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(Részletek) 

 
 

         GÁSPÁR 
Üdvözlégy, oh, régtül föl kelt napunk, 
Üdvöz légy ujonnan született királyunk! 
Ime, te éretted jazánkbul fárodtunk, 
Azért most mindnyájon elejbéd borúlunk.  

 

Én, Gáspár, mind hatalmasnak 
Aranyot adok uramnak, 
Ajándékúl királyomnak, 
Engedgy meg, kérlek, szolgádnak! 

 

     MENYHÁRD 
Én, Menyhárd tömjénynyel áldom,  
Kis Jésust uramnak mondom, 
Noha szegénységét látom, 
Még is Istenségét vallom. 

 

  BOLDISÁR 
Én, Boldísár Myrhát hoztam, 
Melyben hittem és vallottam,  
Hogy Isten emberré lett, tudtam,  
És kenettel bizonyítottam. 

 

  GÁSPÁR 
Alázatosságal, oh, kis ded Jesusunk,  
Már el következünk, mert hoszús az utúnk. 
Kérünk, buzgo szivel, emlékezél rolunk! 
Légyen ez világbul boldog kimulásunk! 

 
 (Midön az három királyok el bucsuznak, és a 
kisded Jésustól hazájokban meg térni akar-
nak, így szollitya az Angyal öket mondván:) 
 

 

ANGYAL 
Sába, Arabia, Persia királyok, 
Egy kevessé, kérlek, meg állopodgyatok, 
Hogy szerencsés légyen visza utazástok,  
Általam az Isten Mit kiván, hallyátok!  

 

Gonosz Herodeshez visza ne térjetek, 
Hanem hazátokban más utón menyetek, 
Mert ölni kiványa, ki lett üdvösségtek, 
Ezért erre gyorsan én vélem jöjjetek! 

 

(Angyal ezek után az feküvö pásztorokhoz fordulván, és azokat az ujonnan 
született Jesus köszöntésére söréngetvén, imigyen szoll mondván:)  

 

ANGYAL 
Dicsösség mennyekben az nagy Ur Istennek, 
Békesség az földön az jó embereknek! 

* * * 
 

E betlehemes játék, melyet Kilián István diáktársunk, a Miskolci Egyetem professzor emeritusának kutatása folytán is-
merhetünk, Herschmann István ciszterci szerzetesnek a sárospataki református főiskola könyvtárában levő vegyes 
versgyűjteményében található. Herschmann István Pápán született 1742-ben, és 1769-ben lett a ciszterci rend novíciusa. 
Pappá 1772. október 29-én szentelték. Zirchez tartozó falukban káplán, majd plébános. 1787-ben Zircen alperjel, ké-
sőbb Borzavárott volt paróchus, s párhuzamosan Zircen könyvtáros. 1798-ben halt meg.  
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KÖSZÖNTJÜK LEVENTE ATYÁT 90. SZÜLETÉSNAPJÁN 
 

 
öszönjük a Jóistennek, hogy téged megtartott ennyi esztendőn ke-
resztül teljes szellemi és fizikai frissességedben. De neked is köszö-

netet kell mondanunk, mert egész életedet úgy rendezted be, hogy fizikai 
és szellemi tekintetben is friss maradj a ciszterci rend érdekében, az újon-
nan meginduló ciszterci gimnáziumok tanulóinak érdekében, az újjáalaku-
ló cserkészmozgalom érdekében, a rendtörténeti kutatás és talán azt is 
merhetem mondani mi fogyatkozó csoportunk érdekében.  

 K

Elmúlt ifjúságunk minden szépségét Neked és a ciszterci rendnek kö-
szönhetjük. S a rend tagjai között az én gondolatomban ott voltál, ott vagy 
és ott leszel te is, aki táborról táborra, a Bükk, a Mátra, a Cserhát tájaira, a 
Balaton csodálatos környékére vittél el minket. S itt mindig megkövetel-
ted a napirend szerinti életet, mindig adtál lehetőséget arra, hogy szabad-
ságigényünket a szükséges mértékig megélhessük, megtapasztaljuk. Pe-
dagógiád szigorú volt és következetes, bár nem tanítottál, de életed min-
den percével példát adtál és oktattál minket. Nem csak velünk, hanem 
önmagaddal is mindig keményen következetes voltál. 

Életednek volt egy olyan szakasza, amikor az Isten különösképpen 
erősen próbára tette hitedet, emberségedet, hűségedet. S Te ebben a pró-
batételben helyt álltál, példát mutattál paptársaidnak, másoknak is, nekünk 
is, akik ezekben az esztendőkben különösképpen távol kerültünk tőled 
fizikai értelemben.  

Kedves Levente Atya! Az elmúlt kilencven évből legalább hatvan esz-
tendőt közel éltünk egymáshoz. Előbb Egerben, később Miskolcon illetőleg Lillafüreden, majd Budapesten. Most már 
te haza jöttél, neked ez az apátság a meleg, otthonos szülői ház, ahol a közös ima, a közös étkezés, a közös szellemi 
munka itt tart. Most kilencvenedik születésnapodon megköszönjük a Jóistennek, hogy erre neked lehetőséget adott, s 
azért is hálásak vagyunk neked, hogy Te nagy igényű szellemi munkád közepette mindig hagytál ránk időt.  

Áldjon meg a Jóisten Téged s éltessen mindaddig, amíg ezt Ő jónak tartja, mert az ő tenyérében élünk te is, mi is, tő-
le függünk és vele vagyunk életünk minden pillanatában. 

Dr. Kilián István köszöntő szavai Zircen, 2009. január 10-én, 
amikor  több mint tíz egykori ciszterci diák és asszonyaik látogatták meg Levente atyát.  

 
––––––––––––––––––––––– 

 

Hervay Ferenc Levente Pozsonyban született 1919. január 7-én. Családja Debrecenbe, onnan 1926-ban Pécsre ke-
rült, ahol a középiskolát 1929–1937 években a ciszterciek Nagy Lajos Reálgimnáziumában végezte. Itt tett érettségit is, 
majd 1937. augusztus 29-én öltötte magára a ciszterci szerzetesek habitusát. 1937–1940-ban a zirci Szent Bernát Hittu-
dományi Főiskolán hallgatott teológiát, 1940–44-ban Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészeti karán 
a földrajz-történelem szakon és a rend hittudományi főiskoláján folytatta tanulmányait, és középiskolai tanári oklevelet 
szerzett. Ünnepélyes örök fogadalmát 1944. január 4-én tette le. Pappá szentelte Mindszenty József veszprémi püspök 
1944. május 16-án Zircen. 

Egerbe 1946-ban helyezte Vendel apátúr, ahol a rend általános iskolájában tanított és a diákotthon prefektusa, majd 
vezetője volt. 1948-ban kellett elhagyniok az iskolát, 1950-ben pedig a rendházat, de azért a volt diákjainak egy részé-
vel, még újabbakkal is tartotta a kapcsolatot. 1953-tól nemcsak fiúkat, hanem lányokat is tanított hittanra, kiránduláso-
kat és táborokat szervezett 1958-ig. 

A megélhetésének biztosítására 1953–55-ban erdőgazdasági segédmunkás volt, majd 1959-ig magántaníványoknak 
adott nyelvórákat. 1959-ben ismét segédmunkás a Nyugat-bükki Állami Erdőgazdaságban, Bélapátfalván. 1959/60-ban 
könyvtáros az egri főegyházmegyei könyvtárban. 1960/61-ben a Miskolc-Hámor-Lillafüredi Erdőgazdasági Vállalatnál 
dolgozott, mint tehergépkocsi kísérő, majd raktáros. 1961. február 6-án este 11 órakor tartóztatják le. Először Egerben, 
majd Budapesten hallgatják ki. Azzal vádolták, hogy meg akarta dönteni a Magyar Népköztársaság törvényes államrendjét. 
Négy és fél évi börtönre ítélték. 1963. március 29-én szabadult amnesztiával. Ezután a Magyar Tudományos Akadémiánál 
kapott munkát, és ennek keretében az Országos Széchenyi Könyvtárban régi magyarországi nyomtatványok kutatásán 
dolgozott. 1981-ben vonult nyugdíjba. 1983–1990. években Budapesten a Pozsonyi úti Szent Ágoston kápolnában kisegítő 
lelkész. 1990. január óta él a zirci apátságban, előbb mint házgondnok, ma a ház alperjele. A Ciszterci Rend történelmi 
adattárán és a Zirci Apátság monográfiáján dolgozik. A ciszterci rendre és a ciszterci apátságokra vonatkozóan kb. 1600 
férfi és női apátságról gyűjtött anyagot. Egyháztörténeti munkásságáért 2001-ben Fraknói-díjat kapott. 

————————————— 
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Egy papi életút 
Dum tempus habemus operemur bonum ad omnes 

Amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel 
Gal 5 10 

 

A régi 3-as út mellett, Kál és Kápolna között fekszik 
Kompolt. Az én időmben, amikor világraköszöntem, 
ezerhatszáz lelkes kis falu volt. Az egyik felében ősi 
sváb település, mélygyökerű és határozott népi hagyo-
mányokkal. A másik részében, erősen elkülönülve, a 

magyarok laktak, akik főként a valamikori Károlyi-
birtoknak, a későbbi állami uradalomnak voltak alkal-
mazottjai, cselédei. A svábok önálló gazdák voltak, az 
1700-as években telepedtek itt meg. Németországból 
jöttek.  

 

Jéger Károly pápai prelátus, tb. kanonok, c. apát, 
esperes, ny. plébános 1933-ban Kompolton született, 
1944–48 között járt a Szent Bernát gimnáziumba, de a 
ciszterci tanárok még később is tanították, és ’51-ben 
érettségiztették is.  

Az egri ciszterci gimnáziumban 1874/75. tanévtől 
kezdve tanultak a főegyházmegye növendékpapjai, 
majd teológiai tanulmányaikat elvégezve mint fölszen-
telt papok – az érseki széktől a falusi plébánosságig, 
valamint a tudományos, az irodalmi élet különböző 
területén – élték hívatásuknak szentelt életüket. Ez a 
szép sor – voltak évek mikor 10–12 papnövendék is 
érettségizett a gimnáziumban – 1948-ban ért véget. 
Közöttük volt Jéger Károly diáktársunk is. Papi pá-
lyájáról vallott Gróf Lajos: Az ígéret örökösei c. inter-
júkötetben, melyből hozzájárulásával részleteket köz-
lünk. Irodalmi igényű fogalmazása élvezetes olvas-
mánnyá teszi, epizódokkal illusztrált élettörténete 
pedig korhű képet nyújt a XX. század második felé-
ben élő lelkipásztor mindennapi munkájáról. 

„Hatalmas elhivatottság, küldetéstudat kellett ah-
hoz, hogy a legkeményebb kommunista egyházüldözés 
idején valaki a papi hivatást válassza – írja az Új Em-
ber a kötetben megjelent életpályákat méltatva –Az 
úgynevezett lágy diktatúra, a Kádár-korszak har-
minckét esztendeje alatt is végig gúzsba kötve, erős 
korlátozásokkal végezhették csak hivatásukat. Ilyen, 
hitükhöz, hivatásukhoz mindig hűséges lelkipásztorok-
nak köszönhető elsősorban, hogy a magyar katolikus 
egyház túlélte azokat a szorongató időket.” 

 

Úgy tanultuk a népiskolában a falu történetét, hogy 
negyven telepes család érkezett Németországból. Meg-
őrizték a svábok hagyományos vallásosságát, egyház-
szeretetét. A múlt században nagyon szép templomot 
építettek itt a saját erejükből és ízlésesen rendezték be. 
Ahogy visszaemlékezem gyermekkoromra, a család 
rendszeresen eljárt ebbe a templomba; számomra, az 
áhítatosságon kívül, ami mindig betöltötte, a szépnek, az 
értékesnek a megtestesítője volt. 

 
– Milyen jellegzetesen sváb vallási néphagyományra 

emlékszik apát úr ? 
 
Nagyböjtben a család összejött és svábul imádkoz-

tuk az olvasót. Nagyanyám volt az előimádkozó. A 
család férfitagjai is ott voltak, főleg nagyapám, olykor 
apám is. Gyerek ebben a században (XX. sz. – szerk) 
már nem sok született, de a múlt században még nagyon 
népes családok voltak Kompolton, Apámék is tizenket-
ten voltak testvérek. A nagycsaláddal jelentkező szű-
kösség – nemcsak az ételt kellett tizenkét felé osztani, 
hanem a földet is – később visszaütött, kialakított a 
svábokban valamiféle idegenkedést a gyerekekkel 
szemben. Az apám nemzedékének nem nagyon voltak 
gyerekei. Nincs testvérem nekem sem. Egy bátyám 
gyerekkorában meghalt. Talán lett volna még testvérem, 
de édesanyám kilencéves koromban halt meg. 

A család fegyelmező, regulázó erejét bizonyítja, 
hogy közösen döntöttek úgy, apám ne nősüljön meg 
még egyszer. Ne legyen a gyereknek mostohája. Főleg 
nagyanyám határozott ebben, úgy indokolta apámnak – 
ez is a népi vallásosság példája lehet –, hogy ki mellé 
fogsz állni a másvilágon? Különleges megtartóereje 
lehetett ennek a vallásos gondolkodásnak. A 11 leány-
testvére közül mindig volt apám mellett valaki, aki 
segítette, ellátta a háztartását, velem törődött, gondomat 
viselte, figyelemmel kísérte az iskoláztatásomat. Apám 
üzletember volt, neki azzal kellett törődnie, hogy a csa-
lád megélhetését biztosítsa. 

A kompolti hagyományok, a falu szelleme jelentő-
sen meghatározta az én gondolkodásomat is. Amikor 
felszenteltek, még nyolcan voltunk Kompoltról szárma-
zott papok. A sváb ember a gyereke számára előrelépést 
látott abban, hogy pap lesz belőle. Megtiszteltetésnek 
tekintette. Nálunk nem volt különösebb öröm, amikor 
bejelentettem elhatározásomat, de semmiféle visszatartó 
erővel nem találkoztam, még utalásokban sem. Ha úgy 
döntöttél, hogy papnak mégy – mondták –, örülünk 
neki, adja a jó Isten, hogy jó szolgája légy. Ezzel enged-
tek el otthonról. 
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Amikor eljutottam a gimnáziumba, először Buda-
pestre vitt el a család. Éltek ott rokonok, így egy osz-
tályt Pest környékén végeztem. Azok már háborús évek 
voltak, bombázásokkal. Veszélyes volt a pesti élet, ezért 
jobbnak látták, ha Kompolt közelében járok iskolába. 
Először Mezőkövesdre hoztak. Az akkori igazgató, 
Papp Zoltán fel is vett. Ennek a gimnáziumnak a tanuló-
ja voltam egy délután. Egyik unokabátyám ugyanis 
Egerbe járt a ciszterciekhez, és a család úgy gondolta, 
jobb lenne, ha én is a papokhoz járnék. Másnap bevittek 
Egerbe. A ciszterciek felvettek, kerestek nekem kvár-
télyt, ahol kosztos diák lehettem. Különös módon, nem 
hatottak meg a ciszterci tanárok, pedig kiváló emberek 
voltak. Ágoston Julián volt az osztályfőnököm, akinek 
mint magyartanárnak és mint pedagógusnak is országos 
hírneve volt már. A többi tanár is képzett ember és jó 
pedagógus volt. 

Eközben elért minket is a front. Mielőtt bejöttek az 
oroszok, hazaküldtek bennünket. Kompolton éltem át a 
háborús eseményeket. Ott ért életem egyik nagy meg-
rázkódtatása. 1945. január 1-jén összegyűjtötték a svá-
bokat a faluban, köztük édesapámat is, és elvitték őket 
kényszermunkára a Szovjetunióba. Az egész falu össze 
volt zavarodva, nem tudtuk, hogy is lesz tovább. Áll-
tunk az árok partján, amikor a szüleinket, puskás oro-
szokkal körülvéve, vitték ki a faluból. Láttam, hogy 
kísérik édesapámat, bőgtem, mint apátlan-anyátlan 
gyerek. Hallottam kétségbeesett kiáltását a csoportból 
nagyanyámhoz: anyám, vigyázzon a gyerekre. A nagy-
nénéim persze körülvettek, és amíg apám vissza nem 
jött a munkatáborból, ők törődtek velem. Április dere-
kán bevittek Egerbe, mert folytatódott az iskola, és pár 
hónap alatt elvégeztük a második gimnáziumi osztályt. 

Nyaranként otthon dolgoztam a családban. Apám 
hentes és mészáros volt. Hamarosan az ipart is elvették 
tőle, neki is a földművelésből kellett megélnie. Nekem 
is be kellett állni a mezei munkába. 

Sajnos nem volt rám különös hatással a ciszterci 
gimnázium mentalitása. Arra büszke voltam, hogy cisz-
terci diák vagyok. Volt tekintélye Egerben ennek az 
iskolának. Hamarosan bekövetkezett az államosítás. 
Amikor megszűnt a ciszterci gimnázium, bennem kiala-
kult egy ellenállás az új szellemmel szemben. Akkor 
kezdtem rádöbbenni, hogy milyen jó iskola volt a régi. 
Mint ahogy akkor ébred rá a gyerek, amikor elveszti a 
szüleit, hogy milyen jók is voltak ők. Nekem is hiá-
nyozni kezdett a ciszterci iskola. 

Bekerültem a kisszemináriumba. Nem azzal a szán-
dékkal mentem, hogy pap leszek. A család úgy gondol-
ta, hogy a neveltetésem, jellemalakulásom számára jó 
lenne az egyházi kollégium. A Szent József internátus a 
kisszeminárium nevet vette fel, és egy darabig még 
megmaradhatott az államosítás után is. 

A kispapokat nem sokra néztem azelőtt. Valamilyen 
antiklerikális magatartás volt bennem. A kamaszgye-
reknek nem tetszik, amit tennie kell. Imponált, hogy 
másként viselkedhetek, mint a „karám” tagjai. Állandó-
an szekáltam őket, ezért keltett óriási meglepetést, ami-
kor megláttak a kisszemináriumban, én voltam a ka-
kukktojás. Találtam ott egy vallásos rendet, gyakorlatot, 

azt mindig tisztességesen teljesítettem. Családi hagyo-
mány volt otthon, hogy a kötelesség mindenek fölött 
van. Abban nevelkedtem, apám erre példát is adott: ha 
csinál az ember valamit, azt tegye tisztességgel. Az 
előírások szerint megtettem mindent. A rózsafüzért 
térdelve végeztük, mindennap misét kellett hallgatni. 
Ezek számomra új dolgok voltak, de teljesítettem. Hó-
napok teltek már el, amikor elérkezett a klasszikus lel-
kigyakorlat, minden kötöttségével. Még most is tudom 
azt a helyet, ahol sétálgatva, egy októberi estén az a 
gondolatom támadt a lelkigyakorlat hatására, hogy jó 
lenne komolyan venni ezeket a dolgokat! Érdemes lenne 
papként leélni az életemet. Ez nem sauli elhatározás 
volt, nem lettem egy óra alatt más ember, mégis kezd-
tem másképpen gondolkodni. Amikor hazamentem, 
még udvaroltam, bálba jártam a barátokkal, mint a töb-
bi, korombeli fiatal. Mikor visszajöttem, és elkészítettük 
a vakáció mérlegét, mindinkább erősödött bennem, azt a 
másik utat kellene választanom, amire indítást kaptam. 
Hetedikes gimnazista koromban már ez volt a végleges 
döntésem. 

Persze ezek nagyon zűrzavaros idők voltak, ma már 
elképzelhetetlen megrázkódtatásokkal. Közben a kis-
szemináriumot is államosították, átköltöztünk a nagy-
szemináriumba. Onnét egy évig az állami Gárdonyi 
Géza Gimnáziumba jártam. Később a volt ciszterci 
tanárokkal egy egyházmegyei gimnáziumot indítottak. 
A tanárok bejártak hozzánk a szemináriumba, így mi 
újra ciszterci diákok lettünk. A hatóságok még két évig 
eltűrték, de aztán megszűnt az is. Hetedikes korunkban 
beöltöztettek bennünket, és reverendában jártunk bent a 
szemináriumban. Annyiban különböztünk a valódi kis-
papoktól, hogy kék volt a cingulusunk. Ott folyt a taní-
tás a mai szemináriumban, ott érettségiztünk, ez az 
iskola Schola Preparatoria néven csak a leendő kispap-
oknak volt kitalálva. 

Attól kezdve, hogy bekerültem a szemináriumba, 
igen megváltozott a tanulásom. A gimnáziumot csak-
nem jeles eredménnyel kezdtem, kamasz koromban 
nagyon leromlottam. Az államosításkor a cisztercieknél 
éppen hogy megmenekültem a bukástól. A Gárdonyiban 
alig egy esztendő alatt újra jeles lettem, ebben az is 
közrejátszott, hogy új tanárok jöttek, akik nem emlékez-
tek a régi, hanyag diákra. Amikor a ciszterci tanárok 
visszajöttek, már elfogadták, hogy megváltoztam, ko-
molyan veszem a tanulást. 

Az államosítások alatt az életem örökös költöztetés-
ből állt. Először a Szent József kisszemináriumot köl-
töztettük a nagyszemináriumba. Amikor a cisztercieket 
kikergették a rendházukból, ketten segítettünk a tanárok 
holmiajit kimenteni Valuch Pistával. Elvittük azokhoz a 
családokhoz, akik befogadták őket. 1951-ben leérettsé-
giztettek bennünket, és ezzel meg is szűnt a Schola. 

Az utánunk következő osztályok már Kecskemétre, 
a piaristákhoz mentek. Az állami iskolák persze megkö-
vetelték az államérvényes vizsgát arról a két évtől azok-
tól, akik a Schola Preparatoriában végeztek. Mivel teo-
lógiára mentem, ott elfogadták azt a bizonyítványt is, 
ezért nekem államilag érvényes érettségim nincs, ahogy 
a többieknek se ebből a csoportból. 
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– Végül tehát 1951-ben lett szeminarista, apát úr? 
 

Felvettek mindenféle konkurzus nélkül, mivel egy-
házi intézményben végeztem. Czapik Gyula volt az egri 
érsek. Vele kapcsolatban is érdekes élményem van. 
Áthívtak az érsekségre, az ő szobájából is valamit át 
kellett pakolni. Kíváncsian mentem be az érseki szobá-
ba, milyen lehet? Az asztalán ott láttam a Szabad Népet, 
a kommunista párt újságját. Néztem, miket húzott alá 
benne. Jól emlékszem, volt egy cikk a „klerikális reak-
cióról”, többeket kipellengéreztek benne, köztük Czapik 
Gyulát is. A rávonatkozó mondatok voltak aláhúzva. 
Amikor meghalt, a székesegyházban ravatalozták fel. 
Kispapok őrizték éjjel koporsóját. Ez 1956 nyarán volt, 
amikor már bomlott a kommunista párt hatalmának 
keménysége. Attól féltek, hogy politikai okokból talán 
meggyalázzák a halottat. Eljuttattak az érsekséghez egy 
olyan figyelmeztetést, vigyázzanak, nehogy az. éjjel 
betörjenek a templomba és meggyalázzák az érseki 
ravatalt. Ne legyen semmi provokáció. Akkor már ötöd-
éves teológus voltam, kettőnket küldtek Valuch Pistá-
val, legyünk egész éjszaka a székesegyházban, és ha 
történne valami, adjunk jelzést a haranggal. De nem 
történt semmi. Mások is ügyeltek rá, hogy ne legyen baj 
a temetésen sem. A kispapok vitték a koporsót, a teme-
tésről filmet is készítettek, a filmhíradóban lehetett látni. 

 

– Kik haragudtak rá, kiktől kellett tartani? 
 

Mi a szemináriumban nagyon védett körülmények 
között éltünk. A világ folyásáról, az egyház küszködésé-
ről alig tudtunk valamit. Az új rektor, Rakolczay Gábor 
már havonta tartott tájékoztatót számunkra. Előtte alig 
kaptunk valami információt. Amikor Grősz érseket 
lecsukták, Czapik Gyula lett a püspöki kar elnöke. Ő 
volt, aki az állammal tárgyaló egyházi delegációt vezet-
te, próbált eredményt elérni az alkudozásokban. Kicsi 
volt a mozgástere. Többnyire csak tudomásul vehette, 
amit diktáltak. Minden nyomorúságért, ami az egyházra 
szakadt, sokan őt tették felelőssé, hogy miért nem állt a 
sarkára. Aki a sarkára állt, az már nem is tárgyalhatott 
tovább. Nem volt vértanú alkat. Akkoriban szép szám-
mal voltak vértanúk. Aki éveket töltött börtönben, ki-
szolgáltatva könnyen elkeseredhetett. Ezeknek az évek-
nek nagyon gyakran visszatérő megnyilatkozása volt a 
püspököknél: nem tudok magán segíteni! – és ottmaradt 
a szerencsétlen pap a bajban. Akkoriban lehetett hallani 
a cinikus sztálini megnyilatkozást, Magyarország csak 
vagonkérdés. A papok lázongtak egymás között a püs-
pökök ellen. Egyik részéből már kiölték a bátorságot, a 
keményebbek pedig többnyire börtönben voltak. 

Ennek ellenére volt a levegőben valami politikai fe-
szültség. A hatalom is lazábbra fogta a gyeplőt. A robba-
nás abban az évben – 1956 őszén – be is következett. Ez 
az év minden vonatkozásban más lett, mint az előzőek. 

 

– Milyen volt az élet a szemináriumban, hogyan ké-
szült fel a papságra? 

 
Amikor elhatároztam, hogy belépek a szeminárium-

ba, már nagy kríziseim nem voltak, fel sem vetődött 
bennem, hogy maradjak-e vagy sem? Amikor egészség-

ügyi problémáim voltak, meg is ijedtem, nehogy elküld-
jenek. A szívem volt gyengébb, két hétre hazaküldtek 
pihenni. Ez akkor rendkívüli esemény volt. Az akkori 
rend szerint szeptembertől júniusig nem mehettünk 
haza. Ha biciklivel elmentem Kompolt mellett, akkor se 
mentem haza, ezt magától értetődőnek tartottam. Ke-
mény, „idegenlégiós szolgálatra” készültünk fel, nem 
sok érzelem volt ebben, hanem kőkemény fegyelem, 
amit én nagyra értékelek, és nagyon hálás vagyok érte a 
jó Istennek. 

Bizonyos viharok jelentkeztek a szemináriumokban 
is. Az ávó szétrobbantotta a veszprémit, a növendékek 
egy részét szétosztották az országban. Hozzánk is kerül-
tek, nekem is lett közülük osztálytársam. Volt egyfajta 
szelekció Veszprémben, ez nem mindig az ordinárius 
szándéka szerint, hogy ki érdemes a bennmaradásra. A 
többit hazaküldték. 

Volt ebben jelzés is, hogy a szeminárium nem egé-
szen biztos hely, „poloskák” is vannak közöttünk. Egy-
két ember csak nagy engedmények árán maradhatott 
meg, ez gyanús volt nekünk. Politikailag exponálták 
magukat, mert rákényszeríttették őket. Az egyikkel 
újságcikket is írattak, és utána már az elöljárók sem 
tudták eltávolítani a szemináriumból. A szentelését 
késleltették, de végül felszentelték. Ez bizalmi válságot 
idézett elő a kispapok és a tanárok között is. Már voltak 
dolgok, amiket pókerarccal el kellett fogadni. 

Megjöttek a hejceiek is. A rozsnyói és a kassai egy-
házmegyések tanultak ott, amíg fel nem oszlatták a 
hejcei szemináriumot. Brezanóczy már Czapik érsek úr 
halála előtt megérkezett Egerbe. Nagy vihar nem tör-
tént, de a klasszikus szemináriumi nyugalmat ezek az 
események is zavarták. Érdekes viszont, hogy azok a 
vitatott emberek, akiket említettem, kitartottak a papi 
pályán. 

Később a váci szemináriumot is feloszlatták[…] A 
más helyről jött társaink más értékeket, szokásokat 
hoztak magukkal. Nem voltak egyszerű évek. Kiváló 
tanárok jöttek más szemináriumokból. Gál atya és a váci 
tanárok is jól felkészült emberek voltak. Majd sziszte-
matikusan „kipucolták" a szemináriumot. Az 
egyházügyis emberek gyúrták a tanárokat, többnek el 
kellett menni. […] 

 
– Hogyan emlékszik vissza a szentelésére, az újmiséjére? 

 
Jellemző volt minden évben az a szorongás tanárban 

és kispapban egyformán, vajon fel lehet-e még szentelni 
az idén az ötödéveseket, mi lesz a sorsuk? Elviszik, 
internálják-e a papokat? 

Amikor az első nyáron hazamentünk, vasárnap ké-
szültem a templomba. Nem lehetett könnyű apámnak, 
mert öltözködés közben azt kérte, torkát köszörülgetve: 
ne vedd fel a reverendát, civil ruhában gyere a temp-
lomba. Nem értettem. Kiderült, hogy szólt neki a rend-
őrparancsnok, ne mutogassa magát a fia reverendában, 
mert jöhet egy olyan utasítás, hogy össze kell szedni a 
papokat, és akkor ő mondhatja, nálunk nincs pap. A 
rendőr segítőszándékkal mondta ezt, de apám maga se 
tudta, hogy mondja meg nekem. 



6 Egri FEHÉR/FEKETE 2008. KARÁCSONY 
 

Még nem értem el a kánoni évet, ezért nem voltam 
szentelhető. Ilyen esetben Rómától kell kérni a koren-
gedményt. Abban az időben Rómával rossz volt a kon-
taktus. Czapik érsek halála után Brezanóczy lett a kápta-
lani helynök. Időben jelezte, hogy hármunknak a szente-
léshez kér korengedményt. Nem jött válasz. Már elkez-
dődött a lelkigyakorlat, amikor még mindig nem tudtuk, 
vasárnap felszentelnek-e bennünket, vagy sem? Elké-
szíttettem a szentképeket, a meghívóleveleket, de csak 
az utolsó pillanatban derült ki, hogy minket is szentel-
nek. 

Különös emlékem van erről a napról. A szentelés 
után, amikor mentünk ki a káptalani sekrestyéből az 
ajtón, az első ember, akit megláttam, egy kilépett pap 
volt, karján a feleségével. Előttem három évvel szentel-

ték. Fantasztikus lázadást ébresztett ez bennem az Úris-
tennel szemben. Kijövök életem legszentebb eseményé-
ről, a templomból az életbe, s pont egy ilyen derékbatört 
papi életet mutat be nekem az Úr? Nem tudtam hova 
tenni az egészet. Évek múltak el, míg a jó Isten megadta 
erre is a választ. Ez a szegény ember akkor is önmagát 
kereste, ezért jött el a szentelésre. Öt-hat év múlva sze-
rencsétlenség érte, villamos alá került. Véletlenül asszo-
nya rántotta le a lépcsőről. Haldokolva papot kért az 
utcán. Teljes szívemből bánom minden bűnömet – ezek 
voltak utolsó mondatai. Ez volt a válasz számomra. 
Elengedte az Isten kezét, de kapálózott utána, az egri 
nagytemplom körül. 

 
Folytatjuk. 

 
 

-———————————— 
 

Az élet főiskoláján 
(Börtönélmények 1950 – 1954) 

 
Folytatjuk Bán Elizeus atya, zirci perjel írását a 

nyolc ciszterci (Lékai Imre Ányos, Bán Zoltán 
Elizeus, Biczó Ferenc Emmerám, Haraszti Béla Xavér, 
Hegedüs József Albin, Katona Ferenc Farkas, Petkó 
Tamás Tarján, Kis Horváth Mihály Paszkál) 1950. 
szeptemberi sikertelen meneküléséről. A történet első 
részét a 2008. Veni Sancte-i számainkban közöltük.  

 
„Ismerd meg hazánk börtöneit” – mozgalom 

(Paradisus claustralis – kissé másképp) 
 

Este 9 óra lehetett, amikor a soproni Ávó udvarán 
megállt a kocsi. A két katona leugrott, Ányosék kezéről 
levették a bilincset, aztán bekiáltottak nekünk, hogy 
szálljunk le. Megtanultunk egy új magyar szót, amelyet 
mindenre lehet használni: „Nyomás!” Ordítozva tereltek 
be egy alagsori térségbe, és ott a fal felé fordulva kellett 
állnunk hátra tett kézzel kb. éjjel egy óráig. Aki suttogni 
merészelt, arra ráüvöltöttek, de fenyegetésen kívül mást 
nem alkalmaztak. Csoda, hogy kibírtuk ezt a hosszú 
álldogálást. Kínunk megváltója a Budapestről érkezett 
rabszállító busz („rabomobil” vagy „meseautó”) volt. 
Felszálltunk, motyónkat a kezünkben tartva ülhettünk, 
szunyókálhattunk, de tilos volt beszélnünk. Már hajna-
lodott, amikor a fővárosba értünk. A busz több helyen is 
le akart adni minket, de csak a Mosonyi utcai ávós bör-
tönbe fogadtak be. Megint a „Nyomás!”, rohanás be az 
épületbe, ott falhoz állás a nagy előcsarnokban, rövid 
eligazítás, a holmink letétbe helyezése, majd mindenki 
megkapta a külön lakosztályát egy alagsori magánzárka 
formájában. A berendezés csupán egy kb. 20 cm-es 
lábon álló vassodrony volt 3 pokróccal. A zárka padlója 
beton, ablaka magasan, a mennyezet közelében volt, 
lehetett látni a kint sétáló őr lábát, az ajtón levő kis 
kémlelő nyíláson át („cirkli”) pedig a benti őr nézett be 
folyton. Az izgalom a beleimre ment, kénytelen voltam 

kikopogni, hogy engedjenek ki WC-re. Az öntött vas 
WC-csésze csupa rozsda, fa ülőke nem volt rajta, s 
amikor beléptem, egy patkány ugrott fejest, és tűnt el a 
szifonjában. Az ajtót nem húzhattam be, és mind a belső 
őr, mind a külső az ablakon át figyelte, nem követek-e 
el valami törvénytelenséget. Mivel a hasgörcsök ismé-
telten kikéredzkedésre kényszerítettek, őreim megunták 
az ellenőrzést. Hogy kissé megnyugtassam szervezete-
met, lefeküdtem a sodronyra és betakaróztam, de ez már 
aztán kimerítette a szabálysértés fogalmát. Meg kellett 
tanulnom, hogy az ágyat napközben csak leülésre hasz-
nálhatom, a pokrócoknak meg úgy kell összehajtva 
egymáson feküdniük, ahogy egy felszeletelt torta réte-
gei, azaz „elvágólag”. Szabálysértésnek minősült az is, 
hogy amikor dideregtem az októberi hűvös délelőttön, 
ledobtam az ingemet, és tornászni merészeltem. Szeren-
csére itt is csak ordítozással és nem tettlegesen tanítot-
tak rendre.  

Jóvágású magas fiatal ávós volt első napon a tanító-
mesterem. Kioktatott, hogyan kell „jelenteni”, amikor 
valaki kinyitja a zárka ajtaját: „Jelentkezem, mint az 5-
ös számú szoba parancsnoka. Létszám 1 fő. Foglalkozás 
tárgya: ülés, állás, járkálás, gondolkodás. Semmi külö-
nös esemény nem történt. Kérem a további parancsot.” 
Elmondatta velem egypárszor, aztán számtalanszor 
benyitott hozzám a nap folyamán, és jelentenem kellett. 
Eleinte mindig elhibáztam. Akkor gúnyolva mondta: 
„Te akartál pap lenni, ha még ennyit sem tudsz megta-
nulni?” Egyszer ismét megtisztelt látogatásával és kér-
dezte: „Tudsz rajzolni?” Igennel válaszoltam. Azt hit-
tem, valami plakátot akarnak rajzoltatni. Tovább firtatta: 
„Vízfestékkel is tudsz kőpapírra rajzolni?” Bizonytala-
nul néztem rá. „Na, ugrás kifelé! Itt a vödör meg a 
rongy. Mosd fel a zárkát! Mennyi idő alatt leszel kész?” 
Találomra 15 percet mondtam. „Mit? 3 perc alatt kész 
kell lenni!” Ezt is megtanultam, sikerült. Egy másik 



2008. KARÁCSONY Egri FEHÉR/FEKETE 7 
 

nyurga őr épp akkor lépett be, amikor behallatszott a 
Szent István-bazilika déli harangszava. Megkérdezte: 
„Mit imádkoztál?” Mondtam, hogy az Úrangyalát. 
„Mondd el még egyszer!” Elkezdtem kézösszetétel 
nélkül. „Ne úgy! Rendesen imádkozd el keresztvetés-
sel!” Elimádkoztam. A végén szótlanul kiment. Ugyan-
ez egy más alkalommal rám sziszegett: „A bőrödről sem 
kell elszámolnom, érted!? Az ilyen suttyókat én szok-
tam kinyiffantani.” Emmerámhoz is bement, és azt 
állította, hogy ő héberül szokott imádkozni. Nem volt 
zsidós külsejű. Biztosan csak nagyzolt. Emmerám erre 
rákezdett a 116. zsoltárra, ahogy Szentiványi professzor 
úrral szokták imádkozni a biblikum-órák előtt, aztán 
megkérdezte: „Értette?” Az rákiáltott: „Te! Ne légy 
szemtelen!” – és elment. 

A zárkás élet napirendje az „Ébresztő. Föl!” kiáltás-
sal kezdődött. Minthogy felöltözve aludtunk, csak a 
fűzőjétől megfosztott cipőnkbe kellett belelépnünk, és 
derékig levetkőzve várnunk, míg nyílik az ajtó. Akkor 
rohanás a folyosó végén levő mosdóvályúhoz, egy perc 
mosakodás, rohanás vissza. Ez a rohanás jellemző volt 
az ÁVO-ra (ordítozással együtt). Talán azért, hogy 
állandó idegfeszültségben tartsanak, meg azért is, hogy 
a sok fogoly mind sorra kerüljön, de egymással ne talál-
kozhassanak. Ugyanígy rohanás csajkáért és azzal a 
kondérhoz reggeliért, ebédért, vacsoráért. Az első étke-
zésem itthon az ÁVO-n paradicsomos káposzta volt. 
Azelőtt nem szerettem, de most, Ausztria után, nagyon 
ízlett. Az ávósok igyekeztek kitolni a rabokkal, így pl. 
az ételosztásnál is. A merőkanállal esetleg oly erővel 
csapták bele az adagot a csajkába, hogy az ember kiej-
tette a csajkát, bele a kondérba, s ezzel elvesztette a 
jogát arra az étkezésre. Az is előfordult, hogy a merőka-
nállal a kezére ütöttek, leöntötték forró főzelékkel, s 
ezért ejtette el a csajkát. Persze még szidták is érte, és 
koplalhatott a legközelebbi étkezésig. Takarodókor az 
egyik pokrócot lepedőként kellett használnunk, a cipő-
ket orrukra állítva a falhoz kellett támasztanunk, ruhás-
tól kellett aludnunk, mégpedig arccal az ajtó felé for-
dulva, és úgy takaróznunk a másik két pokróccal, hogy 
kezünk a pokrócon kívül legyen. Ha alvás közben be-
húztuk a pokróc alá, vagy megfordultunk, mert bántotta 
szemünket az állandóan égő lámpa fénye, azonnal 
felébresztettek. Később a fáradtságtól elaludtunk a lám-
pával szemben is. 

A kihallgatás mindig éjjel folyt. Első álmunkból ug-
rasztottak fel, s kábán, bambán rohantunk az őrrel 
együtt több rácson át, ahol kulcsos ávósok nyitották-
csukták a rácsot, ki az udvarra és be egy másik épületbe, 
ahol egészen más világ fogadott bennünket. Egybenyíló 
irodák sora, fény, kellemes meleg, barátságos civil urak, 
gépíró kisasszonyok, finom dohányillat. Engem egy 40 
év körüli szőke, intelligens arcú férfi elé állítottak. 
Megköszönte az őrömnek, hogy idekísért, és az tiszte-
legve kiment a folyosóra. Aztán engem hellyel és ciga-
rettával kínált. Végül megkérdezte, tudom-e, hol va-
gyok. Csak annyiban maradtunk, hogy az Államvédelmi 
Osztályon. Felolvasott valami paragrafust, amely szerint 
súlyos következményei lennének, ha valótlant vallok. 
Aztán barátságosan érdeklődött, hányadéves vagyok, 

mit tanulunk filozófiából, dogmatikából, morálisból. 
Arra gondoltam, talán aposztata pap, azért ilyen jártas a 
tantárgyainkban. Csak ezek után tértünk a tárgyra. „Me-
sélje el, hogy volt ez a disszidálás!” Elmeséltem. Köz-
beszólt: „Hányan voltak?” „Mi nyolcan” – válaszoltam 
kitérően. „Nem huszonegyen?” – kérdezte. Ebből meg-
értettem, hogy ezt már tudják, és sok mindent. Szeren-
csére a mi ügyünk sima ügy, nem kellett félni, hogy 
oktalan vallomásunkkal másokat is bajba keverünk. 
Kényes kérdés volt viszont, hogy tudtak-e erről az elöl-
járók. Én csak a magam nevében tudtam nyilatkozni: 
„Nem beszéltem az elöljárókkal, mert ezt megtiltotta a 
beszervező, így hát nem tudom.” Erre élesebb kérdés 
következett: „Maguknál olyan fegyelmezetlenség van, 
hogy az elöljárók háta mögött tehetik, amit akarnak?” 
Ezt tagadtam, de ragaszkodtam ahhoz, hogy ebben az 
esetben nincs tudomásom róla, hogy az elöljárók tudták-
e. Elmondatta velem a többi 13 testvér nevét is, de ez 
nehezen ment, mert én csak a rendi neveket tudtam, ő 
meg csak a világi neveket. Érdeklődött pl. Szeitz Ricsi 
felől, és csak nagy sokára derült ki, hogy ilyen tényleg 
létezik, de én Fülöp testvérnek ismerem. Egyik-másik 
ávóst dühítette, ha mi testvérként említettük egymást, 
mert őket ez a nyilasok szóhasználatára emlékeztette. 
Kellemetlen kérdés volt az is, hogy ki volt a párom, 
amikor Szombathelyre utaztam. Felfohászkodtam ma-
gamban, mert nem tudtam, mi van a tőlünk elszakadt 
Vazul testvérrel. Ha Magyarországon van, nem adhatom 
ki a nevét, viszont hazudni sem szabad. Isten irgalmára 
hagyatkozva kimondtam a világi nevét. Az „előadó úr” 
(őrnagy) nem figyelt fel rá, hogy eddig ezt a nevet nem 
hallotta, és így következmények nélkül megúsztuk. 
Csendes szemrehányással azt is megkérdezte: „Hogyan 
tudták összeegyeztetni a lelkiismeretükkel, hogy fegy-
veres emberekkel mentek, és ha tűzharcra került volna a 
sor, agyonlőhettek volna ártatlan katonákat, akik csak a 
kötelességüket teljesítik a határ őrzésével?” Elismertem, 
hogy ez a helyzet engem is bántott, de mást nem tudtam 
tenni, csak imádkoztam, hogy ne történjék ilyesmi. 
Talán háromszor vittek kihallgatásra, aztán aláírtam a 
vallomásomról készített jegyzőkönyvet, melyet „Mal-
vinka” gépelt, szavaimat meg nem másítva. Kihallgatás 
közben az előadó úr kedvesen udvarolgatott Malvinká-
nak. Tőlem is megkérdezte: „Ugye ő a legcsinosabb 
kislány a világon?” Kerestem a megfelelő választ, de 
mielőtt még valami butaságot mondtam volna (Malvin-
ka ugyanis nehezen volt szépnek mondható, de ezt 
megmondani modortalanság, szeretetlenség lett volna, 
és az őrnagy össze is verethetett volna érte), hála Isten-
nek, az előadó újra megszólalt: „Tényleg nem szabad 
maguknak a nőkről nyilatkozniuk?” Ráhagytam, hogy 
nem. 

Nem mindenkinek az előadója volt ilyen „finom úri-
ember”. Farkas testvért pl. odaguggoltatta az előadója a 
falhoz, és egy tűhegyes ceruzát kellett az orrával a fal-
hoz szorítania. Amikor lábizmai az elfáradástól remegni 
kezdtek, és a ceruza egy óvatlan pillanatban leesett, 
mindjárt gumibottal ütöttek rá. Ezek a tiszt urak is tud-
tak ököllel verekedni, vagy behívták az őröket, és azok-
kal verették össze a makacskodó áldozataikat. Az egyik 
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eisenstadti fogolytársunkat, az egyik bányászt, is jól 
összeverték, úgyhogy dagadt képpel, könnyes szemmel 
ment vissza a zárkába. A kísérő őr részvéttel megkér-
dezte tőle: „Mi van, fiú, megvertek?” A kemény 
brennbergi bányász elérzékenyült erre a hangra és a 
fejével bólintott. Kár volt. Az őr rárivallt: „Vedd tudo-
másul, hogy itt senkit sem vernek meg!”, és még ő is jó 
párat ráütött. Az ilyenfajta állandó stressz hatás nem 
csak megpuhította a szegény foglyokat, hogy azt is 
bevallják, amit még álmukban sem követtek el, és min-
dent aláírjanak, amit követelnek tőlük, hanem némelyek 
idegösszeomlást is kaptak. Egyik napon a szemközti 
zárkából félelmetes üvöltés hallatszott. A szerencsétlen 
valami olyant kiabált, hogy a macskák akarják őt me-
genni, és menekülni próbált a rácsos ablakon keresztül. 
Az őrök berohantak, lefogták, és az orvos adott neki 
valami idegnyugtató injekciót, s ezután csend lett.  

Életünkbe némi változatosságot hozott, hogy zárka-
társat kaptunk: egy-egy brennbergi bányászt, eisenstadti 
társunkat. Szigorúan megtiltották, hogy egymással be-
széljünk. Persze ezt nem tartottuk meg. Úgy kellett 
megoldanunk, hogy egyikünk állandóan az ajtó kukucs-
kálóját figyelte, másikunk pedig az ablakot. Ha nem volt 
veszély, pár szót suttogtunk egymásnak. Őt is éjjel vit-
ték kihallgatásra, s előfordult, hogy amikor érte jöttek, 
én is fölriadtam, és kábulatomban menni akartam. Ordí-
tozva visszaparancsoltak az ágyba. Ezekről a bányá-
szokról később már semmit sem hallottunk. Ahogy egy 
jó állami intézményhez illik, október 15-én megindult a 
fűtés. Zárkáink falán derékmagasságban keskeny cső 
futott végig, ez volt a fűtőtest. Enyhén langyos víz 
áramlott át rajta. Néhány ávós „szakértő” jött, és ellen-
őrizte, hogy kielégítő-e a működése. Valószínűleg meg 
voltak vele elégedve, mert változás nem történt. Engem 
az egyik csúfolódva kérdezgetett a bűntényemről, és 
közben puha tenyérrel az arcomat, orromat lökdöste. Ez 
volt az összes tettlegesség, amit rabságom 4 éve alatt 
„szenvedtem”. A jó Isten csodálatos kímélettel volt 
irányomban. Sokat elmélkedtem a 26. zsoltár azon ver-
sén, hogy ha apám és anyám el is hagyna, az Úr akkor is 
fölemel. Nem féltem. Október 20-án megemlékeztem 
imában Vendel apátúr névnapjáról. Nem tudtam, vajon 
szabadon mozog-e még, de feltételeztem, hogy a mi 
kiszökésünk is jól jön az ÁVO-nak az ő letartóztatására. 
Ezen a napon este felé váratlanul kiszólítottak nyolcun-
kat a zárkáinkból, ismét meseautóba ültettek, és átvittek 
a Markó utcai fogházba. Abban az időben ennek máso-
dik és harmadik emeletét az ÁVO foglalta le előzetes 
letartóztatásban levő politikai foglyok számára. Minket 
a harmadik emeleten egy tágas zárkában helyeztek el, 
csak Ányos atyát és Paszkál testvért különítették el 
tőlünk. Emmerámot nevezték ki szobaparancsnoknak. 
Ez a zárka az eddigihez képest szinte mennyország volt: 
rendesen fűtöttek, fényben úszott, de éjszakára eloltot-
ták a lámpát, szalmazsákos ágyaink voltak, mégpedig 
hatunk számára öt ágy tiszta pokrócokkal, egymással 
szabadon beszélgethettünk, az ágyra napközben is le-
fekhettünk, az őrök vidámak és kedvesek voltak, és 
mindjárt külön finom vacsorával leptek meg minket. 
Apátúr névnapján indult számunkra az ÉLET főiskolá-

jának új, 9 hónapig tartó kurzusa, ezzel a mottóval: 
„Íme milyen jó és milyen édes, amikor együtt laknak a 
testvérek!” 

Nem tudhattuk, meddig hagynak együtt, lesz-e újabb 
kihallgatás, lesz-e bírói tárgyalás; egyelőre kiélveztük a 
boldog jelent. Sokat feküdtünk, aludtunk nappal is, hogy 
leromlott testi kondíciónkat mielőbb feljavítsuk. Civil 
ruhás fiatal ávós tisztképzősök is őriztek minket. Sok-
szor így kívántak jó étvágyat a koszthoz: „Egyetek, 
papok, nőjön a hasatok!” Mi is igyekeztünk jól nevelten 
viselkedni velük szemben. Az osztályvezető egy kis 
köpcös, pocakos, bajuszos, 45 év körüli főhadnagy volt, 
legtöbbször civilben láttuk. Mindig halkan beszélt ve-
lünk, és tőlünk is azt kívánta, olyan csendben legyünk, 
hogy a folyosóra ki ne hallassék a szavunk. Amikor jó 
hangulatunkban egyszer gregoriánt énekeltünk, bejött, 
és szólt: „Fiúk, én nem mondom, hogy ne misézzenek, 
de csak ilyen tónusban, ahogy most beszélek. Megértet-
tük egymást?” Megköszöntük, megígértük. Érdekes 
személyiség volt az ávós borbély is. Eleinte annyira félt 
tőlünk, hogy egy őr kíséretében jött borotválni, és ne-
künk a zárka ellentétes sarkába kellett húzódnunk. Az őr 
biztosította a reteszt (a reteszt ott kutyának hívták), 
hogy váratlan támadással ki ne törhessünk, és őket ma-
gunk helyett be ne zárhassuk. Mindig csak egyikünk 
ülhetett oda az ajtó mellé helyezett székre borotválásra, 
a többieknek a fal felé fordulva kellett várakozniuk. 
Néhány alkalom után a borbély olyan jóba lett velünk, 
hogy beszélgetett velünk, tréfálkozott (pl. Farkas testvé-
rünk orráról, vagy a tulajdon „ritka szép” hajzatáról), és 
egészen közel engedett magához. Minden héten este 
későn elvittek minket az alagsorba fürödni. Először 
nagyon nehezünkre esett egymás előtt meztelenre vet-
kőznünk, de a továbbiakban már nem okozott zavart. Az 
sem, hogy itt minden zárkában volt WC-csésze, csak 
úgy szabadon, fülke vagy függöny nélkül, és egymás 
előtt kellett elvégeznünk dolgainkat. A WC-t annyira 
tisztán tartottuk, hogy onnan vizet is vehettünk a ruhánk 
kimosásához. Hetenként adtak be meleg vizet és kenő-
szappant mosásra. Ollót hiába kértünk, hogy lábunkról 
levághassuk a körmöt, – a kezünkről lerágtuk, – azt 
mondták, hogy rágjuk le egymás lábáról. WC-papírként 
különféle papírokat adtak időnként (csomagolópapírtól 
a papírszalvétáig), de nagyon rendszertelenül. Amíg 
bővében voltunk, egy-egy alkalmasabb darabra sakktáb-
lát vagy malmot rajzoltunk az alumínium kanál nyelé-
vel, ha aztán megszorultunk, mert nem kaptunk utánpót-
lást, kénytelenek voltunk (kisarkítva mondom) a sakk-
tábla mezőit is kiparcellázni. Fürödni azért is szerettünk, 
mert ez volt az egyetlen alkalom, hogy kilépjünk a zár-
kából, s ilyenkor előadódhatott, hogy valamelyik tár-
sunk hollétét megtudhattuk. Amikor végigvezettek a 
zárkák előtti (trepninek nevezett) járdán, füleltünk, hogy 
hallunk-e valahonnan ismerős hangot. Így fedeztük fel 
Losonczy Timót és Molnár Nivárd atyát az emeletünkön. 
Egyébként az ávósok nagyon vigyáztak arra, hogy sen-
kivel se találkozhassunk. Betegség esetén is az ávós 
orvos jött hozzánk, és nem mi mentünk rendelésre. 
Egyszer vagy kétszer újra kihallgatott valamelyik nyo-
mozótiszt feltételezett külföldi kapcsolatainkról, vagy, 
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hogy még biztosan sokat elhallgattunk előző vallomá-
sunkban. „No jó, mi ráérünk. Maguknak rossz, mert 
lassan elfelejtik, mi hogyan is volt, pedig addig úgysem 
szabadulnak, amíg mindent őszintén el nem mondtak”, 
– volt a válaszuk a mi „tagadásunkra”. 

Mint már említettem, először kondíciónkat próbáltuk 
visszaszerezni. Néhány hét múlva második lépésként 
megkezdtük a rendszeres tornászást izmaink fejlesztésé-
re. Az egyszerű szabadgyakorlatok mellett birkóztunk is 
a három egymáshoz tolt ágy által képzett porondon, 
gyakoroltuk a fejen és kézen állást, Albin avatott irányí-
tásával tanultuk az erő-kézenállást. Ezek mellé jött har-
madik programként a szellemi torna: összeadtuk tudá-
sunkat. Albin tanított legtöbbet: angol, német, francia 
nyelvet, kb. 80 zsoltárt és a szentmise latin szövegét 
emlékezetből. Emmerám gregorián éneket és horvát 
nyelvet, Xavér gyorsírást, Paszkál (amikor néhány napra 
közénk tették) autóvezetést, én görög nyelvet és az 
Albintól megtanult zsoltárokat tovább tanítottam. Az 
oktatások párhuzamosan folytak ülve vagy fekve, író-
eszközként a csajka feneke szolgált, amelyen fénylően 
meglátszott a kanállal ráírt szöveg, és le is lehetett tö-
rölni. Negyedik lépésként kialakítottuk a liturgiánkat, és 
ekkor már rövid volt a nappal az összes feladataink 
elvégzésére. Én már ébresztő előtt egy órával az ágyban 
(felkelni ugyanis nem volt szabad) elkezdtem az éjsza-
kai zsolozsmát az időszaknak vagy ünnepnek megfele-
lően összeválogatott hat-hat zsoltárral és az olvasmá-
nyok helyett valami időszerű elmélkedéssel. Ébresztő 
után reggeli torna, mosakodás, majd közösen elénekel-
tük a Laudest, félórát csendben elmélkedtünk, énekelve 
végigimádkoztuk a Szűzanya miséjét közben 
lelkiáldozással, majd a Tertiát. Megreggeliztünk, s utána 
kezdődtek az órák. Délben Sexta és ebéd, utána folyta-
tódtak az oktatások vacsoráig. Közben a Nonát és 
Vesperást is elvégeztük énekelve. Csak vacsora után 
engedtünk magunknak kis kikapcsolódást: felváltva 
meséltünk. Különösen lebilincselő mesemondó volt 
Tarján testvér. Lefekvés előtt Farkas testvér előtt kulpa-
bevallást tartottunk a hiányzó szentségi gyónás pótlásá-
ra, elmondtuk a Komplétát, és aludni tértünk. A naptárt 
elég jól tudtuk, a szentek napjait is megünnepeltük. A 
húsvét idejét előre kiszámítottuk a holdtölte megfigyelé-
sével, és örültünk, amikor igazolta ennek helyességét a 
Markóba behallatszó nagyszombati harangzúgás. Még 
háromnapos lelkigyakorlatot is tartottunk Farkas testvér 
vezetésével. 

Egyik este bedobtak hozzánk egy fiatalt: Matók Le-
ót. Elmondta, hogy fegyveres összeesküvésben való 
részvétel miatt halálra ítélték. Csodáltuk, hogy egyálta-
lán nincs letörve, pedig nem remélte, hogy az Elnöki 
Tanács kegyelemben részesíti. Édesapja a Horthy-
rezsimben ezredes volt, ő is hadapród. Jól belésulykol-
ták: „A Kormányzó Úr mondotta: »A kötelesség fonto-
sabb, mint az élet«.” Ő valahogy belekeveredett egy 
fantaszta fiú által szervezett ellenálló és szabotáló cso-
portba, amely a Bakonyban tartott „hadgyakorlatot”. 
Nem értett egyet az egész komolytalan romantikával, pl. 
az eplényi alagút felrobbantásának tervével, mégis en-
nek lett áldozata. Mikor letartóztatták, felmerült benne a 

gondolat, hogy megjátssza az elmebeteget, mert akkor 
nem ítélhető halálra, de nem akarta szerencsétlen társait 
cserbenhagyni, és meg is kapta velük együtt a halálos 
ítéletet. Nem akart kegyelmet kapni ettől a kommunista 
bandától. Nem félt becsülettel meghalni. Leó barátunk 
napokon keresztül szórakoztatott minket azzal, hogy 
kivonatosan elmondta nekünk, de szóról-szóra Rostand 
művét, a Cyrano de Bergerac-ot. Következő este elkezd-
te Gárdonyi „Láthatatlan ember”-ét, de az első lap el-
mondása után jöttek érte. Megtudtuk később, hogy va-
lóban felakasztották. Nyugodjék békében! 

Múltak a hónapok, és társaim egyre türelmetleneb-
bek lettek. Tarján testvérünk, akinek édesapja törvény-
széki bíró volt, biztosra vette, hogy nem ítélhetnek min-
ket többre, mint egy évre, azt pedig majd harmadolják, 
vagy feltételesen szabadlábra helyeznek. Az összezárt-
ság lassan idegeinkre ment, és semmiségeken összekap-
tunk, így aztán volt mit kulpáznunk. Később értesül-
tünk, hogy börtönelőírás is, hogy a rabokat minden 
évben át kell helyezni, különben idegileg tönkremennek. 
Július közepén váratlanul közölték velünk, hogy 16-án 
lesz a tárgyalásunk. Ruhánkat ki kellett mosnunk, a 
borbély rendbe hozta, amit kellett, az elvett cipőfűzők 
helyett kaptunk 1–1 db 10 cm-es spárgát, hogy legalább 
a felső lyuknál összefogjuk a cipőnket, aztán vártuk a 
szabadulás biztos feltételét, a bírói tárgyalást. Jó jelnek 
vettük, hogy éppen a Kármelhegyi Boldogasszony nap-
ján állunk bíráink elé. Biztosan a Szűzanyánk akart 
megerősíteni minket abban a hitben, hogy ami most 
történik velünk, az nem az emberi gonoszság, vagy a 
sors szeszélyének műve, hanem Isten atyai gondviselő 
szeretetéé. Megtanultuk ugyanis ezen a napon a pesti 
rikkancsok tréfás kiabálásának igaz voltát: „Színház a 
Demokrácia! Ludas a Matyi!” 

16-án teljes díszben sorakoztunk, kettesével összebi-
lincseltek, és megnyílt előttünk a börtön vasajtaja, 
amely a bíróság folyosójára engedett át. Abba a tárgya-
lóterembe vezettek, amelyben egykor Rákosi állt a Hor-
thy-törvényszék előtt. Most csak a mellszobra ékeske-
dett ott. Leültettek a vádlottak padjára Ányossal és 
Paszkállal az élen, és ott voltak a győri kispapok, akiket 
miattunk tartóztattak le. Most láttuk őket először. A 
bilincseket levették rólunk, mert a magyar törvények 
szerint a vádlottak „szabadlábon védekezhetnek”. A 
terem üres volt, kivéve őreinket és a nyomozó hatóság 
képviselőit, akik tulajdonképpen a bírót ellenőrizték, 
hogy az ÁVO-tól meghatározott ítéletet szabja-e ki 
ránk. Bíránkat, Jónás elvtársat nem kellett félteni, tudta 
a kötelességét. Humorosan kezdődött a tárgyalás, mert 
keresni kellett a kirendelt védőnket, dr. Kiczkót, egy 
öreg bácsit, akit ekkor láttunk először, tehát nem kere-
sett fel, hogy ügyünkről tájékozódjék. Kiderült, hogy 
még a büfében vesztegel. Mindszenty bíboros emlékira-
taiból tudom, hogy Kiczkó Kálmán neki is védője volt, 
de nem volt benne köszönet. Jónás elvtárs mellett még 
négy népi ülnök szavazatától függött az ítéletünk. Fel-
álltunk. Jónás Béla elnök ismertette a helyzetet, majd 
átadta a szót az államügyésznek. Az egy kövérkés 40 év 
körüli jogász volt. Az egész vádbeszéde abból állt, hogy 
a BTK-ban lapozgatva felhívta a tisztelt Megyei Bíróság 
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figyelmét, hogy az általunk elkövetett bűncselekmény 
milyen paragrafusokba ütközött, és milyen büntetéssel 
sújtható. Dr. Kiczkó is megkapta a szót. „Tisztelt Me-
gyei Bíróság!” – kezdte a mondókát. „A demokratikus 
ügyvédnek nem az a feladata, hogy a bűnöst védje, 
hanem csak az, hogy egyes enyhítő körülményekre 
rámutasson. Tisztelt Megyei Bíróság! Tessenek ránézni 
ezekre a fiatal arcokra!  Ezeken még fog a teológia ... 
stb.” Ez volt tehát az enyhítő körülmény, hogy mint 
fiatalok nem tudtunk eléggé ellenállni az átkos teológia 
fertőzésének. Ezek után mi is szólhattunk az utolsó szó 
jogán. Elmondtuk, hogy kényszerűségből vállalkoztunk 
a disszidálásra, mert Magyarországon nem folytathattuk 
szerzetesi hivatásunkat. A bíróság tanácskozásra vonult 
vissza, majd újra megjelent, és dr. Jónás Béla tanácsel-
nök a Magyar Népköztársaság nevében ítéletet hirdetett. 
Ányos atyát tiltott határátlépés és kémkedés bűntettéért 
7 év börtönre és 10 év politikai jogvesztésre ítélték. 
Jónás Béla megmagyarázta: „Igaz ugyan, hogy a kém-
kedés nem bizonyítható, de a gyakorlat mutatja, hogy 

akik illegálisan kiszöknek az országból, ellenségei a 
magyar társadalmi átalakulásnak, és ott kinn ’tücsköt, 
békát’ kiáltanak a Magyar Népköztársaságra”. Paszkál-
nak 4 és félévet adtak a szökés szervezéséért, a többiek-
nek egységesen 4–4 évet. Jónás egy mellékmondatából 
értesültünk „a minap súlyosan elítélt Endrédy Vendel” 
lezajlott bűnperéről, és így megértettük, miért kellett 
ilyen sokáig várnunk a magunk tárgyalására: mi csak 
függeléke lettünk egy nagy pernek, amelyben Apát-
urunkat elítélték. Egyik ávós megmagyarázta, miért nem 
nyilvános a tárgyalásunk: „Örülhetnek, hogy zárt tár-
gyalásuk lesz, mert különben a nép dühe meglincselné 
magukat”. Másnap a meseautó elvitt minket a kőbányai 
Országos Büntető Intézetbe, régi nevén Gyűjtőfogház-
ba, ahol kopaszra nyírtak bennünket, csíkos rabruhát 
kaptunk, és beépültünk az elítéltek társadalmába. Új 
tanfolyam indult az ÉLET főiskoláján, amelyen a főtan-
tárgy: emberismeret. 

Folytatjuk. 
  

 
——————————————— 

 

PATAKI VIDOR UTOLSÓ ÉVEIRŐL 
 
Dr. Péntek Mártától – aki egri angolkisasszony 

növendék volt, bátyja pedig ciszterci diák, ma nyug-
díjas orvos,– kaptuk ezt a kis emlékező írást. A Ka-
rolina úti Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna 
épületében lakik régóta, s a családi hagyományokat 
követve a kápolna kántora. 

 
A Budapest XI. kerületi Ibrahim és Aga utca sarkán 

álló ciszterci rendházból 1950. szeptember 6-án éjjel a 
rend tagjait karhatalommal elvitték. Az épületben kizá-
rólag csak a nyilvános lelkipásztori munkát szolgáló 
kápolna és a hivatalosan ebben működő atyák maradhat-
tak. a rendházba katonaság költözött, amely nem kívánt 
a kápolnával egy fedél alatt működni, ezért kezdemé-
nyezte annak áttelepítését. A közeli Bocskai és Karolina 
út sarkán álló épületben egy földszinti rész romos és 
lakatlan volt, de szükségmegoldásnak alkalmasnak tűnt. 
A katonaság vállalta a romok eltakarítását és a kápolna 
kiépítését. A szükséges felszerelést és berendezést is 
áthordták. 1950. december 8-án dr. Szabó Imre érseki 
helytartó szentelte fel a kápolnát Gyümölcsoltó Boldog-
asszony tiszteletére. 

A kápolna első igazgatója dr. Brisits Frigyes, a 
Szent Imre Gimnázium igazgatója lett. A kápolna pap-
sága gyakran cserélődött, így került ide dr. Pataki János 
Vidor volt ciszterci tanár, aki hivatalosan 1971-ig volt a 
kápolna lelkésze, de nyugdíjba vonulása után továbbra 
is misézett és prédikált a kápolnában. 

Vidor atyát a hívek nagyon szerették. Beszédei rövi-
dek, de mély gondolatokat ébresztőek voltak. Legfonto-
sabb feladatának azonban a betegek lelki gondozását 
tekintette. Rendszeresen, titokban látogatta a környék 
kórházait, – akkoriban ha egy beteg papot kért, a kór-
házigazgatótól és a párttitkártól kellett erre engedélyt 
kérni – gyóntatta, áldoztatta a betegeket. 

Pataki atya a kápolnához közeli Ábel Jenő utcában 
lakott, a 10. számú házban volt egy udvari szobácskája. 
Hozzá bármikor be lehetett menni, lehetett gyónni is. 
Mindig volt nála Oltáriszentség és ha beteghez hívták, 
fél órán belül nála volt és ellátta. – A környéken sok 
családdal került baráti viszonyba. Beszélgetések során 
gyakran emlegette Pécset, gyermekkorát, rokonait és 
szívesen mesélt régi emlékeiről. 

 
1973-ban volt tanítványai és rendtársai meghívták 

Amerikába, a dallasi ciszterci apátságba. Hazafelé jövet 
a repülőgépen már rosszul érezte magát, a csomagjait 
alig tudta összeszedni. Másnap reggel a szentmisén a 
hívek észrevették, hogy Vidor atyával valami baj lehet, 
de ő nem panaszkodott. A lakásába érve összeesett és 
hamarosan meghalt, 1973. október 5-én. 

Koporsóját október 12-én a Farkasréti temetőben be-
szentelték, majd október 16-án Egerben helyezték végső 
nyugalomra. Lelkiüdvéért budapesti hívei október 17-én 
mutattak be szentmisét a Szent Imre plébániatemplom-
ban. 

  
 

——————————————— 
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Macassy M. Magdolna nővér hazatért 
 
Magdolna nővér 1911-ben született. Négyen voltak lánytestvérek, 

Egerben jártak iskolába az Angolkisasszonyok Intézetébe. Érettségi 
után 1929-ben kezdte meg noviciátusát. 1937-ben tett örökfogadalmat.  

A Képzőművészeti Főiskola elvégzése után Egerben a gimnázium 
alsó osztályaiban és polgáriban és a tanítóképzőben tanította a rajzot. 
Részt vett a kápolna festésében. Az oratórium falának alakjait is ő 
festette, melyet sajnos az államosítás idején tanárinak átalakítva 
tejesen eltüntettek. 

A II. világháborúban az ostrom idejét Passauban töltötte. 1950-
ben, mikor már két éve elvették az iskolát, lágerbe vitték a nővéreket 
Máriabesnyőre. Majd a szétszóratás után iparművészeti munkával 
kereste a kenyerét. Hosszabb ideig Rómában a Pápai Magyar Inté-
zetben tevékenykedett.  

1990-ben Egerben a visszakapott Intézetbe költözött, részt vett az 
iskola és a kollégium újraindításában. Élete utolsó éveit a Rend zugli-
geti házban töltötte. Itt halt meg 97 éves korában, 2008. július 1-jén.  

 
Requiescat in pace! M. Macassy karácsonyi képeslapja 

——————————— 
Isten veled, Magdi néni ! 
 
Mi, életben maradt tanítványai ol-

vastuk a gyászhírt és ott voltunk a te-
metésén. Diákéletben „Tisztelendő 
Máter, kérem” – 1950 után „csak” 
Magdi néni volt nekünk. Meghalt egy 
idős apáca, aki 97 évet élt. –Te Jóisten! 
Ehhez még mit lehet hozzátenni. Első-
sorban azt, hogy „Akárki is volt ő, de 
fény, de hő volt / Mindenki tudta és 
hirdette: ő volt.” (Kosztolányi) 

Két évszám, 1911 – 2008 között, 
bármilyen hosszú, mégiscsak ennyi az 
élet. És ez az idő nagyon meghatározza 
az embert. – Igaz, hogy még a Bibliá-
ban is, – „az Isten előtt mindenki 
egyenlő” címszó mellett is csak mellék-
szereplők a nők. Mindig csak fiúk szü-
letnek és a férfiak nemzenek ugyancsak 
fiúkat. Rejtély, hogy ezek után hogy 
maradhatott fenn az emberiség?… 

Mégis az Angolkisasszonyok – köz-
tudottan – mind jól képzett, nagyon 
művelt tanárnők és pedagógusok vol-
tak. Sokan közülük külföldi diplomával 
rendelkeztek. Stílusuk, magatartásuk 
lehetett szigorú, elnéző, szűkszavú, 
beszédes, méltóságos, közvetlen, egy-
szerű. Volt köztük sok szép nő és né-
hány előnytelen külsejű is. Máter 
Macassy a széparcú, halk szavú, barát-
ságos szerények közé számított. Vi-
szont nagyon szépen festett. Szűzanyái 
és Jézuskái mai emberek voltak. Kará-
csony előtt mindig kíváncsian vártuk az 
új Maccasy képeslapokat. Magdi néni 

képeit a finom színek és modern for-
mák jellemezték. És így ő nem egysze-
rűen csak volt, hanem egész lényével és 
művészetével létezett közöttünk. Bi-
zalmat árasztott belénk halk beszéde és 
megértő hallgatása. Elnézően bírálta 
tökéletlen rajzainkat is. 

De 1945 után: „Az Égből dühödt 
angyal dobolt / Riadót a szomorú föld-
re” (Ady) Majd 1948-ban elvették az 
iskolát… Azután 1950. június 1-jén 
Révai József elvtárs azt írta a Szabad 
Népben: „…mi szükségünk a grófnőket 
és bárónőket nevelő Angol-
kisasszonyokra!” – És június 10-én el is 
kezdték a magyarországi szerzetesren-
dek feloszlatását. Magdi néni elmondta, 
hogy éjfélkor jelentek meg az ávósok és 
alig hagyták őket felöltözni. Mert: 
„Csörtettek bátran a senkik / És megla-
pult az igaz ember / S a kényes rabló is 
rabolt” (Ady)  

Nekem pl. orvosi egyetemi felvéte-
lin az volt a főkérdés, hogy van-e kap-
csolata a volt apáca tanárnőimmel… 

Magdi néni ezalatt primitív elvtárs-
nők cselédjeként dolgozott, ahol még 
este 8-kor is ugráltatták. 

Több műtéten esett át a törékeny al-
katú tanárnőnk. Egyszer kórházba 
menet a járdán ütötte el a fegyelmezet-
lenül tolató autós. Csodálni kellett, 
ahogy minden hátrányos helyzetét nagy 
béketűréssel fogadta. Ő tudta, hogy egy 

ember nemcsak az, amit megvalósít, 
hanem az is, amit elvisel. 

Zugligeti éveiben többször felkeres-
tük. Az egriek is. Meg kellett hallgatnia 
minden örömünket, bánatunkat. Érdek-
lődéssel tette. Alig jutott szóhoz öreg 
diákjaitól. Egyszer ott volt a televízió is. 

Az Angolkisasszonyoktól kapott 
tantárgyi ismeretek mellett azt is ránk 
hagyták tanárnőink, hogy: „Mestersé-
geket meg lehet tanulni, hívatásra csak 
teljes önfeláldozással egy fajta kegyel-
mi állapotban lehet felkészülni.” (Márai 
Sándor) 

És ebből életükkel adtak mintát. A 
máter magyarul anyát jelent. Apácata-
nárnőink valóban anyai szeretettel és 
gondoskodással vettek körül minket. 

Manapság a világ harsog a min-
denáron sikerre törő emberektől. pedig 
Németh László szerint: „Az igazi siker 
a szépen fejlett, arányos, másokat 
melegítő élet, amelynek méltóságát a 
körülötte levők elismerik, titkát kere-
sik, receptjét átvenni igyekeznek.” 

* * * 
 
Tisztelendő Máter Maccasy, kedves 

Magdi néni! Köszönjük a „receptet”. 
Ha módodban áll, segíts Odaátról, hogy 
még unokáinknak is juthassunk belőle! 

 
Székesi Margit, 

aki utolsó zárdistaként 
1948-ban érettségizett Egerben 

* * * 



12 Egri FEHÉR/FEKETE 2008. KARÁCSONY 
 

A mi művészeink… 
 

Szeretnénk bemutatni azokat a diáktársainkat, akik képzőművészet valamilyen ágában találták meg 
hívatásukat, és alkotásaikkal elismerést nyertek.  
 

Molnár József festőművész diáktársunk 1922-ben született 
Nagyrédén. A Szent Bernát Gimnáziumában 1935–1943 években végezte 
középiskoláját, végig kitűnő eredménnyel. 1945–50 között a 
Képzőművészeti Főiskolán tanult, Bernáth Aurél növendékeként. 
Diplomájának megszerzése után négy évig tanársegéd a Főiskolán. 1949-
ben a Budapesti Világifjúsági Találkozón I. díjat nyert. 1975-ben olasz 
ösztöndíjban részesült, s a Római Magyar Akadémián kamara kiállításon 
mutatkozott be. Külföldi tanulmányúton járt még: Lengyelországban 
(Krakkó, Varsó), Franciaországban (Párizs), Oroszországban (Moszkva, 
Szentpétervár), Hollandiában (Amszterdam), Belgiumban (Brüsszel, 
Gent), Németországban (Weimar, Lipcse, Berlin, München), 
Csehországban (Prága) és Görögországban. 

Több mint 30 önálló kiállítást rendezett Budapesten és több magyar 
városban. Csoportkiállításokon gyakran vett részt. Munkáit több 
alkalommal díjakra érdemesítették. Pályája elején főként arcképeket és 
figurális kompozíciókat festet. Utóbb szívesen fest tájképeket, 
csendéleteket. 

Murális alkotásai közül kiemelkedőek mozaikból készült munkái 
Egerben, Nagyrédén, Szigetszentmártonban és Ópusztaszeren. Néhány 
munkája a Magyar Nemzeti Galéria tulajdonában van, mások 
közintézményekhez, illetve magán-gyűjteményekbe kerültek. 

Önarckép (2002) 
50x40 cm olaj 

 
Édesanyjáról készített képe az osztályfőnökét, Ágoston 

Juliánt is megihlette, erről írta Parasztmadonna c. versét, 
melyet tanítványának, Molnár Józsefnek ajánlott. 
 
Parasztmadonna 

ölbetett kezén 
kékes erek kiálló bütykök munkavéste árkok  
arcán tünődés ünnepel piroskötős fejéről  
fekete haj emléke őszes vasfonat  
kissé füle alá hullottan mint palócok  
gondgyűrött arcán régi-régi emlék  
nyakigzárt ingblúz ritka ráncú szoknya 
kemény fa-szék s homálybaveszni készült asztal árnya  
időtlen idő szemefényén s rendbe 
szigorú zárt egységbe szedett illem  
mozdulatlanságban is vibráló alakján  
mint aki mindörökre zárta titkait 
 
ilyennek látlak mindig is anyám ilyennek rajzolt  
festőfiad szomorkás színeket szóró ecsettel  
hogy benne s mindenütt te élj tovább az évek  
tűnő útjain amíg ezrek menetelnek  
halálba s létbe olyan mindegy merre  
anyákvigyázta lépéseknek kósza rendjén élted  
örök vigyázás mint ama Madonna  
valahol messze Genezáret partján 
… 
(Részlet) 

Anyám (1965) 
80x60 cm olaj 
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EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN A 2008/09-ES TANÉVBEN 
VENI SANCTÉ-TŐL  KARÁCSONYIG … 

 
SZEPTEMBER 
1. Veni Sancte – ünnepi szentmise a bazilikában. 

Első tanítási nap az iskolában. Köszöntjük isko-
lánk valamennyi tanárát, dolgozóját, különösen 
az új diákjainkat 

 
7–21. Utazás Angliába. Örsiné Mohl Szilvia vezeté-

sével három szaktanár kíséretében a 10.A, 
10.E és 10.K osztályból 71 tanuló az osztályfő-
nökeikkel az angliai Broadstairs város Kent 
School iskolájában kéthetes angol nyelvi gya-
korlaton vett részt. 

19. Eger Megyei Jogú Város által kiírt „Virágos 
Egerért, szép környezetért 2008” versenyben 
intézményünk kertje „Arany”-minősítést kapott, 
mivel már negyedszer nyerte el a „Minta intéz-
mény kert” kitüntető címet. Az elismerés első-

sorban a kert gondnokának, Tófalusi 
Sándornénak, „Irénke néninek” munkáját dicsé-
ri. 

A Szent Bernát kert részlete 

 

OKTÓBER 
4. Köböl Zsolt nevelési igazgatóhelyettes úr szer-

vezésében iskolánkból 6 tanár és 25 tanuló vett 
részt az őszi nagymarosi találkozón. 

11. „Lénárt János”- emléktúra a Bükkben  
22. Megemlékezés az 1956-os forradalomról és 

szabadságharcról; 
. és az 5.C osztály és a 9. évfolyamos tanulók 

ünnepélyes fogadalomtétele a bazilikában. A 11 
órakor kezdődő ünnepségen Tóth Eszter 12.A  
elszavalta Tóth Bálint Magyar litánia című versét. 
Szendi Flóra Dóra 11.B elénekelte az Elpártolt lili-
omszál című dalt, gitáron kísérte Bisztriczki Zol-
tán tanár úr. Bartha Viktória 12.C  volt az ünnep-
ség szónoka, aki az iskola szónoklatíró-
pályázatát megnyerte. A 15 pályázó közöl Urbán 
Márta 13.A a második, Kakuk Zoltán 12.K a har-
madik lett. Végül az iskola kamara zenekara Mo-
zart Varázsfuvolájából a Papok indulója című be-
tétet adta elő Bisztriczki Zoltán tanár úr vezényle-
tével.  
A kollégiumban emlékműsort mutattak be a 
lányok Sze

19. 
nt Erzsébet életéről. A főbb szere-

peket Dávid Nikolett 12.E, Holló Brigitta, Utassy 
Ágnes és Utassy Anna 11.E, Sípos Beáta 12.B 
játszották. 
Az emlékműsor után Dr. Pisákné Balogh Éva 
igazgatónő megköszönte Királyné Fülöp Mária 
tanárnőnek és a diákoknak a játékot. Ezen a 
napon Szent Erzsébet-díjat kapott Dávid Niko-
lett   
13.A.  Az ün  atya 
gondolataival, majd az ebédlőben állófogadás-
sal ért véget. 

 

  12.E, Sípos Beáta  12. B  és Urbán Márta
nepség Rácz István Pelbárt

1956-os sortűz emléktáblája a Rendház előtt 

Az ötödikesek – (elsősök) –fogadalomtétele 
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DECEMBER 
12.  Koszorúzás az iskolánk előtti téren az 1956. december 12-i egri sortűz áldozatainak rendezett ünnepségen.  
11.  Az 5. és a 9. osztályosok bemutatkozó műsora a díszteremben, és ismerkedési bálja a kollégium ebédlőjében. 
18.  A 12. évfolyam osztályai számára lelki nap, amelyet Brückner Ákos Előd atya, ciszterci szerzetes tartott. 
19. A 12. évfolyam osztályai számára gombavató. 
 

A gombavatóra nagyon készülnek a végzős osztályok Ezekre az órákra sokáig emlékeznek… 

. Lelki nap a Gárdonyiban. Az előadók Kárpáti Kázmér ferences rendi atya, Sípos Gyula a Szeretet földje ala-
pítvány vezetője és a Zarándok honlap szerkesztője, Kerényi Lajos piarista rendi atya és a szalézi nővérek 
voltak. A helyszíneken Köves Eszter és dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnők által betanított betlehemes já-
tékokat adtak elő a színjátszó csoportok.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az iskola hagyományos Karácsonyi koncertje a templomunkban 
 
 

–––––––––––– 
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Továbbtanulási tanácsok általános iskolásoknak  
 
Ezen a címen olvashatunk riportokat a MAG 2008. október-novemberi számában. A diákok mondják el vélemé-
nyüket, mutatják be iskolájukat.  
Válaszaik nemcsak az iskola jövendő diákjainak szólnak, hanem az öregdiákjaik számára is érdekesek lehetnek: 
megtudhatjuk, mit jelent a mai diákok számára az iskolájuk. 
 
Mi a véleményük a nyolcosztályos gimnáziumi képzésről. 
(E kérdésre az iskola 8 évfolyamos diákjai – a „C”-sek – adták válaszukat.) 
 

– „Nagyon örülök, hogy C-s lehetek, mert osztálytársaimmal 8 évig járhatunk, s így jobban megismerjük egymást, 
jobb és mélyebb barátságok szövődnek.” (5.C) 

– „Szeretek C osztályba járni, mert mi, C-sek jobban összetartunk, mint bármely más osztály az iskolában.” (6.C)” 
– „Kedvenc tanáraink 8 éven keresztül tanítanak minket, így jobban megismerik a képességeinket, sokkal több 

időt fordítanak a fejlesztésünkre, és sokkal sikeresebbek lehetünk a gimnázium befejezése után is. (9.C)” 
 
Az öt évfolyamos, angol nyelvtagozatos „K”-sok véleményeiből. (Ők a 10. évfolyam idején 2 hetet angol isko-
lában is töltenek.) 
 

Miért a „K” osztályt választottad? 
– Mert felsőfokú nyelvvizsgát szeretnék tenni. 
– A „K” osztályt azért választottam, mert úgy gondolom, hogy a mai világban az angol nyelv az angol nyelv nagyon 

fontos. 
 

Mik a céljaid a két tannyelvű érettségivel? 
– Külföldre szeretnék menni: dolgozni vagy tanulni. 
– Úgy gondolom, a két tannyelvű érettséginek rengeteg előnye van. A mai világban a nyelvtudás elengedhetetlen, 

nagy előny, ha valaki perfekt beszél legalább egy nyelvet. 
– Külföldi egyetem vagy munkavállalás lesz a célom. 
 

Hogy tetszett Anglia? / ill. Várod már az angliai utat? 
– Nagyon várom, mert másképp kell majd suliba járni. 
– Az angliai út fantasztikus volt, bármikor visszamennék, ha kellene, már most elkezdenék pakolni. A nyelvtudá-

som sokat fejlődött, szókincsem bővült. Természetesen ez egy életre szóló élmény: az osztálytársaimmal látni 
Európa nevezetességeit, 2 hetet együtt eltölteni. 

 

Szeretnél még visszamenni? Ha igen, akkor milyen szándékkal? 
– Bizonyosan szeretnék később is visszamenni. Célom a tanulás/ dolgozás. 
– Úgy gondolom lesz még alkalom, amikor Angliába megyek, nem tartom kizártnak, hogy kint dolgozzam esetleg 

pár hónapig. Kint leélni az egész életemet viszont nem szeretném. Anglia gyönyörű, az életkörülmények szintje 
sokkal magasabb, de hiányozna Magyarország, a rokonok, kedves szülővárosom, Eger. 

– De sajnos, nem tudom, mikor fogok legközelebb visszakerülni Angliába, de amint lesz rá alkalom, biztos kapni 
fogok rajta. Miért? Mert szeretek világot látni, megismerni más kultúrákat és népeket. 

 

Szerinted milyen előnyei lesznek annak, hogy angolul tanulsz tárgyakat? 
– Az angol nyelvet nagyon fontosnak tartom, hiszen világnyelv, így bárhol megértethetem magam. 
– A mai globalizált világban egy nyelv nem elég a megélhetéshez, de sokan már a kettőt is kevésnek tartják. Mivel 

az angol egyfajta világnyelv, ezért sokan beszélik, és így ha találkozom egy másik nemzetiségű egyénnel, ő is 
biztos beszéli az angolt. Ezzel együtt azt is látjuk, hogy a kultúrák így közelebb kerülhetnek egymáshoz, egy-
séget alkotva a nemzetek között. 

 
(Összeállítva Kengyel Dóra 9.C és Polgár Luca 10.K tanulók riportjai alapján.) 

 
 

* * * 
 

 
 

„EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN”  oldalait az iskolában havonta megjelenő (MAG– Mindennapok A Gárdonyi-
ban) diákújságból állítottuk össze Kovács Ottó tanár úr szíves közreműködése segítségével. 

Az újság Interneten az iskola honlapján 
 – http://www.gardonyi-eger.sulinet.hu AKTUALITÁSOK, INFORMÁCIÓK, TÁJÉKOZTATÓK linken – olvasható.  
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Rássy Paulin tanár úrra emlékezünk… 
 

 éve, 1883. augusztus 4-én született Budapesten. Egy 
16. században Pápán letelepedett olasz mérnök kései 
leszármazottja volt. A gimnázium alsó négy osztályát 
a bencések pápai algimnáziumában végezte, az V. 

osztályt pedig a dunántúli ref. egyházkerület pápai főgimnáziumában. A 
VI. osztály befejezése után – nem tudtuk kideríteni, hogy ezt hol végezte – 
lépett a Rend noviciátusába 1900. augusztus 29-én. A Zircen töltött egy év 
után mint „ciszterci rendi papnövendék” az egri Kath. Főgimnázium tanu-
lója volt. Itt érettségizett 1903-ban. A matematika iránti vonzódását mutat-
ja, hogy a Középiskolai Matematikai Lapok 1902. évi több számában ol-
vashatjuk feladatmegoldásait. 

125 

A teológiai és a tanári képesítéshez szükséges tanulmányait a Pázmány 
Péter Tudományegyetemen és a Bernardinumban működő Hittudományi 
Főiskolán végezte. Tanári képesítést 1907-ben szerzett mennyiségtan- és 
természettanból. Örök fogadalmat 1907. június 23-án tett, pappá 1907. 
június 27-én szentelték.  

A tanári pályát 1907/08. tanévben kezdte Székesfehérvárott, ahol két 
évig tanított. 1909/10-ben Zircen segédszámvevő, majd 1910-től 1912-ig 
segédlelkész Hercegfalván. 1912/13 tanévtől a pécsi ciszterci gimnázium-
bantanított.  

Az I. világháborúban, 1915-től négy éven át tábori lelkész, ahogy ő 
emlegette: „Feldkurat”. Az évkönyveinkben olvashattuk a háborúban 
kapott kitűntetéseiről: „kardokkal díszített Ferenc József Lovagkereszt” – 
ez már akkor jogosított a „vitéz” előnévre –, a „II. oszt. lelkészi érdem-
kereszt”, a „Károly Csapatkereszt” s a „Vöröskereszt Egylet II. oszt. hadi-
ékítményes díszjelvény”.  
 

…Tábori lelkész az első világháborúban, az osztrák-magyar hadsereg-
ben. Az osztrák tábornok gúnyolódott. „A németek is imádkoznak a 
győzelemért, a franciák is. Most lehet zavarban az Úristen!” – Csend. Csak a fiatal Rássy Paulin szólal meg: „Az Úristen nem 
jön zavarba. Ő nem osztrák tábornok: Er ist kein österreichischer General.” – Persze büntetést kapott. De hozott haza a hábo-
rúból katonai érdemrendeket is, melyeket ünnepélyes alkalmakkor skapuláréjára tűzött.                   (Vajk Atanáz tanár úr) 
 

Rássy tanár úr 1948. évi ballagáskor 
Vajk Atanáz tanár úr felvétele 

A háború után 1919–1920-ban Zircen lett házgondnok. 1920/21 tanévtől Békefi Remig dr. zirci apátúr az egri főgim-
náziumba helyezte, ahol 1948-ig, a gimnázium államosításáig tanította a matematikát, a fizikát és az éneket. 

  

A katedrán 
 
A háború után Rássy tanár urat Egerbe helyezte az apát úr. Szeptember első napjaiban utazott Egerbe katonai egyenruhá-
ban. Már másnap neki kellett vizsgáztatni a matekból pótvizsgázókat (javítóvizsga). Hatvanban felszállt a vonatra két ifjonc, 
s engedélyt kértek a kupéjába való beülésre. Örömmel fogadta őket, legalább ismerkedett a civil élettel.  A kilétét nem árulta 
el, katonaruhája leplezte tanári mivoltát. A fiúktól röviden megtudta, hogy Egerbe utaznak, javítóvizsgát kell tenniük, mert 
megbuktak matematikából. Annyit tudtak mondani, hogy matek tanárukat elhelyezték Pécsre, de nem tudni ki jön helyette, 
akinél vizsgázniuk kell. Ugyan ki lesz az az emberevő gorilla, akit hóhérul rendelt számukra balsorsuk? A tanár úr nem szólt 
semmit, csak jól megjegyezte arcukat. Közben befutott a vonat Egerbe, s a fiúk illedelmesen elbúcsúztak a harctérről haza-
tért tiszttől. Másnap nyolckor újra találkoztak, de már egy ciszterci reverendában megjelenő tanárral, s ijedtükben csak da-
dogni tudtak. Aztán a tanár úr megnyugtató szavai után eredményesen abszolválták a vizsgát, s nyolcadikosok lettek. Nyol-
cadikban is Rássy tanár úr oktatta őket, s az érettségin is jól szerepeltek.               (Wolsky Agenor 1944) 
 
Mikor is történt, 1940-ben vagy 41-ben, pontosan már nem emlékszem. Első padban ültem – osztályfőnökünk Erdélyi Guidó 
parancsából –, hogy szem előtt legyek. A számtan óra előtt a tanári íróasztalt le kellett tenni a dobogóról balra, hogy ne za-
varja a fekete táblát. Kb. 2 méter lehetett a távolság köztem és a tanári asztal között. A helyleírás után tudni kell, hogy jó 
tanárunk „kardos” kitűntetések tulajdonosa volt az első világháborúból. Ez azt jelenti, hogy „kardos” kitűntetéseit az első 
harcvonalban kapta – mint lelkész! 
Mi is történt ezen az órán? Mint szokás volt kérdések sorozata, hogy megtanultuk-e a leckét Hullottak a 4-esek. Na lássuk a 
„zenészeket” – mondta tanárunk előttem állva, – mert a jó zenész az jó matematikus! S a 4-esek juttatásai folytatódtak! 
Majd a jó tanárunk irgalmatlan nagy méregbe robbant, dühös szavak áradata…, majd halotti csend! 
Kevesen hallották, de én igen, mert előttem állt jó tanárunk. Jobb kezének mutató ujját szájára teszi s suttogja: Paulin-
Paulin! – megcsóválja a fejét – elfelejtetted, hogy pap vagy!!! – Ember és pap. Adjon a Teremtő sok ilyen papot a Rendnek. 

(Kenderessy István 1941) 
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Érettségi. Míg az egyik felel, a következő kidolgozza a táblán példáját. De nem dolgozza, csak forgatja a krétát. Végre 
mégis. De egy egészen más példát. Rássy tanár úr haja az égnek áll. És szól is az elnök: „Jöhet a következő, tanár 
úr? Jó a levezetés a táblán?” – Rássy: „A levezetés jó…” – „Akkor lássuk a szóbelit.” És a tanár úr nem szól… A jelölt 
persze nem kapott jelest. Kapott valami mást. A folyosón egy hatalmas pofont. A fiú nem sértődött meg. „Köszönöm, 
Tanár úr!”                                                 (Vajk Atanáz tanár úr) 
 
Egyéniségét örökké emlékezetessé tette rendkívüli humora, melyet mindig a legjobb és arra alkalmas időben mély 
hangján előadott. Személyét ezért mindenki szívébe zárta. Az aranykeretes csiptetős szemüvege (a cvikker!) a felel-
tetés „szigorú” szimbóluma volt. Mindenek előtt azt hívta ki a táblához, akit „izgulni” látott a szemüvege felett. Az órán 
„beszekundázottak” akár a következő órán javíthattak rossz jegyeiken. Itt is volt kivétel. Értetlenségét csak a nem ké-
szülés tudta fokozni. Ekkor mondta „sztentori” hangon: „El lehet menni, elégtelen.” Ilyen esetben nyomatékot is adott 
keménységének és napok múltak el a tanuló újbóli megmérettetésének.  Humánuma is egyedülálló volt. Mindig tudott 
kihozni annyit a gyengékből, hogy évvégén tantárgyaiból nem buktatott.                        (Mátray Dezső 1948) 
 

Karmesteri pálcával 
 
Az énekkar vezetését már 1920-tól átvette, és már a következő tanévben, 1922 pünkösd ünnepén a Budapesten tartott 

országos dalversenyen az énekkar „a B csoport második díját: plasztikus pózban álló fuvolás ifjú bronz-szobrát hozta ha-
za”. A húszas években az énekkar vezetésével sikeresen részt vett a budapesti középiskolai dalosversenyeken, többször 
nyert első díjat, és „Mintadalárda” címet. Emlékezetes 1938 májusán, a Líceum udvarán az egri tanuló ifjúság Szent István 
hangversenye, ahol tanár úr a gimnázium 110 tagú kórusát és a kilenc középiskola egyesített kórusát is vezényelte.  
 

…E színesen beszédes keretben lenyűgöző látvány volt a több mint ezer leány és fiú hatalmas összkórusa. Aki látta s 
hallotta a friss, ragyogó hangokon felcsendülő Gebhardi-kánont: „Glória szálljon a mennybe fel” – annak lelke ellenáll-
hatatlanul szárnyalt fel a magasztos magasságok felé. Rássy Paulin gimn. tanár keze biztonsággal fogta össze az 
egybefonódó szólamvonalakat. Ezután áhítatosan zendült fel a magyar szívek évezredre visszatekintő fohásza, „Ah, 
hol vagy magyarok tündöklő csillaga…” írta Huszthy Zoltán az EGER újság 1938. május 10-i számában.  

 

És az „énekesek” közül ki ne emlékezne arra, mikor advent-táján az „Eja vos pastorculi” nagy karton-kottáját a mö-
götte levő magas pulpitusra helyezte, s amelyet vele együtt, vezényletével oly vidáman énekeltünk – nemzedékeken 
keresztül.  

 

A fúvósok mellett lépdelve 
 
Talán a fúvósok álltak legközelebb szívéhez. Szervezésében 1925 januárjában alakult meg a 19 tagú fúvószenekar 

Werner apátúr és több adományozó jóvoltából,– olvashatjuk az 1924–25 évi Értesítőben – mely rövid idő alatt is vitte 
annyira, hogy tornaversenyre már ez a zenekar kísérhette ki az ifjúságot, az úrnapi körmeneten pedig egyházi énekeket 
játszott. Később a létszám egy kicsit növekedett, általában 25–30-an „fújtak”. Nem volt nagy a repertoár, hisz a létszám 
cserélődött, érettségivel a zenészek mindig elmentek. A fúvósok szereplése hozzátartozott az iskolai ünnepélyekhez, a 
gimnázium úrnapi és országzászlós kivonulásaihoz.  

Egy ilyen kivonulásról írja Urbán Gusztáv (1942):  
A zenekar fehér nadrágban, sötét zakóban. – Érdekes, a múltból előugró kép kissé jampecesnek mutatja a zene-

kar öltözékét, de ezt Paulin bácsi intézte és úgy látszik, az öltözék-reformhoz még nem jutott el a (Palos)direktor…– 
Két indulót tudtak. A Diviaczky drogériánál Bajnok Laci már pergette a kisdobot, és felharsant a Három bokor saláta. 
Ismétléssel tartott az Érsek udvarig. Nem sok szünet múltán a Líceum sarkánál következett a Klapka-induló. Ezzel el 
is érkeztünk az Országzászlóhoz. Visszafelé a Káptalan utca hallotta a Három bokor salátát és a Bablonkay játékke-
reskedés vásárlói merenghettek a Klapka-induló hazafias ütemein. 

 

A Bartakovics utcában 
 

Rássy Paulin – az én Gyula bácsim – és anyai nagyapám unokatestvérek voltak, fiatal koruktól barátok is. Nagy-
apám katonatisztként pécsi városparancsnok volt az első világháború előtt, s Gyula bácsi a pécsi cisztercieknél fiatal 
tanár. A frontra is együtt mentek ki. Nagyapámnak, aki 1921-ben, Egerben halt meg, halálos ágyán fogadta meg Gyu-
la bácsi, hogy családunkat sohasem hagyja el. Végig megtartotta fogadalmát. Nagymamámnak a Bartakovics utca 
32-ben volt háza. Szinte minden délután megjött. Reverendáját levetette, s nagymamám kertjében kertészkedett. Ta-
vasszal fát metszett, virágot ültetett…  

A rend feloszlatása után végleg hozzánk jött. Volt egy kis külön szobája. Halálakor, 1954 augusztusában, édes-
anyám és nagymamám voltak mellette. Holmijában megkeresték a reverendáját. A Hatvani temető ravatalozójában 
csókoltam meg utoljára. Arnóti (Malatidesz) Mihály temette. Nagyon sokan kísértük a ciszterciek sírboltjáig. 

(Kintzly Béláné Frűhm Herta –Tunti, Rássy tanár úr keresztlányának emlékeiből)  
 

* * * 
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Egri ciszterci diákok voltak ... 
 

A régi Értesítőkben olvashattuk "Intézetünk tanulói voltak a közélet és az íróvilág jelesei közül" fejezetet, – ennek 
a mércéjével mérve, de azért egy kicsit tágítva a kört, kívánunk írásokat közölni elhunyt diáktársaink életútjáról.  
 

DR. FERENCZY KÁROLY 
(1901–1972) 

 
Egy szerencsés véletlen folytán kapcsolatba 

kerülhettem Ferenczy Károly lányával, dr. Dékányné 
Judit asszonnyal, aki édesapjának emlékét megörökítő 
márványtábla elhelyezését szervezte. Édesapjának 
egri diákmúltjáról keresett adatokat. Így ismerhettem 
édesapjának, az egri ciszterci diáknak küzdelmes, 
eredményekben gazdag életútját.  

 
Dr. Ferenczy Károly egyetemi magántanár, a magyar 

fogászati röntgenológia tudományának magas színtű 
művelője, egyetemi oktatója 1901. 
október 14.-én született Szegeden. 
Édesapját, Pauer Károlyt még születése 
előtt öt hónappal elvesztette. 
Megözvegyült édesanyja, Aigner 
Aranka feleségül ment Ferenczy 
Zoltánhoz, aki Füzesabonyban volt 
gyógyszerész. Károlyt 10 éves korában 
nevelőapja örökbe fogadta és nevére 
vette. Középiskoláját 1911–1919 között 
a Ciszterci Rend Egri Kath. 
Főgimnáziumában végezte, ahol 
Rajeczky Benjamin és Tobákos Kilit is 
osztálytársai voltak. (Ennek az 
osztálynak szerencsére megmaradt az 
érettségi tablója.) 1919 májusában a tanácsköztársaság 
rendelete szerint érettségi helyett csak érdemjegy nélküli 
végbizonyítványt kaptak. A proletárdiktatúra 
összeomlása után az elmaradt érettségi vizsgálatot az év 
szeptemberében tették le, melyen Ferenczy Károly jeles 
eredményt ért el. Tanulmányait a Pázmány Péter 
Tudományegyetem Orvostudományi Karán folytatta, 
ahol általános orvosi oklevelet nyert. Mint 
orvostanhallgató öt éven keresztül a 2. sz. Kórbonctani 
Intézetében kórbonctani és kórszövettani kutatással is 
foglalkozott. Diplomáját elnyerve Budapesten az 
Országos Társadalombiztosítási Intézet Rendelőjében 
helyezkedett el, és itt szervezte meg a társadalom-

biztosítás keretén belül Magyarország első önálló 
Fogászati Röntgenosztályát és lesz annak vezető 
főorvosa. 1930-ban megszerzi a fogorvosi, majd 1933-
ban a radiológiai szakképzettséget. 1937-ben írja meg A 
fogak röntgenvizsgálata c. kétkötetes szakkönyvét. 
Ennek alapján nyert a debreceni Tisza István 
Tudományegyetemen magántanári képesítést. 
Tudományos közleményei magyar és külföldi 
szaklapokban kaptak széles körű nyilvánosságot, a 
legtöbb a Fogorvosi Szemlében. Az 1955-ben 

megalakuló Budapesti Orvostudományi 
Egyetem (BOTE) önálló 
Fogorvostudományi Karára is meghívják 
a fogászati röntgenológia nevű tantárgy 
előadójának docensi státusra. 1968-ban a 
szakma legmagasabb elismerésének 
tekinthető Árkövy-emlékéremmel 
tüntették ki Fogászati röntgenológia c. 
tankönyvéért, amely a felső-oktatásban 
rendkívülinek számító 4 postumus 
kiadást megérve még ma is a 
hallgatóknak előírt tankönyve maradt. 
Több mint húsz esztendő rendelőintézeti 
és huszonkét év klinikai munkásságának 
eredményeként szilárd alapokra helyezte 

a magyar felsőoktatásnak ezt a keskeny szegmensét. 38 
közleménye és 13 könyv ill. könyvrészlete jelent meg. 

Ferenczy Károly a diktatúra legnehezebb éveiben is 
hívő katolikusként, Ferences Harmadik rend tagjaként 
vállalta a mellőzést: egyetemi docensi statusból nem 
engedték feljebb kerülni, és a jogosan kérvényezett 
tudományos fokozatot (kandidatúra v. tudományok 
doktora) megtagadták tőle. 

1972-ben halt meg Budapesten. Emlékét őrzi 2008 
novemberében egykori otthonának, a budapesti Kossuth 
Lajos utcai ház falán elhelyezett márványtábla. 

 
(Dr. Dékányné dr. Ferenczy Judit közlése alapján.) 

 
———————————————— 

 

KALENDÁRIUM 
 
Győry Iván 1947-ben érettségizett diáktársunk, az 

Egyesült Államokból küldte írását. A tárgya ugyan nem 
az újságunkban szokásos téma, de azt hiszem, sokan 
majd érdeklődéssel olvassák. 

 
Mi, modern emberek természetesnek vesszük a naptárt. 

Tudjuk, hogy az év vége felé a nyomdák kinyomtatják az új 
évre szólót, benne a hónapokkal, a hetekkel, a napokkal szép 

rendben. Rajta jelzik az ünnepeket – ami már országonként 
változik! – sok még a holdciklust is feltünteti, az első 
negyed, a holdtölte, az utolsó negyed, az újhold szépen 
ábrázolva. Feltesszük a falra, vagy az asztalunkra és nem 
törődünk vele, de tudjuk, hogy van. Svédországtól kezdve 
Ausztráliáig ugyanazt látjuk, szóval általánosan egyöntetűen 
elterjedt. Aztán jön egy kérdés: „Miért van az, hogy tavaly 
áprilisban volt Húsvét az idén meg márciusban?” – kérdezte 
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a lányom. „Mert húsvét a tavaszi napéjegyenlőséget követő 
holdtölte utáni első vasárnap” – volt a felelet. Tényleg ilyen 
egyszerű lenne? A gondolat nem hagyott békén és el 
kezdtem a naptárral kapcsolatos adatokat összeszedni. 

Mielőtt belemerültem, arra jutottam, hogy az első 
időszámítások holdnaptárak kell, hogy legyenek. Így is lett. 
Miért? Mert a halász-vadász-gyüjtögető életmód mellett 
nem lehetett egy helyben maradni. A felélt területről 
vándorolni kellett. A nap szerinti időszámítás viszont hosszú 
egyhelyben maradást kívánt. Csak úgy lehet megállapítani, 
hogy a nap egy bizonyos idő (egy év) után mindig 
ugyanazon a ponton kel fel. Hogy alakult ki a modern 
naptár? Kezdjük az ősidőknél. 

 
1. A Babilóniai naptár. 
Az ország Tigris és az Eufrátesz folyók közötti területen 

fejődött ki és a leletek szerint Kr. e. 4000 körül kezdett 
birodalom lenni. A naptáruk hold-naptár volt, 29 és 30 nap 
között változtak a hónapok. Így próbáltak szinkronban 
maradni a holdjárás szerinti évvel. De ez az időszámítás nem 
egyezett a tényleges évvel a vallásos ünnepek miatt. Mikor a 
király úgy látta, hogy a naptár elcsúszott az évszakoktól, 
elrendelte, hogy a hiányos évhez adjanak hozzá még egy 
hónapot. Ez bizony eléggé zavaros volt. Kr. e. 300-ig ment 
így és a használata városról-városra változott és a 
hónapoknak még a neve is helységről helységre változott. A 
hold év a toldozásokkal együtt is csak 354 nap volt, de a 
mezőgazdasági termelés miatt kénytelenek voltak a nap 
szerinti évvel egyeztetni. Ez szinte lehetetlen volt. Miért? 
Mert ma már tudjuk, hogy a: Hold pályája 29,53 nap, a Nap 
pályája pedig 365,242 nap. De azokban az időben ezt nem is 
sejtették. 

 
2. Az egyiptomi naptár. 
(Az egyiptomi naptárról azért tudunk pontos időket és 

adatokat, mert kőbe faragták történelmüket és a hieroglifák 
megfejtése után minden ránk maradt.) 

A legkorábbi egyiptomi időszámítás szintén hold-naptár 
volt, de ennek volt egy nagy hibája: nem lehetett kiszámítani 
a Nilus évi áradását, amitől az egyiptomiaknak szinte a 
megélhetésűk függött. Viszont hosszú évek alatt 
megfigyelték, hogy a Sinus (a Canis Maior csillagképben), 
amit az egyiptomiak „Kutya” csillagnak hívtak, az év 
bizonyos napjain (július végén) közvetlenül a napkelte előtt 
lett látható egy pár percig, mielőtt a nap felkel és ez a 
jelenség mutatta, hogy jön a várva várt áradás. (Ugyanekkor 
volt látható az Orion csillagkép is a keleti látóhatár legalján. 
A Siriust tulajdonképpen a görögök nevezték „kutyának”, 
akik úgy hitték, hogy a Canis Maior az Orion – a vadász 
csillag – egyik vadászkutyája). Erre alapítva hozták létre az 
egyiptomiak 365 napos időszámítást ami Kr. e. 4236-ban 
történt!! Ez történelmünk legkorábban rögzített időpontja!! 

Mikor a hold és a nap szerint számított éveket próbálták 
egyeztetni, ők is nehézségekbe ütköztek. A problémát úgy 
oldották meg, hogy a 365 napot 3 évszakra osztották, ezek 
négy 30 napos hónapot tartalmaztak és az így létrejött 360 
naphoz hozzáadtak az év végén még 5 napot. Ez végül is 
kétféle időszámítást eredményezett: a holdnaptár 
szabályozta a vallásos szertartásokat, a nap-naptár pedig a 
kormányzást és az adminisztrációs ügyvitelt. 

3. A többi ősrégi közel-keleti naptárakról – 
dokumentáció hiányában – nagyon keveset tudunk. Három 
említhető amiről töredékek maradtak csupán, az Asszír a 
Hittita és a Perzsa birodalom naptárai. A perzsákról tudjuk, 
hogy mikor Kr. e. 539-ben meghódították Babilont teljes 
egészében átvették a babiloni naptárt. 

 
4. A római naptár. 
Amit ma tudunk a legkorábbi római naptárról azt 

Ovidiusnak (Kr. e. 43-ban született) és a görög 
Plutarchosnak (46? – 120?) köszönhetjük, aki műveit a 105 
és 115 években írta. Mindkettőjűk rendelkezésére álltak 
dokumentációk, amik azóta elpusztultak. Ovidius írta, hogy 
az adatait ősrégi calendáriumokból szerezte, azaz 
olyanokból, amik már 2000 évvel ezelőtt is antiknak 
számítottak A rómaik átvették a görög naptárt, (amit a 
görögök a babilóniaiktól vettek át), amiben 10 hónap volt – 
márciustól decemberig. A legenda szerint Romulus vezette 
be ezt a naptárt Kr. e 700-ban. Numa Pompilius (Kr. e. 715 – 
673-ig) adta hozzá januárt és februárt, így lett az év 355 
napos és 12 hónapos. A hónapokban 3 kitűntetett nap volt. 
Az elseje volt a Kalend. (Innen ered Kalendárium szó!) A 
második kitűntetett nap volt a Nonus (ez az 5. de néha 7. nap 
volt) a harmadik pedig az Idus ami a 15., de sokszor a 13. 
nap volt. A variációknak az az oka, hogy amikor a pontifex 
meglátta az első vékony hold-csíkot kijelentette, hogy most 
kezdődik a hónap. De a papok nagyon megvesztegethetők 
voltak így gyakran hozzáadtak vagy elvettek napokat, ahogy 
a politikai hivatalviselők – némi pénzért – kívánták. Viszont 
a hét napjainak maguknak nem volt még nevük, hanem csak 
számuk. 

A Kr. előtti első századra ez a naptár teljes káoszba 
fejlődött, mert a Pontifex Maximus akinek a hatalmában állt 
elvenni és hozzáadni a naptárhoz napokat, a hatalomviselők 
érdekei szerint, szinte tetszés – és megvesztegetés – szerint 
változtatta a naptárt. Végül is Kr. e. 46-ban Julius Caesar 
vezette be azt a naptárt, ami a mai modern naptár alapja. Az 
év kezdetét márciusról januárra tette, mert akkor volt az 
ajtók istenének (Janus biceps) az ünnepe. Az régi naptárhoz 
Caesar 90 napot adott, hogy a hónapok megegyezzenek az 
elcsúszott évszakokkal. A római nép istenítette Caesart, mert 
„meghosszabbította” az életűket 90 nappal! Caesar 
megteremtette a nap keringéséhez szabott évet, amiben 12 
hónap volt, megszabott napokkal és minden negyedik évben 
egy szökőnapot adott hozzá. Így a juliánusi év 365,25 napos 
lett. Caesar egy alexandriai csillagászt, Sosigenest bízta meg 
a kidolgozásával. Egy diktátor kellett a reform 
kikényszerítéséhez! Halála után az uralkodó kötök azonnal 
megváltoztatták a szökőév szabályt és minden harmadik év 
lett szökőév. Ez további zavart okozott, amit végül is 
Augustus császár (egy másik diktátor!) korrigált aki a –8 +4 
évek között kihagyta a pótlólagos napokat és ekkor kezdett 
el végül is a Julíánus naptár működni úgy, ahogy eredetileg 
tervezték. 

 
5. A Gregorián naptár. 
A Gregorián naptár a Húsvét eltolódásának a 

kiküszöbölésére lett bevezetve. A juliánusi naptár szerint 
szabályozták a Húsvét napját (március 21-ét véve a tavaszi 
napéjegyenlőségnek). De a 13. századra a napéjegyenlőség 
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észrevehetően eltolódott március 21-étől. Az egyház 
kísérleteket tett a probléma megoldására, de egyiket sem 
fogadták el hivatalosan. 

Ezért a Trienti Zsinat határozatára V. Pius pápa 1568-
ban új breviáriumot, 1570-ben pedig új mise könyvet 
vezetett be. XIII. Gergely, aki 1572-ben lett pápa végül is 
egy bizottságot hozott létre a kérdés végleges rendezésére. A 
bizottság ajánlásait az Inter Gravissimus pápai bulla tette 
kötelezővé 1582. február 24-én. 10 napot töröltek a 
naptárból és 1582. október 4-e után október 15-ét írtak. Így a 
tavaszi napéjegyenlőség 1583-tól újból március 21-re esett. 
Végül az újhold és a holdtölte meghatározására új táblázatot 
vezettek be. Minden negyedik évben 1 napot hozzáadtak a 
365-höz, ez lett a szökőév. DE: az évszázadok közül csak az 
a szökőév, amelyik 400-zal osztható. (Így 1600 szökőév, de 
pl. 1700, 1900, 2100 nem az) Végül is a naptár csak egy fél 
percet nyer évente és 2880 évnek kell eltelni, mire megint 
egy új napot kell hozzáadni. Egyszerű, nem? (Ha valaki 
részletesebben akar érdeklődni, elolvashatja a gregorián 
naptár 400. évfordulójára 1983-ban a Vatikán által 
összehívott konferencia jegyzeteit.) 

Egy Bede nevű angol történész vezette be a VIII. 
században a negatív visszaszámolást az l. évtől számítva. 
Ebben a rendszerben a Kr. u. 1. évet a Kr. e. –l év előzte 
meg. De nem volt közben 0 év. Mivel a negatív számok 
használata igen lassan terjedt, csak a 18. században 
kezdeményezte a csillagász Jacques Cassini (1740-ben) a 0 
év beiktatását a –1 és +1 évek közé. 

Végre eljutottunk a modern naptárhoz, igaz? De jó is 
lenne! 

Mivel a reformot a katolikus egyház feje kezdeményezte 
a reformáció következtében létrejött vallások szigorúan 
ellenálltak. Ezek között a VIII. Henrik által alapított 
anglikán szakadárok álltak első helyen és Angliában csak 
1752-ben vezették be a gregorián naptárt. De ekkor már 11 

napot kellett törölni és ez utcai zavargásokhoz, lázadásokhoz 
vezetett. A tömeg követelte az „elvesztett” 11 nap 
helyreállítását. Belgiumban 1582. december 21-e után 1583. 
január 1-jét írtak, oda volt a karácsony ünnepe. Az orosz 
ortodox egyház egyáltalán nem ismerte el a pápai 
határozatot, még 1917-ben a forradalom vezette csak be a 
gregorián naptárt. (Ezért ünnepeltük az októberi forradalmat 
novemberben). Indiában csak 1957-ben vezették be 
kötelezően a gregorián naptárt! Indiában még az 50-es 
években is több mint 30 naptárt használtak országszerte. 

Világszerte ma is még mindig több mint 40 naptárt 
használnak Ezek közül meg kell említeni a zsidó és a 
mohamedán vallásos naptárt, mindkettő holdidő szerint 
számítódik. A kínai naptárt a nap és a hold állásából 
számítják, így a pontossága a csillagászati számítások 
pontosságán múlik. DE: nemzetközi viszonylatban, a 
kereskedelemben, a szállítóiparban, a könyvelésben stb. 
minden modern ország kénytelen a gregorián naptárt 
használni! 

Végül is eljutottunk a mai napig. És még mindig nincs 
vége! Mert hozzá kell még adnom, hogy sem a hold sem 
a nap ciklusa nem állandó, hanem változik. (A pontos 
számításokat a cesium vezérelte „atomóra” tette lehetővé, 
ahol az elektromágneses energia felvételének és 
kisugárzásának a frekvenciája igen pontos időméréseket 
tett lehetővé.) De a változás emberi mértékkel mérve 
infinitimális, így a mi életünkben nem kell vele 
törődnünk. 

Hagyjunk valami problémát a jövendő nemzedékeknek 
is! 

 
* * * 

Ez a cikk több, mint 60 eredeti oldal rövid kivonata. De nem 
akartam az egész írást lefordítani, mert akkor senki sem 
olvasta volna végig.  

 
––––––––––––––––––––––––––– 

 

ELKÖSZÖNÜNK PELBÁRT ATYÁTÓL 
 

Rácz István Pelbárt OCist 2002 augusztusában jött Egerbe mint 
rendházfőnök és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium spirituális vezetője. „Szívesen is jöttem, de nem magam törekedtem 
ide, nem kértem, hogy engem helyezzenek át Egerbe – mondotta az 
iskolarádióban Egerbe helyezésekor. – Ha azt mondja az apát úr, most ide 
küldelek, akkor az Úristennek az üzenetét kapom meg rajta keresztül. Így 
megkapom hozzá az Úr kegyelmét is. Nekem a hivatásomhoz való hűség nagyon 
fontos, mert ezen keresztül a Jóisten mindig megsegített. Nem kényszerből, 
keservesen, hanem mindig vidáman végzem a munkámat. Mindenhol tudták, 
hogy pap vagyok, és hogyan viselkedjenek velem, de én is mindig tudtam, 
hogyan kell nekem viselkednem. Itt is a hivatásomnak eddigi útjához közel 
vagyok. A tanításhoz nem, abból már kiöregedtem, de a nevelésből talán még 
nem.” Bemutatkozó szavaihoz híven látta el Egerben is a munkáját, többnyire 
egyedül képviselve a Rendet iskolánkban. Szíves kézséggel fogadta az 
öregdiákok kéréseit is. Szomorú szívvel hallottuk, hogy balesete következtében a 
zirci monostorba kellett mennie.  

Köszönjük az Egerben töltött éveiben végzett értékes munkáját. Ez a kor nem tette számára lehetővé, hogy 
szerzetestanári hívatásának szentelje életét, pedig az egyetemen matematika-fizikatanári képesítést szerzett, de a 
rákényszeríttet világban is mindig szerzetesi lélekkel végezte munkáját. Isten segítse, hogy felépülve még hosszú ideig 
tevékenykedhessen a ciszterci életben. 
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LEVELEK –  – TELEFONOK – ℡ – E-MAILEK –  
 

A Veni Sancte-i számban megjelent cikkekre több észrevétel is érkezett. 
 

Polikárp főapátúr e-mailjéből: 
Ma kaptam meg az új számot, és szokásom szerint mindjárt el is olvastam az egészet. Külön köszönöm a Falubíró-
cikket. Nekem Baján osztályfőnököm is volt, l967-ben (ha jól emlékszem) találkoztam is vele Dallasban. 
 

Az érdi Regina Mundi ciszterci apátságból Magyary Asszumtpa OCist. nővértől – aki Győző atyát jól ismerte Szent-
gotthárdról – érkezett kedves levél.  
Hálásan köszönöm az Egri Fehér Feketét. Szeretettel és örömmel végigböngésztem. Az ebédi felolvasáskor is sorra 
kerül. Örülök és köszönöm a Falubíróra való emlékezést. E nélkül feledésbe ment volna egészen.… 
 

Dr. Péntek Márta leveléből: 
Húsvéti Sándor a Fehér/Fekete 2007. Veni Sanctei számában bátyámat, Péntek Lacit említette. Ő egyetemista korá-

ban Budapesten 1941–44 években a Bakáts téri templom kórusának, 1945–48. folyamán a budapesti Jézus Szíve temp-
lom énekkarának orgonistája. A karnagy itt Deák Bárdos György volt, aki biztatta őt, hogy az orvoskar elvégzése után 
végezze el a Zeneakadémiát is, ahová különbözeti után rögtön magasabb évfolyamra kerülhetne. 

A jezsuiták elhurcolása után az énekkar megszűnt, ezután a Haller téri templom kórusának lett az orgonistája az 
igen jóhírű muzsikus Kopeczky Alajos karnagy mellett.  

Mint fiatal orvosnak igen gyakran kellett ügyelnie, természetesen vasárnap és nagyobb ünnepeken is, így orgonálást 
rendszeresen már nem vállalhatott. A kórházi rendezvényeken, ünnepélyeken mint zongorista szerepelt. 
 

Arnótfalvi Barnabás e-mailjéből  
Húsvéti Sándor cikkében a Palos úrról szóló részben írja: …egyik első rendelete az volt, hogy kiszögeltetett egy felira-

tot az igazgatói iroda ajtajára. Egy idevágó Széchenyi idézet alá ezt íratta: „Vallom, amit Széchenyi vall; megszólításom: 
Igazgató Úr!”… A Széchenyi idézetre ill. a felírat szövegére én így emlékezem: „Mit nekem a dicsfény és a bécsi napsugár, 
világítok magam is, mint a Szent János bogár.–  Megszólításom igazgató úr!” 

*  *  * 

 (Széchenyi naplójában olvasható szöveg: 1845. október 9. „…Mi nekem a titulus... Nem kell nekem bécsi napsugár   egy kissé 
magam is világítok… mint Szent János bogár… – a szerk.) 
 

Dr. Pataky Barnabás budai öregdiáktársunk telefonon Az Adriától Amerikáig – Hardy Kálmán altábornagy emlékiratai c. 
múlt számunkban ismertetett könyvről – melyet ő ajánlott figyelmünkbe –. kiegészítésként elmondotta: 

Az említett könyvre a figyelmét az író unokaöccse, Hardy-Dreher Jenő hívta fel, aki budai Szent Imre gimnázium al-
só osztályaiban 1940–44 között osztálytársa volt, és jelenleg Belgiumban él. Érdekesnek tartotta megemlíteni, hogy 
Hardy Kálmán könyvében a pécsi ciszterci diákkorára (1902–10) emlékezve írja: „Én magam, nyolc évig a cisztercita 
gimnáziumban soha, még célzást sem hallottam református mivoltomra, senki sem próbált ’áttéríteni’…” És ez a szel-
lem élt a ciszterci gimnáziumokban a mi korunkban is – erősítette meg Pataky Barna. 
 

––––––––––––––––––––––––––– 
 

hírek...hírek...hírek...  
 
•   KEREKES KÁROLY APÁTÚR összegyűjtött verseinek kiadását dr. Kilián István diáktársunk kezdemé-
nyezésére vállalta a Szent István Társulat Könyvkiadója. A kötet megjelenését a Ciszterci Diákszövetség Budai Osztálya, 
Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya, Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium, Alapítvány a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Fenntartásának Támogatására és a Ciszterci 
Diák és Cserkész Alapítvány együttes támogatása tette lehetővé. A könyv megjelenése 2009. májusi Szent István könyvnap-
okra várható. 
 
 
•  A CISZTERCI ALAPÍTVÁNY – melyet dr. Kovács Endre, dr. Száva József és Tárkányi László 
diáktársaink  „Az egri ciszterci rendház és gimnázium működésének újraindítása” címen 1991-ben alapítottak, 
vagyonát – 479 ezer forintot – a hasonló céllal létesült Gárdonyi Géza Gimnázium LÁNGOLJ ÉS VILÁGÍTS 
alapítványának adta át. Az alapítvány kuratóriuma még 2006 májusában az alapítók egyetértésével határozott erről. 
Hosszú tortúra után a Heves Megyei Bíróság 2008 novemberében kiadott végzésével ehhez hozzájárult.  

A több mint tizenöt éves működése alatt az alapítvány céljára közel 2 millió Ft befizetés volt – ez az összeg mai ér-
téken lényegesen nagyobb –, melyből 750 ezer Ft az APEH átutalása diáktársaink és támogatóink személyi jövedelem-
adója 1%-os felajánlásaiból.  

Az alapítvány céljának megfelelően nyújtott támogatást a gimnázium működéséhez és a ciszterci élet újraindulásá-
nak elősegítésére. Az iskola részére rádió-magnót, térképeket, tele-faxot vásárolt, hozzájárult a kollégium Szent Bernát-
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kerti sportpályájának építési költségeihez, jelentős támogatást nyújtott a Fekete/Fehér újságnak az gimnázium életéről 
beszámoló színes melléklete nyomdai költségeinek fedezésére, segítette a Szent Bernát templom tetőfelújítását, a rend-
háznak telexet vásárolt. Mindezekre 1,3 millió forintot fizetett ki.  

Köszönetet illeti az alapítókat – már csak Tárkányi László van közöttünk–, hogy keretet adtak a támogató szándékú 
ciszterci öregdiákok részére; a kuratórium tagjait, elsősorban elnökét, dr. Ercsey Csaba diáktársunkat, aki a kitűzött 
célok érdekében irányította az alapítvány működését; és az alapítványt támogató minden diáktársunkat.  

Talán nagyobb reményekkel indultunk a 90-es évek elején, de az alapítvány céljait támogató ciszterci öregdiákok 
sorai már nagyon ritkulnak, ezért helyes döntés volt az Gárdonyi Gimnázium alapítványához való csatlakozás. 

A segíteni szándékozókat kérjük, hogy a SZJA 1 %-át ajánlják fel az iskola alapítványának az alábbi adószámot fel-
tűntetve: 
 LÁNGOLJ ÉS VILÁGÍTS ALAPÍTVÁNY Eger  18574959–1–10 
 
 
Ne feledkezzenek meg – akik tehetik – a SZJA másik 1%-át a Katolikus Egyház részére felajánlani, feltűntetve a 0011 
technikai számot! 
 
•  HÍREK ZIRCRŐL: Zirci bazilikában október 11-én ünnepi liturgia keretében Fülöp Gergely testvérünk dr. 
Zakar Polikárp apát úr kezébe letette novíciátusának befejeztével egy évre szóló ideiglenes fogadalmát. 
 

 

•  EGER RÉGI KÉPESLAPOKON címmel jelent meg 
– igaz már három éve – egy szép kiállítású könyv az Agenda Natura 
(Veszprém) kiadásában. Apáink és nagyapáink idejében készült fényké-
peken láthatjuk Eger nevezetes épületeit, templomait, iskoláit, tereit, 
utcáit. A legrégebbi lapok a XX. századforduló körüli időkből származ-
nak. Láthatjuk templomunkat még a nagy építkezés előtti állapotában, 
amikor az északi falához még nem simult az 1900–01 években épült 
rendház. Egy másik lap – 1903. szeptember 4-én, a Veni Sancte napján 
küldte valakinek Neuhold Özséb, az akkor VIII. osztályos „ciszterci r. 
papnövendék” – már a frissen épült rendházat és a gimnázium „nagyud-
varát” ábrázolja. (Özséb atya később 1912–1920 között a matematika és 
a természettan tanára volt az iskolánkban.) A Foglár épületét láthatjuk 
egy másik képen, még az 1910-es években történt átépítés előtt. Mi már 
az öreg épülethez toldott tömbbel együtt láthatjuk, melyben az ebédlőt és 
a fölötte két emeleten hálótermek helyezték el. 

Bizonyára szívesen veszik kezükbe ezt a remek képeskönyvet nem-
csak az egriek, hanem akik már csak látogatóba mennek ifjúságuk ked-
ves városába… 

 (A Széchenyi utcai Gonda könyvkereskedésben vásárolható.) 
 
 

•  DAJKÁLD VÖLGY EME VÁROST a címe Apor 
Elemér (polgári nevén dr. Kapor Elemér) egri költő születésének 
100. évfordulójára megjelent emlékkönyvnek. Eger városa állított 

ezzel emléket díszpolgárának, aki hosszú életében, jó és rossz sorsban, sokszor méltatlan körülmények között is mindig meg-
maradt Eger szerelmesének. Sok tisztelője emlékező írását olvashatjuk, és megtalálható a könyvben az író műveinek bibliog-
ráfiája, valamint számos verse is. Kapor Elemér 1917–1925 években járt az iskolánkban, ahol többek között Werner Adolf, 
Rássy Paulin voltak tanárai és márványtáblát avattak tiszteletére. (Talán érdemes lenne a szerencsés véletlen folytán megma-
radt az 1925. évben érettségizettek tablóját, melyen Kapor Elemér mellett Barankovics István és a neves teológus Kiss István 
is látható, az iskola folyosóján elhelyezni.)  

Templomunk 1898–99 táján 

Mi vágyainkat is kifejezi a költő klasszikus időmértékes formában írt címadó verse:  
 
 Dajkáld völgy eme várost 

Dombok öleljétek 
Süsd nap, hold te vigyázd 

Pattogó csillagok koszorúja 
Szikrázzon árnya fölött. 

Legyen boldogság, béke hazája 
Örökké. 
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•   A 2008. ÉVI PÉNZÜGYI HELYZETÜNKRŐL Czél Iván gazdasági megbízottunk készítette a jelentést. 
 

 
 CDEO pénzforgalma 2008. 01. 01-jétől – 12.31-ig 

 

 Nyitó állomány 2008. 01. 01-jén 
Bevételek 
– Tagdíj- adomány-befizetések 
– Banki kamatjóváírás  

Összesen
 

Kiadások: 
– Fekete/Fehér újság (nyomdaktg.) 
– Posta, nyomtatvány, irodaszer költség.  
– Bankköltség 
– Egyéb kiadások (koszorú, terembérlet stb.) 
– Adományok 

Összesen
 

Záró állomány 2008. 12. 31-én

517 855Ft 
 

622 945Ft 
    4 510Ft 
627 455Ft 

 
 

160 504Ft 
158 136Ft 
35 559Ft 
9 900Ft 

  97 750Ft 
461 849Ft 

 

683 461Ft 
 
•  A BUDAPESTEN ÉLŐ CISZTERCI ÖREGDIÁKOK év végi találkozójukat december 17-én tartot-
ták a budai Szent Imre ciszterci plébánia épületében. Meghívtuk Lékai Jusztin OCist atyát, Diákszövetségünk elnökét, akivel 
az egri Szent Bernát templomunkban folyó felújítási munkákról és a Rend helyzetéről beszélgettünk. Jusztin atya elmondotta, 
hogy a templomfelújítás első lépcsőjeként elkészült az 1743-ban Kilián Dániel kanonok adományából felállított Szent Alajos-
oltár (baloldali 3-as) rekonstrukciója. A munkát a zirci restaurátor műhelyben végezték. Hozzákezdtek a Szent Anna-oltár 
(jobboldali 2-es) felújításához is. 

A munkálatok költségeihez szívesen fogadják az adományokat a „ZIRCI APÁTSÁG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍT-
VÁNY” 11748117-20007425 bankszámlájára – feltűntetve, hogy az összeget a Szent Bernát templom rekonstrukciójára 
szánjuk, vagy az évi jövedelemadó felajánlható egy százalékát ugyancsak a „Zirci Apátság Jövőjéért Alapítvány” javá-
ra. A kedvezményezett adószáma: „18917712-1-19”  
 

•  KÖSZÖNTJÜK ÚJ TAGJAINKAT: Marosvölgyi Lajos (50) – Budapest, Veres Zoltán (50) Budapest és  
dr. Orosz Antal (52) – Budapest – diáktársainkat.  
 

•  MEGJELENT ISKOLÁNK ÉVKÖNYVE fenn-
állásának 319. évében. Ezúttal az évkönyv hátlapján látható iskola-
zászló képét mutatjuk. A 262 – a szó eredeti értelmében vett – 
fényes lapokon sok adatot, az iskolai év esemeinyről szóló 
beszámolókat és főleg, a mai „gyorsolvasói” igényhez 
alkalmazkodva, rengeteg képet láthatunk.  

Íme néhány fontosabb adat: a nappali tagozaton 871 diák 27 
osztályban végezte el tanulmányait. A nyolcosztályos évfolyam alsó 
négy osztályában 169-en jártak, az 6. osztályban (a mi időnkben az 
második osztály) két párhuzamos osztály volt. A nappali tagozaton 4 
osztályban 123 tanuló tett sikeres érettségit. A tanulók 25%-a lakik 
kollégiumban, bejáró 43% (!), helybeli 32%. 

Az iskolában 60 állandó, 9 óraadó tanár oktatja, a kollégiumban 
6 nevelő tanár segíti a diákokat. Ezenkívül a két intézményben – az 
iskolában és a kollégiumban – a folyamatos munkát 29 egészség-
ügyi, irodai és technikai dolgozó biztosítja. 

Emlékező sorokat olvashatunk Mozsgai Tádé atyáról. Megtalál-
hatjuk a tanév jelentősebb eseményeinek leírását. Dr. Kerekes Kár-
oly ny. zirci apátúr 90. születésnapját a gimnázium és a diákszövet-
ség közösen ünnepelte, melyről az évkönyvben részletes beszámolót 
találunk. 

Megtalálhatjuk a Ciszterci Diákszövetség beszámolóját is, benne 
az osztálytalálkozókon megjelentek névsorával.  

A szerkesztés munkáját Kovács Ottó tanár úr végezte, az újra in-
dult ciszterci gimnázium hagyományosan nívós Évkönyv-
sorozatához – az első a 2000/2001 tanévről jelent meg – hasonló 
igényességgel és gondossággal.        (O.Gy.) 
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Felhívás 
 

 

A KPSZTI (Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet) a középiskolák és kollégiumok tanulói 
részére történelem témában kiírt egyik pályázatában az iskola államosításáról kér dolgozatot a diákoktól. Az is-
kolánkból egy diáklány vállalkozott erre a feladatra. Ő a Szent Bernát Gimnázium államosításának a folyamát 
szeretné feldolgozni. Kovács Ottó tanár úr kéri az öregdiákokat, akik a Szent Bernát Gimnázium államosítása 
idején 1948-ban voltak az iskola diákjai, segítsék a pályázót, elmondva, hogyan élték meg az államosítás fo-
lyamatát, leírva ezzel kapcsolatos emlékeiket. 
(Ha valaki számára esetleg nehezére esne a leírás, de lenne mondani valója, kérjük telefonon (1- 386 2295, 
Oláh Gyula) jelezze. 
Kérünk benneteket, segítsetek e téma kidolgozásában, hiszen negyven évig erről nem lehetett beszélni, s a „hi-
teles tanúk” száma erősen fogyatkozik. 

Az írásos anyagot a gimnáziumba, közvetlenül Kovács Ottó tanár úr címére küldjétek. 
(3300 Eger, Csiky Sándor u. 1.) 

Tekintve, hogy a pályázat beadási határideje 2009. március 1., 
legalább február közepéig kellene eljuttatni az anyagot. 

 

 
•  AZ EGRI FEHÉR/FEKETE − Interneten a www.ciszterciekegerben.hu honlapon található  Újságunk lin-
ken. 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. 
 
•  KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! − Diákszövetségünket az alábbi diáktársaink 
támogatták adományukkal: Dr. Székely György (44) Debrecen – 10 000 Ft, N. N. (Franciaország) – 25 euró, Faluhelyi 
(Fischer) János (34) Wiesbaden, (Németország) – 200 euró, Mohi Sándor (46) Schweinfurt (Németország) – 50 euró,  

 
 

 
 

Kérjük a kedves diáktársainkat, hogy a mellékelt csekken a 2009. 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. 
 

–––––––––––––––––––––– 
 
 

H A L O T T A I N K 
Diáktársaink, akinek halálhíréről értesültünk: 

 
Bérces Imre (48) – Nagykovácsi 
Mogyorósi (Mihalcsik) Ottó (46) – Tiszafüred
Kiss László (39) – Eger 
Kakuk Jenő (44) – Eger 

Csizmazia Antal (36) – Győr  
Tölgyesi (Trócsányi) Tibor (45) – Szokolya 
Kovács g Sándor (53) – Eger 
Győry János (41) – Jászkisér 

 

 
Requiescant in pace! 

____________________________________________________________________ 
 

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál Homonnay József, 3300 Eger, Tittel Pál u. 6. fsz. 2. 
tel.: (46) 415 600 (Miskolcon) 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!!! 
 
 
 

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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