm 
édességét, s könnyebben megpihen. A mi sáros földünket 
onnan fentről az ember nagyon messzire képzeli. S mennyire 
kicsinyek lehetünk annak a szemében, aki onnan fentről néz 
le ránk, s milyen kicsinyesnek látszanak ügyes-bajos dolga-
ink! Valahol ott fent van a hegyen épült „Város”, amelynek – 
akarva nem akarva – szintén polgárai vagyunk. Így képzelem 
el még ma is a mennyei Jeruzsálemet. 

 
Folytatása következik 

 

––––––––––––––––––– 
 

Még egyszer a 2007. évi érettségi találkozókról… 
 
2007. július 7-én – mint arról a Veni Sancte-i számunkban beszámoltunk – az 1953-ban végzettek is érettségi találko-
zót tartottak. Ez az osztály a Dobó István Gimnázium IV.B osztályában fejezte be tanulmányait. Közülük többen az 
1945–48 években a Ciszterci Rend egri Szent Bernát Gimnáziumba jártak, akkor osztályfőnökük, latin- és énektanáruk 
dr. Kerekes Károly OCist volt. Az alábbiakban közöljük Károly apátúrnak a közös szentmisén mondott szavait. 

A 
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A két egri testvér-gimnáziumnak, a ciszterci Szent Bernát (ma Gárdonyi Géza) és a Dobó István Gimnázium öregdiák-
jainak közös  találkozóján. 

Hogy miért is szoktunk mi összejönni így a mindenkori végzős osztályok „ballagási évadján”? – Nos hát, tudnánk mi idéz-
ni nagyon bölcs intelmeket akár a tudományból is, meg a költők kifogyhatatlan aranymondásaiból is. Például, hogy „Az em-
lékezés tartja össze a világot”, meg hogy „A lelkes eljár ősei sírlakához, és gyújt régi fénynél új szövétneket”… Mi talán most 
maradjunk meg az „egyszerű szívű” (magyarán: igaz szívű) magyar eleink háromlépcsős válaszánál:  

1. Emlékezzünk nagyot álmodni merő gyermekéveinkről; 
2. Megköszönjük Istennek, a minket embernyi emberré nevelő jó szüleinknek, nevelőinknek, élőknek, holtaknak féltőn 

áldozatos szeretetét; 
3. És nem utolsósorban azért jöttünk össze jótestvéri találkozónkra, hogy égre nyíló, immár örök boldogságra nyilado-

zó szívünk minden örömével örvendezhessünk egymásnak! 
A két testvér-gimnázium közös találkozóján, akár fizikailag is, akár csak lélekben jelenlevők, ma újra gyűjtjük szívünkben 

a szent emlékezés, a szent hálaadás és a szent öröm tiszta tüzét a két gimnázium névadójának imádságból vett néhány szavát 
külön-külön idézve. 

Kezdjük Dobó Istvánnak az egri vár ostroma előtti végső, „döntő” csatáját megnyitó feledhetetlen imádságával: 
„Isten után nekem van szavam hozzátok! Ezelőtt harmincnégy nappal megesküdtünk, hogy a várat meg nem adjuk. Eskün-

ket megállottuk. Úgy dacolt a vár eddig az ostrommal, mint tenger viharával a tengerben álló kőszikla. Most az utolsó próba 
következik. Az Istent hívtuk segítségül. Bűntelen lélekkel, halálra készen kell küzdenünk a várnak és hazánknak megmaradásá-
ért! Példátlan az a küzdelem, amellyel eddig megtartottuk a várat, s példátlan az a gyalázat, amely itt a törököt eddig is érte. 
Bízom a fegyverünkben, bízom a lelkünk erejében, bízom Szűz Máriában, aki Magyarország patrónája, bízom Szent István 
királyban, akinek a lelke vele van mindig a magyar nemzettel, és legjobban bízom magában az Istenben! Induljunk, testvére-
im, minden erőnkkel elszántan!” 

A ciszterciek Istentől kapott élethívatását Clairvaux-i Szent Bernátnak Keresztelő szent János születése napján június 24-
én) mondott homiliája szövegéből emelte ki az utókor két latin szóba rögzítve: „ARDERE ET LUCERE”! Magyarul így 
mondjuk: „LÁNGOLJ ÉS VILÁGÍTS!” Latinul a teljes mondat, (amelyből kivétetett), így hangzik: „Tantum ardere parum, 
tantum lucere vanum, ardere et lucere perfectum.” Magyarul: „Csak égni (izzani) kevés, csak világítani (fényeskedni) hiúság, 
égni (izzó szívvel)és világítani (kiművelt ésszel) – , ez a tökéletes emberség!. – A buzgóbbak még ezt is szokták idézni Szent 
Bernáttól: „Ha szólnod kell bármilyen ügyben embertársadhoz, előbb melegíts meg a szívét a te (izzó) szíved tüzével… 

És a „Zárószót” már mindnyájan ismerjük: 
 

Légy tanúja annak, amit örököltünk, 
Új Édenkert lehet Siralomvölgy földünk; 
Égi harmatot hints, őrtüzeket állíts, 
Szentősök hitével  – LÁNGOLJ ÉS VILÁGÍTS! 

 
* * * 

 

Diákszövetségünk hírei 
Új elnökünk… 
 

Dr. Kovács Endre halála utáni sedes vacans az újonnan választott ügyvezető elnökünk, dr. Molnár Miklós tárgyalásai 
eredményeként megoldódott. Az október 9-i elnökségi ülésen Lékai Jusztin ciszterci atyát – aki ma a zirci apátság 
gondnoka és gazdasági vezetője – választották meg a Diákszövetségünk elnökének. Jusztin atyát jó ismerősként üdvö-
zölhetjük. Hosszú ideig élt Egerben, s mikor a még állami gimnáziumban a hitoktatás elindult, az elsők között tanított 
hittant az iskolánkban.  
 

Lékai (Hochenburger) Péter Jusztin atya 1932. január 19-én, Budapesten született, harmadikként az öt gyer-
mekes családban. Édesapja orvos, édesanyja magyar-francia szakos tanár. Középiskoláját a budai Szent Imre cisz-
terci Gimnáziumban majd államosítás után a VII-VIII. osztályt a budapesti Petőfi Gimnáziumban végezte. Mivel 
1950-ben megvonták a szerzetesrendek működési engedélyét, nem tudott Zircre menni, így a Műszaki Egyetemre 
iratkozott. 1954-ben gépészmérnöki diplomát szerezett, utána tíz évig a Ganz Villamossági Gyárban volt tervező-
szerkesztő mérnök. 1958-ban, miközben a gyárban dolgozott, csatlakozott a ’Sigmond Lóránt vezetette illegális 
ciszterci növendékek csoportjához. 1965-ben a gyárból kilépve az Egri Főegyházmegyébe jelentkezett. (Mint 
mondotta azért Egerbe, mert akkor Kovács Endre volt a szeminárium spirituálisa, és őt mint ciszterci szerzetest is-
merte.) 1969-ben szentelte pappá Brezanóczy Pál apostoli kormányzó. Közben, hogy mint ciszterci szerzetest szen-
teljék fel, 1967 nyarán Pannonhalmán Vendel apátúr kényszertartózkodási helyén, az ő szobájában tette le az örök 
fogadalmat. Felszentelése után két kápláni év elteltével Egerben szemináriumi prefektus lett, majd 16 évig érseki 
titkár, ezután hat évig szemináriumi gondnok és vicerektor. Nagy szerepet vállalt Eger kulturális életében is. A vá-
ros önkormányzata 1994-ben Pro Urbe Agria díjjal tüntette ki. Károly apátúr mint ciszterci szerzetest hívta Zircre, 
és érseke hozzájárulásával 1994 óta él a monostorban, ahol a Ciszterci Apátság gondnoka és gazdasági vezetője, 
hitoktató és lelkipásztor. Vezeti és irányítja a kolostor felújítását, átépítését, jelenleg pedig a Szent Bernát templo-
munk restaurálását is. 
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Az egri ciszterci gimnázium újra indulásának 10. évét ünnepelte 2007. október 19-én, melyen meghívottként Diák-
szövetségünk egri tagjai is részt vettek. Az ünnepségről részletes beszámolót olvashatunk lapunk „HÍREK a GÁRDO-
NYI-ból – rovatában. 

* * * 
Diákszövetségünk elnöksége december 5-én tartotta negyedévenként szokásos, immár ismét rendszeresen megtartott 
ülését gimnáziumunkban. Ezen részt vett Lékai Jusztin atya és dr. Pisákné Balogh Éva igazgatóasszony is. Tőle részle-
tes beszámolót hallottunk az új tanévről, a tornaterem átépítésének elindulásáról, gondjairól. Erről egyébként mi is 
meggyőződhettünk, hiszen – mivel ülésünket egy földszinti tanteremben tartottuk – az ablakon kitekintve láthattuk, 
hogyan folynak a munkálatok. A nehézségeket is érzékeltük, hiszen a nagyudvarra a teherautók az alacsony boltíves 
kapun csak a talaj jelentős kimélyítése árán juthatnak be, és akkor még folyt a talaj gyalulása. Reméljük az új kétszintes 
tornaterem kárpótlást nyújt majd a sok gondért, fáradságért 

* * * 
A Budapesten lakó ciszterci öregdiákok december 17-én tartották összejövetelüket a budai ciszterci Szent Imre Plé-
bánián, melyre meghívtuk Lékai Jusztin OCist atyát, Diákszövetségünk új elnökét. Megismerhettük életútjával. Fordu-
latokban gazdag élete, magán viseli a múlt század nyomát. Tiszteletet ébresztett mindnyájunkban Rendje iránt mutatott 
hűsége és kitartása. Beszámolót hallhattunk munkájáról, elsősorban a zirci bazilika tíz éves felújításának tapasztalatai-
ról. Örömmel hallottuk, hogy ezeket a tapasztalatokat kívánja felhasználni az egri Szent Bernát templomunk mostaná-
ban elindult renoválása során is.  

* * * 
 

  

FELHÍVÁS 
 
A Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya (CDEO) 1989-ban alakult ujjá, miután elődje 1948-ban – az egyházi iskolák 
államosításával – megszűnt működni. (1950-ben a szerzetesrendeket is feloszlatták.) A 41 éves szünet után öregdiákok-
ból újraalakult szervezet legfontosabb törekvése az volt, hogy a Szent Bernát Ciszterci Gimnáziumot az államtól (az 
önkormányzattól) visszaszerezze és a Ciszterci Rend irányítása alá helyezze. Ez – társadalmi, politikai erőfeszítések 
eredményeként – 1997-ben megvalósult. A diákszövetség újjáalakításában kifejezésre jutott a négy évtizedes kommu-
nista diktatúrával való szembefordulás szándeka is, amely a civil – különösen a vallásos jellegű – szervezeteket tiltotta 
és üldözte. A CDEO jelenleg érvényes alapszabályát 2002 novemberében fogadta el a közgyűlés. 

 

Állj közénk! Légy szövetségesünk! 
Mit akar ez a szövetség? 

 

Azt, hogy volt iskolánkhoz – Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – tanári karához, 
valamint diáktársainkhoz fűződő tudati és érzelmi kötődésünket fenntartsuk; 

− azt, hogy iskolánk működését figyelemmel kisérve azt minden lehetséges eszközzel: társadalmi 
pártfogással, történetének ismertetésével, hagyományainak ápolásával támogassuk. Szövetségünk 
tagjaival közösséget alkotva szolidárisak legyünk, szükség eseten egymásnak segítséget nyújtsunk. 
(,,Lobbizás" stb.); 

− azt, hogy iskolánkban a ciszterci hagyományok megfelelő magas színvonalú oktatás, továbbá a ke-
resztény erkölcsi és nemzeti alapokra épülő nevelés folytatódjék; 

− azt, hogy társadalmunk erkölcsi válságában tagjaink életvitelükkel, magatartásukkal tegyenek tanú-
ságot a hit és a keresztény erkölcs értékei mellett. Ilyenek: az idealista világnézet, az emberi élet és 
méltóság (a tudás és a kor) tisztelete, a család fontossága, a munka becsülete, hűség és tisztesség. 

 

A felsorolt célok követésével kívánjuk megőrizni azt a ciszterci szellemiséget, amelyet a valamikori szerzetes atyák 
sugalltak, amelyet a jelenlegi civil tanárok is közvetítenek, amelyet a rendalapító Szent Bernát így fogalmaz meg: 
 

„ardere et lucere" – Lángolj és világíts! 
 

Bár a CDEO mindenki számára nyitott egyesület, aki a fenti célkitűzéseket elfogadja, elsősorban a következők tag-
ságára épül: 

− azokra a nagykorú személyekre, akik az egri Szt. Bernát Gimnázium tanulói voltak, ezek leszárma-
zottjaira, özvegyeire, 

− azokra a nagykorú személyekre, akik a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium tanulói voltak, 

− a Ciszterci Rend bármely tagjára; 
− a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola tanáraira; 
− azokra a szülőkre, akiknek gyermeke a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskolába 

jár vagy járt. 
 

Eger, 2007 októberében       Dr. Molnár Miklós 
a CDEO ügyvezető elnöke 
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EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN A 2007/08-AS TANÉVBEN 
OKTÓBERTŐL – KARÁCSONYIG … 

OKTÓBER 
4. A gólyák bemutatkozása a kollégiumban. 
5. Iskolarádiós megemlékezés az aradi vértanúkról az iskolarádióban Kovács Ottóné tanárnő szervezésé-

ben. Lenkey tábornok sírjánál tartott megemlékezésen iskolánkat a 11.A osztály képviselte.  
6. Köböl Zsolt nevelési igazgatóhelyettes szervezésében iskolánkból 5 tanár és 27 tanuló vett részt az őszi 

nagymarosi találkozón. 
10. A „Városi séták” városi program keretében iskolánkban közel száz érdeklődőnek Kovács Ottó tanár úr 

előadást tartott „A ciszterciek Egerben” címmel. 
18. A „Hősök napja” alkalmából 50 kollégista vett részt a fertálymesterek által szervezett programon. 
 

2007. október 19-én az egri ciszterci gimnázium újra indulásának 10. évét ünnepelte. 
Az első emeleti folyosón reggel képekből, statisztikákból és tárgyi emlékekből – az elmúlt tíz év végzős osztá-

lyai ötven gombja, kilenc tarisznyája, és 17 tablóképe – készült kiállítás fogadta az ünneplőbe öltözött diákokat és 
tanárokat. (A kiállítást Fedics Miklós és Kovács Ottó tanár urak készítették.) Az első órában rádiós műsorral ünne-
peltük meg az 1956-os forradalom évfordulóját, majd a szokott formában és módon átvonultunk a bazilikába a 
hálaadó ünnepi szentmisére, az új diákjaink fogadalomtételére.  

Az egri székesegyházban dr. Ternyák Csaba egri érsek atya prédikációjából az alábbi gondolatokat idézzük: 
„… Igen, kedves barátaim! Ez a ti iskolátok bevezet a tudományokba, igaz emberségre nevel, ráadásul elvezet 
benneteket egy olyan barátságra, amely hozzásegít ahhoz, hogy életetek gyümölcsöző legyen, hogy maradandó 
gyümölcsöt hozzatok. Krisztus barátai, Isten barátai lehettek! Ez az a keresztény hívatás, amely az emberi életnek 
új dimenziót ad. Teljesebbé és gazdagabbá teszi azt. Arra szól ez a hívatás, hogy Krisztus, a tökéletes ember 
vonásai egyre jobban kirajzolódjanak rajtad. … Életünk minden mozzanata, imádságaink, jó cselekedeteink, tanu-
lásunk, küzdelmeink, szenvedéseink, örömeink ezt az egyet szolgálják. Egyre inkább hasonlatossá válunk Krisz-
tushoz. … 

Én személy szerint abban is reménykedem, hogy néhányan közületek a keresztényhívatás mellett ciszterci 
szerzetesi, szerzetesnői vagy papi hívatást is hordoznak a szívükben. Adja Isten, hogy iskolátok és ez az iskolai 
közösség hozzásegítsen benneteket ahhoz, hogy ezek a hívatások kifejlődnek, szárba szökkenjenek, és sokszo-
ros termést hozzanak mindannyiunk örömére. 

Amikor a tíz évért hálát adunk, akkor azért imádkozom, hogy ez az iskola egyre jobban be tudja tölteni hívatá-
sát egyházunk és népünk szolgálatában. Segítsen bennünket ebben a Magyarok Nagyasszonya, Szent István 
király, a magyar szentek; Szent Bernát és a ciszterci rend többi szentjei. Ámen.” 

A szentmise után a kisgimnazisták énekkara a Salve Reginá-t, adta elő. Vezényelt Árvainé Kovács Krisztina 
tanárnő. Ezt követően dr. Pisákné Balogh Éva iskolánk igazgatónője köszöntötte az Érsek urat és a Főapát urat, 
majd iskolánk új diákjainkhoz fordult:  

„Kedves Elsős Diákok! Arra tesztek fogadalmat, hogy méltó utódai lesztek az egykori ciszterci diákoknak. En-
nek meg kell nyilvánulnia a megjelenésetekben, viselkedésetekben, szorgalmatokban, szüleitek, tanáraitok és 
társaitok iránti tiszteletben. Legfontosabb feladatotok a tanulás, amellyel erősítitek jellemeteket, csiszoljátok ké-
pességeiteket. … Tudnotok kell azt is, hogy a tudás megszerzése által csak akkor lesztek naggyá, ha mindehhez 
párosul a hit, a remény és a szeretet. A ciszterci szellemiség értékeinek elfogadását fogadalomtétellel erősítsétek 
meg. Kérlek, álljatok fel, jobb kezeteket tegyétek szívetekre, bal kezeteket felemelve, mintegy jelképesen a Terem-
tő felé tartsátok, és mondjátok a fogadalom szövegét az iskola diákbizottság titkára, Szabó Eszter 13. K osztályos 
tanuló után. Én, … fogadom, hogy a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola rendjét min-
denben megtartom, az iskola keresztény, katolikus értékrendjét elfogadom, és ennek szellemében igyek-
szem élni. Szüleimet, tanáraimat, az iskola dolgozóit, diáktársaimat tisztelem, rájuk szégyent nem hozok. 
Szorgalmasan tanulok, képességeimmel mindenkor a tudás megszerzésére és a jóra törekszem. Istent és 
a hazámat szolgálom. Az egyház és a ciszterci rend hagyományaihoz mindenkor hű leszek. Isten engem 
úgy segéljen! 

„Kedves Elsős Diákok! Ezennel ciszterci diákká fogadlak benneteket. Ebből az alkalomból két ajándékot kap-
tok. Az egyik az iskola jelvénye, amelyet viseljetek büszkén, mert ez jelzi számotokra, hogy a ciszterci diákok kö-
zösségéhez tartoztok. A másik a Hozsanna, amelyből az imádságos énekeket tanulhatjátok meg. Babits Mihály 
írja: »Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép lelkében az 
ének, az hallja a mások énekét is szépnek.« Forgassátok és használjátok Isten dicsőítésére ezt a könyvet, hiszen 
aki énekel, kétszeresen imádkozik.” 

A fogadalomtétel elhangzása után Balla Ádám 13. K osztályos tanuló Clairvaux-i Szent Bernát Jöjj, Uram, Jé-
zus című versét szavalta el, majd ddr. Zakar Ferenc Polikárp, zirci főapát szólt tanulóinkhoz: 
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„Kicsit régen volt az, amikor én elsős – akkoriban még úgy hívták – elemista diák voltam. Mindenesetre 72 év-
vel ezelőtt kezdtem rendesen járni iskolába, jól lehet még nem voltam beiratkozva. S az első dolog, amit ott meg-
tanultam a jó plébános úr által feltett kérdésre adott válasz volt. Azt kérdezte, hogy miért vagyunk a világon. A 
felelet többet ért számomra, mint az a római négy egyetem, ahol tanultam és tanítottam, s ez így hangzott: »Azért 
vagyunk a világon, hogy Istent megismerjük, őt és embertársainkat szeressük, azt tegyük, amit az Isten tőlünk kér 
és így a mennyországba jussunk.« Testvéreim! Ez az élet lényege. 

Örömmel hallottam, hogy itt fogadalomtételről van szó. Csak az hiányzik talán egy kicsit, hogy kinek teszünk 
fogadalmat. A fogadalomtétel egy Istennek tett ígéret. Én nem akarok az elsősök fogadalmából »szerzetesi« foga-
dalmat csinálni. Csak azt szeretném mondani, hogy Istennek tett ígéret legyen, és tényleg komolyan kell venni. 

Még egy dolgot szeretnék a lelketekre kötni. Minden, ami van, a keresztény filozófia tanítása szerint jó, szép és 
igaz. Iskolában sok igazságot lehet tanulni, s azokat tanuljátok is meg alaposan. Viszont amit tanultok, azt meg is 
kell szeretni, s én azt kívánom, hogy az iskolát nagyon szeressétek. Én nagyon szerettem iskolába járni, s öreg 
fejjel is szeretek. S lássátok meg mindenben, de mindenben Isten keze nyomát, s azt a sok szépséget, ami a te-
remtésben van. Isten áldása legyen rajtatok!” 

Ezekkel a gondolatokkal a és a himnuszok eléneklésével ért véget a szent mise.  

S negyedóra múltával az iskola dísztermében dr. Pisákné Balogh Éva iskolánk igazgatónője így üdvözölte a 
szépszámú meghívott jelenlevőket, s a következőket mondta: 

„Kedves Vendégeink!  
Tíz év nem nagy idő, különösen nem a magyarországi ciszterci tanítómunka kétszáz éves történelmében. 

Számunkra, akiknek megadatott, hogy részt vegyünk egy keresztény-katolikus szellemű iskola újraindításában, 
mérföldkő ez az év. Legfontosabb tanulsága, hogy az »a mester, aki jártas saját szaktudományában és megvan 
benne a keresztény bölcsesség is, annak értelmét is átadja tanítványának. Elvezeti őt a szavakon túlra, a teljes 
igazság szívében.« 

Abban az Isteni kegyelemben volt részem, hogy az elmúlt tíz évből nyolcat, mint az iskola igazgatója szolgál-
hattam az egyházat, a ciszterci rendet. Most tisztem és kötelességem, hogy számot adjak. Az elmúlt tíz év a szó 
minden értelmében építkezéssel telt. Munkánkat két fontos szilárd alapra építhettük, az egyik a ciszterci tanító 
munka szellemisége. A másik a Gárdonyi Géza Gimnázium országosan is elismert jó hírneve.  

Az elmúlt tíz év alatt Főapát úr ránk figyelő gondoskodásának köszönhetően folyamatosan felújítottuk az öreg 
alma mater falait. Ma már elmondhatjuk, hogy régi szép formájukban díszlenek a boltíves folyosók, megújultak a 
tantermek, a kollégiumi szobák. Elkészült a díszterem és a kollégium udvara minden évben csodálatos virágaival 
gyönyörködtet bennünket. A Teremtő kegyelme mellett voltak segítőink, építők és tervezők, akik most is itt vannak 
közöttünk. Köszöntöm őket és köszönjük munkájukat.  

Eger városában azonban nem lehet megfeledkezni Dobó intelmeiről, hogy az erő nem a falakban, hanem a 
várvédők lelkében van. Ezért saját lelkünket is kellett építeni, ez volt talán a legnehezebb. A tantestületnek egy 
másik úton kellett elindulnia. Az út rögös és nehezen járható, lassan tudtunk és még ma is lassan tudunk haladni.  
Szeretném azonban remélni, hogy ma már mindannyian értjük Jézus Krisztus szavát. Szent János evangéliumá-
ban olvashatjuk: »Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet.« Ezen az úton kellett diákjainkat is vezetni, tanítani és 
nevelni. Az első években még csak a tudást akarták, de később megértették Pál apostol üzenetét. A Szeretethim-
nusz második verse így szól: »Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat, és mind a tudományo-
kat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.« 

Pedagógiai munkánkban a színvonalas oktatómunka mellett iskolánk tantestülete tudatosan elkötelezte magát, 
hogy az egész ember kifejlesztésén munkálkodik, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben, minden emberi érték 
kibontakozik, és egymásba fonódik. Ez adja iskolánknak legsajátosabban katolikus jellegét, s ebben gyökerezik az 
a kötelessége, hogy tisztelje az emberi értékeket, érvényre juttatva azt az autonómiát, ami megilleti őket, s közben 
betöltve sajátos küldetését, amely minden ember szolgálatára kötelezi. Ezen célkitűzések valóra váltását segítet-
ték a ciszterci atyák, az öreg ciszterci diákok, az iskola tanárai és munkatársai. Mindig voltak és vannak olyanok, 
akik hívják diákjainkat a hívő életre, hívják az imacsoportba, a karitászba, a zarándoklatra és a lelki napokra. Ta-
nítják őket emberségre, szeretetre és tiszteletre. 

Tíz év után elmondhatjuk, hogy fáradozásunk nem volt hiábavaló. Büszkeséggel tölt el bennünket, amikor a 
legkiválóbbak a csúcsra jutnak, amikor sportolóink a dobogóra állnak. Boldogság önti el szívünket, amikor halljuk 
énekelni és zenélni diákjainkat. Szemünkben könny ragyog, ha látjuk hátrányos helyzetből induló vagy fogyatékkal 
elő diákunk akaraterejét és előretörését. Nap mint nap részesülünk köszönetükben és hálájukban, amikor egye-
temistaként, főiskolásként visszajönnek hozzánk. 

Az iskola képzési rendszerét a társadalomban jelentkező kihívásoknak megfelelve folyamatosan alakítottuk. A 
ciszterci tanítómunka hagyományait követve beindítottuk a nyolcosztályos gimnáziumi képzést. Ők teszik teljessé 
a mi nevelőmunkánkat. Iskolánk egyik erőssége az idegen nyelvi képzés. Igen népszerű és sikeres az angol-
magyar két tanítási nyelvű tagozat. 

A gimnáziumi és szakközépiskolai képzéseinket nyelvi előkészítő évfolyammal bővítettük. Arra törekedtünk, 
hogy minden diákunk beváltható nyelvtudást szerezzen. Külföldi kapcsolatainkat is kiépítettük és felhasználjuk 
tanulóink nyelvtudásának elmélyítésére. 

Fontosnak tartottuk, hogy tanulóink informatika-tudása mai divatos szóval élve kompetencia alapú legyen. 
Több mint 100 korszerű számítógép áll a diákok rendelkezésére. Örvendetes, hogy a kétszintű érettségi beveze-
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tése óta évente több mint száz diákunk tesz érettségi vizsgát informatikából. Sokan jeles eredményüknek köszön-
hetően ECDL vizsgát is szereznek.  

Iskolánk tanító-nevelő munkáját egyre többen ismerik és elismerik. A tanulók tanulmányi eredménye, magatar-
tása és szorgalma évről évre javul. Igazgatóként azt tapasztalom, hogy szeretnek ide járni diákjaink, még azok a 
diákok is nehezen válnak meg tőlünk, akiket fegyelmi útján eltanácsolunk. Sokszor kutattam ennek a titkát. Az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján azt mondhatom, a titok abban áll, hogy kollégáim fegyelemmel és kegyelemmel 
tanították és nevelték diákjainkat. 

Nekünk pedagógusoknak, akik örökségbe kaptuk a ciszterci tanító atyák szellemiségét, munkánkat a jövőben 
is csak úgy szabad és úgy érdemes végezni, ahogy azt Szent Bernát 900 évvel ezelőtt megfogalmazta: „Csak 
égni kevés, csak világítani hiú dolog. Égni és világítani, ez a tökéletesség.” 

Köszönöm Istennek, hogy az elmúlt 10 évben adott tanulni vágyó ifjakat, adott tanítani tudó és tanítani akaró 
kollégákat, adott megértő és segítő fenntartót, adott erőt és hitet feladatunk megoldásához.”  

Jelenetek Az egri csillagokból – a 6.C diákjai előadásában 

Az ünnepi műsor az elmúlt tíz év történetét és a mindennapjainkat bemutató film megtekintésével kezdődött, 
amelyet Köböl Zsolt nevelési igazgatóhelyettes úr, Kovács Ottó tanár úr és Nagy László technikus állított össze. Ez 
után a 6.C osztály diákjai Gárdonyi Géza Az egri csillagok című regényének részleteiből dramatizált játékot mutattak 
be, amelyet Köves Eszter tanárnő rendezett. A főbb szerepeket Mlinkó Péter, Virág Ákos, Csomós Bálint, Csécs 
Bálint, Molnár Gábor, Gacs Milán
Semperger Richárd játszották. 

Majd zenés irodalmi össze-
állítás következett, amelyben 
Kerekes Károly apát úr, Neme

, Ircsik Péter, Bajzát Dorina, Szeredi Benjamin, Bata Jennifer, Tuza Orsolya, 

s 
Na

 t

gy Ágnes, Babits Mihály, 
Weöres Sándor, Reményik 
Sándor, Pilinszky János, 
Györkössy Endre egy-egy ver-
sét, Szent Pál, Kalkuttai Teréz 
gondolatait Horváth Ráhel 9.A, 
Tóth Eszter 11.A, Nagy Lilla 
12.A, Balla Ádám, Nyikes Attila 
13.K tolmácsolta. Händel és 
Edward Elgár egy-egy művét 
Finta Dorottya 13.K, Szabó 
Sarolta 13.K, Tuza Eszter 7.C, 
Golen Gerhard 9.C, Pohl Ta-
más 10.K, Golen Richard 11.C 
osztályos tanulók és Bisztriczki 
Zoltán adta elő. Mozart Ave 
Verum szerzeményét iskolánk 
ének- és kamarazenekarától 
hallottuk.  
A műsort az Utam a fény című 
dal eléneklése zárta.  

 

A műsort Lapinskasné Máté Erika tanárnő és Bisztriczki Zoltán

A zenés irodalmi műsor szereplői 

anár úr rendezte.  
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A nagy sikert arató műsor után ddr. Zakar Ferenc Polikárp zirci főapát, iskolánk fenntartójának értékelő monda-
tai következtek: 

„Számomra az a feladat jutott, hogy próbáljam kiértékelni az elmúlt tíz év történetét. Az idő nagyon előre hala-
dott, ezért csak annyit mondok, hogy 1996. március 15-én, amikor másodszor nyakamba akasztották az apáti 
keresztet, csak két gimnáziumunk volt. Akkor kezdtem a tárgyalásokat a budai gimnáziumunkkal kapcsolatban. 
Hosszú tárgyalások után sikerült, s akkor következett a próbatétel Egerrel. 

Nagy levegőt vettem most is, s akkor is, amikor láttam, hogy mennyire lepusztult állapotban volt ez az iskola. S 
nagyon sajnálom, hogy a fényképes részben nem láttunk képeket a 10 évvel ezelőtti állapotokról. Hála Istennek, itt 
nagyon sok minden megújult, nagyon sok minden új és szép lett. S a kiértékeléshez nem tudom, hogy milyen 
jegyet kellene használnom, de azt mondhatom, hogy mindennel nagyon meg vagyok elégedve. Mindenkinek min-
dent hálásan köszönök. Azt állíthatom, hogy a leglepusztultabb iskola ez az egri volt, s ha körül tetszenek nézni, 
tetszenek látni, hogy itt mi történt. S azt is hiszem, hogy megvalósul az új, kétszintű tornacsarnok megépítése is. 
Mindez ma hit kérdése is, persze az volt ’97-ben is átvenni az iskolát még a szentszéki megállapodás előtt. 

Tehát az én értékelésem: mindent hálásan köszönök, és kívánom minden fenntartónak, hogy olyan jó igazgatói 
legyenek, mint amilyen egri gimnáziumunk igazgatója.”  

Ezután dr. Sipos Mihály igazgató úr, az egri önkormányzat Oktatási Bizottságának elnöke köszöntötte iskolánkat: 
„Nagy öröm és személyes megtiszteltetés számomra, hogy Eger Megyei Jogú Város képviselő testületének és 

Habis László polgármester úrnak az üzenetét, jókívánságait tolmácsolhatom a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázi-
um jeles napján.  

Személyes megtiszteltetés, hiszen a hatvanas években egri diákként – noha nem voltam gárdonyis diák – cso-
dálhattam az iskolát, amit úgy emlegettük, hogy a »Gárdonyi«. Aztán a hetvenes évek elején, amikor tanárként 
visszajöttem, azt tapasztalhattam, hogy az iskola még erősebb, még csodálatra méltóbb lett. … A 90-es évek 
elején … már lehetett tudni, hogy egyfelől a Gárdonyiban tovább fog folyni az a munka, amit én diákként és fiatal 
tanárként megtapasztalhattam; másfelől valami régi-új is beköltözik e falak közé. Egy olyan szellemiség, amelynek 
most is tanúi lehettünk, amikor élveztük ezt a csodálatos műsort. … 

Még egyszer kívánom minden diáknak, minden kollégának és az intézmény fenntartójának jó egészséget, sok-
sok sikert és örömet. Igazgatóasszonyt pedig kérem, hogy fogadja szeretettel a város emléklapját.” 

Az ünnepély dr. Pisákné Balogh Éva iskolánk igazgatónője köszönő szavaival ért véget. 
 
okt. 24. A diákönkormányzat értekezlete, ahol új vezetőséget választottak, s az új titkár Molnár Bence Gábor 11.K 

osztályos tanuló lett. 
26. Harmat Adrienn tanárnő rendezésében iskolarádiós megemlékezés Gárdonyi Géza halálának évforduló-

ján. A 9. évfolyam egri és kollégista tanulói osztályfőnökeikkel megkoszorúzták Gárdonyi Géza sírját  
okt.6.–nov.3. A „Dreams &Teams” program keretében iskolánk 19 tanulója, 5 tanára Luca Enikő tanárnő veze-

tésével Szalézi Rend (SDB) által fenntartott boltoni középiskolába látogatott 

NOVEMBER 
  9. Halloween-party az angol két tanítási nyelvű osztályoknál az Ifjúsági Házban. 
19. A Szent Erzsébet tiszteletére rendezett rajzpályázati kiállítás megnyitása és a díjak átadása. Ünnepi 

megemlékezés Szent Erzsébetről a kollégiumban. 
27. A tornaterem tetejéről leszedték a palát, elkezdődött a bontás. 

Nyílt nap a Gárdonyiban általános iskolások számára. 
29. Előrehozott érettségi vizsga. 

DECEMBER 
  4. Pajor András atya, a budapesti Herminamező utcai plébános előadása a 10.E, 11.A,C, 12.A és 13.K osz-

tály tanulói számára. 
Nyílt nap a Gárdonyiban általános iskolások számára. 

  7. Az 5. és a 9. osztályosok bemutatkozó műsora a díszteremben, és ismerkedési bálja a kollégium ebédlő-
jében. 

11–14. Az iskola főfolyosóján karácsonyi vásárt rendezett a Szent Bernát Karitász-csoport.  
12. Iskolánk tanulói közül osztályfőnökeik vezetésével a 10. évfolyamos egri és a kollégiumi diákok vettek 

részt a kollégium előtti téren az 1956. december 12-i egri sortűz áldozatainak emlékére rendezett ünnepi 
megemlékezésen és koszorúzáson. 

18. Karácsonyi koncert a Szent Bernát-templomban. 
19. A 12. évfolyam osztályai számára lelki nap, amelyet Tölgyesi Csaba Alberik OCist atya tartott. 

Az iskola kórusa a Bélapátfalvi Szociális Otthonban szerepelt 
20. Lelkinap a Gárdonyiban, ahol az előadók a Gável testvérek, dr. Csókay András idegsebész, Simon And-

rás grafikusművész és a szalézi nővérek voltak. A helyszíneken Köves Eszter és dr. Loboczkyné Hársasi 
Ibolya tanárnők által betanított betlehemes játékokat adtak elő a színjátszó csoportok. 
A 12. évfolyam osztályai számára igazgatói szünet és gombavató. 

21-től  Téli szünet. 
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SZÉP VIOLÁCSKA  
 
Dr. Valentin Kálmán 1939-ben végzett diáktársunk küldte ezt a szép karácsonyi dalszerzeményét azzal a szándékkal, 
hogy újságunk közvetítésével az unokái számára írt művét az iskola leánykórusának is ajánlja.  
Szomorú szívvel vettük tudomásul, hogy Valentin Kálmán december 18-án elhunyt. Egész életét, mint tanár, kórusvezető 
és karnagy Eger város ének- és zenekultúrája ápolásának szentelte. Diáktársai is őrzik emlékét. 
 

 

 
––––––––––––––––––––––––––––– 

 

A „Csendes éj” poétája – Tordai Ányos 
 

2008 januárjában lesz hetven éve, hogy meghalt Tordai Ányos. Középiskolai tanulmányait a Ciszterci Rend Egri Katoli-
kus Főgimnáziumában végezte 1889–1898 között, végig jeles eredménnyel. 1913–24 években tanította iskolánkban a magyar 
és latin tantárgyakat. „A századelő szerzetestanár típusának egyik jellegzetes alakja: költő és műfordító, színdarabíró és iroda-
lomtörténész, Gárdonyi és Babits barátja s tankönyvek szerzője” – olvashatjuk az 1969. évi Új Ember egy megsárgult lapján, 
(pb)-vel szignált (minden bizonnyal Palos Bernardin) cikkében. 

Ágoston Julián – Tordai Ányos halálakor, 1938-ban az Élet c. szépirodalmi és kritikai képes hetilapban emlékezik rend-
társára: a költőre, a tudósra és az emberre, majd így fejezi be nekrológát: „Valamikor kispap korában (1898 és 1902 között –  a 
szerk.) lefordította a Csendes éj című ismert karácsonyi dalt. Akkortájt kezdett divatossá lenni Ausztriában. Később megfeled-
kezett róla; ott porosodott valahol a megfakult írások között ez a fordítás is, mint annyi más. Nem nagyon vett róla tudomást, 
hiszen csak jelentéktelen kis újságban látott egyszer napvilágot. S élete csendes szomorú őszén leül egyszer a rádió elé. Kará-
csonykor: amikor mindenki örülhet, akinek nem sikerült az élet.  »Karácsony este öt órakor leültem a rádió mellé… Elgon-
dolkoztam a múltakon. De régen is volt, hogy a Jézuska nekem is hozott karácsonyfát. Ha mást nem, egy édes-meleg szót…« 
Ahogy dúdolgatja a karácsonyi dallamokat, egyszercsak ismerősen cseng a fülébe a Csendes éj az ő fordításában…  

»Ezzel a kis semmi verssel szereztem a legnagyobb elismerést. Amit írtam, amit mondtam, minden elhangzik, elkopik s 
íróját-mondóját minden írásával-mondásával elfelejtik. Minek hát a név! De ebben a kis versben élni fog a szavam és élek én  
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is ismeretlenül akkor is, ha már idelenn por és hamu lettem, amikor odafenn éneklem már az angyalokkal: Szűzanya, hallod-e, 
csendes a táj, Isteni gyermeked álmira vár, Látva, hogy altatod Őt! Látva, hogy altatod Őt! «  

 

A fordítást hiteles szövegét Hervay Levente atya kutatta fel Schwartz Elemér OCist egyetemi tanár rendtársának 
Europa singt „Stille Nacht, Heilige Nacht… c. 1963-ban Innsbruckban postumus megjelent könyvében. 
 

Csendes éj, szent nyugalom,  
Hallgat a völgy, halom,  
Szűzanya, hallod-e, csendes a táj,  
Isteni gyermeked álmira vár,  
Látva, hogy altatod Őt! 
Látva, hogy altatod Őt! 
 
Párnája sincs, bölcsője sem, 
Mégis mily édesen 
Nyugszik a kegyes égi szülött.  
Emberek, a szabad óra ütött,  
Itt vagyon a Messiás! 
Itt vagyon a Messiás! 

Csendes éj, szent nyugalom, 
Énekel völgy, halom, 
Csendül az angyali alleluja,  
Földre leszállt a nagy égnek Ura, 
Énekel völgy, halom, 
Jertek imádni Őt ! 
 
Jönnek a jó pásztorok 
És szívük feldobog, 
És leborulnak a jászol előtt, 
Egyszerű jó szívük tiszteli Őt, 
Szűzanya égi Fiát! 
Szűzanya égi Fiát! 

 
 
Messiás a földre jött,  
Bilincsünk összetört, 
Fölszabadul a föld bűne alól, 
Rá az Úr égi kegyelme hajol, 
Jézusunk hozta le azt! 
Jézusunk hozta le azt! 

 

A Stille Nacht, heilige Nacht… magyarra fordítójára egy kedves egri „diáktársunk” Benkőné Lukács Ágnes hívta fel a 
figyelmünket, átadva az egykori újságcikkeket.  

–––––––––––––––––––––––––––– 

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

 

EMLÉKMŰAVATÁS  
 
A bátyám, Bogdán László, 1941-ben érettségizett Egerben a Ciszterci Rend Egri Szent Bernát Gimnáziumában, Er-

délyi Guidó tanár úr volt az osztályfőnöke. Másodéves joghallgató volt, amikor önként jelentkezett katonának, és beso-
rozták a Miskolci 13/1-es Gyalogezredbe. Rö-
vid kiképzés után ki is vitték az ezredet a front-
ra, amely akkor már a Kárpátokon belül volt. – 
Véres csaták dúltak 1944 szeptemberében 
Tordánál, a Tordai Hasadék környékén, ahol 
több mint 2400 katona halt hősi halált. A bá-
tyám is – a Magyar Nagyezüst Vitézségi Érem 
tulajdonosa – ezen csaták egyikében esett el 52 
társával együtt Tordatúr község határában – 
mellkas sorozatlövést  kapott. 

Sok idő telt el, amíg a politikai körülmé-
nyek lehetővé tették az ott élő magyarok szá-
mára, hogy az egyházak segítségével felkutas-
sák az elesetteket és  értesítsék a még élő hoz-
zátartozókat. Több év kemény munkája volt, 
míg eljutottak a máig és a Tordai Honvéd Ha-
gyományőrző Bizottság elnökének a vezetésé-
vel, vitéz Pataky József úr szívós fáradozása 
nyomán, és a sok támogató segítségével em-
lékművet állíthattak ezen honvédek tiszteletére 
Tordatúron, az Unitárius Egyház 
templomkertjében. 

Az emlékmű avatására 2007. október 13-án 
került sor. Nagyon megható volt, ahogy az 
egész programot a székelyek tiszta szívből 
megrendezték: a község román polgármester-
ének a beszéde, általa a piros fehér zöld színű 

szalaggal díszített koszorú elhelyezése, a megemlékezések szavai a kolozsvári főkonzultól, a bukaresti alsó- és felsőházi 
képviselőktől, az RMDSZ vezetésétől, a bukaresti magyar katonai attasétól. Végül a nevekkel ellátott márványtáblás, 
kopjafás emlékművet a három történelmi egyház (római katolikus, református és unitárius) papjai áldották meg. Sajnos 
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ezen a nemes eseményen az elesett katonák hozzátartozóiból már nagyon kevesen vehettek részt – vagy elhunytak, vagy 
nem tudták felkutatni őket. Magyarországról hozzátartozók csak mi voltunk – a feleségem, fiam és én.  

Az ünnepélyt nagyon sok erdélyi magyar – a legtávolabbi helyekről – megtisztelte meg jelenlétével. Az avató ünnep-
ség v. Pataky József zárszavával ért véget: „Isten áldása kísérjen minden résztvevőt további életútján”  

(Bogdán Kálmán – 1951, dr. Ágoston Julián osztályából) 
 

––––––––––––––––––– 
 

hírek...hírek...hírek... 
 

•  „GÁRDONYI GÉZÁRA emlékeztek halálának 85. évfordulója alkalmából, az Agárdhoz tartozó 
agárdpusztai Szent Anna kápolnában, ahol az írót annak idején megkeresztelték” – olvashatjuk az Új Ember katolikus 
hetilap december 2-i számában „A láthatatlan ember” jelenléte c. cikkben. – „Glósz Ervin OCist (Székesfehérvár-
Öreghegy plébánosa) emlékező szavai nemcsak Gárdonyi művészetéről, az egyházhoz fűződő kapcsolatáról, hanem 
írónak a katolikus egyház tiszteletteljes értékeléséről, figyelméről is szóltak…” 

Gárdonyi Géza, iskolánk névadója 1922. október 30-án hunyt el Egerben. A Heves vármegye újjáépítése Trianon 
után c. könyv így számol be a temetésről: „1922. okt. 30-án nagy gyásza volt Eger városának, de nemcsak a városnak, 
az egész országnak és a magyar irodalomnak is. Legsúlyosabban mégis Eger városát érintette Gárdonyi Géza halála… 
A nagy egri remetét nov. 1-én fél 11 órakor temették a Lyceum díszterméből… Minden házon kivétel nélkül kitűzték a 
gyászlobogót és a város apraja-nagyja megjelent a végtisztességen. A temetési szertartás az Eszterházy-téren folyt le, 
ahol kisebbszerű ravatalt rögtönöztek. …a temetési szertartást Szmrecsányi Lajos érsek végezte, nagy papi segédlettel. 
A beszentelés után legelőször a város nevében Trak Géza dr. helyettes polgármester, majd a kormány, a Tudományos 
Akadémia, a Petőfi-társaság nevében mondtak búcsúztatót. A sírnál Rózsahegyi Kálmán a Nemzeti Színház, Kállay 
Miklós az írók, Breznay Imre pedig az Egri Népújság nevében búcsúzott Dobó István nagy íródeákjától.” 

(v. Bartha István közlése ) 
 

•  MOLNÁR JÓZSEF festőművész diáktársunkat köszöntötte 85. születésnapja 
alkalmából szülőföldje, Nagyréde 2007. május 20-án. A meghitt ünneplésre a község művelő-
dési házában (ahol a művész festményei is láthatóak voltak), népes közönség mellett került 
sor. Balázs József polgármester, Kives Éva a művelődési ház vezetője és dr. Fülöp Lajos nyel-
vész köszöntötték és méltatták az ünnepeltet, a szülőföldhöz, annak lakóihoz való szoros kötő-
dését. A nagyrédei táj, a Mátra csúcsai, a szőlővel foglalkozó emberek jellegzetesen hatottak a 
művész munkájára. 
A színes népviseletbe öltözött asszonykórus dalai és szavalatok emelték az ünnep hangulatát. 
Végül a híres nagyrédei borok mellett baráti beszélgetések során az egykori foglarista osztály-
társak erőt, egészséget és további alkotó munkát kívántunk Molnár Józsefnek. 

 (Erdős László) 
 

•  PÉTERY JÓZSEF VÁCI PÜSPÖKRŐL halálának negyvenedik 
évfordulóján emlékezik meg a december 2-i Keresztény Élet c. katolikus hetilap. Pétery 
(Petró) József a középiskola IV–VIII. osztályát a Ciszterci Rend egri Kath. Főgimnázi-
umban végezte, 1908-ban érettségizett jeles eredménnyel. Teológiai tanulmányait Inns-

bruckban folytatta, ott szerezte meg a doktorátust is. Hazatérve az egri papnevelő intézetben dogmatikatanár, majd 
spirituális, később székesegyházi plébános. 1942-ben XII. Pius pápa váci püspökké nevezte ki. A püspökké szentelése – 
melyet Serédy Jusztinián bíboros hercegprímás Kriston Endre egri segédpüspök és Scheffler Ferenc szatmári megyés-
püspök segédletével végzett – nagy ünnep volt Egerben 1942. november 8-án. Az ünnepi szertartáson, mint rendezők 
iskolánk cserkészcsapatának tagjai is részt vettek. Pétery József püspök igazi lelkipásztor volt főpapi szolgálatában. A 
háború utáni fokozódó egyházüldözés azonban az igen tevékeny váci püspököt is sújtotta. Végül 1953-ban kényszertar-
tózkodási helyül Hejcére, az egykori kassai püspöki nyaralóba száműzte a kommunista hatalom. 1956 októberében 
Mindszenty kifejezett kívánsága szerint hazatért székvárosába, de 1957-ben ismét vissza kellett térnie Hejcére. Itt halt 
meg 1967. november 25-én, hetvenhét éves korában. 
 

•  A ZIRCI APÁTSÁGI BAZILIKÁBAN 2007. október 6-án Szendi József ny. érsek atya szerpappá szen-
telte Bérczi Bernát és Imrefi Mór ciszterci klerikus testvéreket, majd dr. Zakar Polikárp főapát úr Gergely szerzetesi névvel – 
védőszentje: Nagy Szent Gergely pápa – beöltöztette a novíciusok fehér ruhájába Fülöp Csaba testvérünket. 

 (www.ocist.hu)  
 

 
 

Kérjük a kedves diáktársainkat, hogy a mellékelt csekken a 2007. évi tagdíjat szíveskedjenek 
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. 
 

http://www.ocist.hu/
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MEGJELENT ISKOLÁNK ÉVKÖNYVE 
fennállásának 318. évében. Címlapján a felújított földszinti 
folyosó falán elhelyezett ciszterci tanáraink képei láthatók. 
A könyv elején Polikárp főapátúr ”Beköszöntőjé”-nek 
aktuális gondolatait találhatjuk. A szépen szerkesztett 296 
oldalon képpel gazdagon illusztrált beszámolókat olvasha-
tunk az iskola életéről, éves munkájáról és eredményeiről  

Íme néhány fontosabb adat: a nappali tagozaton 880 
diák 27 osztályban végezte tanulmányait. A nyolcosztályos 
évfolyam alsó négy osztályában 173-an jártak, az 5. osz-
tályban (a mi időnkben az első osztály) két párhuzamos 
osztály is indult. A nappali tagozaton 4 osztályban 138 
tanuló tett sikeres érettségit. A tanulók 24%-a lakik kollé-
giumban, bejáró 43% (!), helybeli 33%. 

Az iskolában 61 állandó, 11 óraadó tanár oktatja, a kol-
légiumban 5 nevelő tanár segíti a diákokat. Ezenkívül a két 
intézményben – az iskolában és a kollégiumban – a folya-
matos munkát 29 egészségügyi, irodai és technikai dolgozó 
biztosítja. 

Emlékező sorokat olvashatunk ez évben elhunyt dr. 
Nagy Mójzesról és dr. Kovács Endréről. Megtalálhatjuk a 
tanév jelentősebb eseményeinek leírását, kiemelve az ’56 -
os évforduló ünnepségeit. 

Megtalálhatjuk a Ciszterci Diákszövetség beszámolóját 
is, benne az osztálytalálkozókon megjelentek névsorával. 
Az Évkönyv szerkesztését Kovács Ottó tanár úr végezte, 
akinek nagy gonddal és mindenre kiterjedő figyelemmel 
végzett munkájáért mi is köszönetet mondunk. 

     (Oláh Gyula) 
 

•  KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! − Diákszövetségünket az alábbi diáktársaink 
támogatták adományukkal: Kékesi György (44) Toronto (Kanada) – 113 000 Ft, Fluck (Raggambi) Ottó (47) Mc Lean, VA 
(USA) – 28 000Ft, Mohi Sándor (46) Schweinfurt (Németország) – 50 Euró, Kis István Pál (44) Soponya – 20 000 Ft., 
dr. Lakatos István (49) Budapest – 10 000 Ft. 
 

•  AZ EGRI FEHÉR/FEKETE − Interneten a www.ciszterciekegerben.hu honlapon található  Újságunk 
linken. A honlap gondozója Kaibás Gábor Márk, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban 2001-ben érettségizett diáktársunk, 
akinek köszönhetően újságunk 1994 óta megjelent valamennyi száma olvasható, ill. letölthető. 

 
––––––––––––––––––––– 

 

H A L O T T A I N K 
 

2007. december 24-én elhunyt Mozsgai József Tádé atya, aki 1993–1998 között házfőnök és hittanár volt Egerben. 
(Lapzárta után értesültünk.)  

 

Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk: 
 

Kishalmi János dr. (40) – Miskolc 
Pók Pál (50) – Eger 
Ignácz Lajos (47) – Budapest 

Tóth Andor. (47) – Chene-Bourgeries  (Svájc) 
Valentin Kálmán dr. (39) – Eger 
 

 

Requiescant in pace! 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál Homonnay József, 3300 Eger, Tittel Pál u. 6. fsz. 2. 
tel.:(36) 413 482 ill. Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók Béla út 25. III. 5/A tel.:(1) 386 2295  vagy  

E-mail: olah.gyula3@chello.hu – ÚJ CÍM!!! 
 

A „HÍREK a GÁRDONYI-ból” lapjait Kovács Ottó tanár úr készítette. 
 

 

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

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

http://www.ciszterciekegerben.hu/
http://www.ciszterciekegerben.hu/index.php?page=ujsag
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