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2011. január 8-án a Ciszterci Rend Generális Apátjának elnökletével, a Zirci Ciszterci Apát-
ság konventkáptalanja és a Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának nagyobb elöljárói, így 
Farkasfalvy Dénes dallas-i apátúr és Horváth Olga kismarosi apátnő nagy többséggel apátjá-
vá választotta Dékány Árpád Sixtus atyát. 
 

Dékány Sixtus atya született Mosonmagyaróváron 1969. november 18-án, középiskolai tanulmányát Pannon-

halmi Bencés Gimnáziumban végezte, a Ciszterci Rendbe 1991. augusztus 29-én lépett. Teológiai tanulmányait 

Rómában, a Szent Anzelm Egyetemen, illetve a Zirci Szent Bernát Hittudományi Főiskolán végezte. 

1994–1996 hitoktató a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban, 1996–2009 hitoktató, spirituális és osztály-

főnök a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumában, 2009. szeptember 1-jétől plébános a székesfehérvári 

Ciszterci Nagyboldogasszony Plébánián és hitoktató, spirituális a Ciszterci Szent István Gimnáziumban. 
http://www.ocist.hu/ 
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A ZIRCI APÁTSÁG 20 éve — II. rész 
1990-2010 

 
 
Hervay Levente atya írásának első részét a Veni 

Sancte-i számunkban közöltük.  
 

 
Lékai Jusztin rendtársunk 1971-től Egerben mint ér-

seki jegyző majd titkár majd a papnevelő intézet gond-

noka igen eredményes munkát végzett. Utolsó nagy 

műve volt Egerben az Érseki Papnevelő Intézet szom-

szédságában a Szent János Lelkigyakorlatos Ház meg-

tervezése és kivitelezésének irányítása. Amikor ezt 

befejezte 1994. június végén érseki jóváhagyással, Ke-

rekes Károly Zirci Apát felkérésére Zircre költözött és 

átvette a házgondnokságot. Hamarosan megkezdte az 

apátsági épület és templom felújításának szervezését és 

irányítását. Ezt a munkát mint az apátság gazdasági 

vezetője és gondnoka 14 éven át nagy hozzáértéssel és 

odaadással egészen 2009-ben bekövetkezett haláláig 

folytatta.  

Az apátság épületegyüttesének egy-egy részét a Rend 

csak lépésről lépésre, hét különböző időpontban vehette 

át. Ez igen megnehezítette a felújítást és az egységes 

közművesítést. 1995-ben kezdődött az apátsági templom, 

a pápai határozattal 1982-ben bazilica minor rangra emelt 

apátsági templom teljes belső felújítása, amelynek fo-

lyamán Felhősi István és felesége Grál Éva és restaurátor 

társaik 1996-tól 2005-ig nagyszerűen helyreállították 

eredeti belső szépségét.  

A csaknem kétszáz éves apátsági arborétum (angol-

kert) egy kisebb részét, amely az apátság épület délkeleti 

részével szomszédos, a rend visszaigényelte és visszakap-

ta, hogy legyen az apátságnak egy csendes zöld területe.  

2004. július 31-i hatállyal megszűnt az apátságban 

működő Szent Bernát Hittudományi Főiskola.  A novíci-

usok egy éves képzése természetesen ezután is az apát-

ságban folyik. Az ideiglenes fogadalmas növendékek a 

veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolát látogatják. Az 

1990. évi újrakezdés óta 2010-ig, tehát húsz év alatt 13 

fiatal tartott ki a szerzetesi hivatásban, ünnepélyes örök 

fogadalmat tett és áldozópapi szentelésben részesült.   

Az 1990. évi újrakezdés óta a zirci konventhez tarto-

zó 9 testvérünket szólította magához az Úr. Jelenleg 5 

idős, 5 fiatal örökfogadalmas, 2 ideiglenes fogadalmas és 

1 novícius képezi a zirci konventet. A legfiatalabb idős 

81 éves a legidősebb fiatal 42 éves. A különbség egy 

híján negyven év.  

A 2005. év nagy eseménye volt a „nagykvadrum” va-

gyis az apátság déli négyszögében a négyszintes keleti 

szárny és a földszintes déli szárny felújítása és kiképzése 

idősek otthonának. Az év decemberében mintegy 50 idős 

világi beköltözhetett új, kellemes otthonába. A jól felsze-

relt konyha az épület legalsó szintjén mind az otthon 

mind a szerzeteskonvent étkezését biztosítja.  

Az apátság épületének délnyugati sarkában az I. eme-

leten, az egykori apáti lakosztály helyén maradhatott a 

Bakonyi Természettudományi Múzeum értékes tárlata.  

Az apátság díszesen kiképzett könyvtár termei és állo-

mánya csaknem érintetlenül átvészelte a nehéz évtizede-

ket és a helyén maradhatott. Tulajdonjogát az apátság 

visszakapta, de kezelését továbbra is az Országos Szé-

chényi Könyvtár irányítja.  

 

Amikor a tíz kilométerre keletre fekvő Dudar határá-

ban megindult a szénbányászat az ország minden részé-

ből költöztek munkáscsaládok a Bakony közepébe. A 

kedvezőbb infrastruktúrával rendelkező Zircen is építet-

tek a bányászoknak emeletes lakóházat. Az 1984-ben 

városi rangra emelt Zirc lélekszáma csaknem megkétsze-

reződött és megközelítette a 8000-t. A régi lakosság és az 

új telepesek elkülönülése az utolsó két évtizedben felol-

dódott.  

A szénbányát 1995-ben bezárták, ami több évre meg-

növelte a zirci munkanélküliek számát.  

Az apátság és az apátsághoz kapcsolódó Római 

Katolikus Egyházközség vallási, erkölcsi, betegellátási 

és jótékonysági téren törekszik szolgálni a város la-

kosságát. Ezen a téren még sok a tennivaló. A tanuló 

ifjúság a hitoktatáson még csak kis létszámmal vesz 

részt. A vasárnapi szentmisén – jóllehet erre minden 

vasár- és ünnepnapon a bazilikán kívül még két–

három helyen 7–8 alkalommal a katolikus lakosság 6–

9%-a vesz részt. A tanulók hitoktatása is erősítésre 

vár. A Karitász szervezet az ínségesek körében végez 

jó munkát.     

Számos társadalmi és ifjúsági egyesület gazdagítja a 

lakosság életét, de itt is megfigyelhető az országos 

jelenség, hogy a közösségi kezdeményezésekre – sport, 

ének, zene turisztika – csak az ifjúság és a felnőttek 

mintegy 6–9%-a vesz részt. Egyre növekvő idegenfor-

galom jó lehetőség lenne az apátsági templomot felke-

reső turisták misszionálására. 

 

 

–––––––––––––––––––––––– 

 

Kérjük a kedves diáktársainkat, hogy a mellékelt csekken a 2011. évi tagdíjat 
szíveskedjenek befizetni, hogy a jövőben is mindenkinek küldhessük újsá-

gunkat. 
A tagdíjat 1991-ben 500 Ft-ban határoztuk meg, ami ma legalább 1000 Ft-nak felel meg. 
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Ciszterci diák — ciszterci szerzetes 
 

 
A Budapesten élő egri ciszterci öregdiákok 1995 

őszétől vendégei voltunk a váci püspöknek. Keszthelyi 
Ferenc Jeromos OCist – nekünk KEFE – hívott meg 
bennünket baráti látogatásra. Évente többször is él-
veztük vendégszeretetét, csodáltuk meg kitartó mun-
kájának eredményeit.  

2003-ban hirtelen vége szakadt a látogatásoknak, s 
egyre aggasztóbb híreket hallottunk kedves diáktár-
sunk egészségéről. Aztán 2010 decemberében szomorú 
szívvel értesültünk haláláról. 

Emlékét idézve közöljük 1991-ben megjelent 
…KÖVEK FOGNAK KIÁLTANI… (Szerzetesvallo-
mások (1988-1989) c. könyvecskében olvasható, kedves 
nyíltsággal írt sorait életének az újraindulás előtti 
szakaszáról.  

 
 

Sok minden akartam én lenni. Akartam lenni színész, 

mert volt Egerben egy Móri Lucy nevű színésznő, aki, 

utólag tudtam meg, akkor már több mint hatvanéves volt, 

de az olyan gyönyörűen játszott, hogy majd megbolondul-

tunk érte mind... 

Akartam lenni ügyvéd, el is mentem nyári vakáció 

alatt egy öreg ügyvédhez. Az irodában ügyeltem, ha ő 

nem volt ott, vagy vittem aktákat a törvényszékre... 

Akartam lenni újságíró is, bejártam a helyi újság szer-

kesztőségébe sameszoskodni, még írásaim is jelentek 

meg, a Magyar Cserkészbe írogattam. 

Cserkésztisztképző táborban is részt vettem, s így sod-

ródtam a gyerekekkel való foglalkozás irányába. Renge-

teget kirándultunk a Bükkbe, az vezette le az összes fe-

szültségünket. Ez már az 1942-től 1944-ig tartó időszak 

volt, sodródtunk bele a háborúba. 

Egerben voltak hadapródiskolások nyári gyakorlaton, 

elegáns, szép ruhákban, és a lányok ránk, gimnazistákra, 

ránk se néztek, csak azokkal foglalkoztak. Gondoltam, én 

is katona leszek, no de aztán az osztályfőnököm, szegény, 

azt mondta: 

– Adok én neked két nyaklevest, pont most akarsz ka-

tonának menni! 

Egerben, a püspöki szeminárium épületében, a mai Ho 

Shi-Minh Főiskolán laktunk, ott volt házmester a papám. 

Volt egy bizonyos vonzás, hogy menjek el papnak, de 

egyedül élni, plébánosként vidéken elásva lenni, ez nem 

tetszett nekem. Komornak tartottam a szeminárium életét. 

Nem nagyon jöttek ki közénk a kispapok, ők bent élték az 

életüket.  

Eger akkoriban egy érdekes miliőjű város volt. A 

Szent Vince Kórházban, a vincés nővérek kórházában 

születtem. Különböző templomok voltak egymás hegyén-

hátán. Elemiben a Székesegyházba jártunk ministrálni, 

majd a ferences barátokhoz jártunk diákmisére, a ciszter-

ciekhez meg a gimnázium miatt. Volt temploma a minori-

táknak, a szervitáknak, az orsolyita nővéreknek pedig volt 

egy kis iskolája, fiú-lány elemi iskola. 

Adventben mi, gyerekek mentünk leselkedni a feren-

ces barátokhoz, mert akkor az oldalkápolna le volt zárva, 

és lestük, hogyan fűrészelnek, kopácsolnak, készült a 

betlehem. Amikor aztán megjött a karácsony, az egész 

család együtt ment egyik templomból a másikba, és ha-

sonlítottuk össze a betlehemeket, hogy itt vízesés volt, ott 

malom is volt, amott a barát biccentett, hogyha az ember a 

perselybe betette a pénzt... Ez egy csodálatos élmény volt. 

Ezért én, ahogy tudom, a magam szerény eszközeivel 

mindig megcsinálom karácsonykor a betlehemet a gyere-

keknek. 

Egy reggel arra ébredtem, hogy ciszterci tanár akarok 

lenni, és akkor helyére zökkent a bajonettzár. Ez így 

történt. Senki nem tudta rólam, mire készülök, csak 

amikor már jelentkezni kellett. Csodálkoztak is rajta. 

Nekem nem volt személyes ideálom, nekem mindegyik 

tanárom tetszett. Tetszett, hogy ők teljesen összetartot-

tak, mindegyik szolidáris volt a másikkal, egymás tekin-

télyét őrizték. 

 

A ciszterci rendnek volt 40 000 holdja, amelyet évti-

zedeken át egy ciszterci atya, Hagyó Kovács Gyula irá-

nyított. Ő felsőfokon mezőgazdasági képesítést szerzett a 

tanári diplomája mellé, és fiatalabb atyákat is ilyen célra 

képeztetett ki. Az omladozó nagybirtokból egy Európa-

hírű mintagazdaságot teremtett. […] Ezzel a rend elérte 

azt, hogy a tanároknak sem a kosztra, sem a ruházatra, 

sem a lakásra nem volt gondjuk, s így reggeltől estig a mi 

szolgálatunkban voltak. Kora reggel végezték a zsolozs-

mát, miséztek, akkor nyolctól kettőig ment a tanítás, utána 

pedig előkészítették a következő napot, vagy cserkész-

gyűlést, önképzőkört tartottak. Az ember bármelyik ta-

nárhoz bekopoghatott, hogy ezt nem értem, vagy ez a 

bánatom. Minden étkezés konferencia volt, mert az egész 
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tanári kar egy asztalnál ült, és ha a diák valami disznósá-

got csinált az iskolában, másnap az összes tanár elkezdte 

piszkálni, mert egymásnak megmondták. 

Az osztályfőnököm biológiatanár volt. Volt neki egy-

két tengeri malaca, voltak teknősbékái, volt rókája is 

mindaddig, amíg a nővérek tyúkjait meg nem ette. Mikro-

szkópjaink voltak, a fizikai előadó olyan volt, hogy a 

gáztól kezdve a villanyig minden be volt a padokba ve-

zetve. Vasárnap a diákmisén négy szólamban énekeltünk. 

Zenekara volt a gimnáziumnak, fúvós-zenekara. 

Volt egypár nyugdíjas atya is, akik már nem tanítot-

tak, de akik ugyanúgy szerettek minket a maguk komor-

ságában. Richter Mátyásnak például rendesen kellett 

tisztelegni, mert különben letolt. Az egy régi vágású em-

ber volt. Mindig ránk förmedt: 

– Mit mászkáltok itt, menjetek haza tanulni! – A háta 

mögött meg integettek a tanárok, csak nyugalom, nincs 

semmi baj. 

Ha elküldött valamelyik tanár, hogy hozzak a trafikból 

egy doboz cigarettát vagy írószert, akkor nem úgy volt, 

hogy leszámolta a pénzt, hanem kihúzta a pénztárcáját, és 

azt mondta, menjél. Rám bízta az egész pénzét, és utána 

sem számolta meg, amikor visszaadtam. Ez ránk olyan 

hatással volt, hogy meghaltunk volna, ha egy fillért is 

elveszítünk abból. 

A mi gimnáziumunkba parasztgyerekek, egyszerű 

gyerekek éppúgy jártak, mint tanítóknak, jegyzőknek a 

fiai vagy orvosoké, de soha, semmiféle megkülönböztetés 

nem volt. Lehetett alaki szép vagy csúnya, szegény vagy 

gazdag, vagy tudta a leckét, vagy nem tudta. 

A beiratkozási díj negyven pengő volt, és másik negyven 

pengő a tandíj, de ha az ember jól tanult, akkor ezt elen-

gedték, tankönyvet egyet sem vettem a nyolc év alatt, 

mert kölcsönbe kaptam a gimnázium könyvtárából, fillé-

rekért. 

Az a közösségi életforma, amit én ott átéltem, mind a 

mai napig meghatározó, mert én ugyanazt az örömöt, 

szépséget és kedvességet akarom a gyerekeknek nyújtani, 

amit én kaptam. 

A háború után mi is belekerültünk az új világba. Lát-

tam azt, hogy akik előzőleg nyilasok voltak, azok beültek 

a partba; ugyanazok az emberek mondták az ellenkezőjét. 

Egyedül a mi tanáraink voltak azok, akik előtte is azt 

mondták, és utána is azt mondták, őrajtuk el lehetett iga-

zodni. 

A mi osztályunkból hárman jelentkeztünk a rendbe. 

Apám tiltakozott, mert egyedül voltam fiú, aki a nevet 

viszi tovább, hallani sem akart róla. Anyám egy szót se 

szólt, de éjjel fölébredtem arra, hogy álmában sír. Tehát ő 

sem akarta, de nem szólt semmit. 

1946-ban érettségiztem, és ősszel megkezdődött a no-

viciátus. Korán keltünk, fél hatkor. A betört ablakú apát-

sági templomban mondtuk a zsolozsmát. Fújt a szél, ösz-

szefagyott kezünk-lábunk. Nyolc órakor volt a konvent-

mise, utána délelőtt voltak a tanórák. Délután mi jártunk 

jéghokizni, mi jártunk korcsolyázni, mi jártunk síelni, volt 

röplabdapályánk, volt kosárlabdapályánk, futballoztunk, 

és időnként kerti munkákat végeztünk. 

Egy év múlva tettünk egyszerű fogadalmat. A noviciá-

tus olyan zárt közösség volt, hogy mi még a klerikusokkal 

sem, az atyákkal sem érintkeztünk, kívülállókkal pedig 

egyáltalán nem beszélhettünk. A szüleink is csak egy év 

múlva látogathattak meg minket. 

 

A szerzetesrendek feloszlatását Zircen éltem meg. A 

civil alkalmazottakat mind elbocsátotta az apát úr, nehogy 

bajuk legyen miattunk, úgyhogy mindent mi csináltunk. 

Kimentünk a Zöldre krumplit kapálni, a mákot rendbe 

tenni... Azon az éjszakán portás voltam, amikor a nagy 

teherautók megálltak az apátság előtt. Mindenkinek össze 

volt már csomagolva a holmija az útra. Addig nem enged-

tük be őket, bármennyire ütötték-rúgták az ajtót, míg 

mindenki föl nem öltözött. Négyen voltunk a portán, kettő 

tartotta a kaput, kettő pedig rohant, értesítette az atyákat. 

Úgyhogy mire kinyitottuk az ajtót, már talpon volt az 

egész ház. De hát nem minket vittek, hanem hatszáz nő-

vért hoztak oda. 

Az apát úr, aki egy gyönyörű, muzeális berendezésű 

lakosztályban lakott, rögtön kivonult onnan, és átadta a 

nővéreknek. A vendégsort is átadta, minden lehető termet 

kiüríttetett. A nővérek ott voltak egészen szeptemberig. 

Egy napot sem éheztünk, a környékből szekerekkel hoz-

tak az emberek a zöldséget, a húsfélét... A nővérek pedig 

elkezdték súrolni, szidolozni az apátságot. Olyan ragyogó 

tisztaság soha nem volt, mint akkor. 

A bizonytalan helyzetre való tekintettel megkértük az 

apát urat, engedélyezze, hogy előbb tehessünk örök foga-

dalmat. Tele volt az apátsági templom, a nővérek gyönyö-

rűen énekeltek, szívből átélték az ünnepélyes szertartást. 

Az apát úr úgy gondolta, hogy ne szóródjunk szét. A 

fehérvári szemináriumot akkor bővítették ki, és oda a 

püspök minden korlátozás nélkül fölvett szerzeteseket. 

Egyrészt, mert szüksége volt az egyházmegyének erre, 

másrészt, ő nem sokat törődött azzal, hogy ez tetszik 

valakinek vagy sem. 

Amikor beköltöztünk Székesfehérvárra, akkor már el-

kezdődött az egyházmegyék állami kezelésbe vonása. A 

püspök úr, nehogy pappá szentelésünkre ne kerüljön sor, 

már áprilisban fölszentelt bennünket, 1951. április 2-án. 

Befejeztük a tanulmányokat, hazamentünk, vártuk a 

diszpozíciót. Akkor már a püspökségek megszállott álla-

potba kerültek, már az Államvédelmi Hatóság emberei 

ültek ott. 

Valamikor november táján kaptam diszpozíciót 

Polgárdiba. Azért kért oda engem az apát úr, mert az 

iskolai hitoktatás nulla szintre ereszkedett. Nagyon erős 

volt az állami nyomás. Összeszedegettem a gyerekeket, 

megszerveztem az iskolai hittantanítást. Igyekeztem ba-

rátságosan viselkedni az iskola vezetésével. Egy meggyő-

ződéses kommunista volt az igazgató, aki nem 

sunyiskodott, és sohasem bántott engem. 

Akkor lett bajom, amikor cseresznyeérés idején az 

előző káplán összeszedte a fehérvári ministránsokat, és 

kijött velük egy kis cseresznyeszüretre. Titokban csinál-

ták, de a fehérvári állomáson, mint később kiderült, a 

rendőrség már figyelte őket, és amikor megérkeztek, 

mindjárt behívatták őket a tanácsházára. Nagy balhé volt. 

Elvették a hitoktatási engedélyemet, mondván, ezt én 

szerveztem meg, és az egészet az iskola ellen csináltam. 

1952-ben polgári ruhát kellett vennem. 
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Budafok belvárosában dolgoztam hét és fél évig. Ké-

sőbb újra megkaptam a hitoktatási engedélyt, de Budafo-

kon nem volt elég gyerek, ezért Budatéténybe, Baross 

telepre, Felsővárosba jártam. Nincs olyan iskola a kör-

nyéken, ahol ne tanítottam volna. Egyszer itt, egyszer ott, 

ahogy diszponáltak. Mindent megcsináltam, amit lehetett, 

és mindent elkerültem, amit lehetett. Igyekeztem a legali-

tást kihasználni, nem tartottam zughittanórákat, de az 

iskolában minden órámat megtartottam. Nagyon jó mun-

katerület volt, igaz, nem volt szabadnapom éveken ke-

resztül. A plébánián, ahol laktam, volt fürdőszoba, de én 

azt nem használtam, az a plébánosé volt, én lavórban 

mosakodtam. 

 

Anyukám nyugdíjas volt, és nagyon szerettem volna 

egy kis vidéki plébániát, hogy együtt lehessünk, mert ő 

egyedül élt Egerben. 1956-ban kidobták az állásából, 

menjen a pap fiához. Hosszú ideig munka nélkül volt, 

majd egy pékségbe járt éjszakai műszakba. 1962-ben 

kaptam meg önálló helyemet Tárnokligeten. 

Novemberben költöztem oda az anyukámmal. Novem-

ber 2-án, halottak napján még elbúcsúztunk egri halottaink-

tól, úgy indultunk el. Egy 2 x 4 méteres épületben kaptunk 

két kis szobát. A padlás nem volt letapasztva, szimpla ajtó 

volt, nem volt kerítés, nem volt vízvezeték. Abban az év-

ben ráadásul nem lehetett tüzelőt kapni. A vasutasok talp-

fákat hoztak, és azzal tüzelgettünk. A kápolna olyan álla-

potban volt, hogy az összedűlés fenyegette. A falakon 

akkora repedés, hogy kiláttam a szomszédba. 

1963-ban lebontottuk földig a templomocskát, és újat 

építettünk. Nagyon kevés pénzből, 50 000 forintból, de 

naponta hatvan társadalmi munkásom volt, és hat kőmű-

ves dolgozott ingyen. Szeptember 8-án kezdődött el a 

munka. Akkor én már nem is akartam lebontani, mert 

elhúzták az építési engedély kiadását. Kértem az Állami 

Egyházügyi Hivatal képviselőjét, jöjjön ki. 

– Mit ér az magának? – kérdezte az illetékes. 

– Ha ledől a templom, és valakit agyonüt, akkor nem 

engem fognak becsukni, hanem magát – feleltem. 

Kijött, meglátta, rögtön aláírta az engedélyt. Sokáig 

téglát nem kaptunk, majd letiltották a fuvarosokat, szóval 

nagy tortúra volt. Nemcsak a hívek jöttek, hanem a hívek 

barátai, sőt a kommunisták is jöttek építeni. Éjjeli őrséget 

tartottak, mert nem tudtunk mit hova zárni. Ott volt az 

oltár a szabad ég alatt, hiszen a plébánián sem volt hely. 

Végre fölépült a templomunk, és a püspök november 17-

én felszentelte. Én azon az őszön őszültem meg. Addig 

egy szál fehér hajam nem volt, s amire tető alá került a 

templom, tiszta ősz lettem. 

Anyukám érelmeszesedéses volt, senkit sem tűrt meg 

a házban, úgyhogy én főztem, én mostam, én takarítot-

tam. Végeztem a plébániai munkát meg a hitoktató 

munkát, és mindig rettegtem, hogy mi vár, mire hazaé-

rek. 1987 áprilisában bevitték a pszichiátriára, a Tétényi 

úti kórházba, ott volt két hónapig. Mindennap látogat-

tam, mindennap vittem neki az ennivalót. Már nem tud-

ták házhoz visszaadni, mert éjjel-nappali felügyeletet 

kellett volna biztosítani. Mindennap főztem, és minden-

nap bevittem neki az ételt. Nem azért, islert ott nem 

adtak, hanem azért, mert akkor már nem fogott fel min-

dent, csak az étkezésen keresztül tudtam cselekedni. 

1987 karácsonyán halt meg. 

Nagyon sok fiatal pap jár hozzám beszélgetésekre, és 

ha hívnak, meglátogatom őket, mert ünnep számomra a 

velük való lelki együttlét. A mai fiatalok magukon viselik 

korosztályuk idegi megterhelését, kisebb a tűrőképességük, 

kisebb az alkalmazkodóképességük is, de nagyon sok elkö-

telezettség, nagyon sok jóindulat van bennük. Ők már egy 

másik világ gyermekei. Nagyon jóban vagyok velük, tanu-

lok tőlük. Amit én, az öreg mackó már nem érzékelhetek, 

azt ők érzékelik, és azt én felhasználom a magam számára, 

mint ahogy ők is felhasználják az én tapasztalataimat. 

Meglátogatnak, írnak nekem, tudok róluk. Ha valami 

baj van, és hívnak, akkor megyek, taposom a pedált. 

 

–––––––––––––––––––––––––––- 

 

Emlékezés Keszthelyi Ferenc Jeromos OCist váci püspök tevékenységére 
az egri ciszterci újraindulás időszakában 

 

 

A ciszterci újraindulás Egerben összefonódott Keszt-

helyi Jeromos nagytétényi plébános, későbbi váci me-

gyéspüspök nevével. A Ciszterci Rend megbízásából az 

egri születésű Jeromos atya lett az első kinevezett házfő-

nök 1990. augusztus 18-án. Hetente járt le Egerbe Buda-

pestről, hogy rendjének képviseletét, illetve a megbízás-

ként kapott gimnáziumi munkát elvégezze. Az egri sze-

mináriumban rendtársa, Lékai Jusztin atya biztosított 

számára egy állandó szobát, ahol megpihenhetett és fon-

tosabb beszélgetéseket is lebonyolíthatott. 

Mivel e sorok íróját dr. Seregély István egri érsek úr 

megbízta a hitoktatási ügyek iskolai képviseletével és 

koordinálásával, felajánlottam segítségemet Jeromos 

atyának. A közös szervező munka eredményeként 1990. 

szeptember végén beindulhatott az iskolai hitoktatás 120 

diákkal a régi fizikai előadóban, ahol az első hittan órán 

jelen volt az iskola akkori igazgatója dr. Nagy Andorné is. 

Az átmeneti időszak minden nehézségét felvállalva 

krisztusi lendülettel és jó egyházpolitikai érzékkel alakí-

totta ki a gimnáziumi hitoktatás strukturális és tartalmi 

megvalósításának járható útját. Jeromos atya kérésére a 

gimnázium igazgatója a szerdai délutánokat hivatalosan is 

védetté tette, hogy a profán tárgyak ne jelenhessenek 

választhatósági alternatívát a hitoktatásra beiratkozott 

tanulók számára. Nagyon jó szakmai és pedagógiai érzé-

kenységgel tanította a diákokat: két csoportban végezte a 

hitoktatást, és külön foglalkozott azokkal, akik kereszte-

lésre, elsőáldozásra és bérmálkozásra jelentkeztek. 

Természetesen emellett nagy gonddal és szeretettel 

vette körül az iskolában tanító tanárokat és a gyermekek 
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Esti hittanóra – 1990 októberében Első hittanóra 1990. szept. végén a fizikai előadóban 

szüleit. Rendszeresen fordított időt családias és baráti 

beszélgetésekre egyszerű teával és pogácsával terített 

asztal köré invitálva őket. 

Fontos helyet kapott ciszterci pedagógiájában hogy az 

újraindított ciszterci iskolák diákjai is találkozzanak egy-

mással, erősítsék egymást, barátságok szövődjenek. En-

nek az egynapos ifjúsági találkozónak nagyon jó helyet és 

időpontot választott, amikor a bélháromkúti ciszterci 

apátsági templomot, illetve május elsejét jelölte meg. A 

budai gimnáziummal együtt indította el ezt a sokat ígérő, 

nagyszabású vállalkozást. Később csatlakoztak távolabb-

ról is ciszterci diákok, sőt érdi nővérek is. Külön színt 

adott ennek a találkozónak, hogy a keresztelésre, 

elsőáldozásra és bérmálkozásra felkészített tanulók ek-

kor fogadhatták be szüleik, családjuk és barátaik köré-

ben a szentségeket. A ciszterci elöljárók kezdettől fogva 

dr. Kovács Endre részt vettek: dr. Kerekes Károly zirci 

apát és Gergely egri segédpüspök személyében. 

Rendi döntés és az előzetes hittanári, hitéleti munka 

alapján1991 szeptemberében beindulhatott az első ciszterci 

osztály, amelynek tanulói 1995-ben érettségiztek. Közben 

1992. február 11-én II. János Pál pápa váci püspökké ne-

vezte ki Jeromos atyát. A március 21-i váci püspökszente-

lésre Egerből két autóbusznyi tanár és diák, köztük az újra-

indult 213. sz. Koháry István cserkészcsapat tagjai és a 

gimnázium vezetése vett részt. Ő is személyes jelenlétével 

tisztelte meg 1995-ben az első ciszterci osztály ballagási 

ünnepségét, még 2001-ben is, húsvét előtt lelki napot tartott 

az egri bazilikában a diákok részére. 

1992-től pedig a nyári szünetre biztosított kikapcsoló-

dási és munkalehetőséget a ciszterci diákok számára a 

váci püspökkertben és a könyvtárban. 

Hisszük, hogy az örök hazába költözött Jeromos püs-

pök már egészen tisztán lát. Látja a gyenge és erős ponto-

kat is, és imádkozik rendjének szándékaiért: az Úr áldását 

kéri egykori gimnáziumának utódnemzedékeire, diákokra 

és tanárokra egyaránt. 

E sorok írója az Egerben tanuló váci kispapokhoz 

csatlakozva jutott el Keszthelyi püspök atya temetési 

liturgiájára a váci székesegyházba. 

Csák György 

oblátus, ny. gimnáziumi tanár 
 

* * * 

 

Részlet az 1943—44. iskolai év ÉVKÖNYVÉBŐL 
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Vongrey Gusztáv Bódog OCist  
emlékezése a pilisszentkereszti jubileumi ünnepségen 

 
25 éve hunyt el 

kedves diák-
társunk Vongrey 
Gusztáv Bódog 
ciszterci szerzetes 
– nekünk mindig 
csak Csuszti. Rá 
emlékezünk a pilis 
apátság alapításá-
nak 800 éves jubi-
leumán rendezett 
ünnepségen el-
mondott beszé-
dének közreadá-
sával.  
Életéről Farkas-
falvy Dénes dallasi 
apát korabeli 
nekrológja alap-
ján szólunk: 

Vongrey Gusztáv 1925. augusztus 22-én született 
Tiszalucon és 1985. december 14-én halt meg az alsó-
ausztriai Lilienfeld kórházában. Gimnáziumi tanulmá-
nyait a Ciszterci Rend egri Szent Bernát Gimnáziumá-
ban végezte (1935–1943), ott kapta hívatását, amelyet 
követve novícius lett Zircen 1943. augusztus 29-én. 
1948-ig a zirci Hittudományi Főiskolán tanult, utána a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen ill. a Szerzetes-
rendek Tanárképző Főiskolán végzett egyetemi tanul-
mányokat. 1949. július 10-én szentelték pappá. 

Miután Zircen megszűnt a ciszterci élet 1950 és 1956 
között geodéta volt az ország különböző részeiben. 1956 
végén Ausztriába távozott, ahol a gráci egyetemnek lett 
hallgatója, a magyar egyetemisták és a környéken meg-
telepedő magyarok lelkipásztora, papja.  

1964-ben ment az alsó-ausztriai ciszterci apátságba, 
Lilienfeldbe, ahol két évtizedre terjedő kutatómunkát 
kezdett el. Legtöbbet a 13. század elején épült csodála-
tos lilienfeldi bazilika múltjával foglalkozott. 1966-tól 
1969-ig átmenetileg Rómában tanult és kutatott. 1969-
től haláláig ismét Lilienfeldben élt; működésében egy-
forma fontosságot adott a tudománynak és a 
pasztorális tevékenységnek.  

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

Magyar Testvéreim! 

„1526. szeptember 7-én, Mária születésnapjának vigí-

liáján érkeztek meg Mohácsról a győztes török csapatok 

Buda környékére. Sok egyébbel együtt felégették pilisi 

monostorunkat is, egy atya bennégett az apátságban.” Ez 

volt az utolsó életjel Pilisről. Feljegyezte az Ausztriába 

menekült György fráter, pilisi ciszterci szerzetes a 

heiligenkreuzi apátság könyvtárában, a 226 kódex utolsó 

lapján. Pilis utolsó apáturát Normann Jánost 

Heiligenkreuz templomában temették el 1541-ben.  

Ma Pilis születésének 800-ados ünnepén megújult az 

áldozat e szent kövek között, egy röpke órára valósággá 

vált Prohászka püspök víziója, s életre ébredt Szent Ber-

nát lelkisége Pilis kiásott romjaiból. 

Pilis életben maradt szerzetesei 1526-ban Ausztriába 

menekültek. Onnan, meg Pilis egykori anyaházából, a 

francia Acey-ből jöttünk most ide néhányan, hogy meg-

csodáljuk a hajdani apátság beszédes köveit s megpróbál-

juk megszólaltatni Nektek, magyar testvérek. A Ciszterci 

Rend anyamonostorának (Cistercium) Cîteaux-nak nyil-

vántartása szerint Acey alapította a pilisi apátságot 1184. 

május 27-én, Magyarországon, az akkori veszprémi egy-

házmegye területén. A ciszterciek rendszerint lakatlan, 

elrejtett tájban kerestek helyet letelepedésre, ahol az élet-

hez szükségesek: víz, malom, kert s a különféle műhelyek 

a háznál lehettek. Így kívánta azt Szt. Benedek Regulája

1. 
Ennek az önellátó, a világtól független s a bensőséget 

biztosító életformának keretült jobban megfeleltek a 

völgyek, mint a koraközépkor bencéseinek – nyilván 

biztonsági okokból – többnyire hegyekre, erődítmények-

ként emelt monostorai. Pilisszentkereszten, a Pilis hegy 

1ábánál 1967 óta folyó ásatások Gerevich Tibor profesz-

szor irányító és Balás Vilmos effektív munkája eredmé-

nyeként feltárult a középkor legjelentősebb ciszterci ko-

lóniája: a koragótika építészetének, a vízerőre berendezett 

háztáji gazdálkodásnak, az akkori lakáskultúra és techni-

ka meg a természet harmonikus együttélésének mintapél-

dánya és magasiskolája. Szent Benedek fiainak ez a re-

formága megregulázta a vadon féktelen erőit, megmun-

kálta a nyersanyagot, az ércet, megformálta a kemény 

követ, megnemesítette a gabonát meg a gyümölcsöt. 

A pilisi szerzetesek szorgos keze alatt nemcsak a ma-

gyar föld ereje és termése alakult, szépült kultúrává ha-

nem kultusszá, istentiszteletté nemesült, szentelődött a 

szó mélyebb értelmében: imává a munka és minden alko-

tása. Napjaikat átszőtte a liturgia zsolozsmájának ritmusa, 

                                                 

1

  66 §.  …A monostort, ha lehetséges, úgy kell építeni, 

hogy minden szükséges dolog, mint a víz, malom, kert és 

különféle műhelyek a monostoron belül legyenek, hogy a 

szerzeteseknek ne kelljen kint csatangolniuk, ami lelkük-

nek éppen nem válik üdvére. 
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egybefogta a napirend meg a klastrom kőbeálmodott 

fegyelme. 

A benediktinus kolostor sémáját több évszázados ta-

pasztalat alakította ilyenné, ahogy azt Pilisen is találjuk. 

A ciszterciek legfeljebb még célszerűbbé, életrendjüknek 

megfelelőbbé egyszerűsítették a hagyományos nyugati 

kolostor-típust. A keletelt kereszt alakú templomhoz délre 

csatlakoznak a párhuzamos lakószárnyak: keleten a kleri-

kus szerzeteseké, nyugaton a laikus testvéreké, kiket 

konversusoknak hívnak. Mindkét szárny földszintjén a 

nappali helyiségek sorakoznak, az emeletükön pedig a 

hálótermek, dormitoriumok. A déli szárnyon helyezked-

tek el a közösen használt konyha, ebédlő s a melegedő. 

Mind a négy szárnyat összekötötte a belső udvart négy-

szögben záró folyosó, ami szép magyar nevét „kerengő-

nek” örökítette meg a Margit-legenda. Ebből az árkádo-

san kiképzett központi csarnokból nyílt délen a kútház. 

Az északi szárny volt az olvasó folyosó a lelkiolvasmány 

padjával a templom fala mentén. Az elégett könyvek 13–

14. század vereteiből egy halom lelet tanúskodik a könyv-

tárról, meg egy szemtanú feljegyzései 1505-ből, egy 

müncheni kódexben. 

A templom három részre tagozódott. A kereszthajóból 

nyíltak keletre a főoltár és négy mellékoltár kápolnái 

tipikusan ciszterci: egyenes záródással. A főhajó keleti 

felében az atyák zsoltároztak latinul, a nyugati felében a 

testvérek anyanyelvükön a rózsafüzért imádkozták. 

Nagyboldogasszony volt a templom búcsúja. Rendjüket s 

minden házukat a mennybevitt Boldogasszony tulajdoná-

nak tudták a ciszterciek. Fehér ruhájuk is ezt fejezte ki. 

Illetve egyszerűségből hagyták festetlenül, természetes 

gyapjúszínűnek szürkésnek. Innen hívta őket a népnyelve 

„grisei monachi” szürke barátoknak. A középkor mindig 

kifestette házainak, templomainak legalább belső falát. A 

ciszterciek viszont az egyszerűség életelvéből kerülték a 

pompás, színes, figurális gazdagságot s a vékonyan me-

szelt falakra csupán a kvádervonalak hálózatát húztak 

meg. A főhelyeket jelölték meg kereszttel. Ablaküvege-

ken, a téglapadlókon is csak mértani vagy növényi motí-

vumok rajzai találhatók. Ha Pilisen figurális minták is 

elfordulnak, azok az alapító s építtető uralkodó befolyásá-

ra mutatnak. Kiváltképpen pedig a templom főoltárának s 

Gertrud királynő pazar síremlékének szobor-töredékei. 

A ciszterciek sajátos művészete igazában a monumen-

tális egyszerűség építészete. Fő jellegzetessége: a bolto-

zatot hordozó építőelemek funkciójának nyílt, világos 

kifejezése, aminek élő dinamikáját a fény-árnyék szünte-

len változása elevenen jeleníti meg. Puszta ékessége a 

gondos odaadással megfaragott kváderek, lábazatok, 

oszlopfők és a bordázat a zárókövekkel. Minden darab 

egy önálló remekmű, de mindegyik az egésznek szolgála-

tában: sokféleség a nagy egységnek alárendelve. A szer-

zetesi közösség kőben megörökített egyháza volt ez a 

templom. 

Hosszan tartana Pilis történelmi szerepének csak a vá-

zolása is. Néhány kiemelkedő mozzanatát németül meg-

említettem. Az ásatások szenzációs leleteiből ízelítőt 

nyújt a szentendrei kiállítás, részletes ismertetésük 

Gerevich professzor számos tanulmányában találhatók. 

Rendünknek és a magyarságnak egyaránt érdeke, hogy 

ismertté és közkinccsé váljanak Pilis emlékezete és emlé-

kei, nemcsak mint a ciszterciek legjelentősebb középkori 

apátsága Magyarországon, hanem mint az Árpád kori 

magyar kultúra és művészet fénykorának égő tűzhelyei és 

világító fényforrása. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Beteglátogatás egy kis nosztalgiázással. 
 

Az egyik osztálytársunk már két érettségi találkozónk-

ra (az 58.- és 59.-re), amelyet ma már a korunk miatt 

évente tartunk, nem jött el, mert a betegsége miatt nem 

tudott eljönni. A Parkinson-kór kínozza amit a mai orvos-

tudomány csak stabilizálni tud, de meggyógyítani nem. 

Elhatároztuk a Zsan-nal (K. János) hogy elmegyünk 

Szigetszentmiklósra és egy kis lelket öntünk a Bercibe (ez 

volt a beceneve ), elbeszélgetünk a régi viselt dolgainkról, 

egyszóval nosztalgiázunk egy kicsit. Úgy is volt, a felesé-

ge Kati várt bennünket és ottlétünk alatt ellátott bennün-

ket minden jóval. 

A történeteink elmesélésében ő is aktívan részt vett, 

mert hát annak idején együtt voltunk gyerekek, egészsé-

ges boldog fiatalok. 

A beszélgetésünk közben mondja a Zsan, hogy te Öcsi 

(B. Kálmán) emlékezz vissza, hogy is volt az, amikor 

kettőnket, téged és engem 1950-ben kirúgtak a DISz-ből? 

– Jót nevettünk, mindegyikünk mondott valamit a történ-

tekhez és lassan a régi emlékekből összeállt a teljes kép. 

Ugyanis Egerben a Dobó István Gimnázium díszter-

mében az egyik nemzeti ünnepünk – a NOSzF – alkal-

mából nagygyűlést tartott a Gimnázium DISz Vezetősé-

ge. A színpadon a fő szónok az egyik diáktársunk az N. 

István volt (akitől akkor már a tanáraink is tartottak, 

kivéve bennünket, mert mi azt mondtuk, hogy nekünk 

legfeljebb tehet egy szívességet az N. I.), mi pedig a 

legidősebbek a díszterem végében foglaltunk helyet. 

Egy zongora volt a sarokban és azt vettük körbe, mert 

különben olyan sokan voltunk, hogy alig fértünk el a 

teremben. Én akkor is szemüveges voltam és teljesen 

„véletlenül” az ablakon át úgy sütött be a nap, hogy a 

szemüvegemről a fénye, mint egy reflektor sugár pont a 

főbeszélő szemébe sugárzott, mert természetesen az 

előadót illett figyelni. Ő szegény kapkodta a fejét a fény 

elől, majd zavarában össze-vissza keverte a lapokat a 

kezében és így a szépen felépített díszbeszéde nagyon 

rosszra sikeredett.  

De az ünnepség csattanója csak ez után következett, 

mert a helyhiány miatt a Cuki (D. László) felült a pianí-

nó tetejére és úgy lógatta le onnan a lábát. Mi a Zsannal 

pedig rákönyököltünk a zongora billentyűit záró fedélre, 

mert ez így nagyon kényelmes volt számunkra. Ám 
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közben nyüzsögtünk, jobbra-balra forogtunk és többször 

is levettük a kezünket a fedélről, de nem vettük észre, 

hogy a Cuki ( D. László ) a lábával ezalatt teljesen „vé-

letlenül” felhúzta a fedelet a billentyűkről. 

A főbeszélő N. István már amúgy is zavarban volt a 

szemüvegem által rávetített fénysugártól, amikor a Zsan-

nal egyszerre hátra dőltünk és könyökünk teljes súlyával 

ránehezedtünk, szinte rá ütöttünk a billentyűkre, amelyek 

jó zenei aláfestést adtak az ünnepi szónok beszédéhez. 

Kitört a teremben a nevetés, a kacagás és a rendezőknek 

nehéz dolguk volt, hogy újra a nemzeti ünnephez méltó 

csendet teremtsenek.  

Természetesen később jött a felelősségre vonás, a 

számonkérés és hát tettünkért a Gimn. Disz Bizottsága 

úgy határozott, hogy azonnali hatállyal kizárnak kettőn-

ket a DISz-ből. 

Hát nagy szomorúságunkra így jártunk, pedig megál-

lapítottuk, hogy mint igazi jó diákok mi mindig „ártatla-

nok” voltunk, ebben az esetben és a korábban viselt dol-

gainkban is, csak a körülmények állandó kedvezőtlen 

összjátékának voltunk az áldozatai, amit ismételten közel 

60 év távlatában a kis találkozónkon mind a négyen új-

fenten a legnagyobb határozottsággal és vidámsággal 

megerősítettünk. 

 

Bogdán Kálmán 
oszt. főnökök: 1943 dr. Ágoston Julián 

– 1948-tól dr. Őrsi András 
 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Az utolsó novíciátus a szétszóratás előtt 
 

A zirci monostor 1950. évi utolsó hónapjairól a 60 éves évforduló kapcsán számoltunk be a Veni Sancte-i számunk-

ban Urbán Gusztáv diáktársunk Enchiridionjában megjelent írása alapján. A Rend életerejét mutatja, hogy ebben a 

kilátástalan helyzetben is 19 novícius öltötte magára a fehér habitust 1950. augusztus 19-én. (Egyébként az iskolák 

államosítása után 1948-ban 20, 1949-ben 18 novícius öltözött be.) – „Mire vállalkoztak? A holnaputánt sem lehetett 

tudni.” – írja a krónikás.  

Kik voltak, honnan jöttek ők? Sajnos 

1950-ben már nem készült Névtár. Kilián 

István diáktársunk megőrizte a 19 novícius 

aláírásait tartalmazó, 1951. március 25-i 

dátummal ellátott cédulácskát. Ennek adatait 

figyelembe véve dr. Czike János OCist 

atyának sikerült a teljes névsort összeállítani 

a 19 jelöltről. Mint János atya emlékezik, a 

további hónapokban még két taggal is bővült 

ez a névsor.  

Ebben az évben nemcsak érettségi után 

léphettek a noviciátusba, hanem a zirci ún. 

hittudományi előkészítő középiskola IV. 

éves oblátusai is felvételt nyertek. 

A novíciusok között láthatjuk az egri 

Térei (Trilsch) Péter (43), Kilián István 

(1951), és Kovács Béla (1951) diáktársainkat. 

„Az utolsó Zircen beöltözött 19 novíci-

usból mára csak egyetlen rendtag maradt. De 

nagy része azoknak, akiket elsodortak a 

»történelmi viharok«, ma is drága kincsként 

őrzi mindazt, amit a rendi közösségben ka-

pott. Sokan oblátusként ápolják ma is a 

renddel való kapcsolatot ”– olvashatjuk 

Kereszty Rókus: Sugárzó lelke tovább világít 

– ’Sigmond Lóránt írásai c. könyvében. „Ló-

ránt atya folytatta a novícius felvételt egészen 

addig, míg akadtak jelentkezők, 1958-ig. Az 

illegalitásban a noviciátust 1951 júliusában 

kezdte el. Tizennyolc titokban felvett novíci-

ust számoltunk össze, ebből heten ma is a 

rendben vannak.”  

 

 

1    Vécsey Jenő Simeon 

2    Térei Péter Notker  

3    Asztalossy István Leó   

4    Süveges Károly Kasszián 

5    Puskás     Hénok  

6    Matolczy István Tádé 

7     Kovács József Etele 

8     Körtvélyessy Lázár 

9     Rosdy Pál Ágoston 

10   Ugri Mihály Gyárfás 

11   Brenner János Anasztáz 

12   Lévay László Bellarmin  

13   Kerényi István Josefát 

14   Márton István Ildefonz 

15   Kovács Béla Szörény 

16   Geröly Ferenc Fulgent 

17   Czike Imre János 

18   Kilián István Torda 

19   Békefi Géza Csongor 

 

   Csak később öltöztek be: 

   Farkasfalvy György Humbert  

   Kacsányi Sándor Longinus  

Dr. Czike János atya névsora 1951. évi aláírások 
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Az iskolánk érem, régiség és néprajzi gyűjteményének története 

 

Kiss Péter: Gyűjtemények és múzeumok Eger-
ben 1951-ig II. c. az egri múzeum évkönyvében 
(AGRIA XXIII. EGER, 1987. 584–590 o.) közölt ta-
nulmányára Bartha István diáktársunk hívta fel a 
figyelmet, és ebből közöljük – a lábjegyzetek elhagyá-
sával – az iskolánkra vonatkozó oldalakat  

A szerző az Egerben az Egri Főegyházmegyei Le-
véltár levéltárosa. Édesapja 1939-ben a Szent Bernát 
gimnáziumban érettségizett. 

 
1. Az érem- és pénzgyűjtemény 

 

Ez volt a legkorábban létrejött gyűjtemény. Alapítá-

sának pontos időpontja bizonytalan. Bár később úgy 

írnak róla mintha 1858-ban keletkezett volna, ám ebből 

csak annyi igaz, hogy legelőször az 1857/1858-as év-

könyvben történik róla említés, de nem úgy mintha ek-

kor ajándékozták volna az első darabokat: „Pénzgyűjte-

ményünk melynek alapját n. és főtiszt. Lengyel Miklós 

prépost és kanonok úr és egy gymn. tanár veté meg, nt. 

Stephanovszky Sándor papnöveldei alkormányzó úr, nt. 

Strecsko Leonard sz. Ferenc r. szerz. és Hollay Antal 2. 

oszt. növ. által 48 példányig gyarapíttatott, melyek kö-

zött 2 db. arany, 28 db. ezüst.” Véleményünk szerint egy 

tanévvel korábban, 1856/1857-ben történt az első egy-

két érem ajándékozása, amelyről – ezek lévén a legelső 

darabok – csak azért nem emlékeztek meg akkor, mert az 

alig néhány darab numizmatikai tárgyat nem tartották 

említésre méltónak. 1857/1958-tól kezdődően viszont 

több mint fél évszázadon keresztül minden évkönyvben 

feltüntetik a gyűjtemény gyarapodását. A következő 

tanévben részben az intézet költségén, részben a tanárok 

– köztük Szvorényi József – és a tanulók ajándékaiból 

szaporodott tovább a kollekció, amelynek első rendsze-

rezése 1865 végére készült el. 1868-ban mások mellett a 

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Egerben tartott 

vándorgyűlésének résztvevői is gazdagították az érmek 

számát. Az 1867/1868-as tanév ajándékozói között talál-

kozunk Plank Ferenc nevével, akinek régiséggyűjtemé-

nyét Bartakovics Béla érsek vásárolta meg 1872-ben az 

Egri Érseki Líceum Múzeuma számára. 1870-ben az 

adományozók sorába lépett Sajósy Alajos festő az iskola 

tanára is, az ezt követő tanévben pedig Rozsos Mihály 

több mint ezer db galvanizált régi pénzmásolattal gyara-

pította a kollekciót. 

1874-ben Horvát Zsigmond a gimnázium két tanuló-

jának, Piszter Imrének és Káposztássy Jusztiniánnak a 

segítségével több hónapos munka eredményeképpen 

átrendezte a gyűjteményt. Ennek során az érmek a külön 

e célra készült 16 db üveges fiókban kerültek elhelyezés-

re egymástól elkülönítve, darabonként saját jelző cédu-

lával ellátva. Figyelemre méltó tény, hogy a havonta 

összeülő tanári kar csak közel fél évvel később, az 1875. 

évi májusi jegyzőkönyvében rögzítette az újrarendezést, 

amelynek eredménye a következő volt: 545 db görög és 

római, 600 db magyar és erdélyi s részben osztrák-

magyar, 81 db szláv, 304 db vegyes európai és amerikai 

pénzérme és 181 db emlékérem összesen 1711 db nu-

mizmatikai tárgy. Ugyancsak ebben az évben ismertette 

az „Eger” részletesen azt a két db érmét, amelyet Voit cs. 

és k. főhadnagy ajándékozott a gyűjteménynek. 1876-

ban további ezüst érmék szaporították a kollekciót töb-

bek között Ruzsin Manó bőkezűségéből. Nagyobb mér-

vű gyarapodást hozott az 1879/80-as tanév, amikor egy 

bajai tanár 185 db rézpénzzel, Uhlarik Béla mérnök 

pedig 1880 márciusában 143 db réz, 74 db ezüst érmével 

és 9 db bankjeggyel növelte a pénzdarabok és papírpén-

zek számát. 1883/84-ben kincstári és városi utalványok, 

valamint az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

bankói gazdagították a gyűjteményt, és az ajándékozók 

között ismét találkozunk Sajósy Alajos nevével. Ez idő 

tájt Ledninczky Ipoly ismét átrendezte a gyűjteményt, 

amely új szekrényt is kapott. Egy évtizeddel később 

Káposztássy Jusztinián tanár újra leltározta és rendsze-

rezte az egész kollekciót, amely új szekrényben került 

elhelyezésre, a régit pedig átalakították a régiséggyűjte-

mény számára. 1898–1900 között 1849-ből származó 

Eger városi pénzutalványok gyarapították a helyi vonat-

kozású anyagot. 1900–1902 között Alpár Ignác tervei 

szerint felépült az új, Széchenyi utcára néző rendház. 

Ekkor az „érem- és régiségtár részére a főépületen kívül 

kellett alkalmas helyről gondoskodni ... a természetrajzi 

szertár kitelepítése után a templom északi oldalán üresen 

maradt hosszú helyiséget az érem- és régiséggyűjte-

mény, meg a kezdetén levő phitológiai múzeum számára 

rendezik be”. 

A gyűjtemény gyarapodásának utolsó legfontosabb 

időszakát az I. világháború kitörését megelőző évek jelen-

tették az alábbi megoszlásban: Az 1911/12-es tanévben: 

300 db ezüst-, 248 db réz- 69 db bronzpénz és 34 db em-

lékérem. Az 1912/13 tanévben: 420 db ezüst-, 149 db réz-, 

44 db nikkel-, 32 db bronzérme és 165 db bankjegy, va-

lamint 1 db arany, 2 db ezüst, 6 db réz, 5 db nikkel és 10 

db bronz emlékérem. Az 1913/14-es tanévben „vétel útján 

l db Theodosius-arany”, ajándékozásból: 216 db ezüst-, 

296 db réz-, 86 db nikkel- és 36 db bronzérme, valamint 

24 db – közte 5 db ezüst – emlékérem. 

A következő érméket a gyűjteményből kiemelve „a 

biztonság kedvéért” az intézmény mindenkori igazgatója 

őrizte: „1 db Soliman-arany, 2 db I. Ferdinánd-arany 

(1555), 1 db Lysirnachos-arany, 1 db L. Dom. 

Aurelianus-arany, 1 db Szent István-ezüst féltallér, 1 db 

Alexander-ezüst, 1 db Leopold-ezüst (1679), 1 db II. 

József ezüst féltallér (1789), 1 db Rákóczi-érem, 1 db 

székesfehérvári elesett hősök emléke (sic!), 2 db ezüst-

érmet az 1861-iki országgyűlés emlékére és 1 db Losán-

katonai érmet”. 

 

2. A régiséggyűjtemény 
 

1856/1857-ben tehát létrejött a gimnázium érem- és 

pénzgyűjteménye, amit a régiséggyűjtemény kialakulása 

követett 1868-ban. Nyilván nem véletlenül esett keletke-

zése arra az évre, amikor a Magyar Orvosok és Termé-

szetvizsgálók Egerben tartották vándorgyűlésüket. En-

nek során a résztvevők – köztük Rómer Flóris is – meg-
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tekintették Plank Ferencnek a Líceumban kiállított és 

Ipolyi Arnoldnak a lakásán elhelyezett régiséggyűjtemé-

nyét, sőt felkeresték a gimnázium gyűjteményeit is. 

A régiségtár alapítói Kapeller Ferenc, Szabó Imre, 

Grőber Ferenc és Vass Lajos voltak összesen 12 db 

tárggyal. A kollekciót együtt kezelték az érem- és pénz-

gyűjteménnyel, de attól eltérően kizárólag adományok 

útján gyarapodott. Elhelyezésére az érem- és pénzgyűj-

teménynél már említettek érvényesek. 

Az l869/70-es tanév adakozói között találjuk Foltin 

János szihalmi segédlelkészt is, aki kőeszközöket aján-

dékozott a kollekciónak … .  

1870-től kezdődően nem nagy számban ugyan, de év-

tizedeken keresztül gyarapították Egerben előkerült leletek 

a gyűjteményt, elsősorban a vár területéről. Ezek között az 

első egy sarkantyú volt februárban, amit ugyanez év októ-

berében egy másik követett Türk Frigyes ajándékából. A 

következő esztendőben ugyaninnen kulcs és ismét sarkan-

tyú, a város más területéről pedig kettős fémkereszt, török 

sírkő és kés, valamint zabla került a gyűjteménybe. A 

várból a későbbiekben újra kulcs majd csákány, vassar-

kantyú az Eger-patakból, sarkantyú a siroki várból pedig 

kőgolyók gazdagítatták a helyi és a megyei vonatkozású 

anyagot. Ide került be a Bartalos Gyula által ajándékozott 

honfoglalás kori koponya is. 

1919 májusában 10 db ritka fegyvert be kellett szol-

gáltatni a direktórium rendeletére a kollekcióból. 

1928-ban a város csatornázási munkálatai alkalmával 

talált érmekből és régiségekből ugyancsak több került be a 

gyűjteménybe. Az utolsó jelentősebb gyarapodás az 

1935/36-os tanévben volt. Ekkor Breznay Imre „ajándé-

kából honfoglalás-korabeli karddal az egykorú császár-

temetőből”, Hvizdos Flórián mérnök jóvoltából avar kori 

női ékszerekkel, Maczky Gyula főjegyző révén pedig 

honfoglalás kori női sír leleteivel gazdagodott a régiségtár. 

Külön említést kell tennünk a gyűjteményi rész egyip-

tomi tárgyakat magába foglaló csoportjáról, amelynek 

Kovács Károly egri származású kairói szállodatulajdonos 

volt a megalapítója és egyetlen donátora. 1850-ban Egyip-

tomból a karlsbadi fürdőbe utazván meglátogatta szülővá-

rosát is. Ekkor ismerkedett meg Horváth Zsigmonddal a 

régiséggyűjtemény akkori őrével, akinek megígérte, hogy 

azontúl kihasználja egyedülálló lehetőségét arra, hogy 

minden okulásra alkalmas régi és új dolgot elküldjön az 

iskola tanuló ifjúságának. Első küldeménye az 1881/82-es 

tanévben érkezett, köztük 25 db amulett, 13 db szobrocs-

ka, múmiakéz Thébából, macskafejmúmia stb. Legértéke-

sebb ajándéka az 1884/85-ös tanév idején küldött „Osiris 

főpapjának egy, Atthemnél (a régi Panopolis, Luxor köze-

lében) talált, teljesen jó karban levő múmiája, a Kr. e. 200-

ból” volt. Adományai egészen az I. világháború kitöréséig 

érkeztek. 

 

3. A néprajzi gyűjtemény 
 

A három gyűjteményi rész közül ez jött létre a legké-

sőbb. Megalapítója Xantus János volt, akivel Horváth 

Zsigmond a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 

1868-ban Egerben tartott vándorgyűlésén ismerkedett 

meg, amikor Xantus is a ciszterci rendház vendége volt. 

Először csak madárfajokkal gazdagította az iskolai gyűj-

teményeket, majd először 1870-ben ezekkel együtt né-

hány ázsiai etnográfiai tárgyat is küldött a gimnázium-

nak. A legtöbb – 35 db – 1874-ben érkezett, amikor is 

Rezutsek Antal zirci apát egy üvegszekrényt ajándéko-

zott az iskolának „a népismei tárgyak elhelyezésére”. A 

későbbiekben a már említett Kovács Károly lett a gyűj-

temény legnagyobb patrónusa, aki főleg szudáni eredetű 

tárgyakkal gyarapította a kollekciót. A már említett szá-

zadfordulói átépítés „után a templom északi oldalán 

üresen maradt hosszú helyiséget az érem- és régiség-

gyűjtemény meg a kezdetén levő philologiai múzeum 

számára rendezik be, a néprajzi gyűjtemény pedig a 

természetrajzi szertárőr felügyelete alatt, a természetrajzi 

teremből nyíló kisteremben nyert igen alkalmas helyet.” 

A másik két gyűjteményhez hasonlóan az intézet tanulói 

és pedagógusai mellett számos kívülálló ajándékával is 

bővült a kollekció, amely 1915-ben már 237 db tárgyat 

foglalt magába. 

 

4. A gyűjtemények 1930–1950 között 
 

1929-ben Trak Géza Eger város újraválasztott pol-

gármestere Kürti Menyhértnek a ciszterci főgimnázium 

igazgatójának javaslatát elfogadva elhatározta, hogy 

létrehozza Eger város múzeumát. 1930. május 31-én a 

városi képviselőtestület a pénzügyi szakosztály és az 

állandó választmány javaslata alapján elfogadta a pol-

gármester múzeumalapításra vonatkozó előterjesztését. 

Az ülés jegyzőkönyvéből kitűnik, hogy a ciszterci fő-

gimnázium igazgatósága e célra felajánlotta az iskola 

érem, pénz és régiség, valamint néprajzi gyűjteményét is. 

Miután azonban a múzeum létrehozása elhúzódott, majd 

teljes egészében való megvalósulása el is maradt, 1935-

ben már csak az egyiptomi tárgyak átadásáról volt szó, 

és végül még erre sem került sor.  

1950. július 12-én Nagy Barnabás a Heves-Egri Mú-

zeum igazgatója jelentette a Múzeumok és Műemlékek 

Országos Központjának, hogy „a volt egri cisztercita 

rend 116 különféle tárgyat adott át a Heves-Egri Múze-

umnak. Ezek között van egy múmia is (jó karban levő 

egyiptomi koporsóval) s egy macska mumifikált teteme 

is. Ámbár az egriek többször kérték, hogy ezek Egerben 

maradhassanak, mégis kötelességemnek tartom jelenteni, 

hátha valamelyik budapesti múzeum igényt tart rájuk. 

Szabó Sándor a Múzeumok és Műemlékek Országos 

Központjának osztályvezetője szeptember elején tudatta 

Nagy Barnabással, hogy „Haeffner Emil megtekintette 

az Egri Múzeum múmia-koporsóját és macskamúmiáját. 

Szakvéleménye alapján azokra az Országos Szépművé-

szeti Múzeum Antik Osztályának szüksége van”.  

 

Elszállításkor az alábbi tárgyakról készült 

„Átvételi elismervény 

1 drb. egyiptomi múmia koporsóval, 1 drb. 

macskamúmiáról, 1 drb. fa-usébtiről, 1 drb. kis-

plasztika töredékről, 4 drb. terakotta usébtiről, 1 

drb. kis egyiptomi tálacskáról, melyeket a He-

ves-Egri múzeum vezetőjétől, Nagy Barnabástól 

az O. M. Szépművészeti Múzeum antik osztálya 

részére a mai napon átadtam, illetve átvettem. 

 Eger, 1950. szept. 25. 

Kató György (átvevő); Nagy Barnabás (átadó).” 
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A gyűjtemények egyéb részei ma a Dobó István vár-

múzeumban találhatók. 

 

5. Kiállítások 
 

Az egri iskolai gyűjtemények közül a ciszterci volt az 

egyetlen, amely kiállításokon is szerepelt. Igaz, ezeken 

csak a régiségtár tárgyai kerültek bemutatásra, de azok 

eljutottak az országhatáron túlra is. Először az 1885-ös 

országos kiállításon volt látható a kollekció néhány darab-

ja. Czobor Béla 1885 februárjának elején járt Egerben, 

hogy kiválogassa a bemutatásra alkalmas tárgyakat, ame-

lyek a következők voltak: „egy román-gót stylű réz-

turibulum (füstölő) a XIV. századból (nagyváradi lelet); 

egy kelta-kori előkelő vitéz lovának díszláncza; az egri vár 

egyik kisebb kulcsa.” Ezt követte 1896-ban az ezredéves 

kiállítás, ahol már 23 db tárgy képviselte a gyűjteményt.  

A sort az l900-ban Párizsban rendezett világkiállítás 

zárja, amelyen 33 db tárgy került bemutatásra.  

 

6. Gyűjteményőrök 
 

Az érem- és pénzgyűjteménynek – mint a gimná-

zium legelőször létrejött gyűjteményének – első is-

mert őre Schill Athanáz volt az 1859/1860-as tanévtől 

kezdődően az 1863/1864-es tanévig, majd 1865/1866-

ban Horváth Zsigmond vette át tőle ezt a tisztséget. 

Mivel az 1868-ban keletkezett régiségtárat, majd az 

1870-ben létesült néprajzi gyűjteményt is az általa 

kezelt természettani múzeumban helyezték cl, így e 

két gyűjtemény őre is ő lett. Őt Ledniczky Ipoly követ-

te 1883/1884-ben véve át az érem- és pénzgyűjte-

mény, valamint a régiségtár felügyeletét, majd a kö-

vetkező tanévben a néprajzi gyűjteményét is. Az ő 

helyébe 1893/1894-től 1898/1899-ig Káposztássy 

Jusztinián már mint tanár lépett. Ezután két átmeneti 

tanév következett az épület már többször említett 

átépítésének idején. Ekkor 1899/1900-ban előbb Saád 

Henrik, majd 1900/1901-ben Nagy Béni mindegyik 

kollekció őre. 

 

1901/1902-től kezdődően 1908/1909-ig az érem- 

és pénzgyűjtemény a régiségtárral együtt különválik a 

néprajzi gyűjteménytől. Az előbbieknek Nagy Béni 

marad az őre, míg az utóbbié Kovách Demjén lesz. 

1909/1910-ben Nagy Bénitől Fránek Döme veszi át a 

numizmatikai és régiséggyűjteményt, majd a követke-

ző tanévtől kezdődően mindegyik gyűjtemény őre 

Kovách Demjén lett, „aki a kötelességteljesítésnek 

ritka példáját mutatta: a kezelésére bízott természet-

rajzi, kémiai szertárt, az érem- és régiségtárt felül nem 

múlható féltő szeretettel rendezte, gondozta és gyara-

pította”.. Őt utolsóként 1925/1926-tól kezdődően 

Varga Bennó követte ugyancsak mindhárom gyűjte-

mény őreként. 

____________________________ 

 

Angyal a görög-teremben 
 

Mindig szívesen és örömmel jövök szeretett Alma 

Materunkba, az egri Ciszterci Gimnáziumba. Valami fáj-

dalommal vegyes boldogságérzet tölt el ilyenkor, különö-

sen, ha az első emeleti folyosó vége felé, a régi görög-

terem tájékán járok. Hogy miért? Mert több, mint egy 

hónapig a görög-terem volt nekem és a családomnak az 

otthonunk a háború vége felé, 1944 decemberében. 

Eger szovjet megszállását követően december 12-én 

szépen sütött a nap, mikor délelőtt teljesen váratlanul lezu-

hant a Jankovics utcára egy közepes méretű német bomba, 

félig romba döntve Szigetváriék házát, a Cifra téri óvoda 

nyugati falát, de a szomszédos házak tetejében és falaiban 

is hatalmas károkat okozott. Így vált lakhatatlanná a mi 

házunk is. Megrongálódtak a falak, a tetőzet nagy része, 

valamennyi ablak és ajtó, és a hatalmas, többmázsás fara-

gott kapunk, mint egy papírlap, szállt be a fedett kapualj-

ba. A bombaszilánkok, mint tüzes szikrák cikáztak a szo-

báinkban, aztán beleálltak a bútorainkba, a bekeretezett 

fali képekbe. A hatalmas robbanást hirtelen süket csönd 

követte, és mindent elborított a szálló porfelhő. Nagy 

köhögések, szemtörlések után az első, amit hallottam, az 

édesanyám hangja volt, amint kétségbeesetten szólítgatott 

bennünket. Apám kivételével, aki éppen a városban dolgo-

zott, mindnyájan otthon voltunk a középső nagyszobában, 

mivel csak ott fűtöttünk. A mindnyájan azt jelentette, hogy 

anyám a tizenegy hónapos Zsuzsi húgommal, a nyolc éves 

Magdi húgom, a tizenhat éves Anci néném, és én, aki 

tizenkét éves voltam, és másodikos gimnazista a Ciszterci 

Gimnáziumban. Nagyanyám ugyanis öt éves Andris 

öcsémmel a Veszprém megyei Apácatorna nevű faluban 

ragadt a testvérénél az oroszok hirtelen frontáttörése miatt, 

a két bátyám, Feri és Dezső pedig valahol a Csallóközben, 

mint parancsra elhurcolt leventék masíroztak éppen nyugat 

felé. Isteni csoda volt, hogy senkin egy karcolás sem esett, 

és, hogy – mint később láttuk – a falon támadt tenyérnyi 

repedés előtt, a robbanáshoz közelebbi szobában a kis 

polcon lévő Kisjézust ölelő Mária szobor teljesen épség-

ben maradt, míg a szobában szinte minden tárgy sérülten, 

vagy darabokban hevert a padlón... Anyánkhoz bújva 

mindnyájan sírtunk, részben az ijedtségtől, részben pedig 

az örömtől. Hamarosan hazaért apánk is, aki elmondta, 

hogy a Kállai Z. utcai (ma Bajcsy-Zs. u.) cukrászdánk 

mellé, a Klein-féle üveg és porcelán üzletre is esett egy 

bomba, így egy perc alatt mindenünk odaveszett, tönkre-

ment és hajléktalanok is lettünk. Ráadásul városszerte a 

„felszabadító” szovjet katonák, esténként a jó egri boroktól 

feltüzelve különös kegyetlenséggel raboltak, fosztogattak, 

erőszakoskodtak a lakossággal. Otthon tehát nem marad-

hattunk. Anyám a Servita plébániára akart velünk mene-

külni, de én ragaszkodtam a ciszterci gimnáziumhoz. 

Apámmal előre mentünk, keresztülbukdácsoltunk az Ir-

galmasok két hete felrobbantott patakhídjának romjain, és 

kézi húzós csengővel – áramszolgáltatás nem volt – kér-

tünk bebocsátást a rendházba. A Primusz-kapu zárva volt, 

mivel a háború miatt nem volt tanítás. Egy nagydiák nyi-

tott ajtót, egy kisebb diák pedig felvezetett bennünket dr. 

Hegyi Kapisztrán igazgató úrhoz, aki nagy megértéssel és 

szeretettel egyik tanár úrra bízott bennünket, aki még  
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aznap elhelyezte egész családomat – mind a hatunkat – a 

görög-teremben, ahol még hely volt. Az emeleti osztály-

termek már mind tele voltak hozzánk hasonló családokkal, 

akik szintén hajléktalanná váltak, vagy üldözésnek voltak 

kitéve. Gyorsan berendezkedtünk a terem jobb oldali belső 

sarkában, cirka tizenkét négyzetméternyi területen, aszta-

lokkal, padokkal és felkötözött lepedőkkel elfalazva ma-

gunkat a többiektől, akik szintén ilyen megoldásokkal 

igyekeztek némileg megőrizni szuverenitásukat. Hamar 

alkalmazkodtunk az új körülményekhez, melyek lényege-

sen jobbak voltak a légópincénél, ahol sajnos két hónapot 

töltöttünk el, egy Cifrakapu téri többágú, nyirkos, embe-

rekkel zsúfolt boros pincében. Onnan csak két nappal a 

bombatámadás előtt merészkedtünk fel a házunkba, mivel 

már megszűntek a tüzérségi belövések is. 

Apámmal ketten minden legszükségesebb holmit, esz-

közöket szánkóra pakolva két nap alatt behordtuk a gim-

náziumba, ahol jól berendezkedtünk, még fekvőhelyek is 

voltak. Sok egri család közül Bárdossékra, Erdősékre, 

Bacskaiékra és Szelényiékre emlékszem. Szelényi Gyuri 

állt hozzám talán a legközelebb, mivel csak két osztállyal 

járt fölöttem, és kedves, barátságos fiú volt. A bátyja, 

Jancsi, aki már felsős, nagydiák volt, azt a feladatot kapta 

Ferenczi Csaba tanár úrtól, hogy, mint egy kisbíró, a köz-

érdekű tudnivalókat, szabályokat, napi feladatokat ismer-

tesse érthető, hangos szóval, teremről teremre járva. János 

népszerűtlen feladatát meglehetős akasztófahumorral és 

öniróniával, de közmegelégedésre teljesítette. Többek 

között ennek is köszönhetően, meg tanáraink jó szervező-

készsége, megértő, segítőkész gondoskodása következté-

ben békésen, nyugodtan teltek „menekült” napjaink. Szü-

leimet elfoglalták az élelem beszerzés, főzés teendői, nő-

vérem a kicsikkel volt elfoglalva, én meg nagy ráérésem-

ben felfedeztem a gimnáziumot. Összejártam minden 

részét pincétől a padlásig, persze csak ami nyitva volt. 

Különösen szerettem a gazdasági udvarban a jószágok 

körül lenni, de legfőképp az orgonásban éreztem jól ma-

gam. Minden reggel hat órára lementünk a sekrestyén 

keresztül a templomba, és misét hallgattunk. Egyszer dr. 

Ágoston Julián osztályfőnököm megkérdezte, akarok-e 

ministrálni neki. Szívesen vállaltam, és attól kezdve állan-

dó ministráns lettem egészen az 1948. évi államosításig. 

Ez azt jelentette, hogy minden nap reggel 6-tól 8-ig minist-

ráltam, viszont kaptam reggelit, tandíjmentes voltam és 

ingyen kaptam a tankönyveket. A templom és a reggeli 

után szabad voltam és többnyire rajzolgattam, vagy az 

orgonás függőkertszerű sétányain bóklásztam, katonásdit 

játszottam. Szerettem a hóban hasalni, kúszni egy fadarab-

bal, ami a puskát jelképezte. Voltak pedig igazi fegyverek, 

lőszerek, kézigránátok is, amelyeket a harcok alatt hagytak 

el német vagy orosz katonák az iskola területein. Ezeket 

Julián atya és Ferenczy Csaba tanár úr gondosan össze-

gyűjtötték, és a nagy udvar egy kis zugába a tornatetem és 

a pincefal közé felhalmozták és egy kordonnal elkerítették. 

Később is, amíg a szovjet tűzszerészek el nem szállították, 

ezek ott voltak, minden diák tudott róluk, de soha senki 

nem nyúlt hozzájuk. 

Ahogy közeledett a karácsony, anyám egyre szomo-

rúbb lett. Sokszor révedt maga elé könnyes szemmel, és én 

tudtam, hogy három, távollevő fiára gondol; a két nagyra, 

meg az aranyos kicsire. Jó, hogy azt nem tudta – amit csak 

később tudtunk meg – hogy akkor már Feri és Dezső bá-

tyáim nem mint leventék, hanem beöltöztetett, felesketett 

katonaként bevetésre készen álltak valahol a nyugati határ 

közelében... 

Én egyre csak azon mesterkedtem, hogy tudnám egy ki-

csit felvidítani édesanyámat, de a gyakori segítségen kívül 

nem tudtam semmi érdemlegeset cselekedni. Feljártam a 

rajzterembe is, persze engedéllyel, és sokszor rajzolgattam, 

főleg repülőket, égő házakat, harcoló katonákat. Aztán 

szinte ösztönösen testvéreimet, szüleimet próbáltam leraj-

zolni. Végül egy új rajzlapra gyerekes, kusza vonalaimmal 

az egész családomat lerajzoltam; a távollévő kedves nagy-

mamámat és Andris kisöcsémet, meg a két katonaruhás 

bátyámat is magunk mellé. Középen hagytam kis helyet, 

ahová egy szép fenyőfát készültem rajzolni, de már belefá-

radtam és dolgom is volt, így félbemaradt a családi kép. 

A szenteste délutánján öt óráig kapuügyeletes voltam 

egy felsős diákkal. Lehoztam oda a rendházi portaszobába 

a rajzomat, és még jó világosban az ablak mellett ülve be 

is fejeztem. Aztán nézegettem ki az ablakon. Nagyon 

szomorú képet mutatott a Széchenyi utcának ez a szaka-

sza: néhány siető embert láttam, többnyire batyukat cipel-

ve, vagy ütött-kopott kis holmijukat rozoga szánkón húz-

va, a szemben lévő feldúlt, nyitott Preszler-

gyógyszertárban és előtte részeg orosz katonák címkés 

patika üvegekből valószínűleg szeszes készítményeket 

iszogattak, és nagy röhögésekkel biztatták további esések-

re egy fekete, mongolképű társukat, aki egy biciklivel 

próbált ismerkedni. Nyoma sem volt az ünnepi hangulat-

nak. Szomorúság és reménytelenség áradt mindenhonnan. 

Felmenve a családi sarokba pislogó olajmécses mellett 

találtam szüleimet és testvéreimet. Már csak engem vártak. 

Akkor apám elővarázsolt egy kis letört fenyőágat, rajta tíz 

szem szaloncukor. Valószínű, a cukrászműhely romos 

berendezései között talált még több kilónyi kristálycukrot, 

amit elkészített szaloncukornak a nap folyamán, papírt is 

vágott hozzá, és felhozva ide, anyámmal együtt be is cso-

magolták. Egyetlen szál gyertya is akadt, amit a mécsről 

meggyújtottunk. Ekkor vettem elő a rajzlapomat, melyen 

az egész család együtt volt, és a feldíszített fenyőfát egy 

lebegő szárnyas angyal tartotta fölöttünk. A rajzot felszúr-

tam a falra – éppen a Laokoon-csoport és Homérosz alá 

sikerült – aztán egymást átölelve halkan énekelni kezdtük 

a Mennyből az angyalt, miközben a távollevőkre gondol-

tunk és szemünkből szivárogtak a könnyek. A teremben 

lassan mindenki bekapcsolódott az éneklésbe és a harma-

dik versszakot már sokan, jó hangosan és mosolyogva 

énekeltük. Apám egy cipős dobozból osztogatni kezdte a 

szaloncukrot... minden gyereknek, de még a felnőtteknek 

is jutott. Én akkor úgy éreztem, mintha az a karácsonyi 

angyal suhant volna át a görög-terem fölött, amelyik vi-

gyázott ránk eddig is, és reményeim szerint vigyázni fog 

ezután is, már mosolygott mindenki, és úgy kívántunk 

egymásnak boldogabb Karácsonyt.  

És akkor még azt is úgy láttam, vagy talán csak úgy 

éreztem, hogy a falon az a gyerekesen megrajzolt angyal is 

mintha mosolygott volna  

 

Szomolya, 2010. december 

Demeter László 
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Egy menekülő élet 
 

Tóth Sándor diáktársunk 1927–1935 években 
járt a Szent Bernát Gimnáziumba. Hetvenöt éve, 1935-
ben harminchárman érettségiztek, 17-en kitűnő és jeles 
eredménnyel! E ritka szép jubileum alkalmából az 
osztályból csak Sándor bátyánkat köszönhettük az élők 
sorában. Gödöllői otthonában több alkalommal is fel-
keresve életéről kérdeztük. Sok megpróbáltatással és 
fájdalommal teli sorsot és egy hivatását szerető tudós 
ember életútját ismerhetjük meg elbeszéléséből.  

 

Egerben, a Kertész utcában 110. házszám alatt laktunk, 

ez már majdnem Kistálya határában volt. Két magyar hold 

szőlőnk volt, külön-külön, az egyik Ostoros határában, azt a 

részt Rakottyásnak hívták, a másik pedig a Répáson. Ez 

utóbbi egy félórányira, az első mintegy kétórányi járásra 

volt, és egy erdőn is át kellett menni. Volt saját házunk, és 

saját pincénk is a Tihamérnak nevezett domb oldalában, 

nem nélkülöztünk. Nagyapámnak két fia és két lánya volt, 

Az egyik lánya volt az én anyám. A környéken voltak üres 

házhelyek, amiket nagyapám – gondos ember lévén – jó 

előre megszerzett, így a család zömmel egy helyen telepe-

dett le a Kertész utcában.  

Én mint hatodik gyerek, 1918-ban születtem. Fiatal ko-

romban, még iskolás korom előtt nagyon beteg voltam. Már 

nem tudom, mi volt a bajom, de egy mondásom emlékeze-

tes maradt a családban: „Annus, – ő volt a két nővérem 

közül az idősebb – vakard meg a talpam.” Nem voltam 

képes annyira felhúzni a lábamat, hogy a kezemmel elérjem. 

Ez lehetett az oka annak, hogy a családban azt a beosztást 

kaptam, hogy nekem tanulnom kell, mert felépülésem után 

is alkalmatlannak látszottam arra, hogy belőlem valaha is jó 

szőlőmunkás lehet.  

Először a városszéli elemibe jártam két évig, majd har-

madikra már a líceumi osztályba, és a negyediket is ott 

végeztem. Télen bizony elég volt a távoli iskola: a hideget 

csak alig ellensúlyozta a zsebben lapuló frissen sült krumpli. 

(Csak később derült ki, hogy édesanyám terveiben már 

akkor úgy szerepeltem: – hátha pap lesz belőlem.) Negyedik 

után a város legelőkelőbb iskolájába kerültem: a ciszterci 

gimnázium I. osztályába, 1927-ben. A legfiatalabb voltam 

az osztályban. Az osztályfőnököm Baghy Osvát volt. aki 

akkor jött Egerbe, mint 29 éves fiatal tanár. 

Másodikos koromtól cserkész is voltam, parancsnokunk 

Evetovics Kúnó volt. Cserkész mivoltom a tanévi elfoglalt-

ság mellett a nyári táborozásban csúcsosodott. A tanárok 

közül néhány, mint cserkésztiszt szintén részt vett a táboro-

zásban. Egy kis epizódra jól emlékszem: Pataki Vidor cser-

készkalapján egy kis hőmérőt hordott hátul. Egy alkalom-

mal, míg ő másokkal beszélgetett, háta mögé lopództam, és 

felágaskodva a hőmérőt igyekeztem leolvasni. Melegen 

sütött a nap, és én még kicsi voltam. Érdeklődésem észre-

vette, és kérdésére csak annyit tudtam válaszolni: arra vol-

tam kíváncsi, milyen meleg lehet ott „fent”. Nevetett, és 

kaptam egy barackot a fejemre. Szerettem a történelem 

órákat, nagyon jól tudott magyarázni. Az egri vár ásatásait 

is ő vezette. Felsős koromban többünket beszervezett veze-

tésre a kazamatákba, ha a látogatók száma ezt megkívánta – 

(a „filléres gyors” alkalmával). 

Az első táborozás még egy maradandó élményt hozott. 

A tábor vége felé éjjeli akadályverseny próbára tette a részt-

vevő néhány cserkészt.. Nem volt kötelező, én is jelentkez-

tem. Az indulás már sötétben volt. Egyenként, talán ötper-

cenként, egy morze-jelekkel írt utasítás szerint kellett elin-

dulni. Egy csoport beszélgetését kellett kihallgatni és asze-

rint tovább menni. Itt még lehetett elemlámpát használni, de 

a továbbiakban már nem. Holdfény nem volt. Én a morzét 

silabizáltam, mikor láttam, hogy a következő „nyomozó” 

már indul. A félig elolvasott szöveg szerint elindultam a 

kocsi nyomon, be az erdőbe. Úgy pár perc múlva óvatos 

léptekkel felértem a dombtetőre. Közben füleltem, hallok-e 

hangot. Egy elágazásnál balra fordulva mentem tovább, 

többször hallgatózva, de sikertelenül. Egy idő múlva – ne-

kem akkor soknak tetszett – kiértem az erdőből. A távolban, 

a völgyben egy jókora tüzet láttam. Kis idő kellett, hogy 

ráismerjek táborunkra. Kürtjelet is hallottam, úgy látszik 

teljesen eltévesztettem az utat. Csendesen, nem kiabálva 

elindultam a táborba. Közelebb érve hallottam, már a neve-

met is kiabálták. Azt gondolták, az erdőben járok, és volt 

nagy öröm, mikor ellenkező irányból egyszerre csak elő-
bukkantam. Bár a feladatot nem teljesítettem, de ettől fogva 

sohasem estem kétségbe – nem egy alkalommal –, ha úgy 

hozta a sors, hogy erdőben kellett éjszakáznom. Különleges 

eseménynek számított, ha néha nem kellett egyedül járnom 

a Bükk, a Mátra, a Mecsek ösvényeit, mert az előzőket 

Dallos Lacival, míg a Mecseket általában kevésbé szabadon 

és Vass Annával együtt jártam. Persze, ha rendes szálláshely 

akadt, azt vettem igénybe, csak kivételesen, szükségmegol-

dásként az erdei éjszakázást. Mégis előfordult vaddisznó 

látogatás, Szentgotthárd környékén pedig egy határőrség-

látogatás is, hogy a szarvasokat ne is említsem a Mátrában.  

A cserkésztáborokon szívesen részt vettem. Persze rit-

kábban adódott emlékezetes esemény. Az 1933. évi gödöl-

lői dzsembori a sokadalmával vált különlegessé. Leginkább 

emlékezetes maradt számomra a megnyitáskor Baden 
Powel főcserkész és Horthy Miklós lovas alakja. 

A gimnáziumban az osztályfőnökömnél általában jól 

szerepeltem. A leckét rendszerint tudtam, mert otthon a 

fiatalabb nővérem, Marika mindig kikérdezte. Egyszer 

azonban mégis megtörtént, hogy Baghy tanár úrtól két po-

font kaptam. Felhívott, majd kihívott a katedra elé. Még 

jóformán oda sem értem, mikor már a másikat kaptam az 

ellenkező oldalról, a másik kezével. Nem emlékszem, mi 

volt a feladat, aminek elmulasztásáért akkor bűnhődtem, de 

tény, hogy hatásos volt: a bizonyítványomon nem volt nyo-

ma. 

Tanáraim közül Varga Bennót igen kedveltem. Mint 

cserkész sokat jártam a szabadba, szép növénygyűjteményt 

állítottam össze. A természetrajzi szertárba én jártam a 

tömött állatokért. Megmutatta nekem a növénygyűjteményt 

is, melyet egy volt erdész gyűjtött és a gimnáziumnak aján-

dékozott. Ezt a gyűjteményt még a híres botanikus Borbás 
Vince is ismerte, és Soó Rezső is látta. A gimnázium meg-

szűnése utáni időben az egri tanárképző ebből válogatott, s a 

többi az Agrártudományi Egyetem, (mai nevén a Szent 

István Egyetem) Növénytani Tanszékének törzsanyagát 

képezi. 

Az érettségi évében (1935), a húsvéti szünetben Dallos 

Lacival a Bükk útjait jártuk és éjszaka a Peskő barlangjában 

háltunk. Az idő nem volt kellemes, az égő tűz mellett nem 

fáztunk. Mikor azonban érettségi után a Ciszterci Rendbe 

jelentkeztem, eléggé rekedt volt a hangom. Nem is vettek 

fel a Rend növendékei közé, gondolom kórus-éneklésre nem 

látszottam alkalmasnak.  

Későn érő gyermek voltam, társaságba nem jártam, még 

az osztálytársaimmal is kevés kapcsolatot tartottam. Talán 

ez volt az oka, hogy kispapnak jelentkeztem. A másik ok 

mindenesetre édesanyám – igaz nem hangoztatott – kíván-

sága lehetett, ami ellen nem volt kifogásom. 

Egy évig a jelentkezés után mint cserkész tartottam a 

kapcsolatot iskolámmal. Lacival sokat jártuk a bükki erdő-
ket, sőt még a Mátrában is voltunk. 

A következő évben ismét jelentkeztem a Ciszterci 

Rendbe. Ekkor már felvettek. A rendi nevem Krizosztom 

lett. A felvételi alkalmával egy Ady verset mondtam: Havas 
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Krisztus-kereszt az erdőn / Holdas, nagy, téli éjszaká-

ban:…” Most nem volt rekedt a hangom, talán ezért kaptam 

az „aranyszájú” nevet. Nem tudom. 

Egy év noviciátus után már mint „klerikus” ideiglenes 

fogadalmat tettünk három évre. Ekkor már a novíciusok 

fehér ruhája helyett fehér-feketében jártunk. Két év telt el 

Zircen. A Rend Hittudományi Főiskolájának voltunk a 

hallgatói, majd felköltözködtünk Pestre a Bernardinumba 

ahol a hittudomány témáin kívül már az egyetemi tanulmá-

nyok kerültek túlsúlyba. Az egyetemen a tanárképzés már 

szakonként tagolódott, én a természetrajz és földrajz szakot 

választottam. Nemcsak azért. mert nekem ez a csoportosítás 

tetszett, hanem a Rend iskolái (gimnáziumai) is így igényel-

ték. A ruházatunk fekete papi öltözék volt, a fekete reveren-

da helyett a fehér-fekete csak kivételes ünnepnapokon volt 

szokásban. A négy év alatt, melyet mint egyetemi hallgató a 

Pázmány Péter Tudomány Egyetemen töltöttem, megismer-

tem a jövőbeli szakmám kiválóságait is, a gyengéit is. 

Vasárnaponként kijártam a Rend budai gimnáziumába, 

ahol Gimesi Nándorral, a gimnázium tanárával találkoztam. 

Érdekes ember volt. Sok mindennel tudott foglalkozni, ami 

a növények szaporodásával összefüggött. Engem akkoriban 

igen érdekelt a gerinces élőlények csontvázrendszere. Nála 

volt alkalmam, hogy egy teljes emberi csontvázat az ember-

tani tanszék anyagából összeállítsak. Nagyon büszke voltam 

az eredményre, mert jól sikerült. 

Már negyedéves voltam 1943-ban, mikor egy félreérthe-

tő helyzettel kapcsolatban a Bernardinum akkori vezetője, 

Horváth Konstantin úgy határozott, hogy el kell hagynom 

az intézetet, nem vagyok alkalmas arra, hogy a Rend nö-

vendéke maradjak. Ezt Gimesivel is megbeszéltem, ő sze-

rinte ez az intézkedés elhamarkodott volt. Én azonban ezt 

nem panaszképpen mondtam el neki, és a véleményét in-

kább a jóindulat jeleként értékeltem, bár a mai szemmel 

nézve: igaza volt. Elköltöztem gyorsan a Bernardinumból. 

A negyedik év végén voltunk az egyetemen. Mauritz Béla, 

az ásványtani és kőzettani vizsgám után megkérdezte tőlem: 

hogy, hogy civilben? Kiléptem, mondtam. És jól meggon-

dolta, folytatta. Igen, volt a válasz. 

A Rendtől kaptam egy rend ruhára pénzt, hiszen a régi 

civil ruha, amiben jelentkeztem, már nem volt meg. A Cisz-

terci Diákszövetségtől is kaptam ún. becsület-kölcsönt. A 

Növényrendszertani Tanszéken gyakornok lettem, ahol 

Szabó Zoltán volt a professzor. (Kb. két év múlva egy bom-

bázás alkalmával a szíve felmondta a szolgálatot.) 

Mint gyakornoknak, sok dolgom nem akadt, de a gya-

korlatokon mégis gyakran szerepeltem. Az anyag előkészí-

tése és néha még helyettesítés is feladatom volt. Évek múlva 

jót nevettem, mikor egy volt hallgatóm úgy emlegetett, 

hogy magam is csodálkoztam. A gyakorlaton éppen egy 

Sorbus-faj levelét kellett lerajzolni. Én az egyik rajzot egy 

sóhajtás után: „hová lettél Sorbus-levél?” megjegyzés kísé-

retében adtam vissza a készítőnek. A megjegyzésre évek 

múlva is emlékezett. 

A 2. világháború közvetlen előzményeként Magyaror-

szág visszakapta többek között Erdély egy részét is. Ez 

lehetővé tette, hogy a hallgatóság megismerkedjék egy év 

végi út kapcsán a Székelyföld tájaival – növényzetével. A 

népes csoportnak, mely erre vállalkozott én is tagja voltam. 

Ekkor történt, hogy a Szent Anna tónál járva – már a visz-

szaúton –, az erős szél egy faszilánkot a szemembe sodort. 

Ez látásomat lehetetlenné tette. Szerencsére az egyik közel-

ben levő hallgatólány – „A”-val jelzem a továbbiakban – 

kedvesen körülfogott, mikor látta bajomat. Aztán belém 

karolva vezetett le a völgybe Tusnádra az orvoshoz. A ked-

ves segítségből hamarosan barátság lett. Többször találkoz-

tunk, majd a családjánál otthon is meglátogattam. Szülei 

kedvesen fogadtak. 

Mint papnövendék halasztást kaptam a katonaság alól. 

Új helyzetemben ez megszűnt: besoroztak, s 1943 őszén be 

is vonultam, mint „karpaszományos” Veszprémbe, az ottani 

géppuskás századhoz. A bevonulást megelőző napon „A” 

elkísért a Múzeum körút és a Rákóczi út sarokig. A mai 

fiatalokról beszélgettünk. Ekkor „A” kettőnk kapcsolatára 

célozva mondta: a mi gyerekeinknek lesz majd példaképe, 

akire hivatkozhatok. Ezt a mondatot továbbiakban – szere-

lemről eddig szó sem volt köztünk – mint eljegyzést tekin-

tettem egész katonáskodásom alatt és azután is. Katonásdim 

alatt nem leveleztünk, ő sem látogatott, de akkori „eljegyzé-

sünket” ő is érvényesnek tekintette. Ezt tapasztaltam, mikor 

Szabó Zoltán professzorom halálának ürügyén kapott sza-

badságomat felhasználva – hosszabb idő után – őt is megke-

restem. 

 

Amikor a szovjet csapatok már Pest közelébe jutottak, 

az addigi jutasi tartalékos tiszti tanfolyamot, ahová akkor én 

is tartoztam, Pestre helyezték. A századunk szállása a 

Ludovika melletti mozi lett. Engedélyt kaptam, hogy meglá-

togassam a „menyasszonyomat”. (Csak most használom, 

utólag ezt a megjelölést.) A Bosnyák téri házba igyekeztem, 

és hamarosan német katonákkal találkoztam. Ők a kerteken 

keresztül engedtek tovább, mert a közeli utakon már szovjet 

katonák megjelenésére számítottak. A ház közelében egy 

kivilágított kapualjból orosz géppuska sorozatot kaptam, de 

a házat szerencsésen elértem. Bemenve, ott már mindenki a 

pincében volt. Vagy tíz perces „beszélgetés” után „A”-tól és 

a többiektől elköszönve visszaindultam. Az előbbi kapualj-

ból ismét egy sorozat üdvözölt, de most sem eredményesen. 

A németekhez visszaérve már másokat találtam az őrség-

ben. Engem letartóztattak. Reggel egy őr kíséretében a 

magyar csapatokhoz irányítottak. Egy utcahossznyira már 

magyarok voltak, bár vagy 50 méternyire ismét oroszok. A 

kísérőm a szovjet-házból kijövő katonát lelőtte. Viszonzásul 

három gránát jött. A ház tömve volt magyarokkal, mi ketten 

a szabadban voltunk: mindketten meg is kaptuk a magunk 

adagját. Én a bal oldalamon, a német jóval súlyosabban 

sérült. Több lövöldözés nem is volt. Kis idő múlva egy 

német páncélos jött. Mindkettőnket felvett: a németet az ő 
segélyhelyükre, engem pedig a miénkre szállított. Végül a 

parlament pincéjében levő ideiglenes kórházba kerültem. 

Kötszer még csak volt, de gyógyszer nem. Innen a Vas 

utcába vittek, ekkor már a szovjet csapatok egész Pestet 

elfoglalták. A köpeny és a ruházat részei mind a sebeimben 

voltak a fejemtől a bokámig, a bal oldalamon. A karom 

különösen sérült volt. Ennyi nap után teljes szepszistől 
tartottak, ezért csak egy megoldás volt: a karomat egy kis 

csonk kivételével levágták. A műtétet egy Romániából 

menekült orvos, Argyelán nevű, végezte. Most már értesíte-

ni tudtam a „menyasszonyomékat” is. Édesanyja kíséreté-

ben meg is látogatott. Az nap éjjel, mikor én őket megláto-

gattam a szovjetek a házat elfoglalták és a lányokat mind 

elvitték. (Édesanyja mondta el mindezt, mikor ő, valami 

miatt kiment a szobából.) A sebeim már gyógyulóban vol-

tak, mikor értesítést tudtam haza küldeni. Berci bátyám, a 

második legidősebb, jött értem egy kocsival, melyet egy vak 

ló húzott – a lovat vaksága miatt nem sorozták be –, s haza-

vitt. Ez már ’45 tavaszán volt. A legnagyobb sebem, a bal 

karomé is, úgy-ahogy begyógyult. 

 

 

Otthon Egerben, az egyik alkalommal Berci bátyám fe-

lesége volt családját látogattam meg. Hazafelé tartva egy 

rendőri razziába botlottam. A kórházi igazolásom nem volt 

elég. A rendőrségen egy törekvő próbarendőr jegyzőköny-

vet vett fel, majd másnap reggel már az ügyészségre kísér-

tek. Az ügyészt – érdekes találkozásként – szintén Tóth 

Sándornak hívták. Míg sorra kerültem – biztos ami biztos , 

cipőfűzőmtől és nadrágszíjamtól meg kellett válnom. De 

amikor rám került a sor, a kihallgatáson kiderült, hogy tény-

leges katonaidőmet töltöttem sebesülésem idején, és nem 

önként jelentkeztem katonának. Ellenem nem volt semmi 

vád, sem a sebesülés előtt, sem utána. Ezért az ügyész azon-
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nal szabadon bocsátott. Hazamentem. Másnap azonban jött 

értem egy rendőr, s vitt fel a várba, ahol az üres laktanyában 

internáló tábort rendeztek be. Itt voltam egész nyáron át. A 

többiektől el voltam különítve, nem tudom, miért. Őket 

időnként elvitték munkára, engem nem, talán a rendőrségen 

is akadtak, akik nem értettek egyet az én fogva tartásommal. 

Nem tudom. Mindenesetre megengedték, hogy nekem egy 

német növényrendszertani szakkönyvet otthonról behozza-

nak. Sőt egy kis füzet is rendelkezésemre állt, amibe a né-

met szöveget fordítgattam, így volt egy kis elfoglaltságom. 

Ősszel a politikában némi fordulat történt, aminek eredmé-

nye az lett, hogy aki ellen nem volt valami vád, azt kienged-

ték. Én is közéjük tartoztam. 1945/46 telét így otthon, szüle-

im házában töltöttem a Kertész utcában. 

Kitavaszodott, s én jelentkeztem régi munkahelyemen, a 

pesti egyetem Növényrendszertani Intézetében, ahol 

Andreánszky Gábor volt a tanszékvezető professzor. 

Az akkori állapotok – az egyetemeken is – elég sok fur-

csaságot hoztak. Így például a legtöbb tanszék előadótermé-

ben kirakták Sztalin képét. A növényrendszertani előadóban 

ezt nem lehetett megtenni a szekrények miatt, amelyek min-

den valamire való helyet teljesen elfoglaltak. A tábla felett 

meg egy régebbi professzor intézkedése folytán egy hatalmas 

algapéldány foglalt helyet. Ezt Andreánszky baráti társaság-

ban külön, mint sikert emlegette: hiszen ő nem tehet arról, 

hogy nincs hely a tanszék előadójában a Sztalin képe számá-

ra. Ez lett az ő „pechje”. Soó Rezső, hogy a politikai szem-

pontból megváltozott minisztériumi helyzetét, amit az ő nyu-

gati „kirándulása” okozott, jóvátegye, sőt javára fordítsa. Egy 

értekezlet alkalmával feltette a kérdést: „Gábor, mi van a 

Sztalin képpel, hogy nincs kitéve a növényrendszertani elő-
adóban?” Közvetlen közelében ott volt a minisztérium képvi-

selője. Andreánszky nem suttogott, hanem úgy, ahogy előad-

ni szokott, vázolta a helyzetet, nem titkolva örömét a helyzet 

ilyen alakulása miatt. Így a minisztérium képviselője mindent 

készen kapott Andreánszky elbeszélése nyomán ahhoz, hogy 

nyugdíjazzák. Helyébe Soót tették meg tanszékvezetőnek, aki 

ezzel is alkalmasnak bizonyulta párt terveinek szolgálatában. 

(Az egész történetet már később hallottam, mikor nem voltam 

az Intézet tagja.) Mint erre a korra jellemző érdekességet 

említem itt meg.  

Részben ez volt az oka annak, hogy a magam sorsában 

is a régi helyzeteket új értékeltem. Számíthatok arra, hogy 

valaki, akinek esetleg a „lábára lépek”, emlékezni fog: – az 

egri ciszterci gimnáziumban értem; – hét évig a Rend jelölt-

je gyanánt reverendát viseltem; – mint katona a szovjet 

hadsereg ellen harcoltam (és veszítettem el a bal karomat). – 

Ezek közül akár egy is elég ahhoz, hogy…  

Volt középiskolai tanáraim sorsa, akik papok voltak, és 

akiket egyenként és összességükben is sokra tartottam, 

egyeseket még szerettem is, vagy példaként szolgáltak szá-

momra, hogyan lettek kezelve… Ez semmi jóval nem bizta-

tott. Féltem. Hiszen mindig akadtak, ha épp szükség volt 

rájuk, olyanok, akik, hogy saját magukat mentsék, mindenre 

vállalkoztak. Annyira féltem, hogy „A”-val tartott kapcsola-

tomat is úgy tekintettem, az ő jövőjét nem szabad az 

enyémmel összekapcsolnom: jobb sorsot érdemel az, akit 

szeretek, aki rám bízza az életét. 

Ekkoriban emlegették, hogy Jávorka Sándor olyan fia-

talembert keres, aki Gödöllőn a mézelő növényekkel foglal-

kozna. A sors útmutatásának, egyben a menekülés módjá-

nak tekintettem a hírt. Mikor hallottam, hogy lakás is van, 

akkor határoztam. Az eddig dédelgetett „A”-val való kap-

csolat teljesen sikertelennek, sőt veszélyesnek tűnt. Nem is 

saját sorsom felől szemlélve – hiszen ahogy lesz, úgy lesz – 

hanem a mi közös életünk szempontjából. Döntenem kellett: 

Gödöllőt választva eltűnök az egyetemi küzdőtérről, de 

azért fizetnem kell. Az utolsó találkozásunkkor azzal bú-

csúztam el „A”-tól, hogy nem jövök többet. Ezt pontosan 

meg is tartottam. Arra számítottam, hogy „A” családja segít 

majd abban, hogy elviselje a változást. Kitűnt, hogy igazam 

volt. Családja sokkal többet törődött ezután vele, és átsegí-

tette őt ezen a helyzeten. Én pedig kerültem az olyan alkal-

makat, hogy találkozhassunk. Évek múlva egy egyetemi 

rendezvényen találkoztam vele véletlenül. Férje társaságá-

ban volt, s úgy tűnt, hogy tanártársában megtalálta élete 

lehetőségét. 

Két éven belül megnősültem. Választottam egri volt, 

akivel elég gyakran találkoztam régebben a Kertész utcá-

ban. Az utca alsó végén levő malomban volt adminisztrátor. 

Édesanyjával élt, az apja a háború első áldozatai között volt. 

Az 1950-ben kötött házasságunk óta a Kisállat-tenyésztési 

Kutatóintézet Méhtenyésztési Osztályán dolgozva a Méhé-

szeten laktunk. Két év múlva született Edit kislányunk. 

Közben egyetemi doktor lettem, a doktori dolgozatom címe 

A Kárpát-medence Nectria fajai volt. (Nectria a mikroszko-

pikus gombák egy fajtája – a szerk.) A dolgozaton már több 

éve munkálkodtam, a Természettudományi Múzeum Nö-

vénytári és az egyetemi Növényrendszertani Intézet anyaga-

it felhasználva. Néhány fajnak sikerült friss anyagát is be-

gyűjteni a Bükkben, ahol közben sokszor megfordultam. 

A méhészeten a mézelő növényekkel foglalkoztam. Fő-
nököm Örösi Pál Zoltán volt. Ő elég sokat volt távol, mert a 

méhészek igen igénybe vették. Így alkalmam volt a mézelő 
növényeken kívül a mikroszkopikus gombákkal is – nem-

csak a doktori értekezésemben tárgyalt fajokkal – foglal-

koznom. Ezek nagyon érdekeltek. A mézelő növények 

közül különösen a lucerna és a gyapot volt az, amelyekkel 

kapcsolatban Örösi eredményt várt tőlem. A kb. két év alatt, 

míg ezekkel bajlódtam, rájöttem, hogy a lucernát csak a 

vadon élő méhek látogatják, mert a mézelő méh rövid szi-

pókája nem éri el a virág mélyén levő nektáriumot. A gya-

pot virágját látogató vadméhek pedig a gyapotvirág szélesre 

tárt szirmain közelítik meg a nektáriumot, úgyhogy a virág 

közepén egy oszlopban elhelyezett bibéhez és portokokhoz 

véletlenül sem érnek. Mikor ezt számos kísérleti megfigye-

lés eredményeként papírra vetettem, Örösi nem volt mun-

kámmal megelégedve. Csodákat várt, és nem tényeket. 

Mikor azután a minisztériumi oldalról a kísérleti intézmé-

nyek túlzott létszámát kezdték emlegetni, könnyen vált meg 

tőlem. Járkálhattam állás után. Végül is a szomszédba, az 

ún. Baromfi telepen, a gazdaság állományába kerültem. Egy 

ideig amolyan gondnokféle voltam: az egyetlen személy-

szállító fogat felett rendelkeztem. Többször az orvost kellett 

kihozni a Baromfi-telepen lakók számára, vagy beszállítani 

a beteget, ha úgy hozta a sors. A gyerekek iskolába szállítá-

sán kívül a minisztériumból érkezőket is ez a kétlovas fogat 

szállította, legfeljebb a járművet kellett a célnak megfelelő-
en változtatni. Aztán halászmester is voltam. A halak részé-

re szemes takarmányt kijuttatni sokszor nem is volt könnyű, 
de különösen nehéz feladatot jelentett a „felszabadító hadse-

reg” tagjainak a horgásztevékenysége. Törzskönyvvezető is 
lettem az állattenyésztésnél. Én ellenőriztem a zsírszázalé-

kot a tejben, a tojástermelést a baromfitelepen, hogy egyéb 

feladataimat ne is említsem. 

1958-ban a Természettudományi Múzeum Növénytárá-

ba mikroszkopikust kerestek, és engem a disszertációm 

alapján kerestek meg. Így kerültem vissza Pestre. A doktori 

téma után újabb területeket is célba vettem. Sikerült tevé-

kenységemet kevéssé feltűnően, de eredményesen végez-

nem. A tárvezetőm kezdetben Zólyomi Bálint volt, akit 

Szujkóné Lacza Julia követett. Az utóbbinak kandidátusi 

disszertációját beadás előtt, csak stilisztikai szempontból, én 

javítgattam. 

Egy unokaöcsém, a legidősebb élő bátyám fia, Tóth 
András, mint a kertészeti kar hallgatója 1956 után Svájcban, 

a zürichi Gäumann-intézetben dolgozott. Olvasva a Zeller 

L.-val közösen írt „Bánhegyia, eine neue Gattung der 

Lecanorales” című dolgozatomat, levélben föltette a kér-

dést: nem lenne-e kedvem egy tanulmányútra a zürichi 



2010. KARÁCSONY Egri FEHÉR/FEKETE 17 

 

Gäumann Institut-ba. Igenlő válaszomra egy hivatalos le-

vélben meghívtak. Magam is meglepődtem, mikor a kiuta-

zási engedélyt megkaptam. Az a három hónap, melyet Zü-

richben, Svájcban töltöttem, döntő volt további életemben. 

Nem csupán a szakmai tapasztalatokra gondolok, hanem 

főleg arra, hogy ember voltomban ekkor erősödtem meg. 

Mikor a három hónap végén – nem hivatalosan –, egy mel-

lettem ülő munkatársam kérdezte, tényleg hazautazom-e 

másnap, könnyű szívvel feleltem: igen, hiszen vár otthon a 

felségem és a kislányom. Bandit is hívtam, de ő nem vállal-

kozott a hazajövetelre. (Később, több év múlva mégis haza-

jött, nagybetegen. A hazai földben nyugszik.) 

 

A vizek gombáiról rövid emlékezésképpen csak annyit, 

hogy arról csak 1942 után érdemes beszélni. Ekkor jelent 

meg ugyanis Ingold témaindító közleménye. Hazánkban az 

első vízigombás adataink Bánhegyitől származnak. Én az ő 
nyomán haladva az ország hegyes-erdős területe vízfolyása-

inak vizsgálatát kezdtem el. Ez a munka akkor vált igazán 

lendületessé, mikor a Növénytártól megválva utódom, 

Gönczöl János a Börzsöny vizeit kezdte vallatni. Ettől 
kezdve néha közösen, de legtöbbször egyedül is, igyekez-

tem elsősorban habmintákat gyűjteni. Így jött össze kandi-

dátusi értekezésem anyaga. Évek során 224 mintát elemez-

tem. A munka összesen 3170 adat összegyűjtése után 1997-

ben került bírálók kezébe. A 6 fényképpel és 27 táblán raj-

zokkal illusztrált dolgozatra még most is bizonyos megelé-

gedéssel gondolok. 

A kandidátusi dolgozatban még csak előzetes jelzésként 

szerepel az a gomba, melynek leírása már megjelent azóta, 

Vargamyces aquaticus névvel. (Kedves tanárára, Varga 

Bennóra emlékezve nevezte el – a szerk.) Jól sikerült fény-

képe már a kandidátusi dolgozat 6. felvételeként megjelent a 

szerzők (Dudka) és Tóth nevének kíséretében. Eredetileg a 

Dunazug patakjaiban, majd több helyen is megtaláltam ezt a 

gombát. 

 

A rövidségre törekedve szeretnék beszámolni arról, mi-

vel töltöttem el annyi időt a kandidátusi dolgozat elkészítése 

óta. A mikroszkopikus gombák hazai előfordulásáról adato-

kat iparkodtam gyűjteni. Moesz Gusztáv, nagynevű elődöm, 

1934-ben a történelmi Magyarország területéről mindössze 

22 400 gombát tudott felsorakoztatni, de én biztosnak vél-

tem, hogy ennél jóval több gombafajt lehet majd találni a 

Csonkaország határain belül is. 

Munkám érdekében gyűjtöttem élő és elhalt növényi ré-

szeket, később a szabadban élő állatok trágyájának kiszáradt 

maradékát, s legutóbb a szél közvetítése révén a levegő 
gombáit is. A coprofil (trágyalakó) gombák irodalma talán 

még gazdagabb, mint a vizeké. A vadon élő állatok trágyája 

kiszáradva (csak a növényevőket vettem figyelembe) köny-

nyen gyűjthető.  
A Cordana nemzetség jó ideig egy faj nevéről volt is-

mert. Egy Bakonyban gyűjtött fadarabkán azonban Cordana 

crassa Tóth néven új fajként közöltem 1975-ben. Úgy 7– 8 

év múlva jelent meg M.B. Ellis és J.P. Ellis könyve 

(Micromycetes on land-plants, 1985), amely már az általam 

adott nevet használta.  

 

Bizonyos gombák konidiumainak, spóráinak jelenléte a 

levegőben ismert egészségügyi következményekkel járhat. 

A gombák azonosítása a spórák vagy kondiumok alapján 

nem könnyű feladat. Szerencsére az egészségügy igényei 

általában csak a nemzetségig terjednek. Nem lehet kizárni, 

hogy a tömlősgombák vagy esetleg rozsdagombák vagy 

üszöggombák is okozhatnak allergiát, de ez ritkább. Vizsgá-

lataim során mindössze Paks és Budapest egy-egy évi ciklu-

sában volt alkalmam Járainé dr. Kolódi Magda jóvoltából 

megfigyelni a levegőminták gombáit.  

A gyűjtött növénymaradványok között hamarosan a ho-

mokon előforduló növények maradványai vonták magukra a 

figyelmemet. Különösen a Fumana probens tűnt ki több, 

addig ismeretlen mikrogombájával. A névsort még tovább is 

lehet növelni, további vizsgálatokkal. Erre megvan a lehető-
ség, mert Magyarországon elég sok a homokos terület. 

Vannak az említetteken kívül olyan gyűjtések, melyek – 

a földrajzi távolságon túl még sajátságos előfordulással is 

meglepőek. Ilyen például a Boerlagiomyces websteri esete 

is. A Mycologia című folyóirat 1995 évi kötetében Ameri-

kából írták le a gombát, víztározóból. Én egy odúból előke-

rült cseresznyemagon, Vas megyében gyűjtöttem, tenyész-

tettem ki. Az azonosításról a Mycologia Balcanica 2009-i 

kötetében számoltam be.  

Az érdekes, és szakmailag is meglepő esetek sorozatát 

megszakítva az algológia (a moszatok (algák) kutatása – a 
szerk.) területére térünk át.  

A méhészeti telepen levő lakásunk már csak nehezen 

volt tartható. Azt reméltem, hogy a feleségem révén, aki az 

Agráregyetemen dolgozott, a Gödöllőn induló lakásépítési 

programból mi is lakáshoz juthatunk. Előnyösnek látszott, 

ha én is Gödöllőn vállalok munkát, és részt veszet az MTA 

által támogatott alga-adatgyűjtési tervben, melynek letéte-

ményese-tervezője Hortobágyi Tibor, az Agráregyetem 

Növénytani tanszékének professzora volt. Ezért 1967-ben 

kiléptem a növénytári állásomból és tudományos segéd-

munkatársi beosztást vállalva MTA alkalmazott lettem. Az 

egyetemen az első éves hallgatók egy csoportját is oktattam. 

A munka jóval több időt igényelt mint gondoltam. Bár ma-

gam a munka szervezését végeztem, de a munka kiadása, a 

gépelés lyukkártyájainak ellenőrzése és rendszerezése idő-
igényes volt. A kb. 63 ezer kész kártya végül is a Növény-

tárba került; 1977-et írtunk. Az az elégtételem is megvolt, 

hogy a munka végén, befejezésképpen én ismertethettem, 

mint a Botanikai Szakosztály titkára, a nevemet viselő 
Scenedesmus fajt (Scenedemus tóthii Hortob.) 

Mindenesetre a kész lakást megkaptuk, 1970-ben. 

Az I. magyar Mikológiai Konferencia elismerő okleve-

lében több évtized tudományos munkásságot említ nevem-

mel kapcsolatban. Tény, hogy a kandidátus megszerzése óta 

alig volt Magyarországon mikológiát is érintő megmozdu-

lás, amiben nem vettem részt: Bakony-kutatás, Alpokalja-

program stb. A tevékenységem nem szervezésre értendő, 
hanem elsősorban adatgyűjtő munkára. A különböző lehető-
ségeket kihasználva szívesen vettem részt társas kirándulá-

sokon is, hogy helyismeret birtokában önállóan is tudjak ott 

tevékenykedni, ha munkám úgy kívánja. Munkámhoz anya-

got sokszor magam is gyűjtögetve szedtem össze, ha a kö-

rülmények lehetővé tették, akár szabadban éjszakázva is. 

Ezek és a többi alkalmakon gyűjtött anyagok most már 

meghaladják a 16 ezres sorszámot. Ebben nincs benne a 

kandidátusi dolgozatban összehordott anyag, mert ennek 

nincs herbáriumi anyaga.  

1980 óta vagyok nyugdíjban. 1999-ben kaptam meg a 

Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitűntetést. A 

2000. évben lettem a MTA doktora. Ez utóbbi elnyert dok-

tori cím nem jelenti azt, hogy a munkát most már abba 

hagyhatom, mert vannak befejezetlen dolgaim, melyek még 

munkámra várnak. Maga az ún. nagydoktori disszertációm 

címe sem utal másra: „Mikrobiális diverzitás tanulmányok 

gombákon”. Ennek 28. lapján szerepel a mondás: „egy 
témát csak elkezdeni lehet, de befejezni nem”. 
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EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN A 2010/11-ES TANÉVBEN 
VENI SANCTE-TÓL KARÁCSONYIG … 

SZEPTEMBER 
1.  Veni Sancte – ünnepi szentmise a bazilikában. Az első tanítási nap az iskolában. 
3-17. Utazás Angliába. Örsiné Mohl Szilvia tanárnő vezetésével öt szaktanár kíséretében a 10.A, C, E és K 

osztályból 73 tanuló az angliai Broadstairs város Kent School iskolájában kéthetes angol nyelvi gya-
korlaton vett részt.  

OKTÓBER 
1.  A tavasszal végzett diákjaink találkozója. 

„Akik ma eljöttek, végérvényesen gárdonyis diákok maradtak, mert itt nőttek fel, innen indultak, s meg-
hallották iskolájuk hívó szavát.”- kezdte dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő annak a kb. 60 diáknak a 
köszöntését akik elfogadták az iskola meghívását erre a délutánra. Majd megkérte őket arra, hogy 
önálló életük első lépeseinek tanulságait, első élményeit osszák meg egymással, s adjanak tanácsot 
az ebben a tanévben érettségizőknek. 
A találkozó ünnepélyességét az adta meg, hogy iskolánk kórusa Bisztriczki Zoltán tanár úr vezényleté-
vel kis műsort adott, és Horváth Ráchel tanuló Weörös Sándor Rongyszőnyeg című művéből mondott 
részleteket. „Soha ne feledjétek el, hogy Egerben tanultatok a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium-
ban! S bárhova is kerültök, mindig kell, hogy ti magyarok legyetek. S mi mindig visszavárunk bennete-
ket”– zárta a közös együttlétet igazgatónő. 
A diákok az osztályfőnökeikkel a volt osztálytermeikbe mentek, ahol néhány kérdeses kérdőívet töltöt-
tek ki. Majd megkapták a tavalyi tanév eseményeit összefogó és bemutató évkönyvet. És biztosan to-
vább folytatták az élménybeszámolóikat... 
Az iskolavezetés azt tervezi, hogy jövő év októberének első péntekjén újból lesz „végzős találkozó”.  

Ez a már több éve megismétlődő találkozó alkalmas lehetne arra is, hogy a Diákszövetségünk a végzős 

gárdonyis diákokat beszervezze. 

2.   Nagymarosi találkozó. Iskolánkból 14 fő vett részt e programon. 

22 Fogadalomtétel A rádiós 56-os megemlékezés – melyet Árvainé Kovács Krisztina tanárnő szerkesz-
tett – meghallgatása után iskolánk polgárai a bazilikába vonultak, hogy részesei legyenek a legfiata-
labb tanulóink a fogadalomtételének. A szentmisét Soós Tamás atya celebrálta. A szentmise után 
Csizmadia Benedek 7.C osztályos tanuló elszavalta Ágoston Julián Prológ című versét. 

25.  Városunk általános iskoláinak kórusai közös jótékonysági koncertet adtak a díszteremben a 
vörösiszap károsultjainak javára. 

29.  Gárdonyi-nap. Iskolánk névadójának halálára emlékeztünk az Isten rabjai című regény dramatizált 
feldolgozásának előadásával. 

NOVEMBER 
18.  Ünnepi megemlékezés Szent Erzsébetről a díszteremben. 
22.  Véradás, amelyen 41 tanulónk vett részt. 
24.   Videokonferencia a lengyel testvériskolával. 

DECEMBER 

2.  Az 5. és a 9. osztályosok bemutatkozó műsora a díszteremben, és ismerkedési bálja a kollégium 
ebédlőjében. 

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

16.  A 12. évfolyam osztályai számára lelki nap, amelyet Demkó Balázs görögkatolikus atya tartott a dísz-
teremben 

17.  Karácsonyi koncert a Szent Bernát templomban 
18.  Lelki nap a Gárdonyiban Az idei lelki napon a tornaterem mindkét szintjén, a díszteremben és a régi 

fizikaiban voltak programok. Az előadók: Galo Gábor atya, a bazilika káplánja; Varga József atya, a Jé-
zus Szíve Plébánia káplánja; valamint Huszár Géza Lőrinc O.Cist atya volt. 

 
 
 

 

„EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN” oldalait az iskolában havonta megjelenő (MAG – Mindennapok A Gárdonyiban) 
internetes diákújságból állítottuk össze Kovács Ottó tanár úr szíves közreműködésével. 

Az iskola életéről részletesebb beszámoló az iskola honlapján 
– http://www.gardonyi-eger.sulinet.hu - ISKOLAÚJSÁG linken – olvasható.  

 

 



2010. KARÁCSONY Egri FEHÉR/FEKETE 19 

 

„Olyan ország nem volt, amely azért ment volna tönkre,  
mert kulturális célokra áldozott” 

Emlékezés gr. Klebelsberg Kunó kultuszminiszterre (1875-1932) 
 

Gr. Klebersberg Kúnó munkásságát hosszú, kény-
szerű hallgatás után növekvő érdeklődéssel ismeri fel az 
utókor, s mostanában egyre többet olvashatunk az ok-
tatás minden területén végzett tevékenységéről. Diák-
szövetségünk számára különös jelentőséggel bír szemé-
lye, hiszen 1922-ben, mint székesfehérvári ciszterci 
gimnázium egykori diákja, akkori belügyminiszter, 
egyik kezdeményezője volt a Ciszterci Diákszövetség 
megalakításának. Mint vallás és közoktatásügyi minisz-
ter iskolánkat is meglátogatta 1926 márciusában.  

Köszönettel vettük és a helyhiány miatt némi rövi-
dítéssel közöljük dr. Schneider Imre a pécsi orvostu-
dományi egyetem emeritus professzora, piarista öreg-
diák írását Klebersberg munkásságáról. 

  
Hazánk történetében az I. világháború elvesztése, a 

Monarchia politikai, ill. gazdasági egységének felbomlá-

sát is jelentette. A negatív következmények végtelen sora 

állt elő: több mint 500.000 hősi halott, ill. súlyos sebesült, 

szétesett családok, mérhetetlen szegénység, munkanélkü-

liség, éhínség, kiszolgáltatottság, stb. Az eseményeket 

súlyosbította, hogy a vesztes háború végére, annak ered-

ményeként Magyarországnak 1918 végétől 1920. február 

végéig nem volt kormánya, nem volt a külföld felé képvi-

selete. 

1920. június 4-én kellett aláírni a békediktátumot, 

amely teljesen reménytelenné tette sokak életét.  

1921 nyarán megalakult a végleges, Bethlen István 

vezetésével alakult kormány, amelyben gr. Klebelsberg 

Kunó fél évig belügyminiszter volt. Ezt követően a mint-

egy 25 esztendőn át közigazgatási és államszervezési 

gyakorlatot szerzett és jogi végzettséggel bíró gr. 

Klebelsberg Kunó vallás-, és közoktatásügyi miniszter lett 

(a miniszter a XX. század első évtizedében a Boszniában, 

Szlavóniában élő magyarok támogatására létesült Julián 

Egyesületet vezette és amellett a Duna Gőzhajózási Tár-

saság alkalmazottak gyermekeinek taníttatását támogatta; 

Pécsett a Julián Egyesület keretében impozáns kollégiu-

mot építtetett fel). Az ő érdeme volt, hogy igen határozot-

tan fellépett a defetista nézetek és a spengleri nézetek 

ellen. Meggyőzte mind a Kormányzót, mind a miniszter-

társait, hogy az akkori kétségbeejtő helyzetből a kultúra, a 

művelődés építése révén van kilábalás. Nem lehet eléggé 

hangsúlyozni a háttérként szereplő hatalmas munkanélkü-

liséget, szegénységet, reménytelenséget, a jövő kilátásta-

lanságát, amelyet tarkított még a nagybirtokrendszer nyű-

gében élő kiszolgáltatott mezőgazdasági dolgozók hatal-

mas tömegének nehéz sorsa. Klebelsberg Kunó munkatár-

saival legelsőként a kulturális felemelkedés realizálása 

céljából programot dolgozott ki, amely mind a felső-, 

mind a középiskolai-, és népiskolai oktatást foglalta ma-

gába. Ugyanakkor ki kell emelni, hogy a határozott veze-

tési irány megjelenése hatására Trianon után az országban 

– a cinikus sajtótámadások és durva támadások ellenére – 

jelentős összefogás jött létre pl. a munkanélküliség enyhí-

tésére szolgáló építkezés formájában. Ekkor épült fel pl. a 

krisztinavárosi Telefonközpont, Magyar Nemzeti Bank 

épülete, stb. Az oktatási rendszer infrastruktúrájának 

megalapozásával párhuzamosan hatalmas összefogás 

alakult ki az országban és ekkor létesültek pl.: Szombat-

helyen (főleg magánerőből) a Markusovszky Kórház, 

Esztergomban a ferences gimnázium. 1927 őszén Budán 

Klebelsberg Kunó tette le a ciszterci gimnázium  alapkö-

vét és két év múlva elkezdődhetett az oktatás az intéz-

ményben. A felekezeti ellentéteket mindenképpen ki 

akarta kerülni a miniszter és támogatást nyújtott pl. a 

sárospataki református kollégium Angol internátusának 

építéséhez éppen úgy, mint a budapesti Országos 

Rabbiképző Intézet működéséhez is. 

Klebelsberg Kunó iskolareformjának „műszava” volt a 

kultúrnacionalizmus; megfogalmazása szerint a neonacio-

nalizmus a korábbi idők szónokló, ünneplő, kesergő és 

civódó hazaszeretetével szemben a munkás hazaszeretetet 

hangsúlyozta. Meggyőződése volt, hogy realizálni kell azt 

a tényt, hogy nem rendelkezünk számottevő anyagi-

gazdasági értékekkel, de ugyanakkor hatalmas kulturális 

értékek, kincsek birtokosai vagyunk. A miniszter számára 

világos volt, hogy a nemzet számára végzetes lenne, ha 

megszakadna a magyar társadalom polgári fejlődésének 

folyamata. Ugyanakkor szorgalmazta az értelmiségi réteg 

összetételének felfrissítését. Az 1920-as évek végén 

Klebelsberg politikájában merült fel, majd halála után 

nagyrészt folytatódott az a tendencia, hogy a tudatos te-

hetségkutatással, tehetséggondozással a paraszti osztály-

ból is minél nagyobb számban válogassák ki és taníttassák 

az értelmes fiatalokat. Klebelsberg Kunó népoktatásának 

alapját képezte, hogy szabad utat és lehetőséget adott a 

polgári osztályba lentről történő természetes, több generá-

ción át tartó bejutási folyamatnak és törekedett arra, hogy 

a földműves-, és munkásfiatalok, ha saját társadalmi 

közegükben maradnak, kapjanak alapos műveltséget és 

álljon számukra rendelkezésre megfelelő oktatási intéz-

ményrendszer. 

Mik voltak Klebelsberg Kunó és munkatársai munká-

jának eredményei? 

l. Felsőoktatás. 

A miniszternek különös gondja volt a a négy egyetem, 

de különösen a három vidéki egyetem elhelyezése, felépí-

tése. A Debrecenben 1912-ben alapított és építkezésében 

előrehaladott egyetem építkezését befejezve 1926-ban 

avatták fel az intézményt. A Trianonban aláírt békediktá-

tum következtében menekülésre kényszerített pozsonyi 

tudományegyetemet Pécsett telepítette le. Pécsett már 

1922 júliusában tárgyalt gr. Zichy Gyula megyéspüspök-

kel és Nendtwich Andor polgármesterrel az egyetem 

elhelyezéséről és itt 1923. október 14-én megnyitotta az 

első tanévet. Szegeden az ideiglenes jelleggel elhelyezett 

klinikák és intézetek mellett 1926. október 5-én 
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Klebelsberg ünnepélyes keretek között letette az első 

klinika (gyermekgyógyászati klinika) és ezzel az egyetem 

alapkövét. Szegeden Somogyi Szilveszter polgármester 

áldozatvállalása tette lehetővé a menekült egyetem letele-

pedését. Szeged nemcsak az építési költségek felét vállal-

ta magára, hanem – többek között – a klinikák építkezése 

céljából kiterjedt és értékes területet is biztosított. A pro-

fesszorok és családjuk elhelyezése érdekében egy bérhá-

zat építtetett és 50 éven át évi 25 vagon búza értékének 

megfelelő pénzt ajánlott fel a költségek fedezésére. A 

selmecbányai bányászati és erdészeti akadémiát 

Klebelsberg Kunó Sopronban helyezte el; ugyanitt kapott 

helyet az evangélikus teológiai kar, amely a pécsi egye-

tem kihelyezett fakultása lett. A miniszter többször hang-

súlyozta, hogy „a kultúra nem olyan kincs, amelyet puszta 

őrzéssel meg lehet tartani; az egyetemeken kutatni kell ”. 

A miniszter figyelt fel az Angliában dolgozó fiatal Szent-

Györgyi Albertre, akit meghívott Szegedre és a Kémiai 

Intézet tanszékvezetőjévé nevezett ki. A miniszter alkotá-

sai közé tartozik a szegedi Dóm köré épült elméleti inté-

zetek tömbje, ill. a Nemzeti Emlékcsarnok, ahol a nemzet 

notabilitásainak szobrai, büsztjei kerültek elhelyezésre. 

Szegeden az egyetem ünnepélyes felavatására 1930 októ-

berében történt a Dóm téren a templom felszentelésével 

egy időben. Pécsett a hallgatók kollégiumi elhelyezését 

biztosította a Szent Mór kollégium felépítésével. Buda-

pesten megnyitotta a Testnevelési Főiskolát és előcsarno-

kában helyeztette el az olimpiákon aranyérmet nyert spor-

tolók nevét feltüntető márványtáblákat. 1930-ban épült fel 

az Országos Levéltár modern épülettömbje. Az elveszett 

ógyallai csillagvizsgáló helyett a Svábhegyen építtette fel 

az új hasonló kutatóhelyet. Hatékony kultúrdiplomáciai 

munkát folytatott és megalkotta a Collegium Hungaricum 

(CH.) rendszert. Berlin-, Bécs-, Rómában külön intézetek 

létesültek, ahol a külföldi ösztöndíjasok szállást, ellátást 

és a gazdag könyvtárukban kutatómunkához kaptak lehe-

tőséget. Hasonló intézetek létesültek pl. Párizsban is és  

lehetőséget biztosítottak tudóscserékre Görög-, és Finnor-

szág között kölcsönös ösztöndíj rendszer keretében. E 

rendszerben kaptak életre szóló indíttatást bölcsészek, 

orvosok, természettudósok, teológusok, képzőművészek, 

stb. és így nyertek továbbképzést pl.: Kosáry Domonkos, 

Soó Rezső, Keresztury Dezső, Szőnyi István, Melocco 

Miklós, Aba-Novák Vilmos, Nárai-Szabó István, Szent-

Györgyi Albert, Vilt Tibor, stb. Babits Antal, Issekutz 

Béla, stb. A Népszövetség a pénzügyi stabilizáció céljából 

hazánkba delegált főbiztosa, Jeremiah Smith tiszteletdíját 

nem vette fel, hanem egy alapítványba fektette és a 

Rockelfeller ösztöndíj mellett ez is lehetőséget adott arra, 

hogy  fiatal magyar szakemberek (mérnökök) az USA-

ban képezzék tovább magukat. Fontos tény, hogy CH 

mintegy 2500 szakember tanulmányútját tette lehetővé.  

A miniszter létrehozta az ún. Gyüjteményegyetemet, 

ahová azok az intézmények (Szépművészeti Múzeum, 

Országos Levéltár, Egyetemi Könyvtár, stb.) tartoztak, 

ahol nem volt feladat az oktatás, de ezek a helyek is bizto-

sították a kutatómunkát. Jelentős támogatást nyújtott 

Klebelsberg Kunó a nehéz helyzetbe jutott MTA-nak. 

Klebelsberg Kunó 1923-ban létrehozta az öt évfolya-

mos korszerű tanítóképző intézetet és megalapította Sze-

geden a tanítóképző-intézeti tanárok képzésére szolgáló 

kollégiumot és négy évfolyamossá tette, minőségileg 

újjáfejlesztette az óvónőképző rendszert.  

2. Középiskolai oktatás 

A középiskolai reformok keretében Klebelsberg létre-

hozta a humán és reálgimnáziumokat + reáliskolákat. (A 

reálgimnáziumokban a latin alapokra épített modern hu-

mán műveltség megszerzése került előtérbe; a reáliskola a 

matematikára és természettudományokra támaszkodó 

általános műveltség megszerzését jelentette). Klebelsberg 

meggyőződése volt, hogy a reálgimnázium az, amely élő 

nyelveket beszélni tudó, cselekvőképes nemzedéket tud 

felnevelni. A miniszter bővített a polgári iskolák számát, 

amelyekkel az volt a cél, hogy a szerényebb kulturális 

igényű polgári társadalmi réteget főleg a gyakorlati mű-

veltség magasabb színvonalára emelje. (A leányiskolák 

vonatkozásában abban az időben gimnáziumok, latinmen-

tes líceumok és leánykollégiumok voltak). A kisbirtokos 

osztály gyermekei részére ún. középfokú mezőgazdasági 

iskolák épültek. Az összképhez tartozik, hogy sok helyen 

létesültek iparostanonc iskolák. A középiskolák építése 

tekintetében is Klebelsberg Kunó a vallásfelekezeti ellen-

téteknek mindenütt elejét vette.  

3. Népiskola 

A magyar népoktatás már az I. világháború. előtt is 

nagy kihagyásokkal működött: minden hatodik tanköteles 

gyermek nem járt iskolába és voltak megyék, ahol a tanu-

lók mintegy harmadának nem volt helye az iskolában és 

az analfabetizmus 12% volt. Emellett a túlzsúfolt osztá-

lyok nehezítették a hatékony oktatást. A miniszter meg-

győződése volt, hogy a demagógia és ennek következmé-

nye: a forradalom ellen csak egy módszer van: KULTÚ-

RA és RÁDIÓ. Klebelsberg Kunó fontosnak tartotta, 

hogy a polgári réteg értelmes gyermekei mellett különö-

sen a nagybirtokrendszer keretében dolgozó hátrányos 

helyzetű szülők tehetséges gyermekeit emelje ki a tanulás, 

képzés céljából; az új értelmiségi réteg pótlása volt a cél. 

Minden pedagógus és arra illetékes feladatává tette, hogy 

„tehetséghalász” is legyen, aki a szorgalmas, tehetséges, 

jófejű és példás magaviseletű gyermekeket a a Nemzeti 

Közművelődési Alapítvány révén a továbbtanulás céljából 

kollégiumi elhelyezéshez, ösztöndíjhoz juttassa. Ilyen 

kollégiumi lehetőségek voltak pl. Pécsett és Szegeden.  

A mérhetetlen szegénység, kilátástalanság és ínség hoz-

zájárult ahhoz, hogy Klebelsberg jelentős összegeket kitevő 

iskolaépítő politikáját mind jobb-, mind baloldalról számos 

támadás érte. Az egyetemek elhelyezése, felépítése során 

sokan kifogásolták, hogy miért csak egyetemek épülnek, 

Csonka-Magyarországnak nem kell négy egyetem. A mi-

niszter többször hangsúlyozta, hogy „Nem egyetem vagy 

népiskola, hanem egyetem és népiskola” építkezése folyik. 

Emellett a négy egyetem megmaradása mellett tört lán-

dzsát. Tény, hogy felsőoktatási egységek építésével párhu-

zamosan megindult a népiskolák felépítése, amelynek az 

alapját az 1926.VII.tc. biztosította. Ennek keretében 3400–

3500 új tanterem és kb. fele annyi tanítói lakás felépítése 

volt a cél, amely program meg is valósult. A kultuszminisz-

ter eredeti célja 9000 népiskolai tanterem felépítése volt, 

azonban a gazdasági válság ezt megakadályozta. Az 5000-

ik népiskolai tanterem felavatása Szegeden a Rókusi isko-
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lában volt 1930 októberében. A népiskolákat az ország 

minden részén, de elsősorban az Alföldön tervezték, ahol 

lehetőség szerint 5 kilométeres körzetben, és emellett a 

városok peremrészein építették fel ezeket. Az építkezéssel 

kapcsolatban szigorú követelmény volt, hogy az iskolákat 

csak égetett téglából szabadott építeni és a tantermek vörös-

fenyő padlózatot kaptak a palatető mellett. A 30-as évek 

végére az analfabetizmus 6%-ra csökkent. 

Meg kell említeni, hogy számos új kisdedóvó épült fel 

főleg az ipari munkásság által lakott helyeken: Csepel, 

Kispest, Pestújhely, Rákospalota. Az 1930-as évig or-

szágszerte 1500 könyvtár létesült, amely fokozatosan 

emelte a műveltségi szintet. 

Klebelsberg kötelezővé tette és támogatta az iskolai 

testnevelést, sportolást, levente mozgalmat. Ugyancsak 

kötelezővé tette március 15-e megünneplését. Tény, hogy 

a törvényhatóságok, földbirtokosok közül sokan fény-

űzésnek tartották a tömegek iskoláztatását. Noha a mi-

nisztérium szankciókkal tudta a felülről irányított refor-

mokat realizálni, de sokszor azok is ellenálltak, akikért 

ezeket a reformokat kidolgozták. 

A miniszter örült annak, hogy az új alapokra helyezett 

népoktatási egységekből legtöbb az Alföldnek jutott, mert 

szerinte „…tatártól, töröktől ez a föld, ez a nép szenvedte 

a legtöbbet”. Legelőször gr. Széchenyi István látta meg 

legmélyebben a magyarság és az Alföld élet-halál harcát. 

Trianon után az Alföld jelentősége fontosabb lett, mivel 

az ország területéből 42.000 km

2

 esett az Alföldre. A 

miniszter hangoztatja, hogy az Alföldnek nem elsősorban 

humán gimnáziumok, hanem minél több mezőgazdasági 

népiskola, iparos-, és kereskedelemi tanonciskola kell. 

Klebelsberg Kunó az Alföld ügyének felemelése érdeké-

ben két külön szervezetet hozott létre: Országos Alföldi 

Bizottság-, és az Alföldkutató Bizottságot. Az utóbbi 

szervezet hátterét a jól felszerelt intézetek adták, amely-

nek révén e terület talajának, klímájának, növény-, és 

állatvilágának tanulmányozása vált lehetővé. A miniszter 

célja volt a kultúrfölény biztosítása, de ezt kulturális és 

tudományos szintre értette. 

Klebelsberg Kunó óriási nehézségek között, állandó 

jobb-, és baloldalról jövő támadásoknak kitéve, a defe-

tizmussal, az elégedetlenséggel, a szegénységgel küzdve 

mérhetetlen optimizmussal és akaraterővel végezte mun-

káját. A kulturális felemelkedés keretében több tízezerre 

tehető azoknak a tanulóknak a száma, akik részére az 

5000 egységből álló tanyai iskolákban, gimnáziumokban, 

polgári iskolákban megnyílt a feljebbjutás útja. Valamivel 

több, mint 2500 azoknak a száma, akik a CH. rendszerét 

igénybe vehették és váltak szakterületük elismert vezetői-

vé, válhattak kitűnő szakemberekké. 

Miért nem valósultak meg maradéktalanul 

Klebelsberg Kunó álmai? 

A miniszter munkája ellen hatott az általános sze-

génység, a tőkeszegénység és a kifutási idő elégtelensége. 

A pedagógusok elragadtatással fogadták a miniszter 

eredményeit, de nagy általánosságban sok negatív kritikát 

kapott. Munkája még maradandóbb lett volna, ha kétgene-

rációnyi idő békében telik el. Az óriási munkából mara-

dandó lett az egyetemesen megnövekedett magyar tudás-

tőke, amelynek képviselői voltak a világszerte megbe-

csült, kimunkált és a pályájuk elején-közepén álló értel-

miségiek, a tudásuk alapján elismert ügyszerető szakem-

berek és az értékükben kibontakozó, műveltségükben 

kiemelkedő iparosok, kereskedők. A Klebelsberg Kunó 

által teremtett és kiterjesztett infrastruktúra olyan polgáro-

sító erőt és lehetőséget adott, amelynek kamatai ma is 

hatnak. Az akkori idők sanyarú és tagolt belpolitikai kö-

rülményei között igazán nem a közvetlen jelennek, hanem 

a nagyvonalúan tervezett jövőnek dolgozott a miniszter és 

annak az alapjait rakta le a saját korában. 

Az I. Világháborút követő időszak, éppen a hazánkat 

különösen érintő megalázó béke miatt nyugtalan volt és 

sokan újabb háborútól tartottak Európában. A miniszter 

zsenialitása éppen az volt, hogy a békediktátumot követő 

időszakot – amikor tilos volt a fegyverkezés – országszer-

te maradandó építkezésekkel, a tudomány magas szintű 

művelésére szánt beruházásokkal töltötte ki. 

Az utókor elismeréssel hajol meg Klebelsberg Kunó 

kilenc éves miniszteri működése eredményei előtt. Ez az 

időszak alapjaiban forradalmian újat adott az oktatás 

minden szintjén, amelynek eredményei ma is hatnak. 

Dr. Schneider Imre 
prof. emeritus, 

Pécs, Tudományegyetem, Általános Orvoskar

  

_______________________ 

 

hírek...hírek...hírek...  
 

•  APÁTSÁGI LÁTOGATÓKÖZPONT ÉPÜL ZIRCEN Nagyszabású fejlesztéshez nyert uniós 

pályázati támogatást a Közép-dunántúli Operatív Program keretében a Zirci Ciszterci Apátság Zirc városával konzorci-

umban, melynek révén kultúrtörténeti, lelkiségi és turisztikai szempontokat is megvalósító látogatóbarát központot 

alakítanak ki a monostor területén, kiállítóterekkel, oktató kabinettel, turisztikai információs központtal – tájékoztatták a 

sajtó képviselőit november 24-én az apátságban.  

Bán Zoltán Elizeus zirci perjel köszöntője után a fejlesztési projekt részleteit Bérczi Bernát ciszterci szerzetes ismer-

tette: az év elején az önkormányzattal együtt benyújtott és októberben elbírált pályázat eredményeképpen a fejlesztési 

munkálatok összköltségéhez (704 millió forinthoz) 593 millió támogatást nyertek el, amit saját erőből egészítenek majd 

ki, s a látogatóközpont megvalósítását 2012-re tűzték ki – hangzott el a sajtótájékoztatón. 

Fontos cél, hogy a zirci Ciszterci Apátság a XXI. század embere számára is a „nyugalom szigete” legyen, a látogató 

mind vizuálisan, mind atmoszférája szempontjából olyan világba érkezzen, amely eltér a hétköznapokban megszokottól, 

és a kulturált pihenést, ismeretszerzést, valamint a szabadidő minőségi eltöltését szolgálja – fogalmazott Bérczi Bernát. 
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Így a látogatóbarát ciszterci központ magában foglalja majd tematikus útvonalszerűen az épületegyüttesben található 

jogilag önálló kulturális intézményeket is, mint a Bakonyi Természettudományi Múzeum, a Reguly Műemlékkönyvtár, 

valamint kapcsolódnak a programhoz a középkori apátság közelmúltban feltárt keleti szárnyának romjai s az apátsági 

templom, a kolostorkert és díszudvara is. 

Régi gondolat, terv, vágy válik valóra azzal a kiállítás-együttessel, amelyben összefoglalóan szeretnék majd bemu-

tatni mindazt a kulturális értéket, amelyet a magyarság, a kereszténység történetében a nyolcszáz éves zirci apátság 

képviselt és képvisel máig – mondta Bérczi Bernát, aki kiemelte, hogy a kialakítandó kiállítási tereken be szeretnék 

mutatni a rend és az apátság történetét (az 1182. évi alapítástól napjainkig), az ország határain túl terjedő kapcsolatait és 

az oktatásban töltött szerepét is, illetve a ciszterciekhez kapcsolódó egyházművészeti, lelkiségi értékeket is reprezentál-

ják majd. A kiállítási termekben modern installációkkal találkoznak majd a látogatók, és digitális érintőképernyős mód-

szerrel plusz információkkal bővíthetik ismereteiket. 

Mivel az apátsági épületegyüttesen az 1920-as, 1930-as évekbeli felújítás óta nem történt külső állagbeli átfogó re-

noválás, az időjárási viszonyok által megrongálódott homlokzati, szerkezeti elemek felújítására is sor kerül a projektben 

a díszkövek restaurálásával egyetemben. A fejlesztés keretében az apátság díszkivilágítást kap, ajándékboltjában pedig 

az apátsági ajándéktárgyak mellett a környéken előállított „Bakonyicum” termékei is kaphatók lesznek. 

Az elnyert támogatásból a város az apátsághoz kapcsolódó főtéren végez majd felújítási munkálatokat – mondta el 

Ottó Péter polgármester. Sétautakat és új parkolókat építenek ki, parkosítanak, padokat helyeznek ki a megpihenni vá-

gyóknak. Örömmel társultak a pályázathoz –mondta el a város első embere –, hiszen az apátság kezdettől meghatározta 

a település szellemiségét, s meghatározza azt ma is, s a történelem is bizonyítja, hogy Zirc akkor tudott igazán fejlődni, 

amikor összefogott a várost alapító szerzetesközösséggel.  

Magyar Kurír 
 

 

•  A SZENT BERNÁT TEMPLOM Szent Anna és Gonzaga Szent Alajos felújított mellékoltárait 

2010. szeptember 26-án Hervay Levente atya áldotta meg. A vasárnap 10 órai szentmisét Gonda Imre és Hervay 

Levente atya koncelebrálva mutatta be, s ez után történt a két felújított mellékoltár megáldása. Levente atya látható 

meghatódottsággal emlékezett vissza a szétszóratás előtti időkre, amikor a ciszterci atyák tanítottak a gimnáziumban, 

és ezeknél az oltároknál reggelente miséztek. A mellékoltárok felújítása – mint két ékszerdoboz, olyan gyönyörűek 

lettek – a Rend jóvoltából még Lékai Jusztin atya irányításával készül el. A jelenlevő hívek, akik egy-egy emlékké-

pet kaptak az újra megáldott oltárokról, megköszönték Levente atya szíves szolgálatát, kérve, hogy minél többször 

látogasson Egerbe. 

 (Fábián Zsuzsanna) 

 

Többen kérték annak lehetőségét, hogy a templomunk fenntartására adományt juttassanak. 

Átutalással az alábbi számlaszámra lehet az adományt átutalni: 

 

Sz 

OTP BANK NYRT EGER 
11739009-20197667 

Szent Bernát templom 
3300 Eger, Széchenyi u. 15. 

 

Külföldről történő átutalásnál: IBAN: HU05 1173 9009 2019 7667 0000 0000 

BIC (SWIFT) kód: OTPV-HU-HB 

 

•  SZÁZ ÉVE SZÜLETETT NASZÁLYI EMIL ciszterci szerzetes, a Ciszterci Nővérek Regina 

Mundi Apátsága alapító atyja. 1929-ben pedig felvételét kérte a ciszterciekhez. Rómában szentelték pappá 1935-ben. 

Amikor 1938-ban hazajött, Endrédy Vendel zirci apát novíciusmesterré és a rendi főiskolán a morális és az egyházi 

ének tanárává nevezte ki. Kodály Zoltán is felfigyelt a Zircen megújuló gregoriánra.  

A '40-es években a zirci Mária Kongregációból indult el a monasztikus életre vállalkozó lányok szerveződése. A 

ciszterci nővérek szerzetesi közösségét Endrédy apát Naszályi Emilre bízta. Öt boldog év után jött a szerzetesrendek 

feloszlatása. Emil atya legfontosabb törekvése az volt, hogy a megváltozott helyzetben a nyomasztó körülmények és a 

tiltás ellenére a közösség együtt maradhasson. Az érdi Tárnoki úti családi ház lett a Regina Mundi közösség otthona, 

ahol haláláig a monostor lelki vezetője volt. 

 

•  BRÜCKNER ÁKOS ELŐD OCist a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia plébánosa Magyar Köztársa-

ság Arany Érdemkeresztje kitüntetést kapta 2010. október 23-án. Szeretettel gratulálunk Előd atyának, a magas kitűnte-

téshez. Mi, Budapesten élő egri ciszterci öregdiákok külön is köszönjük, hogy összejöveteleinkre mindig otthont adott a 

plébánián. 
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  ÁGOSTON JULIÁN ÉS KEREKES KÁROLY köteteiről olvashatunk méltató sorokat a Vigilia 

2010. novemberi számában Sipos Lajosnak a PPKE egyetemi tanárának a tollából. 

„Ágoston Julián Kiadatlan versek című kötetét és Kerekes Károly Érdemes volt – Versek, imák, elmélkedések című 

gyűjteményét sok minden összekapcsolja. Összefűzi a ciszterci rendbe tartozó két szerzőt a rendek törvénytelen felosz-

latása, a rendtagok deportálását követő börtön és üldöztetés. (Ágoston Julián több mint egy esztendei raboskodás után 

szabadult a kerepestarcsai fogolytáborból; Kerekes Károly ugyan maga nem került a rácsok mögé, de a börtönbe jutott 

Endrédy Vendel, majd ’Sigmond Lóránt után neki kellett a rend tagjainak összefogásáról gondoskodni.) Összekapcsolja 

Ágoston Juliánt és Kerekes Károlyt az is, hogy megalázó élet-kitérők után mindketten a „tanító rend” küldetését telje-

síthették. […] A személyes sorsnál lényegesebb kettőjük között a hivatásuk és a költészet összekapcsolása. 

Ágoston Julián, akit Rónay László méltán helyezett el nemrég megjelent gyűjteményében, a Katolikus költők anto-

lógiája (Kr. u. 20. század) című könyvében Babits Mihály, Sík Sándor, Dsida Jenő, Radnóti Miklós, József Attila, Pi-

linszky János, Rónay György, Nagy Gáspár és mások társaságában, az élet ontológiai vonatkozásait, a misztika alap-

kérdéseit, a megaláztatások után az élet és a halál misztériumát, a hitigazságok filozófiai-teológiai összefüggéseit 

tematizálta. […] Látható élvezettel birtokolta Ágoston Julián a műfajok hagyományrendszerét is. Írt egy-két szavas 

sorokból álló verset, mint Arany János és Vihar Béla. […] Kedvvel próbálta ki a szonett teherbírását 1936-ban, élete 

legboldogabb időszakában, amikor az egri Ciszterci Rendi Szent Bernát Gimnázium tanára volt (Végig paskolom orgo-

navirággal), 1949-ben, amikor a pécsi Tudományegyetem Szent Mór Kollégiumának igazgatója lett (Tűnő angyalok), 

de akkor is írt szonettet, amikor a pécsi, bajai, szentgotthárdi rendházból kényszerlakhelyre, Kunszentmártonba száműz-

ték őket. […] Irt tavaszköszöntőt, ami Áprily Lajos vers-emlékét idézi (Tavaszi ritmusok), írásjel és külső tagolás nél-

küli szabad verset, akárcsak Kassák Lajos (Tartjuk egymás kezét), meg három oszlopba tördelt alkotást, egy vagy két 

szóból álló sorokkal, ami a francia költészeti példára emlékeztet (Téli menekülés a városból). Ugyanakkor benne van a 

kötetben Ágoston Julián filozófiai szinten megélt katolicizmusa is. Ennek szilárd alappontja a kiválasztás és a küldetés. 

[…]  

Kerekes Károly verseiben nem az ontológiai kérdések, nem az „itt-ott kivillanó misztika teljesebb kifejezésé”-re tö-

rekvés érhető tetten  […]. Kerekes Károly az „imádság költője” volt. Számára a vers a miseáldozatban a szentírási szö-

vegeket, a szentek életét, az imádságokat „feldolgozó”, „magyarázó”, a szent szövegeket a hívekhez „közelebb vivő” 

forma volt. […] És vannak Kerekes Károly könyvében verssé formált személyesen megélt történetek is. Ilyenek az 

1993-ban a Szentföldön átélt emlékek. […] Azok a versek, amelyek két részletben, összefoglaló címmel a Jézus nyo-

mában – de hogyan? címet viselik, a maguk tárgyi valóságában és sokszoros áttétellel élik meg a keresztény misztériu-

mot: […]  

Ágoston Julián és Kerekes Károly versei nem mérhetők azonos mércével. Az első szenvedélyes költő, Radnóti Mik-

lós kortársa, az Élet, a Napkelet és a Vigília munkatársa volt, igazában a Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozhatott 

volna; „látomásos szabad verseivel – írta róla Rónay László – semmivel sem rosszabb kezdet [az övé], mint a többieké, 

akiket ma klasszikusként tisztelünk”. Kerekes Károly imádságos, személyes, tanító, vallomásos verseket írt. Hite, meg-

győződése, hivatása, élete észrevétlenül vált verssé. 

A magyar katolikus irodalomban mindkét hagyomány fontos. Ezt jelzi, hogy a két kötet zárótanulmányát Kilián Ist-

ván írta, az egykori egri ciszterci diák, annak az iskolának a valamikori növendéke, ahol Ágoston Julián és Kerekes 

Károly tanított. Ezt az egyenértékűséget élték meg a valamikori ciszterci diákok, intézmények, alapítványok, akiknek és 

amiknek az áldozatkészsége lehetővé tette a két könyv kiadását.  

 

FRAKNÓI VILMOS-DÍJAT KAPOTT KILIÁN ISTVÁN egyetemi tanár diáktársunk. – A Petőfi Iro-

dalmi Múzeumban 2010. december 21-én átadták az idei díjazottaknak a 2000-ben a nemzeti kulturális örökség minisz-

tere által alapított díjat. Az elismerés azoknak adományozható, akik munkássága kiemelkedő a teológia, a filozófia vagy 

az egyháztörténet területén, illetve akik tevékenységükkel előmozdították a magyar vallási élet megújulását és a teoló-

gia oktatásának fejlődését. Idén Kilián István irodalomtörténész, továbbá Katona Pál és Tarnai Imre plébánosok kapták 

a díjat. 

Sághy Marianne Kilián István irodalomtörténész munkásságát méltatva arról szólt, hogy a professzor neve eggyé 

forrott a magyarországi barokk iskoladrámákkal: legfontosabb kutatási eredményei és publikációi e témakörben szület-

tek. Érdeklődése a véletlennek – vagy isteni csodának – köszönhetően fordult régi irodalmunk legbőségesebb, ám leg-

inkább elfeledett és tudatosan elfeledtetett műfaja felé. 1964-ben Miskolcon tanított, amikor iskolatörténeti anyagok 

keresése közben iskoladrámákra bukkant. Kutatásai során eljutott Csíksomlyóra, a XVIII. századi ferences színjátszás 

központjába, ahol kéziratokat keresett, ám az ottani ferencesek szerint azok már régen az enyészetéi lettek. 1980-ban a 

Mária-szobor talapzatának javításakor és az ebédlő falának lebontásakor rátaláltak a háború elől odarejtett kéziratokra. 

Kilián István tudós életműve azt bizonyítja, hogy a legelvontabbnak tetsző irodalomtörténeti témák is közösségi al-

kotások, a közösség számára íródtak, és a társadalom sokféle hatását tükrözik. Az irodalomtörténész sem elefántcsontto-

ronyban, hanem a mai magyar társadalomban él, annak hívő keresztény tagja. A Miskolci Egyetem tanszékvezető taná-

raként és a terézvárosi Szent Család-plébánia világi elnökeként egyaránt annak a nemes célnak az érdekében tevékeny-

kedett-tevékenykedik, hogy a tudomány mellett erkölcsi és érzelmi többletet is adjon tanítványainak, ne csak kiművelt 

emberfőket, hanem jóérzésű embereket is neveljen a magyar társadalom számára. 

 (Új Ember) 
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•  AZ EGRI FEHÉR/FEKETE − Interneten a www.uj.ciszterciekegerben.hu/ honlapon található  Gimná-

zium linken. A honlap gondozója Kaibás Gábor Márk, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban 2001-ben érettségizett diáktár-

sunk, akinek köszönhetően újságunk 1994 óta megjelent valamennyi száma olvasható, ill. letölthető. 

 

 A LÁNGOLJ ÉS VILÁGÍTS alapítvány, melyet a Gárdonyi Géza Gimnázium tart fenn, lett a Cisz-

terci Alapítványunk örököse 2008 novembere óta. A segíteni szándékozókat kérjük, hogy a SZJA 1 %-át ajánlják fel 

az iskola alapítványának az alábbi adószámot feltűntetve: 

 

 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! 

 

•  KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! – Puky Pál (43) Peterborough (Kana-

da) – 100 euró, Nickl Károly (49) Mierlo (Hollandia) – 25 euró, Fluck (Ragambi) Ottó (47) Mc Lean, VA (USA) – 
100 USA dollár, Mohi Sándor (46) Schweinfurt (Németország) – 50 euró, Faluhelyi (Fischer) János (34) 

Wiesbaden, (Németország) – 200 euró, Besenyei József (53) Budapest – 10 000 Ft.–  
Győry Iván (1947) Ansonia, (USA)– 200 USA dollár; (Elnézését kérjük, adományáról a 2010. Veni Sancte-i szá-

munkban nem emlékeztünk meg) 

 
_______________________________ 

 

H A L O T T A I N K 
 

Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk: 
 

Dr. Glósz Ervin Efrém O Cist  – Székesfehérvár 

Kádár János (1951) – Budapest 
Keszthelyi Ferenc Jeromos OCist (46) – Vác 

 

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  
 

 

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. 

 

 

A zirci apátok 1814-től 
 

választva kora válasz-

tás évében 

 

Dréta János Antal (1762–1823)  

Villax János Ferdinánd (1784–1857)  

Rezutsek Imre Antal (1795–1879)  

Supka Antal Jeromos (1832–1891)  

Vajda Pál Ödön (1834–1911)  

Békefi József Remig (1858–1924)  

Werner Vilmos Adolf (1867–1939)  

Endrédy Kálmán Vendel (1895–1981)  

 

Kerekes János Károly (1918–2009)  

Zakar Ferenc Polikárp (1930–  

Dékány András Sixtus (1969– 

1814.08.19. 

1824.02.10. 

1858.08.17. 

1879.07.08. 

1891.04.02. 

1911.09.19. 

1924.06.25. 

1939.03.18. 

 

1987.03.10. 

1996.03.15.  

2011.01.08. 

52 

40 

63 

47 

57 

53 

57 

44 

 

68 

66 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentszék nevezte ki 
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