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KÖSZÖNTJÜK ISKOLÁNK ÚJ IGAZGATÓJÁT 
 

Sixtus apát úr Varga B. Jánost, az intézet igazgató-
helyettesét nevezte ki 2011. augusztus 1-jétől a Gárdo-
nyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium új igazgatójává. Újságunk számára lehető-
séget kértünk egy rövid kötetlen beszélgetésre, hogy 
beszámolhassunk az új igazgató munkájáról, terveiről, 
az öregdiákok részéről felmerült néhány témáról.  

Megkeresésünkre Varga B. János igazgató úr kész-
ségesen állt rendelkezésünkre, és november 16-a dél-
utánján dr. Molnár Miklóssal, szövetségünk elnökével 
kerestük fel az irodájában.  
 

Úgy tudjuk, nem vagy tősgyökeres egri  polgár, hon-

nan indultál és hogyan találtad meg ezt az iskolát?  

1968-ban születtem Dunántúl egyik nyugati kisváros-
ában, Győr és Sopron között félúton fekvő Kapuváron. Itt 
jártam általános iskolába. Vasárnaponként ministráltam a 
templomban, – a plébános atya jól összefogta az ifjúságot 
– sokat kirándultunk, fociztunk és persze hittanórák is 
voltak. Egyszer elvitt bennünket Pannonhalmára, melyről 
addig sem én, sem szüleim nem sokat hallottak. Az itteni 
körülmények nagyon megtetszettek, és plébánosom bizta-
tására is a pannonhalmai bencéseknél jártam középisko-
lába, majd négy év után itt érettségiztem. A katonai szol-
gálat után a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem-
re iratkoztam, fizika-filozófia szakon végeztem. A filozó-
fia akkor indult az egyetemen. Mindig vonzott a humán 
tudomány is, talán Pannonhalmának köszönhetően, de a 
reálismeretektől sem akartam elszakadni. Így a kettő jól 
összejött. A két tudomány sok területen találkozik. 

Mikor ötödéves koromban gyakorló tanításra kellett 
menni, Egerben kerestem helyet. Ekkortájt ugyanis a 
hétvégeket Egerben töltöttem, mivel teológiát is végez-
tem levelező tagozaton. Végül is a gyakorló tanári évet a 
Dobó gimnáziumban töltöttem. Ekkoriban ismertem meg 
Mozsgai Tádé atyát, s vele beszélve említettem, hogy az 
oklevelet megszerezve szívesen tanítanék a Gárdonyiban. 
Majd egyszer csak levelet kaptam tőle, hogy van egy 
álláslehetőség. Így jöttem ide 1994 szeptemberében. 
1995-től ’99-ig már osztályfőnök voltam, majd ’99-től is 

volt osztályom. Ezenkívül az esti tagozaton is tanítottam, 
itt osztályfőnök is voltam. (Ma már nincs esti tagozat). 

2001-ben lettem igazgatóhelyettes és Sixtus apát úr 
most nevezett ki igazgatónak. 

Egerszalókon lakom. 1997-ben nősültem. ’98- és 99-
ben születtek gyermekeim: Eszter, aki most a 7. és Áron, 
aki a 6. osztályba jár itt Egerben, a lajosvárosi Hunyadi 
Mátyás Általános Iskolában. 

Ezek szerint az egyházi iskolát már ismerted, amikor a 

Gárdonyiba jöttél? Milyen az élet ma e a patinás falak 

között? 

Sokszor mondják, könnyű neked, mert te egy ugyan-
ilyen egyházi iskolába jártál Pannonhalmán. De ez nem 
így van. Az a ’80-as évek közepén egy teljesen más poli-
tikai szituációban működött, akkor Magyarországon 
nyolc ilyen intézmény volt, ma lényegesen több.  

Abban az időben minket csak bencés szerzetesek taní-
tottak, akik egész nap velünk voltak. Ma nem így van, az 
egyházi intézményekben – nálunk is – világi kollégák 
végzik a nevelő-oktató munkát. A Gárdonyi Géza Cisz-
terci Gimnáziumban közel 60 világi kolléga dolgozik. 
Nekik családjuk van, otthonukban sok feladattal. Az órák 
végén haza kell sietniük. Nem tudnak annyi időt az isko-
lában eltölteni, mint a szerzetes tanárok. — Ez teljesen 
más szituáció.  

De azért meg kell oldanunk, hogy a mai egyházi in-
tézményben is azt a nevelést kapják diákjaink, mint  an-
nak idején a szerzetesi iskolákban, habár mi nem tudunk 
akkora energiát mozgósítani. A szerzetestanárok nem 
csak a lexikális tudásukkal tűntek ki, ezt a világi tanárok 
is el tudják sajátítani, abban adtak többet, amit tanítási 
órán kívül végeztek. Ezt kell megérteni ma is az egyházi 
intézményekben. Jó tanárok itt is vannak, ugyanúgy mint 
más iskolákban. Nekünk abban kell jobbaknak lennünk, 
hogy a magas szintű oktatáson felül, a nevelésben is na-
gyon fontos értékrendet kell közvetítenünk. 

A kollégáim többsége elkötelezetten tanítja és neveli a 
diákjainkat. Már túl vagyunk azokon a kezdeti nehézsé-
geken, melyek a ’90-es évek közepét jellemezték, amikor 
átvette a ciszterci rend az iskolát.  

800 diákunk van, ez egy nagy iskola. Ezt nem pa-
naszként mondom, azonban nincs olyan helyünk, ahol az 
egész iskola együtt ünnepelhet, csak a Bazilikában, ahová 
évnyitón, ballagáskor vagy évzárón elmegyünk, s  akkor 
tele van a templom. Jó látni ilyenkor a sok fiatalt, akik 
majd családot alapítanak, s talán magukkal viszik az itt 
kapott értékrendet – ez bizalommal tölti el az embert.  

Próbálunk alkalmazkodni az újabb körülményekhez. A  
2012/2013-as tanévtől kezdődően új, humán tagozatos 
képzést indítunk, ahol a magyar irodalom és nyelvtan, a 
történelem, a művészetek kapnak nagyobb teret. Szeret-
nénk megerősíteni a nyolc osztályos gimnáziumot, ahol a 
tehetséggondozásra kell fokozott gondot fordítanunk. A 
magyar irodalmat és nyelvtant, a történelmet, a matemati-
kát, informatikát és a nyelveket csoportbontásban tanítjuk.  

Bevezettük a második idegen nyelvet, már franciául 
tanulnak az angol mellett, és még a latint is meghagytuk 
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nekik. A „kisgimnáziumot” és a kéttannyelvű osztályokat 
kiemelten kezeljük. 

Pannonhalmán a bencéseknél voltam diák, s el tudom 
mondani, hogy ismertem a bencések tevékenységét. A 
bencések ma is két iskolát működtetnek, mint akkor, a 
pannonhalmit meg a győrit, s most ugyanazzal a problé-
mával küzdenek, mint a ciszterciek: nincs beöltözésre 
vágyó fiatal, aki a rendet felfrissítené, s tenni akarna érte.  

Sajnos a ciszterciek a négy iskolájukban csak egy-két 
szerzetes tanárt tudnak foglalkoztatni. Nálunk nyolcszáz 
gyerek lelki üdvéért kellene felelni nekünk világiaknak. 
Pedig a fehér-fekete habitus jelenléte fontos lenne: a diá-
kok látnák őket az iskola folyosóin, hittanórákon, délutá-
nokon a diákokkal személyes kapcsolatot tarthatnának.  

Nagy problémát jelenthet  az iskolának is az egyre fo-

gyó népesség. Egyre kevesebb a gyermek. 

Próbálunk lépéseket tenni, hogy lehetőleg minél több 
diákot ide tudjunk csábítani, mindig tele legyen az intéz-
mény, jó gyerekeink legyenek, ne legyen beiskolázási 
problémánk. Ezért kértük az Érsek atyát és a plébánoso-
kat is, hogy irányítsák hozzánk a gyerekeket. Ebből a 
szempontból igen fontos a személyes kapcsolat. Én sem 
azért kerültem Pannonhalmára mert reklámozták, nyílt 
napokat tartottak, hanem engem személyesen megszólí-
tottak. Ezt kértem a plébános atyáktól: személyes kapcso-
latot építve a családokkal, irányítsák ide a gyermekeket. 
Akkor tudunk jól működni, ha együtt gondolkodunk, és 
cselekszünk. 

Jó látni, hogy további gondot fordít az iskola külső 

megjelenésére, láthatjuk, hogy az intézet Széchenyi és 

Csiky Sándor utcai homlokzatát most tatarozzák. 

Az Apátsággal egyeztetetten mi vagyunk a kivitelezés 
megbízói. Az anyagiakat a normatívából fedezzük.  

Néhány, az öregdiák szövetségünket foglalkoztató 

kérdésről is szeretnénk szólni. 

Mi, a régi iskola diákjai lassan elfogyunk. Sokunkat 

foglalkoztat az a gondolat, hogyan lehetne folytatni. Ta-

lán, hogy az újra indult ciszterci gimnázium egy új diák-

szövetséggel, a mi folytatásunkként működjön, mint ahogy 

ez az iskola sem teljesen a régi folytatása, hanem első-

sorban szellemiségében.  

Szeretnénk, ha az iskola szorgalmazná, hogy az újrain-

dult iskolában végzett diákok – talán az állami Gárdonyi 

öregdiákjainak bevonásával is – legyenek szövetségünk 

folytatói. Egerben nehezebb ezt létrehozni, mivel a végzős 

diákok szétröpülnek, a „szövetségesdi” ilyen körülmények 

között problémásabb. A kapcsolatot más módon kell fenn-

tartani. Az érettségi találkozókat lehetne erre felhasználni. 

15–20 éves találkozók idején az öregdiákok már egyre 

többet gondolnak az iskolájukkal való kapcsolatra. 

Az ötéves találkozó, de még a tíz sem alkalmas na-
gyon a kapcsolatok kiépítésére. De ahogy egyre időseb-
bek leszünk, egyre inkább értékeljük a középiskolában 
eltöltött időt. Az iskola minden évben elkészíti az év-
könyvét, de azt a diákok nem nagyon veszik meg. A 
húsz éves és későbbi találkozók öregdiákjait jobban 
érdeklik majd ezek az évkönyvek, talán akkor jobban 
rávehetők, hogy belépjenek ilyen szövetségbe, melynek 
célja az iskola felkarolása, segítése. Egy kapcsolatrend-
szer építhető ki egymás támogatására is, és ez, az iskola 

számára fontos társadalmi háttér-támogatást jelentene. 
Ennek érdekében megpróbáljuk a számítógépes kapcso-
latot számba vevő adatbázist kiépíteni, mely a hagyo-
mányos levelezési mód helyett – mely meglehetősen 
költséges – sokkal célszerűbb. Az e-mail címét bárhova 
is költözik valaki, mindig viszi magával, így mindig 
elérhető. 

Arra tudok ígéretet tenni, hogy a mostani végzősök e-
mail címeit már begyűjtjük. Lesz egy adatbázisunk. S ha 
valamilyen esemény történik az iskola életében, értesítést 
tudunk küldeni. Megoldható lenne ez az érettségi találko-
zókon résztvevő öregdiákjainknál is, és így a  jó közössé-
gek később is működhetnének. 

Diákéletünkben sokunk számára nagy élmény volt a 

cserkészet. Szabadidőnket igen hasznosan eltölthettük, s 

egész életre szóló élményeket, hasznos útmutatást kap-

tunk. Úgy gondoljuk, jó lenne ez a ma diákjai számára is. 

A 213. Koháry Cserkészcsapat újból elindult, de a folyta-

tás nagyon nehezen megy. Persze talán a mai diákok 

számára nem teljesen felel meg a régi idők cserkészete. 

A mai fiatalok számára ugyancsak szükséges, hogy az 
iskolán kívüli idejükre is útmutatást kapjanak, szabadide-
jüket értékes dolgokra használják. Nagy ellenállás van 
részükről ebben az irányban. Nehézséget jelent ebben a 
törekvésünkben, hogy egyre több időt töltenek az iskolá-
ban, sok a tanóra, sokszor délután 4–5 körül végeznek. 
Sok a bejárós, akik délutánonként hazautaznak. A kollé-
gisták és a bejárok aránya 60%, ők a hétvégeket az isko-
lától távol töltik.  

Szükségünk lenne egy, a jelenlegi körülményeket 
számba vevő szervezetre. Jó lenne, ha rá tudnánk venni 
őket arra, hogy a számítógép elől felálljanak, ne állandó-
an a mobiltelefonon csüngjenek, hanem menjenek ki a 
természetbe, és vegyenek jobban részt a társadalom éle-
tében. Jöjjenek el velünk nemzeti ünnepeinken koszorúz-
ni, vegyenek részt az ünnepeinken. 

Ehhez kellene egy közöttünk élő karizmatikus személy. 

Az új és a régi iskola közötti folytonosságot elősegítet-

ték olyan rendezvények, mint a tavalyi tanévben tartott 

Pataki tanár úrról szóló emlékünnepély. Jó lenne ezt a 

kezdeményezést folytatni. 

Sajnos évenként ismétlődő formában nem tudja az is-
kola folytatni az ilyen kezdeményezéseket. Amit a közel-
jövőben tenni kívánunk: Gárdonyi születésének 2013-ban 
150 éves évfordulója lesz és ezzel kapcsolatosan vannak 
terveink. Szeretnénk, ha az ehhez kapcsolódó városi ün-
nepségek központi bázisa, az iskolánk lenne. Ennek kere-
tében lehetne Gárdonyi és a ciszterciek kapcsolatáról is 
beszélni. Ez a jövő 2012/13-as tanévben biztosan meg fog 
valósulni. 

Olyan programokat szabad felvállalnunk, amely nem 
megy a tanítás rovására, melyeket igényesen meg tudunk 
szervezni. Ennek a városban hírértéke van.  

 

Igazgató úr, köszönjük, hogy tájékoztatást kaphattunk. 

A ciszterci öregdiákok mindig is szerető figyelemmel és 

érdeklődéssel kísérték volt iskolájuk életét, és keresték 

annak lehetőségét, hogy erejükhöz mérten támogassák.  

Isten segítsen ebben a felelősségteljes  munkában!. 

O. Gy. 
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NYOLCVAN ÉVE AVATTÁK FEL SZENT 
BERNÁTNAK A SZOBRÁT, az iskola, rendház és 
a templom képezte kvadrum-kertben. Szétszóratás után 
innen a templomunk előcsarnokába menekítették. Ma 
ismét a szépen rendbe hozott belső kertben láthatjuk. 

A szobrot dr. Vargha Damján OCist, pécsi egyetemi 
tanár, a gimnázium egykori növendéke ajándékozta volt 
iskolájának.  

Az avatás utáni időkben, május 20-ához közeli vasár-
napon, mise utáni ünnepségen „intézetünk égi patrónusá-
nak, Szent Bernátnak oltalmába ajánlottuk magunkat” – 
olvashatjuk az Évkönyvekben.  

Az érettségiző osztályok a szobor tövében készítették 
el búcsúzó fényképüket. 

A táborozásba menő cserkészek csapata fohászt mond-
va innen indult el útjára. 

Kép: Havas-Horváth István 
 

Szent Bernát kezében látható nyitott könyv felirata: 
 

De  
Con  

 

 

sidera 
tione 

 

 

De consideratione – A megfontolásról c. könyvet Szent Bernát III. Jenő ciszterci pápának írta több részlet-
ben 1149–1153 között. Nem régiben magyar nyelven is megjelent (Kairosz kiadó, 2005). Ebből közlünk részletet: 

 
II. könyv – 2. Arról a négy dologról, amit az embernek meg kell fontolnia, 

és a háromszoros önvizsgálatról 
 

lőször is azon gondolkodj el, mit is értek valójá-
ban megfontoláson. Nem szeretném ugyanis, ha 
teljes mértékben azonosítanád az elmélkedéssel, 

mivel ez biztos tényeken, amaz pedig sokkal inkább a 
keresésen alapszik. Ebben az értelemben az elmélkedés 
nem más, mint az igazsághoz hű, biztos szemlélődés, 
úgymond szellemi látás egy tetszőleges tartalmat illetően, 
vagy egy olyan tárgy megragadása, amelynek valóságos-
sága és igazsága megkérdőjelezhetetlen. A megfontolás, 
mint kifejezés pedig egyfajta izgatott keresést jelöl amely 
az igazság megismerését célozza, vagy másik oldalról 
nézve a lélek izgatottságát, amikor az igazságot megisme-
ri. Mindezek ellenére gyakran használják mindkét fogal-
mat anélkül, hogy bármi megkülönböztetést tennének 
közöttük. 

Ahhoz azonban, hogy a megfontolásból haszon is 
származzék, azt tanácsolom, négy témát gondolj át úgy, 
amint adódnak: önmagadat, valamint azt, hogy mi található 
alattad, mi vesz körül, és végül, hogy mi van fölötted. 

Önnönmagaddal kezdjed a megfontolást, mégpedig 
azért, nehogy a másokkal való foglalkozás közben saját 
magadat elhanyagold. Mert mit használ neked, ha az 
egész világot megnyered, ha közben egyedül magadat 
veszejted el (Mk 8,36). Ha szeretsz is bölcsnek mutat-
kozni, mindenképpen hiányos lesz a te bölcsességed, ha 
saját magadra nem terjed ki! S hogy ez mennyit jelent? 
Mindent! Hisz tudhatod az összes titkokat, a föld terje-
delmét, az égbolt magasságát, s a tenger mélységét  is, ha 
önmagadat nem ismered, olyan ember leszel, mint aki 
alap nélkül építkezik, s épület helyett romot hoz létre. 
Mindaz, amit magadon kívül építesz és létesítesz, olyan 
lesz csak, mint egy homokkupac, amit elsöpör az első 

szélfuvallat. Nem lehet tehát bölcs, aki önmagával szem-
ben nem az. A bölcs magának is az kell legyen. s a saját 
kútfejéből neki kell innia elsőnek. Tenmagaddal kezdjed 
tehát a megfontolást – sőt, ott is kell bevégezned azt. 
Akárhová is tévedsz közben, mindig térj vissza, akkor 
fognak megteremni az  üdvösség gyümölcsei. Igen, szá-
modra te magad állsz az első és az alulsó helyen is. Végy 
példái a magasságos Atyáról, aki az Ő Igéjét elküldötte s 
mégis magánál tartja. Ügyelj hát arra, hogy amikor elmé-
lyülésedben előrehaladsz. az ki ne csússzék a kezedből. 
Úgy kell az elmélyülésnek fejlődnie, hogy tőled soha el 
ne szakadjon, téged soha el ne hagyjon. Az üdvösség 
elnyerésénél senki sem állhat közelebb hozzád, mint 
önmagad. … Semmi olyasmi ne járjon az eszedben, ami 
saját üdvösségedet veszélyeztethetné. Sőt, a „veszélyez-
tet” szóval még keveset is mondtam, inkább úgy kellett 
volna fogalmaznom: „kizárná”. Bármely téma is kínálná 
magát megfontolásra, vesd el, ha önön üdvösségedet nem 
érinti! 

Ez az önmegfontolás három részre oszlik, amennyi-
ben meg kell fontolnod a következőket: mi vagy, ki vagy 
és milyen vagy; milyen a természeted, a személyiséged és 
az erkölcsi életed. 

…  
Hogy mi is vagy? Nos, nyilvánvaló, hogy ember. 

Igen, ugyanis ha az ember meghatározásának két alappil-
lérét – értelmes és halandó – együttesen szemléled, azt a 
gyümölcsöt érleled meg ezzel, hogy halandóságod meg-
alázza ugyan értelmedet, ugyanakkor értelmed szilárd 
alapra helyezi halandó életedet. A megfontolt ember nem 
hagyhatja figyelmen kívül ezt a két tulajdonságot. … 

–––––––––– 
 

E 



2011. KARÁCSONY Egri FEHÉR/FEKETE 5 

 

CURRICULUM VITAE 
 

Kilián István diáktár-
sunknak már több cikkét 
olvashattuk lapunkban, 
melyben sok szeretettel, élve-
zetes stílusban írt tanáraink-
ról, iskolánkról. Éppen ezért 
örömmel vettük, mikor hosz-
szas unszolásunkra elküldte 
folyamatosan készülő élettör-
ténetének anyagát. A követ-
kező számainkban folyamato-
san közlünk ebből részleteket. 

 

 
AZ ISKOLA PADJAIBAN 
 

Néztem a hatalmas dáliafejeket… 

 

Hat és féléves koromban elmentünk Egerben a Vö-
rösmarty utcába édesapám unokatestvéréhez. Ott az utcai 
fronton egy gyönyörű neobarokk családi ház díszelgett, 
mellette pedig, a telek másik oldalán egy régi, az utcára 
két ablakot nyitó, hosszú, az előbbinél sokkal egyszerűbb 
ház szerénykedett. Ennek udvari frontja végén hatalmas 
konyhában főzték a családnak a mindig jó ételt. A telek 
egyébként szinte teljesen üres volt a barokk ház mögött 
egy kinti vécé árválkodott, s közelében egy óriási hinta 
ágaskodott, amely sok-sok örömet nyújtott számunkra. A 
neobarokk családi házban édesapám férfi unokatestvére 
lakott négy gyerekével, másod unokatestvéreimmel, a 
kisebb házban pedig Ila néni, édesapám másik unokatest-
vére.. Pista bácsinak egyik fia, aki velem egy osztályba 
járt az elemi első osztályától, a gimnázium hatodik osztá-
lyáig, velem egyidős volt, vele nagyon sokszor, nagyon 
jókat játszottunk a hatalmas udvaron, a kertben, amelyben 
ezernyi virág színpompázott. A színek szépségét itt fe-
deztem fel, életemben először. Gyakran néztem a hatal-
mas dáliafejeket, a sárgát, a pirosat, a narancsszínűt, a 
lilát. S emlékszem, egyszer kezemmel végigsimítottam 
valamennyit. Letörni bármelyiket is nagyon sajnáltam 
volna, hiszen annyira szépek voltak. Itt és ekkor éreztem 
meg egyszeriben a gyermeki lét boldog szabadságát, a 
rózsaszín időtlenséget, s a virág meleg varázslatát. Oly 
kedves, oly színes, oly illatos volt minden. 

S míg ott sétáltam és gyönyörködtem a kert sokszínű 
virágaiban, egyszer édesapám jött oda mellém. 

– No, Pisti, vége a szabadságnak. – mondta – Hama-
rosan menned kell iskolába! Korán kell kelned, otthon 
délután leckét kell írnod. Be kell osztanod az idődet. Írni, 
olvasni, számolni fogsz tanulni. Édesapám szavai meg 
nem ijesztettek, de valójában fel sem fogtam. Itt ebben a 
meleg nyári alkonyban, hogy is gondolhattam volna az 
akkor még nem ismert iskolapadra, a ceruzára, a füzetek-
re, a tollra meg a radírra, vagy éppen az akkor még hasz-
nálatos palatáblára? Látni sem láttam egyiket sem. Azu-
tán, amikor eljött az iskolakezdés napja, kézen fogott 
édesanyám, s bevitt a hatalmas líceum épületbe, a kapu-
aljtól jobbra fordultunk a földszinti folyosón, s valahol a 

Káptalan utcai fronton benyitott az egyik terembe, s szá-
momra akkor megkezdődött az iskola.  

 

Az elemi iskola padjaiban 

 

Évnyitóra, ünnepélyre nem emlékszem, csak a nagyon 
kedves tanító bácsira, Bóta Józsi bácsira, akire még egye-
temista, sőt tanár koromban is nagyon sokszor gondoltam 
és gondolok. Miért? Mert végtelenül kedves volt. Ha 
mérgesnek kellett látszania, csak annyit mondott: – A 
macska rúgjon meg!  

Olyan volt, mint Édesapám. Dolgozott velünk, taní-
tott, s mi ittuk minden szavát. S néhány hónap múlva a 
vonalas füzetem megtelt az én ákombákomjaimmal. A 
hangokhoz mozdulatokat társítottunk. Az n hang kiejté-
sekor jobb hüvelykujjunkkal többször kört rajzoltunk 
fülünk köré, az s hangnál karunkkal kígyómozdulatot 
tettünk, az o-nál hüvelyk és mutatóujjunkat összeérintve 
kört formáltunk. Így ment ez valamennyi betűnél, s las-
san-lassan a mozdulatok betűvé változtak, a betűk meg 
hanggá, s akkor már az olvasás is könnyebben ment. Bóta 
Józsi bácsi a legkiválóbb tanító volt számomra. Tisztel-
tem, szerettem magas alakja, jóságos tekintete és ember-
sége miatt. Sokszor mondogattam még felnőtt koromban 
is: pedagógus számára a legnehezebb feladat lehet az 
olvasás és az írás megtanítása. Még egyetemista éveim-
ben is gyakran láttam őt. A nagytemplomban teljesített 
szolgálatot, ő volt a templom őre és idegenvezetője. Saj-
nálom, hogy később soha nem mondtam meg neki, meny-
nyire szerettem, tiszteltem őt kisgyermek korom óta.   

A líceum udvarát faragatlan mészkővel rakták ki, s a 
világító fehér mészkövek között meg tervezett rendben a 
belső sarkok felé csomókat képezve téglából szemet 
pihentető csíkokat raktak ki. Ezeken a furcsa, megnevez-
hetetlen formájú csíkokon vonatoztunk az órák közötti 
szünetekben.  

Az első osztályban voltunk első áldozók. Baky János 
tisztelendő úr lelkiismeretesen felkészített a nagy alkalom-
ra. Szép énekeket gyakoroltunk, megtanultuk, hogyan kell 
a templomban és a kápolnában rendesen viselkedni, s min-
dent tudtunk, amit csak kellett. Számomra valóban ünnepi 
pillanat volt az első áldozás, de felfogni még ezután is 
sokáig nem tudtam. Talán kamasz koromban éreztem rá az 
imádság ízére, ekkor tudtam olykor ott felejteni magam az 
oltár előtt, s csodálattal néztem a Láthatatlant, majd olykor-
olykor szót is váltottam vele. Az első áldozás ünnepi al-
kalmára édesanyám szép Bocskai-ruhát vásárolt. Fehér ing 
fölé a nyakamra Bocskai-nyakkendőt kötött. 

A harmadik elemit ugyanebben az épületben végez-
tem el, de más volt a tanító bácsink, s más volt az osztály-
termünk is. Másodikban Trajtler József tanító úr vett 
minket kezelésbe. Csak az sejlik fel nagy nehezen a múlt 
idők ködéből, hogy ő nem volt annyira kedves és ara-
nyos, mint Józsi bácsi, szigorúbb, határozottabb volt. 
Komolyabb fegyelmet követelt tőlünk. S mire nem emlé-
kezik egy nagyapa apró gyermekkorából? Trajtler tanító 
úr manikűr ügyeit tanítás közben nagyon ügyesen bicská-
jával intézte el. Bizonyára éles zsebkésével vágta le hosz-
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szúra nyúlt körmét. Azt hiszem különleges képesség meg 
kiváló zsebkés kellett ehhez. Nem tudom, hogyan csinál-
hatta, de faragta, vágta – sikerrel. A negyedik osztályba a 
halasi iskolába kerültem, utóbb már így hallottam emle-
getni, a halasi egyetemre. Tanítónk Rakvách Rezső volt, 
aki tehetséges mestere volt hivatásának. Nagyszerűen le 
tudta kötni állandóan szétszóródó, kalandozó figyelmün-
ket, s csodálatosan tudta dicsérni nyiladozó értelmünket. 
Szinte csak a legjobb jegyeket adta, s a tanév végén okle-
velet kaptunk tőle, amelyen nyomtatott szöveggel ez állt: 
Kilián István a negyedik osztályban a tanév alatt négy-
százötven kitűnő osztályzatot szerzett. Az oklevél nyom-
tatott szövege fölé pedig a sok-sok kitűnő osztályzat 
szerzőjének fényképét ragasztotta. Az én oklevelemen 
természetesen saját fényképem díszelgett. Kétségtelen, 
nagyszerű pedagógiai eszköz volt ez. Tanultunk, hogy 
minél több kitűnőt szerezhessünk. Nekem csak az írásból 
nem sikerült a legjobb jegyeket szereznem. A tanév vé-
gén bizonyítványommal és a keménypapírra nyomott 
fényképes oklevelemmel mentem haza, s szereztem örö-
met édesanyámnak és édesapámnak is. Szép volt ez a 
négy év. Valahogyan úgy sikerült, hogy az elsőben egy 
minket nagyon szerető pedagógust kaptunk. A második-
ban erősebb fegyelemhez szoktatott a tanító úr, a harma-
dikban ugyanő tartott meg minket, s negyedikben 
Rakvách Rezső tanító úr úgy felvillanyozott bennünket, 
mint ahogyan más valaki ezt velünk Egerben bizonyára 
nem tudta volna megtenni. S ez a négy év nagyon gyor-
san eltelt. Szép volt, bizony nagyon jól esik visszaemlé-
kezni ezekre a hónapokra és évekre. 

 

A gimnáziumi esztendők 
 

Nem vettek fel a ciszterciek gimnáziumába 

 

Amikor elvégeztem a negyedik elemit, akkor készül-
nöm kellett gimnáziumba. Bizonyítványom nem volt 
elkeserítő. Egy kivételével valamennyi jegyem színtiszta 
jeles volt. Írásból kaptam eggyel rosszabb osztályzatot. 
Megérdemeltem, borzalmas füzeteim voltak. Mostoha 
nagyanyám, Morandi Antalné édesanyámnak néhány évig 
volt nevelő anyja, akit egyáltalán nem lehetett mostoha-
sággal vádolni, tanítónő volt. Olvasásomért, helyesíráso-
mért mindig igazi nagymamai dicséretet kaptam tőle. 
Írásomért viszont mindig a legrosszabb jelzőkkel látott el. 

Egerben akkor, a háború alatt és után csak két fiúgim-
názium volt. Az egyik a „ciccereké” vagy másként a tarka 
papoké volt, a másik a Dobó gimnázium, amely, miként 
az egyházi gimnázium, ugyanolyan híres, szigorú, tanul-
mány fegyelmi rendjéről ismert iskola volt. Vagy oda, 
vagy ide kellett beiratkoznom. Ha valakit nem vettek fel 
az egyházi gimnáziumba, s eredménye megfelelő volt, 
akkor automatikusan ment az állami gimnáziumba. Erre a 
sorsra jutottam én is. Bár szüleim úgy döntöttek, hogy a 
ciszterciekhez megyek, ide azonban az írásjegyem miatt 
nem kerülhettem be. Így lettem nyáron néhány hétig a 
Dobó gimnázium tanulója. Édesapám unokatestvére 
azonban, aki nagyon jeles hivatali posztot töltött be a 
városban, ebbe nem nyugodott bele, s egy reggel közvet-
lenül tanév-kezdet előtt bevitt a ciszterci rendházba azzal 
a szándékkal, hogy fölvétet engem a ciszterciek gimnázi-
umába. Kora reggel mentünk, amikor az Igazgató úr még 

nem hagyta el szobáját. Abban bízott Pista bátyám, hogy 
felvételemről sikerül majd meggyőznie Igazgató urat. 
Tényleg nem sokára nyílt és csukódott az ajtó, s megje-
lent fehér-fekete reverendájában előttünk a gimnázium 
fiatalnak és határozottnak tetsző igazgatója, s gyorsan 
odakanyarodtunk eléje a rendház ott éppen kiszélesedő 
folyosóján. 

– Dr. Bartha István vagyok. – lépett az igazgató elé 
Pista bácsi. 

– Milyen ügyben keres fel engem ezen a szokatlan he-
lyen és időben? Az irodám a gimnáziumban van. 

– Unokaöcsém első osztályba való felvétele ügyében 
szeretnék Önnel, Igazgató úr tárgyalni. 

– A felvételi létszám betelt. Újabbakat semmiképpen 
nem tudunk felvenni. Elnézést kérek, több időm nincs, 
sietnem kell teendőimet végezni az irodába. – S azzal 
sarkon fordult az igazgató úr, akit Hegyi Kapisztránnak 
hívtak, s máris a folyosó másik végén termett. Fekete 
skapuláréja csak lobogott utána. 

Nagybátyámat azonban másfajta fából faragták. Nem 
adta fel a dolgot. Tárgyalt Kriston Endre segédpüspökkel, 
akinek elmondta, hogy miképpen járt az iskola fiatal 
igazgatójával. A történet azután úgy folytatódott, aho-
gyan annak lennie kellett. Én már nem is tudtam róla. 
Egyszer csak édesapám és édesanyám arról értesült, hogy 
szeptembertől a ciszterci gimnázium tanulója leszek. Ezt 
pedig egy XVIII. századi réges-rég meghalt, Kilián Dáni-
el nevű családtagunknak köszönhetem, aki az egri egy-
házmegye kisprépostja volt, s anyagilag sem állhatott 
rosszul, ezért az 1754-ben megnyílt és felszentelt jezsuita 
templomban a Szent Alajos mellékoltárt építtette. Való-
ban, a mellékoltár építéséről szóló tájékoztató ezeket az 
adatokat tartalmazza.  

Magam sem tudtam, hogy hova kerülök. Az azonban 
nagyon izgatott, hogy egyik legjobb barátomat, Farkas 
Pityut meg a Dobó gimnáziumba nem vették fel. Ezért 
hát magától adódott a gondolat, bemegyek a Dobó gim-
názium igazgatójához, s elmondom, hogy engem mégis 
felvettek a ciszterciek Szent Bernátról elnevezett gimná-
ziumába, ezért a Dobóba nem megyek, ellenben vegye fel 
az Igazgató úr helyettem Farkas Pityut. Be is mentem, s 
most elképzelem, hogy milyen jót nevethettek rajtam az 
irodában jelenlévő Kocsis igazgató úr és mások. Hogy mi 
történt, mi nem, nem tudom, csak azt, hogy szeptember 
elejétől Pityu a Dobó gimnázium tanulója volt, s aztán 
nyolc évvel később ott is érettségizett. Egyetemet végzett, 
s nagyon jó mérnök lett belőle. Már évtizedek óta nem 
láttam. Az élet elszakította egymástól a két jó barátot, a 
protektort és a protezsáltat. Azt hiszem ez volt életem 
első protekciója. A másodikra pedig és a továbbiakra, – 
ha egyáltalán voltak, nem emlékezem. 

 
A gimnáziumban 

 

Szeptemberben megkezdődött az iskola. Ennek az 
épülete az akkor nékem hatalmas templom tőszomszéd-
ságában fekszik. A templom, az L alakú rendházépület és 
az iskola egy négyzet alakú udvart zárt körbe. A gimná-
zium ablakai a nagy udvarra és az orgonásra néztek, s 
ezért május eleje tájékán nemcsak az udvart, hanem még 
az osztálytermeket is elárasztotta az orgona illata. Az 
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iskola első emeletén a felsősök osztályai, a földszinten az 
alsósokéi voltak. A másodikon a fizikai előadó és a ha-
talmas szertár valamint a biológiai előadó s talán még 
nagyobb szertár volt. A Csiky utcai szárnyban pedig a 
hatalmas dísztermet létesítettek a ciszterciek, amit hol 
iskolai színi előadásokra, hol rajzteremnek használtak. Az 
osztálytermekben nagyszerű, kényelmes padokat talál-
tunk, s nagy udvar felé nyíló összes ablak elegendő fény-
nyel látta el az osztálytermeket. Az iskolát szénnel fűtöt-
ték, s az egyetlen pedellus, Pista bácsi takarította, télen 
fűtötte is az iskolát. A szenet minden télen a pincéből 
kellett felhordania. A kályhák hatalmas szája a folyosó 
felé nézett, s onnan rakta a pedellus télen a kályhákat. 
Nem fáztunk. Mindig jó meleg volt. Pista bácsinak kel-
lett, az igazgatói hirdetéseket is osztályról osztályra szál-
lítani, s ilyenkor, ha ő megjelent a fekete színű könyvvel, 
valamennyiünknek fel kellett állnunk, mert ez a könyv az 
Igazgató úr szavát közvetítette. 

A templommal egy vonalban a déli oldalon nyúlt vé-
gig a primusz, ezen az udvaron át vonultunk be az iskolá-
ba, s elmentünk az iskola zászló előtt, s itt tisztelgésre a 
sapkához emeltük a kezünket, majd folytattuk utunkat az 
épületben. Az iskolában kiváló tanárok tanítottak. Osz-
tályfőnökünk, Ágoston Julián elképesztően fiatal, mozgé-
kony és nagyon tehetséges paptanár volt. Az első hetek-
ben a szünetet is velünk töltötte, s fogócskázott, szalad-
gált velünk, közöttünk s még arra is emlékezem, hogy 
egyszer bejött tornaórára, s elvégezte a korláton azt a 
lengő gyakorlatot, ami nekem, aki végtelenül ügyetlen 
voltam, soha nem sikerült. 

Igazgatónk, Hegyi Kapisztrán, engem nagyon gyorsan 
„megnyert” magának. Egyszer két könyökömnél fogva 
magasra kiemelt, míg sorba álltunk s várakoztunk az 
iskolaorvosi vizsgálatra. A háború már befejeződött, 
amikor a tíz perc végi sorban állás után valamennyiünket 
végignézett, s néhányunkat, közöttük engem is felrendelt 
a következő szünetben szobájába. Túlságosan nem fél-
tem, de nem is örültem a kiválasztottságomnak, s men-
tem, mert mennem kellett. Szobájában, ahol édesapjáról, 
édesanyjáról készült festmények és egy hatalmas Széche-
nyi István portré nézett a látogatóra, a dohányszínű ülő-
garnitúrával átellenes sarokban jó néhány bakancs vára-
kozott ránk. Válasszátok ki a rátok valót. Én gyorsan 
kiválasztottam, s boldog voltam, hogy télire bakancsom 
lett, mert bizony különben egy lukas tornacipőben kellett 
volna a telet kihúznom. 

Bartók Egyed a történelmet tanította, kedves, idős ta-
nár volt, aki bizonyára nagyon jól oktatta a történelmet, 
de számonkérés nem nagyon volt, s ezért legalábbis én 
nagyon keveset tanultam. Ki készül az olyan tanár órájá-
ra, aki egyáltalán nem is feleltet?  

Károly Asztrik a matematika professzora volt. Kimért, 
higgadt, nagy tudású ember volt, aki nagyszerűen magya-
rázott, s akihez bármikor be lehetett kopogtatni, hogy 
segítsen megoldani a matematikai feladatokat. Én is 
gyakran tértem be szobájába, hogy fejembe töltse az 
algebra tudományát. 

A hittan órákat Szabó Tihamér tartotta, akit mi, s azt 
hiszem előttünk mások is csak Szőrnek hívtak, hívtunk, 
mert teste minden látható porcikájából szőrcsomók nőt-

tek. Mások Tichónak, Tichó bácsinak tartották. Csendes, 
magának való ember volt, aki végtelen nagy diszkréció-
jában néha a legindiszkrétebb dolgokat is el tudta követni. 
Egy alkalommal a fölöttünk lévő valamelyik osztályból 
két fiút valamelyik tanár a vécében cigarettázáson kapta. 
A szóbeszéd szerint aznap Szabó tanár úrnak abban az 
osztályban órája volt, s mondandóját azonnal valamiféle 
lelki masszázzsal kezdte: 

„Kedves fiúk, nem mondhatom el, hogy mi történt, 
azt sem, hogy melyik osztályban történt, azt sem lehet 
elárulni, hogy kivel, csak annyit mondhatok, hogy ebből 
az osztályból ketten a vécében dohányoztak az elmúlt 
szünetben. Bánhegyi, Urbán, óra után jöjjetek fel a szo-
bámba egy kis beszélgetésre!” Ezek után már természete-
sen mindenki tudta, hogy kikkel történt, ami történt. 

Tihamér bácsi az iskolában külön szám volt. Egyszer 
valamiféle karácsonyi vásárra készültünk, s valamelyik 
tanárom a saját kését akarta megélezni, s elküldött fenő-
kőért. Kerestem, de nem találtam, s végül végig kiáltva a 
folyosót osztálytársamtól, Cukitól kérdeztem: 

Cuki! Nem tudod, hol van a fenőkő? – kiáltottam vé-
gig a folyosón. Tihamér úr ezt meghallotta, s odajött 
hozzám: Pisti, ilyen csúnya szavakat, hogy fenekő, nem 
szabad mondani! – szólt rám.  

Én meg azt sem tudtam, mit csináljak. Nem nevettem, 
de azt kellett volna. Nem is tiltakoztam, hanem inkább 
elviharzottam a közeléből. Nagy jámborságában egyszer 
rám szólt a sekrestyében, hogy ne hangoskodjak, mert 
különben nem kapok jelest hittanból. Én meg ekkor kiska-
masz létemet nem tudtam megtagadni, s visszafeleseltem 
neki: Már az is beleszámít a hittan jegybe, hogy én a sek-
restyében hogyan viselkedem?! – szaladt ki számból a szó. 

Pisti így nem szabad beszélni! Gyere ki azonnal a fo-
lyosóra. Én kimentem, s ott Tihamér bácsi hosszú és 
szőrös kezével lekevert nekem egy fülest. Nem haragud-
tam érte, a tanulságot azonban levontam: A tanárok vagy 
inkább a felnőttek nehezen viselik el a feleselő kisdiákot, 
de a nagydiákot sem. 

Cserkészparancsnokunk Vajk Atanáz minden idejét 
szívesen velünk töltötte. Nyáron táborokat rendezett, isko-
laidőben a cserkészfoglalkozásokat látogatta, s egészen 
bizonyos hogy életének szinte minden pillanatát velünk 
töltötte. Különleges türelemmel és szeretettel bánt velünk. 
Ha cserkésztáborba mentünk, a hatalmas ládákat segített 
becsomagolni. Vittünk magunkkal óriási konyhakészletet, 
mintha egész életünket ott akartuk volna eltölteni. Sátraink 
többnyire négy személyes rover sátrak voltak, amelyeknek 
alja nem volt. Szénából, szalmából nekünk kellett fekvőhe-
lyünket elkészítenünk, s az otthonról hozott két pokróc 
közül az egyiket magunk alá terítettük, a másikkal takaróz-
tunk. A sátrakat pedig „árkolni” kellett azért, hogy a sátor-
ról lefolyó csapadék ne a sátor alá folyjék, hanem az árok-
ban keressen magának utat az elfolyásra. Cserkésztábora-
ink különleges élményt jelentettek. 

Ének tanárunk Révész Amadé meg dalokat komponált. 
Emlékszem, ha karácsonyi vásár volt, akkor Révész tanár 
úr zenei szerzeményeit meg lehetett vásárolni levelezőlap 
nagyságú nyomtatott kottákkal. Kottát nem tudtam olvas-
ni, Révész Amadé zenei kompozícióit természetesen én 
soha nem vásároltam meg, csak sokkal később másoktól, 
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tanáraimtól tudtam meg, hogy afféle cigánynóták voltak 
Amadé bácsi szerzeményei. Ő nyilván zenei tekintetben 
is képzett lehetett, hiszen ha ez nem lett volna igaz, akkor 
nem ő tartotta volna az énekórákat. 

 
A kisgimnazista – a háború viharai közepette 
 

A háborút alsósként éltem meg. Sok mindent tanul-
tunk az iskolában arról, hogyan kell tüzet oltani, segítsé-
get nyújtani bárkinek, aki arra rászorul, hogyan kell első-
segélyben részesíteni a sebesültet. Hogy mennyi hasznos 
s haszontalan dolgot tanultunk, talán nem is érdemes 
felsorolni. De nemcsak ezt kellett megtanulni. Képes 
vagy képtelen lapok szóltak győzelmekről, sikeres had-
műveletekről, hadüzenetről, csodafegyverről, a németek 
vagy magyarok feltartóztathatatlan előrevonulásáról. S 
meg kellett tanulnunk ebben a riasztó információ-
áradatban az igazat látni. Ha sztálingrádi győzelmes elő-
revonulásról olvastunk, tudtuk vagy sejtettük, hogy hosz-
szú állóharcra kell számítanunk. Ha az ellenség kicsiny 
győzelmeit harsogták a lapok, az azt jelentette, hogy a 
mieink gyorsan menekülnek visszafelé.  

Kisgimnazistaként értem meg, hogy a zsidókat sárga-
csillag viselésére kényszerítették, s az Újvilág utcát és 
közvetlen környékét a zsidótemplommal együtt deszka-
fallal elkülönítették mitőlünk. Nem tudtam mennyivel 
voltunk mi különbek, mint ők, akik Mózes hitét vallották. 
Azok másféle emberek voltak? Legalábbis az újságok 
erről harsogtak. A meg nem magyarázható gyűlölet kor-
szaka volt ez, amit mi tíz évesnél alig idősebb gyerekek 
sem tudtunk megérteni. Máig emlékszem, hogy a sárga 
csillag és a gettózás ellen osztályfőnökünk Ágoston Juli-
án többször nagyon keményen és határozottan kifejtette a 
véleményét. Embertelennek és jogtalannak tartotta a 
mindenki által ismert intézkedések látható következmé-
nyeit. Nem tudom, hogy mások az osztályban felfogták-e 
Juliánnak ezeket a szavait: 

A zsidót nem szabad a társadalomból kiközösíteni. 
Ilyent keresztény ember nem tehet! – mondta nagyon 
gyakran. Ilyent keresztény ember nem tehet – morzsolgat-
tam magamban a mondatot. De a város tele lett sárga csil-
lagos emberekkel. Hová lett Egerből a Preszler család? A 
gyógyszerész Preszler nénit láttam először a sárga csillag-
gal a városban. Máig emlékszem erre a nekem fájdalmas 
találkozásra. Valami leírhatatlan érzés járta át testemet, 
lelkemet. S azután újból eszembe jutott, amit osztályfőnö-
künk mondott: – Keresztény ember ilyent nem tehet. Nem 
tehet? De tett! Eltűnt a Széchenyi utcáról Egländer bácsi a 
papír és könyvkereskedő. Preszler néninél a patikában 

számtalanszor vásároltam gyógyszert, Engländernél pedig 
füzetet, ceruzát, papírt vettünk. Soha senki nem mondta, 
hogy ezeknél nem szabad vásárolnunk. Eltűntek az ismerő-
sek és az ismeretlenek. Azt csak sokkal később hallottam, 
hogy néhányukat a ciszterciek próbálták menekíteni. Mi 
már ebből a szörnyűséges, felfoghatatlan halálos ítéletből 
csak annyit tudtunk néhány évvel később felfogni, hogy a 
zsidó templomot le kellett bontani, mert nem volt, aki oda 
istentiszteletre járna.  

Azután a háborús évek egyikében lengyel tisztek 
árasztották el Eger városát is. Nem tudtuk, miért és ho-
gyan, csak emlékezem tiszti egyenruhájukra, különleges 
fazonú, négyszögletű, tiszti sapkájukra. Legfeljebb csak 
néhány hétig lehettek Egerben, azután ők is eltűntek, mint 
a zsidók Egerből. De elkövetkezett Magyarország megszál-
lása is. Ebből én mindössze annyit észleltem, hogy a posta 
előtt német őrség állt kora reggel, amikor az iskolába tartva 
a posta előtt elmentem. Hogy kerülnek ide a németek? 
Magyarázatot még aznap kaptam osztályfőnökünktől, 
Ágoston Juliántól. De ő is inkább csak kérdezett: – Kik 
ezek, hogy egyszeribe ellepik az országot? Mi szabad és 
független nemzet vagyunk, német őrségre nekünk nincs 
szükségünk. Mi nem léptünk be a háborúba, hát miért, 
miért vannak ezek itt? Nem kértük, nem hívtuk őket, hogy 
jöjjenek ide. Ki is tudott volna akkor erre magyarázatot 
adni? Ezután egyszer csak elterjedt az a hír az egész város-
ban, hogy Hitler jön – Egerbe, és a zsidó templom melletti 
pincéből fog rádióbeszédet mondani. Másnap megtudtuk, 
hogy osztályfőnökünk Ágoston Julián indította el a hírt. 
Egy alkalommal Czapek Jóskánál a Wesselényi utcában 
játszottunk, amikor egyszer repülőgép közeledésére figyel-
tünk fel. Ilyenkor mindig nézelődtünk az ég felé, mert az 
volt a szokás, hogy röpcédulákat dobáltak le, mi meg gye-
rekek rohanva kerestük gyűjtöttük a leleményt. El is ordí-
totta valamelyikünk: – Röpcédulák! – S a következő pilla-
natban szörnyűséges robbanásokat hallottunk. Amit mi 
röpcédulának véltünk, azok bizony néhány, kisebb telje-
sítményű bombák voltak, s ijedtünkben az asztal alá búj-
tunk, mert ezt is így tanultuk meg Juliántól: 

– Bombatámadás esetén szaladjatok azonnal az asztal 
alá, ott akkor is megmenekülhettek, ha rátok omlik a ház! 
A kis két ablakos parasztház, hála Istennek ránk nem 
omlott, bomba is csak nagyon kevés hullhatott, s így 
megmenekülésünket sem kell különleges isteni segítség-
nek gondolnunk. S a következő pillanattól már tovább 
játszottunk, mintha nem a háború kellős közepébe csöp-
pentünk volna bele. 

 
Folytatjuk 

 

–––––––––––––––––––––––––––– 
 

In hoc cognovi 
  

Kerestelek Uram, mint világot a vak. 
Kutattam utánad, de nem találtalak, 
Tudtam, hogy létezel, de az volt a vágyam, 
Hogy jelenlétedet érezzem és lássam. 

 

Börtönbe kerültem, s most, hogy bajban vagyok, 
Lelki szemem előtt képed is fölragyog. 
Itt vagy már közvetlen közelemben járva, 
Mert hisz rám vetődik szent kereszted árnya. 

 

 Megölelt és többé Tőled el sem ereszt, 
Jelenléted biztos, szent jele a KERESZT! 

 

 
 
Hegedűs József 
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HEGEDŰS JÓZSEFRE EMLÉKEZVE 
 

Olvasva az 1950-ben kiszöktetett ciszterci növendékek 
visszaemlékezését, elhatároztam, hogy az eredménytelenül 
szökni próbált növendékek egyikének történetét adom 
közre. Emléket kívánok állítani ezzel a kis visszaemléke-
zéssel annak a Hegedűs Józsefnek, aki azon nyolcak egyi-
ke volt, akiknek szökési kísérlete börtönnel végződött. 

Hegedűs Jóska emődi fiú volt, s mint ilyen az Szent 
József internátusban (Foglár) lakott. Derűs, kiegyensú-
lyozott természetű volt, határtalan tudásvágy élt benne, 
ami nagy tehetséggel és szorgalommal párosult. Jó tor-
nász is volt. Tanárai nagy reménységgel tanították, Szer-
zetesnek készült. 

Így került Zircre, ahol bekerült abba a csapatba, ki-
ket a Rend át kívánt menteni jobb időkre. Nos ő és hét 
társa nem jutott el Rómába. Szökésük körülményeiről 
Jóska visszaemlékezéséből hallottam börtönből való 
szabadulása után. Már útjuk elején szembesültek azzal a 
ténnyel, hogy 21 fiatalember összetartó csoportja na-
gyon feltűnő a határ közelében. Itt azonban nem jelen-
tette fel őket senki. 

A baj akkor kezdődött, amikor az embercsempész út-
jukra engedte őket. Igaz, alaposan elmagyarázta nekik, 
hogy át kell úszni a Hanság-csatornán. Azonban más az 
elmélet, és más a gyakorlat. Az izgatott fiúk minél hama-
rabb szerettek volna túljutni ezen az akadályon. Nem tartva 
be azt az elhatározást, hogy ruhátlanul kell átúszni a vízen, 
ruhástul mentek a vízbe mind a nyolcan. Ez az elhamarko-
dott tett pecsételte meg a sorsukat, ezeket a fiúkat fogták el 
Ausztriában, s adták vissza Magyarországnak. 

Azon plébánián, ahol töltötték az egész éjszakát, ruhá-
ikat kellett megszárítani, hogy a Bécs felé menő buszra 
felszállhassanak. Ez azonban időt vett igénybe. Ez idő 
alatt a hatóságok már tudomást szereztek a „határütők-
ről”, s letartóztatták őket. Elfogatásuk után egy üres épü-
letben őrizték mindnyájukat. Kiadatásuk előtti éjjelen 
óriási zivatar volt, mikoris észrevették, hogy nem őrzik 
őket. Ekkor két pártra szakadt a kis csapat: egyik fele 

szökést javasolt, másik fele a maradás mellett kardosko-
dott. Utóbbiak győztek, és győzték meg társaikat arról, 
hogy vállalják tettüket. Lelkiállapotuk leírhatatlan volt, 
kétségek között gyötrődtek a jövőt illetően. 

Hazaszállításuk után szökési kísérlet vádjával börtön-
büntetésre ítélték őket. Rabságuk ideje alatt bányában 
dolgoztak, olyan tárnában, ahol időnként derékig ért a 
víz. Jóska már betegen jött ki a börtönből. 

Minthogy papi hívatása töretlen volt, az egri szeminá-
riumba jelentkezett felvételre. Itt azonban a legmerevebb 
elutasításban részesült. Nem nyugodva bele az elutasítás-
ba, minden egyházi fórumot megkeresett. Nem járt ered-
ménnyel. Ekkor teljesen összetört lelkileg. Akkoriban 
még nem tudtuk, hogy a magyar katolikus egyház már 
nem dönthet szabadon ilyen ügyekben sem. 

Ekkoriban keresett meg bennünket, s mesélte el 
mindazt, amit leírtam. 

Szökésük történetére visszagondolva azt a tanúságot 
fogalmazta meg, hogy rettenetesen naivan, a valós hely-
zetet nem ismerve vágtak neki az útnak. Utóbb azon is 
csodálkozott, hogy már itthon nem fogták el az egész 
társaságot. Kárhoztatta magát az elhamarkodott döntése 
miatt, ami a ruha levetését illeti. Újból és újból hibáztatta 
magát a történtek miatt. Mint mondta: cserkészek vol-
tunk, sokszor táboroztunk sátorban, a természet közelé-
ben éltünk. Lehetett volna annyi eszünk, hogy reálisan 
mérjük fel a helyzetünket. 

Életének további alakulását csak töredékesen isme-
rem. Megnősült, de betegsége miatt gyermeke nem szüle-
tett. Esti egyetemen angol szakon végzett, s egyéb irányú 
munkája mellett angolból fordított.  
Szökése nem öncélú volt, nem saját boldogulásáért vál-
lalkozott arra. Rendjének felkérésére kész volt elhagyni 
szülőföldjét. Meggyőződésem, hogy amennyiben szeren-
csésen kijut Rómába, nagyban öregbítette volna a Cisz-
terci Rend hírnevét 
Koncz Attiláné 

 

* * * 
 

A fentieket Hegedűs Józsefné Olga levelében, melyet Kilián Istvánhoz írt, az alábbiakkal egészítette ki: 
… a cikkhez, amit Jóskáról írtak, kiegészítés gyanánt írom: betegsége sclerosis multiplex volt. 20 év után halt meg 

1983. október 27-én.. végigjárta az ország összes kórházát, még Németországban is volt kétszer, 1972–73-ban. Beteg-

sége alatt angol középiskolai tanári diplomát szerzett Debrecenben, majd Budapesten német felsőfokú nyelvvizsgát tett 

Mindig tanulni akart, amikor a TSZ-ben dolgozott, könyvelői vizsgát tett. 16 évig volt római katolikus kántor, Taka-

rékszövetkezeti ügyvezető. 

A jó Isten őt nagyon szerette, mert sok keresztet rakott a vállára. 

 

––––––––––––––––––––––––––––– 
 

DÉKÁNY SIXTUS APÁTÚR: EVEZZ A MÉLYRE 
 

c. interjú-kötetének bemutatója Egerben 2011. november 24-én volt a gimnázium dísztermében. 
A könyvet dr. Tenyák Csaba egri érsek ismertette 

 

Néhány gondolat az Érsek úr laudációjából 
 

Ennek a könyvnek az a különleges jelentősége nekünk, 

egriek számára, hogy bemutatja a Ciszterci Rendet. Nem 

úgy, ahogy volt az elmúlt századokban, nem úgy ahogy 

sokan emlékeznek rá: – Jaj milyen jó volt, amikor ebben a 

gimnáziumban még a polgármester úrnak az édesapja 

tanított, aki nagyszerű tanára volt ennek az intézmény-

nek; és nem a régi nagyokat emlegetjük fel, bár erre is 

találunk példát ennek a könyvnek a lapjain –, hanem 

számomra az volt a különlegesen fontos ebben a kötetben, 

hogy apát úr felvázol egy víziót, hogy milyennek szeretné 
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látni a rendet. Látszik, hogy jövőképe van, látszik, hogy 

tervei vannak, látszik, hogy életre való a Ciszterci Rend 

Magyarországon. … 
Mi azért „egriként” olvassuk ezt a könyvet, ott ahol 

arról beszél Sixtus atya, hogy milyen nagy kihívás és 

milyen nagy lehetőség a ciszterciek számára, hogy több 

nagyvárosban iskolákat tarthatnak fenn. Felsorolja 

ezeket az iskolákat, elsőként a budai Szent Imre iskolát 

nevezi meg, és másodikként az egrit! Én erre felfigyel-

tem, mert ezt én nagyon lényegesnek tartom, hogy a 

ciszterciek számára Eger továbbra is fontos. Kétségte-

len, hogy mi egriek vágyva várjuk, hogy a ciszterci 

atyák is visszajöjjenek a városba, az igazi jövőképünk 

nekünk ez, és tudom, hogy nekik is, hisz ebből a könyv-

ből kisüt ez a vágy.  

Megértjük mi azt, hogy apátúr majd akkor fog Egerbe 

szerzeteseket küldeni, ha olyan bőségben lesznek hívatá-

sok, hogy ezt megengedheti. Ugyanakkor mégis szívén 

ezeknek az iskoláknak, ezeknek a fontos ciszterci centru-

moknak a sorsát, és a jövőjét.  

Közel húsz éve, Rómában találkoztunk először, a Pá-

pai Magyar Intézetben, ahol akkor én éltem. Polikárp 

atya, aki akkor generális apát volt, azt szerette volna, 

hogy a fiatal növendékek, akik akkor négyen voltak, meg-

ismernék az egyház központját, a rendnek a központját, és 

nyilván ő is szeretett volna megismerkedni a jövendő 

hívatásokkal. Néhány évig Rómában tanultak, s akkor 

volt alkalom, hogy néha találkozzunk. Úgy hogy amikor 

az idén megválasztották Sixtus atyát, én nagy örömmel 

gratuláltam neki, és emlékeztem vissza a római évekre. … 

Az a jövőkép, ami ebből a könyvből kibontakozik, egy 

bátor jövőkép. Nem véletlenül kapta ez a kötet azt a cí-

met, hogy „Evezz a mélyre!” Jézus elvárása ez az aposto-

laihoz, hogy evezzenek a mélyre. II. János Pál pápa is így 

vezette be a III. évezredbe az egyházat: kérte tőlünk, 

evezzünk be a mélyre.  

Mélyre evezni azt jelenti, hogy fel kell vállalni mind-

azokat a nehézségeket, amelyeket az élet elénk ad. Nem 

siránkoznunk kell, panaszkodnunk, hanem tenni a dol-

gunkat. És tudjuk azt, ha mi tesszük a dolgunkat, a mélyre 

evezünk, akkor az Isten áldása ott lesz a munkánkon. És 

az Isten áldása ott van ennek az iskolának, és a többi 

ciszterci iskolának a munkáján is, és ott van a rendnek a 

munkáján is. 

 

…és néhány gondolat a könyvből: 
 
Én azt hiszem, hogy sem az egyes hívő embernek, 

sem az egyháznak nem azt kell latolgatnia, hogyan kell 
biztosítania a jövőjét. Azt majd Isten biztosítja. Arra 
alapozva mondom ezt, hogy Jézus 
nem azon sopánkodott, nem azon 
aggódott, hogy mi lesz az ő halála 
után, hogyan tudja valahogy megóvni 
az apostolokat, hogyan tudja fájda-
lommentessé tenni maga számára a 
keresztet. Nem emiatt szenvedett az 
Olajfák hegyén. Nem ezzel küszkö-
dött. Hanem azzal törődött, hogy itt és 
most, hogyan tudom vállalni azt, amit 
az Isten rám bízott. Ebből lesz valami. 
Ezzel én magam is sokszor küszkö-
döm: túlságosan előreszaladok gondo-
latban, szeretném biztosan tudni, hogy 
5–10 év múlva mi lehet, mire számít-
hatok. Persze minden ember így van 
ezzel. Ugyanakkor nyilván nem arról 
van szó, hogy én csak a mának élek. 
Jézus Krisztus sem ezt üzente az éle-
tével, hanem azt, amit Isten ma rám 
bízott, azt hogyan végeztem el, hogyan 
tettem eleget az ő szándékának itt és 
most, ma, mert abból lesz a holnap. (126–127 o.) 

* * * 

Tulajdonképpen minden nap mérlegelek a hivatal átvé-
tele óta, hogy mit és hogyan tettünk és kell tennünk. Lehet, 
hogy nem is okos vezetői magatartás, ha az ember mindig 
mérlegel. De én azt gondolom, hogy a fontolva haladás 
mégiscsak előbbre visz, mint amikor az ember öntudato-
san, elszántan, nagyon magabiztosan fogja magát, és elin-
dul az erdőbe, előre, egyedül, azután időnként hátranéz, 
vagy éppen hátra sem néz, hogy megy-e utána valaki. Az 

Isten és a történelem előtti felelősség együttesen nagy 
alázatra és megfontoltságra int engem. 

Másfelől pedig először igazítani kell. Ahhoz, hogy az 
ember lássa a veteményben a sort, 
ahhoz először ki kell irtania a sor 
mellől a gazt. Utána lehet kezdeni 
ritkítani, kapálni, locsolni. Ezzel azt 
akarom mondani, hogy ahhoz, hogy 
lássuk: mettől-meddig, miként va-
gyunk, tisztázni kell bizonyos dolgo-
kat magunk körül, és persze ezzel 
együtt önmagunkban is. Ezt a folya-
matot elkezdtük, most zajlik. Sok 
időnk nincsen, mert ha nem kezd el az 
ember fölvázolni egy cselekvési tervet 
a tisztázódás közben vagy azt követő-
en azonnal, akkor sok időt elveszít, és 
nem halad. Ugyanakkor nem is olyan 
egyszerű kialakítani egy koncepciót, 
mert egyrészt sokféle lehetőség kínál-
kozik. Éppen ezért gondosan és oko-
san el kell dönteni, hogy a lehetőségek 
közül melyik az, amelyik reális, me-
lyik az, amelyik előbbre visz, melyik 
az, amelyik leginkább biztosítja, meg-
erősíti a jövőnket. 

De arra is gondolni kell, hogy erőforrásaink végesek. 
Nemcsak anyagilag, hanem elsősorban személyi szem-
pontból. Hogyan tudjuk vállalni tovább mindazt a felelős-
séget, ami eddig is rajtunk volt. Komoly fejtörést okozhat, 
és okoz már ez is. Természetesen nem arról van szó, hogy 
bármi módon a saját személyes szerepvállalásunkat föl 
akarjuk adni az oktatásban vagy a plébániai életben. 
Ugyanakkor át kell gondolni, hogy mit bírunk, és hogy 
bírjuk, mert a túl nagy teher bizony a cselekvőképtelensé-
gig juttatja el a közösséget. Át kell gondolnunk, hogy a 
meglévő erőforrásainkkal, lehetőségeinkkel hogyan tudjuk 
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elvégezni azt a felelősségteljes munkát, amit ránk bíztak.  
(139–140. o.) 

A hivatás kérdésében abból indulok ki, hogy én magam 
hogyan kerültem ide. Lehet vitát nyitni, lehet gondolkozni 
azon, hogy milyen módszerekkel lehetne a rendet megis-
mertetni az emberekkel, a fiatalokkal. De nekem meggyő-
ződésem, hogy a hivatás kérdését a Szentlélek fogja elren-
dezni. Mindenképpen. Másfelől, emberi oldalról a szemé-
lyes kapcsolat. Ha van egy olyan hiteles személyiség, akin 
keresztül egy fiatal megtapasztal valami jót, valami értéke-
set, ami a szerzetességről, a papságról szól, az tudja moti-
válni, abba az irányba billenteni, hogy ezt az utat keresse, 
ezt az utat vállalja. (143. o.) 

* * * 

Magyarországon nyilván mind az egzisztenciális, mind 
a szellemi jelenlétünk, mind a lelkipásztori szolgálat bizo-

nyosfajta újragondolást, átgondolást igényel ahhoz, hogy 
hatékonyan működhessen. Immár elkezdődött valami, 
talán két-három év múlva jobb és átláthatóbb mérleget 
lehet vonni e tekintetben. 

A ciszterci rend társadalmi szerepvállalása korábban 
valóban óriási volt. Egyrészt azért, mert kétszáznál több 
rendtag működött a magyar szellemi életben, akár mint 
tudós, akár mint középiskolai tanár, akár mint jelentős 
lelkipásztor. Manapság ez a létszám harminc alá apadt. 
Ennek a létszámnak is egy része idős rendtársunk, akik már 
veszítettek az erejükből, esetleg betegeskednek. Lényege-
sen összeszűkült az ütőképes csapat. … 

Ahogyan régebben is jelen voltak a tudományos élet-
ben a ciszterci rendtagok és a tanítványi kör, úgy ez a 
jövőben is így lesz Már most is így van többé-kevésbé. 
(144–145. o.) 

 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
 

FELHÍVÁS 
 

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

 

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

 

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

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

– azt, hogy iskolánkban a ciszterci hagyományok megfelelő magas színvonalú oktatás, továbbá a keresztény er-
kölcsi és nemzeti alapokra épülő nevelés folytatódjék; 

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

 

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

„ardere et lucere" – Lángolj és világíts! 
 

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

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

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

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

jár vagy járt. 
 

Eger, 2011. decemberében       Dr. Molnár Miklós 
a CDEO ügyvezető elnöke 
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Az egri vár feltárásának története 1924 és 1938 között 
 
Havasi Horváth Istvántól, diákszövetségünk tagjá-

tól – aki már nem lehetett ciszterci diák, de ezer szál-
lal kötődik a ciszterci családhoz – kaptuk Pataki tanár 
úrnak ezt az írását (gépirat). Ő dr. Tóth Bélától (érett. 
1934.), a tanár úr egykori diákjától „örökölte”. Nyom-
tatásban a Műemlékvédelem c. folyóirat 1964 évi szá-
maiban jelent meg.  

 
Többek, főleg az Egri Vár Baráti Társaság kérésére, meg 

az Országos Műemléki Felügyelőség felszólítására vállal-
koztam arra, hogy megírom az egri várban 1924–1938-ig 
végzett kutatómunka történetét. Kevesen élnek már e munka 
szemtanúiból, 1942-ben meghalt Pálosi Ervin, 1961-ben 
Ignácz Sándor, a várkutató munkások legfanatikusabbja, a 
műemlékgondozás talán hasznát veszi ennek az emlékezés-
nek... Nem támaszkodhatom naplómra, sem belföldi s kül-
földi levéltári jegyzeteimre (elpusztult minden az 1945-ös 
budai harcokban), csak emlékezetemre, épp azért igyekez-
tem az eredményekhez ragaszkodni, ha ilyen visszaemléke-
zésnél nem is kerülhető el a szubjektív benyomás. 

1924 szeptemberében két ifjú tanár került Egerbe. Pá-
losi Ervin dr. az érseki jogakadémiához, és dr. Pataki Vidor 
a ciszterciek gimnáziumához. 

Pestről ismerték egymást, de az egri várban találkoztak 
újra, együttes várbeli sétájukon, s itt kezdődött közős mun-
kájuk; eleinte csupán töprengés: hogy ez az egri, romhalmaz, 
ahol kecskék legelnek Gárdonyi Géza elhanyagolt sírján, 
milyen lehetett dicsősége magaslatán, Dobó korában? Vol-
tak ugyan itt-ott elrozsdásodott feliratok, de ezek nem egyez-
tek Tinódi helyszíni riportjával. Monda is tartotta magát, 
főleg holmi Szarvaskőig vivő alagutakról, meg elásott kin-
csekről; az előbbit az egri közvélemény hitte és hirdette, s 
lévén Eger nagy iskolaváros, a diákság romantikus hajlandó-
sága újra, meg újra megpróbálkozott ezeknek a mélységbe 
vivő titokzatos alagutaknak a bejárásával. A szőlőművelő 
lakosság körében az is tényként tartotta magát, hogy a vár-
ban eltűnt kacsák az Eger patakban bukkantak föl! Komoly 
vének erősen állították, hogy fiatal korukban ők eljutottak a 
föld alatt Szarvaskőig, de arra már nem emlékeztek, hol 
mentek le a föld alá. A diákság nemzedékeken át csak egyet-
len lefelé vezető nyíláson próbált behatolni a „kazamaták”-
ba, a vasút által 1901-ben a vár testéből elvágott (Zárkándy) 
bástyában. Pálosival ketten mi is itt próbálkoztunk, hason 
csúszva, szájban tartott gyertyavégekkel csak annyit értünk 
el, mint a diákság: valamennyire eljutottunk, de a boltozat 
leráspolyozta rólunk a ruhát, megfordulni pedig nem lehe-
tett, így rákmódra visszafelé még keservesebb volt az út. 
Nyilvánvalóvá lett, hogy ki kell hordani a törmelékből, mert 
hiszen hogy alagút, méghozzá épített boltozat, azt gyertyavi-
lág mellett is meg lehetett állapítani. Azt is, hogy ez az alag-
út a vasút alatt fordul! Pálosi önkéntes jogász-ifjúság mun-
káját szervezte meg, gyertya helyett karbid lámpákat alkal-
mazott, így sikerült eljutni – de még mindig csak hason 
csúszva, két évi munkával – a vár keleti oldalán északról 
délre vivő (1928 óta villannyal világított) emeleti kaszárnya-
termekbe. 

Feltérképezni azonban így még nem lehetett, csupán a 
föld színén megmérni. A teljes kitisztítást viszont lehetet-
lenné tette a törmelék mennyisége! Nem volt hova tenni. 

Pálosi szaladgált fűhöz-fához, a Műemlékek Országos 
Bizottságához, a Nemzeti Múzeumhoz, a Hadtörténeti 

Múzeumhoz, a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumhoz, 
még csak helyszíni szemlét sem tudott kieszközölni. Az 
illetékes szerv a Műemlékek Országos Bizottsága lett vol-
na, ennek vezetője azonban mereven elzárkázott az egri vár 
ügyétől (mint kiderült, azért, mert fiatal korában, mint 
vasúti mérnök ő tervezte az eger–putnoki vasutat, mely oly 
jóvátehetetlenül levágta a Zárkándy bástyát a vár testéről, 
örök botrányul a műemlékvédelemnek). 

Míg Pálosi a gyakorlati lehetőségeket próbálgatta, én 
áttanulmányoztam az Egerről és a egri várról szóló irodal-
mat: Balogh János honvéd főhadnagy munkája meg a 
Bartakovics-emlékkönyv ihletet adott, de támpontot nem. 
Szederkényi: Heves vármegyéje levéltári kutatáson alapult 
ugyan, de oly furcsán, száraz formában használta fel az 
Országos Levéltár kamarai irataiból a Dobó korabeli szám-
adáskönyveket, hogy kiokosodni belőle – a várra nézve – 
nem lehetett. 

Nyaranta az Országos Levéltárban megkíséreltem 
többíteni Szederkényi forrásait, azzal a titkos reménnyel, 
hogy találok majd az egri várról egykorú térképet, vagy 
útbaigazító részletes leírást, amely Tinódit kiegészíti, de 
háromévi levéltári kutatás után alig valamit találtam, vi-
szont a nyomok a bécsi Kriegsarchivra mutattak, Takács 
Sándor munkái pedig a bécsi Kammerarchivra. Az Egerről 
fennmaradt szépszámú metszetek sem tettek okosabbá, 
részben egymásból származtak, részben ellentmondtak 
egymásnak. Rászántam nyári vakációmat külföldi levéltári 
kutatásokra. Bécsben kezdtem, a Kriegsarchivban, jött utána 
Haue-Hof-Stats-Archiv, majd a Kammerarchiv. Ezek dön-
tötték a XVI. sz.-i anyagot, de hiányosan, megállapítható 
volt a Napóleoni idők rablása. Egyben ki is tágították kutatá-
som tárgykörét: rájöttem, hogy pusztán Egerre nézve nem 
érdemes ily sok időt igénylő kutatást folytatni, ki kell a 
feladatot terjeszteni az összes hazai várakra, mert ez a bécsi 
levéltári anyag itthon teljesen ismeretlen, s ugyanazok az 
építészek, akik Egerben terveztek, dolgoztak, másutt is tevé-
kenykedtek. Ebből a bécsi levéltári kutatásból született meg 
XVI. várépítésről szóló tanulmányom, amit több kutató 
átvett, (köztük Florió Banfi is, mint a maga kutatását, hason-
lóképpen ifj. Gerő László is itt-ott megemlítve nagy kegye-
sen szerző-voltomat is). Főleg a dunántúli várakra találtam 
értékes képanyagot, ezt rendelkezésére bocsátottam Darnay-
Dornyai Bélának is, a Műemlék Orsz. Biz. pedig egyenesen 
Bécsből szerezte meg forrásjelzésem alapján. A tanulmányt 
elkérte volt kedves tanárom, Angyal Dávid, s közöltette a 
Bécsi M. Tört. Intézet I. évkönyvében. 

A következő években folytattam kutatást Párizsban, 
visszafelé Münchenben, Karlsruheban… 

Az egri vár iránti 1553–1595 közötti nemzetközi érdek-
lődés folytán mindenütt találtam értékes anyagot, még a 
londoni Brisits Múzeumban és salamancai spanyol levél-
tárban is. Négy év egymásutánt vakációm ment rá a levél-
tári kutatásokra, a kezemben volt már most nem is egy 
egykorú terv-térkép az egri várról, csak azt kellett a hely-
színen megállapítani, hogy melyiket valósították meg 1552 
után! S milyen volt Dobó vára 1552-ben. 

Közben, Pálosi is sikerrel járt: a MÁV Miskolci Igaz-
gatósága hajlandó volt az egri várból földet átvenni az 
eger–putnoki vasúti töltés s a tihaméri állomás feltöltésére. 
Fizetést is ajánlott a törmelékért, annyit, amennyiben a 
váron a törmelék-kitermelés nekünk került, de nekünk 
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kellett az eger–putnoki vasútnak a váron keresztül haladó 
részén a kitérő-rakodó vágányt megépíttetni s bérelni. Az 
erre való összeg zsebpénzünkből nem tellett, úgy kellett 
összekoldulni. Az egri érsek, akit öccse, az érseki udvarban 
lakó Szmrecsányi Miklós (Eger barokk jellegének rajongó-
ja és megőrzője) befolyásolt, semmit sem volt hajlandó 
adni, két tiszteletre méltó kanonok: Csekó Gábor és 
Kriston Endre, akik eddig is segítettek kisebb összegekkel, 
adott annyit, amannyi éppen kellett, kölcsönképpen. 

Csekó később, halála előtt el is engedte. Mindkettő 
megérdemli, hogy önzetlen áldozatkészségükről az utókor 
megemlékezzék! 

Megindult 1928 nyarán az érdemleges munka: a ma is 
meglévő kazamata-rész ekkor tisztult ki 1928–30-ban, de a 
karbidlámpa világítás nem volt a legideálisabb, pedig az 
idegenforgalom kezdte az egri várat felkarolni. 

Sikerült egy-két ismertető cikket is elhelyeznem kül-
földi (francia és olasz) lapokban az egri ásatásokról, ezek 
hatásosabbaknak bizonyultak, mint a magyar újságokban 
és folyóiratokban elhelyezett cikkeim. 

1929–30-ban egyre-másra érkeztek francia, svájci, 
olasz autóbuszok szakemberekkel, s főleg katonai érdeklő-
dőkkel (nálunk akkor még nem voltak távolsági autóbusz-
ok). Kellett ez a külföldi érdeklődés, amit Eger lakossága 
magcsodált, mert helyi közvélemény – a város és megye 
vezetőségét sem véve ki – gyerekes dolognak tartotta az 
egri vár feltárását, Pálosit és engem egy kicsit hibbant-
agyúaknak; csak a diákifjúság tartott ki mellettünk nagy 
lelkesedéssel, de ez gyenge fizikai erő volt; rájöttünk, hogy 
csak az egri földművesekből lehetett olyan gárdát kiválo-
gatni, amelyik azután lelkesedéssel dolgozott, még mikor 
napszámot sem tudtunk fizetni, akkor is: hitelbe, csakhogy 
meg ne álljon a munka! A Hadtörténeti Múzeumtól 
(Aggházy Kamill) kaptuk az első csekély állami támoga-
tást ehhez a várfeltáráshoz. 

Az egri kazamaták ügyét s az idegenforgalmat azonban 
csak a feltárt részek villanyvilágítása tudta megteremteni, 
ezt pedig egyetlen megértő embernek: boldogult 
Ringelhann Bélának köszönheti Eger, ő vitte keresztül a 
városi közgyűlésen, hogy az egri feltárt kazamatákat vil-
lannyal kell megvilágítani, mégpedig közvilágítás keretén 
belül! Költségvetése csak ideiglenes vezetéket engedélye-
zett, de évek múlva a maradandó ólomkábeles világítást is 
keresztül vitte. Az egri vár kazamatáinak teljes feltárása elé 
azonban hatalmas akadályok tódultak: észak felé a boltozat 
megszűnt, déli irányban pedig magánházak területe alá 
kellett volna menni... – egyiket sem tudtuk megoldani! A 
vasútnak azonban még kellett föld, elhatároztuk, a temp-
lomromok foltásását, Itt meg az volt a nehézség, hogy a 
terület részben kincstári, részben érsekségi tulajdon volt, a 
pontos határvonal azonban nem volt megállapítva. Eddig is 
hiába igyekeztünk az érsekség engedélyét megnyerni, a 
kincstári engedély is évek hosszú könyörgése után sikerült 
csak. Mégis dolgozni kezdtünk: ha az érsekség nehezmé-
nyezte, akkor erősködtünk, hogy kincstári területen dolgo-
zunk, ha a kincstár bőszült fel, akkor az érsekséggel taka-
róztunk. Először a késő-csúcsíves székesegyház szentély 
részét bontottuk ki, azt, amelyet már a Bartakovics érsek 
idejében részben feltártak, – Hanszlmenék. Ennek déli 
részén bukkant elő a románkori székesegyház szentély 
maradványa, belső oldalán falfestmény-maradványokkal. 
(Kb. 12–15 emberalakos töredék, talán az Utolsó vacsora 
al-secco festménye.) A festmény-maradékot gondosan 
beüvegeztettük (de 1944–45-ös háború folyamán az is 

elpusztult). A székesegyház feltárásához sem kaptunk 
segítséget, illetékes országos hatóságoktól, csupán a Mű-
egyetem középkori tanszékének professzora: Möller István 
volt hajlandó Egerbe lejönni többször is, s a feltárást, meg 
a konzerválást irányítani (az ő meghívása Szmrecsányi 
Miklós érdeme). Möller professzor úr azt is lehetővé tette, 
hogy heti 3 napra felutazva Pestre, mellette tanulhassak, s 
hogy a műegyetemi tanszéknek könyvtárát még vasárnap 
is használhassam, kulcsot adott hozzá. Gimnáziumi órái-
mat keddtől péntekig zsúfolták össze, péntek éjjel utazhat-
tam Pestre, tanulmányozni a Műegyetemen a középkori 
építőművészetet. De ebből a templomásatásból is bajok 
indultak ránk. Az érsekségtől kapott ásatási engedély kikö-
tötte, hogy a barokk kálvária-stációk érintetlenül maradja-
nak, de bárhogyan is próbáltuk megőrizni őket, gyenge 
alapozásuk alól a zápor kimosta a törmeléket, egyre-másra 
dőltek le, azért az érsekség megharagudott, s Pálosi az 
érsekségi jogakadémia alkalmazottja lévén csak úgy véde-
kezhetett, hogy minden felelősséget rám hárított, vállaltam 
is a teljes kegyvesztettséget, nem lévén az érsek alattvalója. 

A kincstári területen való ásatásról pedig a miskolci ka-
tonai parancsnokság tett ellenünk feljelentést, a „katonai 
épületek állékonyságának veszélyeztetése miatt”. Katonai 
törvényszék elé idéztek bennünket a helyszínen, s aligha 
úsztuk volna meg a dolgot, ha az egri katonai parancsnok 
(Hedry Béla) meg nem ment bennünket is, az ásatást is. 

Feltárult az egész székesegyház, a román-kori is, s a 
késő- gótrenaissance-szentély, nagyobbításból is annyi, 
amennyit a vár erődítése megőrzött. 

A falak csonkjait Möller tanácsára betonréteggel, a fala-
kat parafin-beszívatással védtük. Mindenre pénz kellett, mert 
a vasút már csak ingyen volt hajlandó földet átvenni, majd 
még egy év múlva nekünk kellett fizetni érte! Még egy baj 
történt: az Országos Társadalombiztosító életveszélyes mun-
kának nyilvánította a várbeli munkálatokat, s visszamenőleg 
igen magas tarifát vetett ki a munkáltató Pálosi Ervinre. 
Egyszerre több ezer pengő adóssága támadt az egri ásatá-
soknak, s Pálosi hiába kilincselte végig a Népjóléti Miniszté-
riumot, maga a miniszter sem tudott segíteni. A város sem, a 
vármegye sem volt hajlandó Pálosi helyett fizetni… 

A kétségbeejtő helyzeten a svájci borszállítás, meg a 
Hór-völgyi ősember lelet segített. Egy svájci szállodások-
ból álló autóbusz-közönségnek igen ízlett az az egri bika-
vér, amit a vár munkásai önmaguk használatára 
csapravertek a vár sötét-kapu bejáratánál. A szövetség 
elnöke, a város bankett ebédjén rendelt belőle kóstolót: 50 
hektót! Megjegyzendő, hogy ezekben az években mentek 
tönkre az egri szőlősgazdák, mert a borból semmi kivitele 
az országnak nem volt, a legjobb minőségű egri bor literje 
nem volt 13–14 filléren értékesíthető, ez pedig a szőlő 
munkáltatását sem fedezte, az egri szőlősgazdák bankköl-
csönből műveltették szőlejüket, éveken át, s a bankkamat 
pár év alatt tönkretette, megette a szőlőt is, őket is. 

A svájci szálloda pedig bianco-chequet adott! Egy pen-
gőbe számlázták neki az egri bikavér literjét, a tiszta hasz-
not a vár kapta, illetőleg a Társadalombiztosító vitte el. 

A vasúti szállítás egészen megszűnt, ekkor a szükség-
munka segített, amelyet az ország nehéz gazdasági helyze-
te fejlesztett ki. Eger városa is, a vármegye is – kérésünkre 
– az egri vár feltárására is engedélyezett szükségmunkát, 
kézi-napszámot, fuvart is. 

1932–37 őszén-telén ebből tártuk fel a várbeli székes-
egyház egész területét, abban a titkos reményben, hogy 
megtaláljuk Imre király sírját, akit 1204-ben temettek itt el. 
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Kriptát és kripta-fedelet találtunk is szép számmal, de a 
hossz-tengelyben csak egyetlen nagyobb méretű kriptát, 
amely a román templom padlójába mélyedt, ebben azon-
ban csak másodlagos temetkezés csontvázát találták, ko-
porsó-maradvány nélkül, gyékénykötelék-nyomokkal, 
tehát törökkori tetemet. Az egyetlen biztos tatárjárás előtti 
kriptafedél a templom északi része mellett találódott: „cum 
filio suo Enrico” felirattal. Árpádkori kriptatemetkezések 
kerültek még elő a románkori templom déli falához épület 
kápolnákból: Árpádkori szentélyt körülvevő kápolnakoszo-
rú is adott kriptatemetkezéseket, innen való a köves arany-
gyűrű, a Mátyás-, II. Ulászló-pénzek, itt került elő az észa-
ki sekrestyékkel szemben a déli oldalon épület kápolnából 
az 1552-es ostrom temetkezésének tömegsírja is, 1551 és 
1552-ből való dénárokkal. 

A Hór-völgyi ősember-lelet feltárása pedig így történt. 
Volt Kadić Ottokárnak, a jeles barlangkutatónak Egerben 
néhány munkása, akik vele dolgoztak éveken át a Szeleta-
barlang feltárásánál. Ezek azonban kommunista-hírben álló 
szélső szocialisták voltak, s így az államilag szervezett téli 
ínségmunkában való részesedést nem remélhették.  

Tanult s ügyes munkások lévén, mi alkalmaztuk őket a 
várásatásoknál, de kértek bennünket, nem lévén ez az ő 
igazi tudományuk, eszközöljünk ki nekik az ínségmunka 
keretében barlangkutatást. Heves megye főispánja: Hedry 
Lőrinc, a mi hosszas s kitartó könyörgésünkre és felelőssé-
günkre, engedélyezte a barlangkutatást. Így jutottak 
Dancza János s társai szakmunkához, s az általuk választott 
Hór-völgyben, ahová akkor még nem is vezetett műút, s az 
engedélyt az ásatásra nekünk kellett megszerezni a szatmá-
ri püspökségtől. Így találták meg Danczáék a Subalyuk-
nevű kisbarlangban az első ősember szerszámokat, meg 
egy női alsó állkapcsot s gyermekcsontváz leleteket, amire 
aztán a Földtani Intézet (Mottl Mária) folytatta Dan-
czáékkal az ásatást. 

Az ősember leletek azonban a miénk lévén, a Földtani 
Intézet pár ezer pengőt ajánlott fel érte. Ez is jó segítsége 
volt az egri vár ásatásának. 

A székesegyház romjainak feltárásakor, ettől északra, 
még egy csúcsíves kápolnaszerűség sarka is előkerült, de a 
katonai kincstár nem engedélyezte teljes feltárását. Ekkor 
került elő a középkori várfalból az a kis késő-csúcsíves 
nyolcszögletű vártorony is, bejárati kapujával csigalépcső-
ivel, amit Müller útmutatása szerint téglából kiegészítet-
tünk addig, míg a csigalépcsőzet helyén volt a vízszintes 
betontetővel takartuk (amibe aztán 1932 nyarán belevágott 
a villám s végiglyukasztotta a lépcsőztet a földig). 

Az is megállapítható volt, hogy a Dobóék által bástyá-
nak kiképzett reneszánsz-szentély északi oldalán álló he-
lyiség földszintje volt az a puskaporraktár, amelyik az 
1552-es ostrom alatt felrobbant s az emeleti helyiséget 
szanaszét szórta. Ez az emeleti sekrestye egyházi ruhák és 
könyvek helyisége lehetett, mert szanaszét találtam szép-
művű érc-könyvsarkokat, sőt egy bőrerszény-maradványt, 
összeragadt dénárokkal. Egy cukorsüveg-alakú falazott 
gabona-verem is előkerült pelyva maradékkal, meg egy 
pápai oklevél ólombullája is Zsigmond korából; és igen 
szép színes, mázolatlan kályhaszemcsék is igen nagy 
számmal. 

Az előkerült leleteket rétegenként papirzacskókba rak-
tuk, szabályszerűen magszámozva, a mutatósabb darabok-
ból pedig egy kis múzeumot rendeztünk be, a közben ki-
tisztított földalatti XVI. sz-i kaszárnyahelyiségekben, ame-
lyekből a földszinti átjárást a délkeleti kazamatákba a Ger-

gely-diákbástyán keresztül, gerendaszerkezettel biztosított 
alagút oldott meg mindaddig, míg a Gergely-bástya törme-
léktől való megtisztítását is meg nem oldottuk. Ennek 
faltarásánál került elő a szép török aranyozott ezüst serleg, 
benne egy Mátyás-kori kis obulus és néhány XVI. sz-i 
török oszpora. Elásott kincs volt, elmállott selyemfélébe 
burkolva egy spanyol tőrrel együtt. Alighanem az 1596-os 
ostrom idején rejtették el 

Hogy a mindinkább növekvő látogatást segítsük (a be-
lépődíjakból fizettük ekkor már az ásatások minden költsé-
gét 1930–1938 között), körforgalmat kellett létesíteni, ezért 
felhúztuk a Gárdonyi-sírtól levezető, felrobbantott lépcső-
zet emeleti boltozatát, s a Zárkándy-bástyáét is. Kiderült, 
hogy Baldigara építette észak-déli várfal kazamatájának 
külső falában egy boltozott vízvezeték is halad, ezt félig 
iszapolva találtuk, de igen finom szemcséjű agyag-iszap 
lévén, Pálosiban felmerült az ötlet, hogy ez fazekas agyag-
nak volna jó. 

Talált is egy bélapátfalvai (ott tönkrement) fazekast, 
akivel megindítatta a kerámia gyártást, még pedig elsősor-
ban azért, hogy a látogatók kunyerálta emlékigénylést ne 
eredeti törmelékből, hanem művészien utánzott ép dara-
bokkal kelljen kielégíteni. A bélapátfalvi fazekas azonban 
bogaras és izgága egyéniség volt, folyton pénzt követelt 
újabb és újabb kísérletekre, ki kellett tenni a szűrét, mert 
nélkülözhetővé vált. Közben ugyanis a vár állandó munká-
sai: Ignácz Sándor és társai kitanultak a fazekas technikát. 
Erre kártérítési pert indított ellenünk az egri törvényszék 
előtt, s tele kiabálta a várost panaszaival ellenünk. De a 
kezére bízott pénzről nem tudott elszámolni a bíróság előtt 
sem, így a törvényszék elejtette ellenünk a vádat. De ke-
serves ügy volt ez is, sokáig felesleges izgalmakat okozott.  

Kellett volna a várbeli idegenforgalomnak egy kis ven-
déglő is. Pálosi e célból rendbe hozatta az ún. Török kertet, 
s beállított egy szerencsétlen özvegy vendéglősnét fiával, 
leányával. A vendéglői asztalokat is nekünk kellett meg-
csináltatni, az evőeszközöket is nekünk bérelni, az italmé-
rési engedélyt is megszerezni. A hihetetlenül jószívű Pálosi 
mindezt kijárta, de a vendéglősné gyermekei mindent 
elherdáltak, ez az üzlet nem hozott a várásatásnak jöve-
delmet csak gondokat és ráfizetést. 

A Gergely-bástya kibontása ismét egy középkori vár-
tornyot hozott napvilágra, s fala belső oldalán profilos 
románstílusú templomköveket másodlagos vagy talán 
harmadlagos beépítésben. Az előtte lévő törmeléket szintén 
megkíséreltük ínségmunka fuvarjával kitermelni, kiderült, 
hogy itt is boltozott folyosójárat volt, mint a Sötét-kapunál. 
A sok kocsijárás tönkretette a vár külső-belső kapuja közti 
feljárót, ezt is helyre kellett hozni, így bukkant elő a 
Varkoch-kapu előtt egy kerek XV. sz-i félbástya is a másik 
oldalon s még a XIX. században is használatban lévő gya-
log-lépcsőfeljáró, amely a Nagyliter-korcsmához vezetett 
valaha. 

A kazamata-rendszer feltárásának egyik problémája 
volt a boltozati vízvezetékrendszer, amely a Zárkándy-
bástyában felfakadó forrásvizet vezette a külső alapfalban, 
de hogy honnan hova, ez kérdés volt. 

Diákjak felfedezték, hogy a kazamata egyik ellenakna-
nyilasából be lehet jutni ebbe a vízvezetékbe. Az egri jól 
úszó diákokkal nap, mint nap folyt a kutatás ebben a kb. 80 
cm széles, de csak 140 cm magas vízvezetékben, ahol csak 
meggörnyedve lehetett járni térdig iszapban, de sem észak-
ra, sem délre nem tudtunk a végére járni, mert mindkét 
végén be volt a boltozat omolva. Festő-eljárással azonban 
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meg lehetett állapítani, hogy a Zárkándy-bástya ciszternájá-
ból a víz eljut a Nagyliter-korcsma pincéjéig. Bécsből hozott 
egyik 1711-ból datált térkép innen jelzett az Eger-patak felé 
forduló folytatást, mondván ékes plattdeutsch-nyelven: „Be 
van omolva, s nagyon nehéz volna kijavítani!” 

A Zárkándy-bástya ciszternájának azonban volt egy 
túlfolyója is a néhai várárokban, ezt kívülről kibontva 
kiderült, hogy Csabi István egykori egri várkaptány sírköve 
van itt másodlagosan befalazva úgy, hogy rézcsapot vertek 
bele kifolyóul, A sgrafitto-szerűen belevésett címer árulta 
el gazdáját, mert a feliratnak szánt rész le volt csiszolva. 
Tehát a ciszterna-túlfolyó is törökmunka volt. 

Még egy kutat tártunk fel a XVI. sz-i térképek alapján: 
a Varkoch-kaputól nem messze levőt. Nagyon szép XVI. 
sz.-i edénydarabok kerültek innen elő. 

A székesegyház feltárásakor előkerülő profilos köveket 
részben Möller professzor úr, részben tanítványa: Cserregi 
József határozták meg, s rendezték a föld alatti kaszárnya-
termekben. A kerámia leletek meghatározásához is kellett 
volna szakember, de nem kaptunk sem a Nemzeti Múze-
umtól, sem az Iparművészetitől. A székesegyház területét 
parkosítottuk, s tapasztalva, hogy a parafineljárás nem 
sokat ér, az alacsony falromokat s pillér-lábazatokat is 
földdel borítva más-más színárnyalatú virágcsoportokkal 
próbáltuk érzékeltetni. 

A romok területe – végre – a rakoncátlan gyermekhad 
rendben tartására a várostól parkőrt kapott, így a fiatalság 
kutató tevékenysége kiszorult a kaszárnya mögötti terület-
re: a Föld- és Tömlöc-bástya törmeléklejtőjére. Itt bontot-
ták ki az egyik kapuívet s ez adta a szükségességet, hogy itt 
is kutassunk, de felrobbantott boltozatok lévén, nem sokat 
végezhettünk. A Dobó-bástya befalazott lőréseit is kibon-
tottuk kívülről, mert a belső ásatásra a Honvédelmi Minisz-
térium nem adott engedélyt, csak 1938-ban, amikor engem 
is elhelyeztek Egerből, hamarosan pedig Pálosit is a ko-
lozsvári egyetemre. Így már nem élhettünk vele. 

A renaissance-szentélynek bástyává való alakítása, 
majd ennek Baldigara által való levágása igen jól meg volt 
állapítható, a belőle kitermelt törmelékföld igen szép lele-
teket adott, főleg kályhafiókokat, s pénzeket, utóbbiakat 
meghatározva kiállítottuk a kis kazamata-múzeumban, 
ahol tárlót-tárló után építettünk, főleg zsebpénzünkből. Az 
is megállapítható volt, hogy Baldigaráék a két várfal közé 
az árokból termeltek ki a trágyás-iszapos földet, azért vol-
tak ebben is még XV. sz.-i pénzek is, meg egy velencei 
arany sechino is (dukát). A renaissance-szentély (finom 
faragvány) oldalkápolnájából női temetkezés mellékletei is 
előkerültek: ékszerhajtűk, derelyemetélők, gyűszűk. 

De. legszebbek voltak a homokkőből való aranyozott 
miniatűr-faragványok, valószínűleg a renaissance-szentély 
szentségházának részletei, s egy-két fehér-márvány finom 
faragvány. A talált temérdek kő- vas- ólom- ágyúgolyót 
gúlákba raktuk. 

Hogy a régiségek meghatározását – szakember híján – 
megkísérelhessem, 1935 nyarát a Nemzeti Múzeumban 
töltöttem, az akkori igazgatóság engedélyével a leletnapló-
kat tanulmányozva analógiákért, ebben Fettich Nándor 
segített legjobban. 

1938-ban nyáron váratlanul elhelyezett ciszterci tanító-
rendem Egerből budai gimnáziumába, ott kellett hagynom 
Egert, s az egri ásatásokat. A következő évben pedig Pálosi 
Ervin is távozott Kolozsvárra egyetemi tanárnak. Az egri 
várra vonatkozó minden feljegyzésünket, iratunkat ott 

hagytam Egerben, s Lénárt Jánosra, akkori kereskedelmi 
iskolai tanárra bíztuk, aki azokat hűségesen meg is őrizte, s 
1945-ben átadta az akkori múzeum igazgatójának, aki 
azonban nem sokra becsülte, mert az egri várral nem is 
törődött. 

De nemcsak irataink kerültek így lomtárba, de a mu-
zeális anyag is igen meggyérült, amikor a második világ-
háború tartama alatt a mi régi munkásaink is kiszorultak 
onnan, mert bankértékek óvóhelyéül rekvirálták el. Mi 
veszett el, mi maradt meg, azt már csak a jelenlegi várban 
lakó Dobó múzeum tudhatja, amelyik végre beköltözhetett 
az egri várba, s annak egykori egész terjedelme felett ille-
tékes intézmény, kivéve a XVI. sz-i külső várat, amely 
1687-től kezdve Eger külvárosává alakult: főleg német 
nyelvű iparosok telepedtek ide, akik a külső vár falaiból és 
épületeiből építették fel házaikat. 

Teendő még rengeteg volna. Pálosi és én csak kóstolót 
tudtunk feltárni az egészből, hogy mást nem említsek, még 
két templom volna feltárható az egri várban: az egyik a 
külső vár körmeneti káptalan kápolnája, a másik szintén 
kanonoki templom a Varkoch-kaputoronyból (amelynek 
XVIII. sz-i katonai tervrajza szintén megvolt a birtokunk-
ban a bécsi Kriegsarchivból) befelé menet balra. 

S innen kezdve felfelé egészen a mai múzeumig az 
egész terület feltáratlan, pedig a XVI. sz-i alaprajzok sze-
rint itt voltak a középkori kanonoki házak, s az első püspö-
ki palota is külön kápolnával. Ezeket Dobóék nem érhettek 
rá szétszedni, csupán be- és feltöltötték őket földdel-
törmelékkel, Itt még oly művészi leletek várhatók, mint az 
esztergomi királyi palota! A kazamata feltárás folytatásá-
hoz pedig elbirtokolt pincéket kellene kisajátítani. A külső 
vár egykori területe még nehezebben bolygatható, itt az 
eredeti térképen jelzett kutak feltárása adhatná a támponto-
kat a továbbiakhoz. 

Meg kellene szüntetni az eger–putnoki vasút rongálását 
is. A mai szociálisabb kor talán ezt a szégyenfoltot is el 
tudná tüntetni az egri vár arculatáról. A jelenleg múzeum-
nak használt késő-csúcsíves püspöki palota hossz-
tengelyének folytatása is ígér középkori épületeket, meg az 
egész múzeum-udvar is, ahol minden udvar-rendezés az 
alapfalak labirintusára bukkant. A középkori székesegy-
háztól nyugatra eső jelenleg gyepesített területen állt vala-
ha a várparancsnoki palota, s a Varkoch-kaputól a múze-
um-kapuig vezető út két oldalán még egy egész utca-sor 
kanonoki s oltármesteri középkori ház, ez is hálás kutatás-
terület lenne. De középkori házak alapjai, sőt lépcsői talál-
hatók a Gergely-bástyából keletre vezető kazamata alapívei 
alattról kiindulva is, ezeket a Baldigara-kor juttatta mélyen 
a föld alá. 

Amit levéltári kutatások s eredeti térképek alapján meg 
lehetett állapítani az egri várról 1933-ig, azt megírtam 
tömör röviden az „Egri vár élete” c. tanulmányomban, 
amely külön lenyomatként is megjelent, az egri ciszterci 
gimnázium 1933–34 évi értesítőjében. 

Azzal a reménnyel zárom emlékezéseimet, hogy hasz-
nálhatok vele dicséretesen fellendült műemlékkutatásnak s 
-védelemnek, s az egri vár megbecsülésének, melynek 
feltárására legszebb, ifjú éveimet áldoztam, amelyre nevel-
tem egykori diákjaimat is. 

 
Budapest, 1963. április 20. 

Dr. Pataki János Vidor 
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MAGYAR CISZTERCIEK AMERIKÁBAN – II. 
 
Folytatjuk a Veni Sancte-i számunkban elkezdett 

cikk sorozatot Amerikába menekült magyar ciszterci 
szerzetesek életéről a dallasi Miasszonyunk Ciszterci 
Apátság honlapján (www.cistercian.org) megjelent 
írások alapján. Szerzőjük David Stewart, 1974-ben a 
Dallasi Apátság középiskolájában, a Cistercian Prepa-
ratory School-ban végzett öregdiák, közíró, az iskola 
Continuum c. lapjának szerkesztője.  

A II. rész az 1956-os forradalom után kimenekült 
fiatal ciszterciekről szól, egy-egy eseményt, képet felvil-
lantva menekülésük történetéből. 

A cikket a szerkesztő unokája, dr. Oláh Tamás 
fordította. 

 

II. El a romokból – 1956 

 
A magyar forradalom 1956. október 23 – november 4. 
1956 októbere után a ciszterciek egy nagyobb cso-

portja elmenekült Magyarországról, hogy folytathassa 
hivatását. Egy feldúlt országot hagytak maguk mögött a 
szeretett feljebbvalóikat és a szomorú családjukat. 

* * * 
A pad szélén ülve a 15 éves Marton György Antal 

(Bernát atya) idegesen dobolt a lábával. Az iskolanap 
végéig a hátralevő percek óráknak tűntek. Számolta a 
perceket, de valamin megakadt a tekintete. Ahogy ki-
nézett a kétemeletes budapesti piarista iskola ablakán azt 
látta, hogy fiatalok százai gyülekeztek a rádió előtt. Ami-
kor az óra végül 13 óra 30-at mutatott, a fiatal Marton 
leviharzott a lépcsőkön, ki az ajtón az iskolatársaival 
együtt. Egyébként meg is állhatott volna, ha tudja, hogy 
soha többet nem lép magyar iskolába. Ahogy kiözönlöt-
tek a Mikszáth Kálmán térre, a diákok a feldúlt utca lát-
ványát szítták magukba, ami egyfajta karneváli hangulat-
ba csapott át. Az emberek kéz a kézben sétáltak, zászló-
kat lengetve, dalokat énekelve és élvezve a kibukkanó 
napfényt, egyébként ezen a ködös napon. Az örömteli 
szabadság levegője különösen megragadta ezeket a szov-
jet elnyomás alatt élő fiúkat, még akkor is, ha nem tudták 
miért. Fogalmam sem volt, mi történik – emlékezik visz-
sza az eseményekre Marton Bernát atya naplójában –, 
nem érdekelt a politika. Majd haza sétált a város központ-
jából a fiatal Marton, aki tanúja volt egy fontos történelmi 
pillanat megszületésének. Ez a békés demonstráció azu-
tán a XX. század egyik leginspirálóbb példájává nőtte ki 
magát, ahogy Kennedy szenátor mondta 1957-ben. Ez 
volt az ember oldhatatlan szomja a szabadság iránt. A 
magyarok most spontán módon fejezték ki megvetésüket 
a szovjeturalom ellen. Ennek napnak a szellemisége és az 
ezt követő 11 nap meghatározta a következő 30 év geopo-
litikáját, és előre vetítette a totalitárius szovjet birodalom 
összeomlását. 

Budapest utcáin a diákok ezrei között azon a napon a 
harmadikos diák, Marton is elindult hazafelé. 

* * * 
A húszéves Farkasfalvy Miklós (Dénes apát) csatla-

kozott a demonstrációhoz legtöbb joghallgató társaival 
együtt. Kifejezték támogatásukat a szovjet rendszerrel 
kapcsolatos reformok iránt, amely rendszer 11 éve alatt 

megfosztották a magyarokat szabadságuktól, intézménye-
iktől, gazdasági életképességüktől és boldogságuktól. 

Ezt a demonstrációt egy sor olyan esemény tette lehe-
tővé, amelyet Sztálin 1953. évi halála indított el az útjára. 
Amint az új szovjet vezetés érezte, hogy már a saját lábán 
járhat, a Sztálin féle elnyomás fokozatosan csökkent. A 
korlátozásokat enyhítették 1954-ben, 1955-ben megint 
szigorították, majd megint könnyítették. Mindez tükrözte 
a Kremlen belüli küzdelmet a hatalomért. 1956-ban elter-
jedt a hír, hogy a Szovjetunió Kommunista pártjának első 
titkára Nyikita Hruscsov nyilvánosan kritizálta a sztálini 
terror-rezsimet. A magyarok elkezdtek újra reménykedni. 

„Azért masíroztunk, hogy nyomást gyakoroljunk a 
kormányra, hogy csökkentse a terrort” – kommentálta 
nemrég az eseményt Farkasfalvi Dénes apát.  

A fiatal Farkasfalvy nem érdeklődött a politika iránt, a 
mindennapi, hétköznapi tevékenységét azonban nagymér-
tékben befolyásolta magyar élet feletti szovjet uralom. 
Amint végzett a pannonhalmi bencéseknél (egyike a 
néhány katolikus iskolának, amit létezni hagytak Ma-
gyarországon), Farkasfalvy reménykedett, hogy hívatása 
lehet a francia irodalom iránti szenvedélye. Ehelyett az 
állam a jogi egyetemre küldte. Lelkesedés nélkül végezte 
a jogot heti négy napon át, míg a hét többi részén papnak 
készült. A papi hívatással kapcsolatos tanulmányait titok-
ban kellett tartania, hisz az állam minden vallásos rendet 
törvényen kívül helyezett, néhány közelről figyelt vallá-
sos csoport kivételével. Az első fogadalmát 1956. szep-
tember 1-jén tette le, de erről nem tudtak évfolyamtársai, 
sőt még édesapja sem. 

Farkasfalvy a papság iránt elkötelezett maradt, mi-
közben az egyetemen sok diákot magával ragadott a 
megváltozott politika.  

A ’56 nyarán a kommunista párt ifjúsági szervezetén 
belül egy beszélgető csoportot hoztak létre, amely magát 
Petőfi körnek nevezte, magukhoz csábítva értelmiségie-
ket, írókat, akik azután elkezdtek bátran feltárni olyan 
problémákat, mint a sajtószabadság, vagy a politikai 
foglyok ügye. Ezek az összejövetelek egyre nagyobb 
számban vonzották a közönséget és a beszélgetések egyre 
nyíltabbak és vizslatóbbak lettek. A követelések egy 
listája kezdett formálódni.  

A kerekek ugyancsak gyorsan forogtak más keleti or-
szágokban is, különösen Lengyelországban. Október 22-
én a magyarok hallották azt a hírt, hogy a lengyel kom-
munista párt vezetője sikeresen tárgyalt Hruscsovval, 
annak érdekében, hogy nagyobb befolyásuk legyen a 
lengyeleknek belső ügyeikkel kapcsolatban. Ez a hír arra 
késztette a diák-vezéreket, hogy október 23-ra demonst-
rációt szervezzenek, a lengyelek iránti szolidaritásukat 
mutatva, és hogy engedményeket csikarjanak ki saját 
maguk számára. 

A fiatal Farkasfalvy az egész délutánt egyetemista tár-
saival együtt az utcán töltötte, lelkesen támogatva a köve-
teléseket. A nap végén a szónoklatok felforrósodtak, de 
Farkasfalvy jobbnak látta, hogy hazamegy, gondolván, 
hogy a tömeg majd feloszlik.  

A tömeg éjszaka összegyűlt a rádiónál, – tudta meg a 
rádióból a Farkasfalvy család az ország többi rádióhallga-
tójával együtt –, és hogy a demonstráció egy váratlan és 
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erőszakos fordulatot vett. 9 óra 30-kor város másik részén 
a demonstrálók ledöntötték Budapest 30 láb magas Sztá-
lin szobrát, és a harcba kezdtek az ÁVH-val a rádió elfog-
lalásáért. Már vér folyt, a forradalom elkezdődött. A 
demonstrálók néhány órán belül szabadságharcosokká 
váltak. (A Time magazin a magyar szabadságharcosokat 
„az év emberének” nevezte.) 

Éjfélkor minden kormányzati bejelentés hirtelen meg-
szűnt a rádióban és helyettesítették egy klasszikus zenei 
betéttel, amit újra és újra lejátszottak. 

* * * 
„Takarodjatok el vagy le lesztek lőve” – jelentette be a 

parancsnok hangos bemondón keresztül egy magyar kato-
nai táborban Budapesten kívül. A tiszt felszólítása a város-
lakók egy nagy csoportjához szólt, akik azért jöttek, hogy 
meggyőzzék a magyar hadsereg tagjait, 
hogy csatlakozzanak a kibontakozó 
forradalomban a szabadságharcosokhoz. 
Felszólítását a város lakói  és az irányítá-
sa alá tartozó katonák is hihetetlennek 
találták – Kereszty Rókus atya szerint, aki 
az egyetemi tanulmányai előtti katonai 
szolgálatát töltötte a táborban.  

A budapesti események híre vidéken 
is gyorsan elterjedt, de a katonai tábo-
ron belül a tisztek a felkelést igyekeztek 
úgy bemutatni, mint huligánok és fa-
siszták munkáját. A város civil küldöttei 
azonban meggyőzték a katonákat, hogy 
a felkelők a magyar függetlenségért és 
szabadságért harcolnak. Ahogy a pa-
rancsnok fenyegetése ott lógott a leve-
gőben az éjszaka során, minden katona 
csendben fontolgatta a lehetőségeit. 

„Én nem tudok és nem fogok rálőni a honfitársaimra” 
– gondolta a fiatal Kereszty.  

Amikor a tiszt kiadta a lőparancsot, minden katona 
kiürítette a puskája tölténytárát le a lábukhoz a poros 
földre. A tömeg éljenzett és áttört a kapukon keresztül. A 
hadsereg csatlakozott a szabadságharcosokhoz. 

„Ez nagy pillanat volt – emlékszik vissza Rókus atya. 
– Nem hittem, hogy ez valóság.” 

Kereszty alakulata október 27-én érkezett meg Buda-
pestre, éppen amikor az utolsó orosz tank éppen kivonult 
a városból. „Valóban azt gondoltuk, hogy örökre távoz-
nak – mondta. A következő napokat azzal töltöttük, hogy 
a bujkáló ÁVH tagjait kerestük.” 

A hét folyamán Kereszty katonai szolgálata befejező-
dött. November 3-án, egy nappal az előtt, hogy a szovje-
tek leverték a felkelést, levetette uniformisát, melyet 
többé nem vett fel.  

* * * 
„Senki nem tudta, mi történik október utolsó napjai-

ban – emlékszi vissza Dénes apát. Az embernek elfogyott 
az élelme, az éhség és a kíváncsiság kivitt bennünket az 
otthonunkból. Nem volt megbízható információ, csak 
szóbeszéd.” 

Október 29-én a fiatal Farkasfalvy bement az egye-
temre, ahol a beválasztották a forradalmi bizottságba, és 
fegyvert adtak neki. Ez volt a lehetősége, hogy szabad-
ságharcossá váljon. Ő azonban ezt visszautasította. „Rá-
jöttem – mondotta nemrég Dénes apát, mikor ezekről az 

időkről beszélgettünk –, hogy az oroszok elleni fegyveres 
harcnak nincsen esélye.”  

Ez a hideg pragmatizmus ’Sigmond Lóránt atyára vezet-
hető vissza, aki a novíciusmestere volt. Aki nemcsak tudta, 
hogy a fiatal novíciusoknak nem kell felvenni a fegyvert, 
hanem felelősnek is érezte magát az egész országban szét-
szórt klerikusainak a biztonságáért és a jövőjéért. 

Lóránt atya üzent, hogy ne vegyünk részt az erőszakban 
– mondta az apát –, tudtuk, hogy egy fegyveres felkelés 
teljesen reménytelen. Nem ez volt az általános vélemény 
ebben az időben, mindenki azt akarta hinni, hogy a forrada-
lom egy szabad és független Magyarországot hoz létre.  

Volt néhány biztató jel is. Politikai foglyok ezreit bo-
csátottak szabadon, ideértve Mindszenty bíborost és 
Endrédy Vendel zirci apátot is, természetesen ebben a 

helyzetben sok bűnözőt is szabadon 
engedtek. 

November 1-jén a Nagy Imre 
kormány Magyarországot semleges 
országnak kiáltotta ki, és kérte, 
hogy az ENSZ ismerje el, de az 
ENSZ elfoglalt volt a Szuezi csa-
tornával kapcsolatos több nemzetet 
is érintő vitában.  

Lóránt atya, aki a rend titkos 
vezetője volt, praktikus, prudens 
tanácsa tükrözte tapasztalatait, 
melyet a közösséget vezetve szer-
zett hat év alatt a totalitárius rend-
szerben, mely gyakorlatilag a kiir-
tásukat tervezte. Számtalan megol-
dást fejlesztett ki, hogy a rendőrség 
és a besúgók figyelmét elkerülje. 
Leszállt a buszokról, vonatokról 

egy-két megállóval a célállomással előtt. Kis, egymástól 
független csoportokra osztotta a hozzá beosztott kleriku-
sokat, akik nem is tudtak egymásról. Törölte a bejegyzé-
seket a határidő naplójában, így csak számára voltak 
ismeretesek. Arra tanította őket, hogy nevüket és telefon-
számukat ne mondják meg, közvetítőin keresztül küldött 
üzeneteket. 1950 és 1956 között valójában egyetlen kleri-
kust sem tartóztattak le. Tudta azonban, hogy az ellene 
felhozott vádak alapján közel van a börtönhöz, vagy a 
még rosszabbhoz.  

Csak néhány héttel a forradalom előtt közülük hárman 
összetűzésbe kerültek egy besúgóval. 1956. szeptember 
1-jén Lóránt atya Farkasfalvyt és novíciustársát hívta meg 
reggelire egy szerény budapesti kávézóba. Ők ekkoriban 
fejezték be háromnapos elmélkedő visszavonulásukat az 
első fogadalmuk előtt. Éppen ízlelgették a süteményt, 
amikor megszólította őket egy ember: – „Micsoda kelle-
mes családi összejövetel, két fiatalember a tanárukkal.” 
Egy fényképet készített, majd a besúgó eltűnt.  

Vendel apát 1950. októberi letartóztatása óta Lóránt 
atya nehéz terhet hordozott a vállán, a legbonyolultabb 
körülmények közepette. Azon felül, hogy ő volt a rend 
novíciusmestere Vendel apát vikáriusa, és helyetteseként 
is szolgált az apát bebörtönzése alatt. 

Vezetése és spirituális irányítása számos novícius éle-
tét befolyásolta hátralevő életében. Lóránt atyában tovább 
élt Zirc szíve és szellemisége a legnehezebb körülmények 
ellenére is. 

’Sigmond Lóránt OCist (1911–1964) 
novíciusmester, a 1950. okt.-től a 

magyarországi ciszterciek vezetője 
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 „Nyolcvanhét évvel ezelőtt – jelentette egy decens 
tiszta angolsággal – az atyáink erre a kontinensre egy új 
nemzetet hoztak el, mely a szabadság jegyében fogant 
meg és elkötelezett azon kijelentés iránt, hogy minden 
ember egyenlőnek született.” 1 – Sistergő zajok nyomták 
el a hangot a magyar rádióban, kicsivel este hét óra után 
1956. november 4-én, vasárnap. A szovjet haderők el-
kezdték hadjáratukat a magyar főváros ellen hajnali 4 
órakor ezen a hűvös vasárnapon. Reggelre megelőző 
csapást mértek Budapestre, tankjaik pusztítást és terrort 
hozva végig szántottak a sugárutakon. A forradalmi Nagy 
Imre kormány hamar megbukott. 

Rádióhívásokat küldtek a nyugati hatalmaknak, az 
ENSZ-nek segítségért kiáltva, és ezek a segítség kiáltások 
egyre elkeseredettebbek lettek a szabadság néhány utolsó 
értékes napjában, de ezeket senki nem válaszolta meg. 

„A bátor emberek, akik itt éltek, haltak – hallatszott a 
rádió hangja újra és újra időlegesen az éteren keresztül – 
arra szentelték a még megmaradt kis hatalmukat, hogy 
hozzáadjanak vagy elvonjanak …” Majd újabb a rádió 
zaj. Ezek voltak a szabad magyar rádió utolsó hangjai 
egészen 1989-ig. 

Hogy megértessék a magyar forradalom eszméit, a 
„Gettysburg-i beszéd”-et használták fel, párhuzamot 
vonva az Egyesült Államok véres harcával. 

Milliónyi magyarnak kevés ideje volt reflektálni en-
nek a rádió szózatnak az értelmére, (pl. hogy mennyi 
ideig tart a magyaroknak, hogy lerázzák a szolgaság 
láncát) és a hipotézisére, (mi van, akkor, ha a világ vezető 
demokráciája úgy dönt, hogy beavatkozik). 

* * * 
November 4-én, hogy elkerüljék a MIG 15 gépek 

ágyútüzét, a pincébe összezsúfolódva Marton György 
Antal és családja beszélgetni kezdett arról az ötletről, 
hogy a 15 éves fiú elhagyja az országot.  

A következő hetek folyamán a ciszterci klerikusok 
egyre többet hallották Lóránt atya hangját. – „Hogy megy 
az olasz nyelv” – kérdezte Lóránt atya egy telefon be-
szélgetésben Farkasfalvy Dénestől és hasonló üzenetek 
mentek a különböző klerikusoknak szerte az egész or-
szágban.  

Kovács György (Máté atya) egy 27 éves klerikus, aki 
Székesfehérváron lakott, Budapestről 40 mérföldre dél-
nyugatra, idős papok otthonában dolgozott, is megkapta 
az üzenetet november közepén, hogy jöjjön Budapestre és 
látogassa meg Lóránt atyát. Kovácsnak lehetősége volt 
1950-ben megkísérelni a szökést, nem sokkal azután, 
hogy Zircre ment, de ő úgy döntött, hogy marad. Most 
biztosra vette, hogy novíciusmestere az fogja javasolni: 
hagyja el az országot. Összecsomagolta holmiját, még 
azelőtt, hogy meglátogatta volna Lóránt atyát. De Lóránt 
atya meglepetést tartogatott Kovács számára: „Itt az ide-
je, hogy ünnepélyes fogadalmat tegyél”. Így a budapesti 
lakásán Máté testvér minden külsőség és ünnepélyesség 
nélkül letette örök fogadalmát 1956. november 29-én. 
„Ha Rómába kerülsz tudni fogják, hogy egy örökfoga-
dalmas ciszterci vagy” – mondta. 

* * * 
                                                 
1 Abraham Lincoln beszéde az 1863-as gettysburgi győzelem után 
az amerikai polgárháború befejezésekor, az egyik legszebb ame-
rikai szónoklat, mely lelket öntött a nemzetbe: ”Nyolcvanhét 
évvel ezelőtt apáink új nemzetet…”  

Győrött lakó fiatal klerikust, Lelóczky Gyulát értesí-
tette Csizmazia Placid atya Lóránt atya üzenetéről (Placid 
atya a hatvanas években Irvingbe jött, hogy tanítson a 
ciszterci középiskolában, ahol számos ciszterci diákra – 
ideértve Peter Verhalent (Dallasi Apátság középiskolájá-
nak Cistercian Preparatory School igazgatója) is – nagy 
hatással volt.  

Placid atya, aki főfoglalkozásában oroszt tanított Ló-
ránt atyának volt munkatársa. A klerikusoknak latint és 
filozófiát tanított, de most a forradalom leverése után 
segítette a testvéreket, hogy elhagyják az országot. 

A fiatal Lelóczky döntése, hogy elmeneküljön Ma-
gyarországról, rendkívül nehéznek bizonyult. El kellett 
hagynia özvegy édesanyját – édesapja 1953-ban halt meg 
–, 18 éves húgát és 14 éves öccsét.  

A Lelóczky család már eddig is sokat szenvedett. A 
család egy kitűnő cukrászatnak volt a tulajdonosa az 
orosz megszállás előtti évtizedekben, ezért az állam a 
családot „kizsákmányolóként” kezelte. Apját arra 
kényszerítették, hogy fémhulladék-gyűjtőként egy jelen-
téktelen állást töltsön be, és édesanyjának pedig egy ká-
poszta savanyító üzemben kellett dolgoznia.  

Gyulát eltiltották az egyetemre való beiratkozástól, 
azonban sikerült egy két éves tanfolyamot elvégeznie 
végül is egy szülővárosához közeli helységben volt egy-
személyes könyvtáros. 

A forradalom utáni helyzet szomorú valósága megkí-
nozta. „Nem gondoltam, hogy egyedül hagyhatom édes-
anyámat, de ő ragaszkodott hozzá – emlékezik vissza 
Donát atya. – Láttam, mennyit küszködtél, hogy követni 
tudjad hívatásodat – mondta az édesanyja. – Az lesz a 
legjobb neked, ha elmész.” 

 * * * 
Az ország északnyugati részén a hegyekben az erdő 

mélyén egy szempár figyelte Lelóczky Gyula kirándulá-
sát az osztrák határ felé 1956. november 11-én. 
Lelóczkynak ezt az határon át vezető útvonalat egyik 
könyvtáros kollégája ajánlotta egy Sopron melletti kisvá-
rosból. Az erdő jó fedezetet nyújtott a szökéshez. De 
fedezékül szolgált azoknak is, akik a szökevényeket 
nyomon követték. Az ország határvonala ezen a helyen 
furcsán csatlakozik Ausztriához, a határ 3–4 mérföldre 
van Sopron nyugati szélétől. 

Lelóczky mintegy mérföldnyit haladt, amikor észre 
vette, hogy a szempár amely követte egy német juhászku-
tyához tartozott. Amint a kutya visszafutott a táborba 
gazdájához, Lelóczkynak nem volt vesztegetni való ideje. 
”Elkezdtem futni az életemért – emlékezett vissza Donát 
atya. – Nem volt ösvény, csak nyugatnak rohantam 10 
vagy 15 percig, mielőtt össze estem volna.” 

Nem sokkal ezután, hogy visszanyerte eszméletét, azt 
gondolta, hogy sikerült elkerülnie a határőr katonákat. 
Majd csatlakozott négy középiskolás diákhoz, akik ismer-
ték ezt a területet és szintén Ausztria felé vették az útju-
kat. Közben találkoztak 15 fő csoporttal – nehéz táskákat 
cipelő nagyszülők, szülők, gyermekek – és egy rendőrsé-
gi uniformist viselő, magabiztos emberrel, aki azt mond-
ta, hogy már Ausztriában vannak. Mikor rájöttek, hogy 
Ausztria néhány kilométerrel még nyugatabbra van, 
Lelóczky és a négy diák megijedtek a nagy zaj miatt, amit 
a csoport okozott. Azt mondták, hogy a csoport legalább 
100 méterre vagy még nagyobb távolságra kövesse őket.  
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Állj! – szólt egy hang nem sokkal ezután. Lelóczky és 
a diákok megdermedve füleltek, a mögöttük jövő na-
gyobb csoportot letartóztatták. A magyar katonák azon-
ban csak félszívvel teljesítették a parancsot: „Azt gondo-
lom, hogy a katonák a csoportot visszakísérték Sopronba, 
és szabadon engedték – mondta visszaemlékezve Donát 
atya. – Meg akarták mutatni, hogy csak a munkájukat 
végzik. Bizonyára a csoport egy nappal később át tudott 
szökni a határon.”  

A határ közelében majdnem egy végzetes hibát köve-
tett el a kis csoport. Egy drótakadály volt két fa között 
kifeszítve, melyet arra használtak, hogy az őröket figyel-
meztesse: szökés van folyamatban. Az erdő ezen a részén 
a fákat egy országút szélességnyire kivágták. A föld fel 
volt szántva és gereblyézve, hogy a lábnyomokat mutas-
sa. A két őrtorony közötti szakaszon ekkor is sok láb-
nyom volt látható. Lelóczky és a négy diák nem volt 
biztos abban, hogy a mintegy 100 méternyi távolságban 
levő őrtoronyban voltak-e katonák. Úgy döntöttek, hogy 
megpróbálnak átrohanni a sávon. 

Ausztria igen különbözött Magyarországtól, olyan 
volt mintha egy fekete-fehér világ hirtelen színesben 
jelenne meg. 

A nyugalom szinte sokkoló volt – emlékszik vissza 
Donát atya – senki sem félt, az emberek mertek beszélni, 
anélkül, hogy körbevizslattak volna, kutatva, hogy van-e 
besúgó a közelben. Olyan volt, mint két különböző világ, 
de mindössze néhány mérföldre egymástól. 

Placid atya annak idején elmondta Lelóczkynak, hogy a 
heiligenkreuzi apátságba menjen, ez a második legrégibb 
ciszterci apátság, mintegy 40 km-re Bécstől. Ő volt az első 
a tizenegy Magyarországról elmenekült ciszterci közül, aki 
itt talált menedéket. A szám nem foglalja magában a no-
vember 21-én érkezett Marton György Antalt, aki ciszterci 
lett néhány évvel később Amerikában. A Magyarországról 
menekült ciszterciek közül kevesen ismerték egymást, 
kivéve azokat akik egy noviciátusba tartoztak. Lóránt atya 
elrejtette őket egymástól, hogy védje őket. Farkasfalvy és a 
klerikus társa Mensáros Béla, aki Aurél néven 1983-ig, a 

rendből való kilépéséig, tanított az irvingi középiskolában, 
azon a napon érkezett meg Marton után.  

Budapestről egy élelmiszer szállító teherautón sok 
szökevénnyel együtt jutottak el Ausztriáig. Ugyan több-
ször is megállították őket a szovjet katonák, de sikeresen 
folytatta útját a határ felé. Néhánynak pénz segítségével 
sikerült kiszökniük. Egy kis iparág is született, akik így a 
szökevényeket átsegítették a határon – mondja Dénes 
atya. Úgy működött, mintegy titkos vasút – magyar mód-
ra. Mintegy 200 000 magyar menekült el az országból az 
októberi forradalom után.  

Kis-Horváth Paszkál, akit 1950-ben elfogtak a hatá-
ron, biztonságosan érkezett meg Heiligenkreuzba novem-
ber 24-én, őt követte Kereszty Rókus november 28-án, 
majd Kovács Máté december 15-án.  

Az osztrák apátságban mindennel ellátták őket ami a 
tovább utazásuk szükséges volt. Napokon belül vonaton 
Rómába utazhattak és ott azonnal folytathatták teológiai 
tanulmányaikat a bencés Szent Anzelmo Egyetemen, és 
ciszterci rend generális házában laktak.  

Bölcs dolog volt, hogy rögtön el kezdtünk órákra járni 
– mondotta Dénes apát – kis időbe telt, míg a nemrég 
történt nagy változásokat fel tudtuk dolgozni. Boldogok 
voltunk, de egy kicsit össze voltunk zavarodva.  

A magyarok szerencséjére a nyelv nem volt probléma 
Rómában, mivel az egyetemen mindent latinul tanítottak, 
így követni tudták az előadásokat, és minden nehézség 
nélkül tudtak jegyzetelni.  

Magyarországon a fiatal ciszterciek családjai meg-
nyugodtak, mert a Szabad Európa Rádión keresztül üze-
netet kaptak a gyermekeik nyugatra történő biztonságos 
megérkezéséről. De a szívük össze volt törve. 

Évekkel később Julius atya édesanyja úgy emlékszik 
vissza, hogy amikor Győrt elhagyta fiának a vonatja, a 
helyi templomban imádkozva összeesett egy Pieta szobor 
alatt. „Úgy éreztem, amint a Jézust karjában tartó Máriát 
néztem, hogy ő is hasonlóképpen érezhetett, mikor el-
vesztette fiát.” 

 

–––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 Az ’56-os forradalom után menekült ciszterciek: 
Barta Lénárd (*1987) – politikai fogolyként szabadult ki 1956 októberében, 1960-ban érkezett az Egyesült 
Államokba. 
Farkasfalvy Miklós Dénes – EÁ-ba érkezett 1962-ben és tanítani kezdett az apátság gimnáziumában, a 
Cistercian Preparatory School-ban, melynek 1965-től 10 éven át volt igazgatója. 1988-ban apáttá választották. 
Kereszty András Rókus – pappá szentelték 1960-ban. EÁ-ba érkezett 1963-ban és 1968-tól tanított az apátság 
gimnáziumában (közben három éven át a Dallasi Egyetemen tanított) 
Kis-Horváth Paszkál – pappá szentelték 1957-ben. EÁ-ba érkezett 1960-ban. Alperjel az apátságban, 
pasztorációs munkát végez. 
Kovács György Máté – pappá szentelték 1957-ben. Az EÁ-ba érkezett 1959-ban és 1963-tól tanított az apátság 
gimnáziumában. 
Lelóczky Gyula Donát – pappá szentelték 1961-ben. Az EÁ-ba érkezett 1964-ben és 1965-től tanított az apát-
ság gimnáziumában. 
Marton Antal Bernát New York-ba érkezett 1957 december 30-án, ahol testvérével Henrik atyával találkozott. 
1962-be jött a monostorba, pappá szentelték 1967-ben. 1968-tól tanít az apátság gimnáziumában, melynek 16 
éven át igazgatója volt. 
Vongrey Gusztáv Bódog – ő nem ment az Egyesült Államokba; 
Hardy Gábor Gilbert – 1962–1994-ig tanított a Dallasi Egyetemen, majd visszatért Magyarországba; 
Mensáros Béla Aurél – 1962-ben érkezett az Egyesült Államokba, 1983-ig tanított az apátság gimnáziumában, 
amikor is kilépett a rendből; 
Verbay Romuald és Pollner Zsombor – klerikusok felszentelés előtt hagyták el a rendet. 
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EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN A 2011/12-ES TANÉVBEN 
VENI SANCTÉ-tól … 

 

SZEPTEMBER 
1.  Veni Sancte – ünnepi szentmise a bazilikában. Az első tanítási nap az iskolában. – A szeptember 1-jén megtar-

tott Veni Sancte szentmisét Soós Tamás atya celebrálta. A szentmise után Varga B. János igazgató úr tanévnyitó 
beszéde következett: – Néhány gondolat a beszédből: „Dicsértessék a Jézus Krisztus! – A kisgyermek az első sza-
vak megtanulása után, az édesanyja és a kommunikáció segítségével megpróbál bekapcsolódni először a család, 
majd később egyre nagyobb és nagyobb közösségek életébe. Az édesanyja viszont megtanítja a gyermekének – 
még ha játékos formában is – azt a fontos lépést, hogy ha valakihez szólni akarok, ha tartozni akarok valahova, akkor 
köszönni kell. … Mi valamennyien ismerjük a gárdonyisok köszönését. … Mint az intézmény igazgatója ebben a tan-
évben nagyon fontosnak tartom, hogy mindannyitokban tudatosuljon, hogy mi tanárok mit gondolunk az iskola felada-
tairól. Azonosulunk egyetlen olyan magyar Nobel-díjasunk szavaival, aki magyarországi kutatásaiért kapta a díjat. 
Szent-Györgyi Albert szerint: »Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, 
megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalál-
ja azt a munkát, amit szeretni fog.« … Az iskola hely, ahol a teljes ember kiformálódik, műveltséget szerez, de nem 
kritika nélkül, hanem a pozitív értelemben vett vitatkozás, nézőpont-ütköztetések révén. … Mi nem csak a hasznos-
ság megszállottjai vagyunk. Sajnos, a legtöbb iskolának ez az értékmérője. … Meg kell tanulnunk, hogy békében él-
jünk önmagunkkal, társainkkal, környezetünkkel. Erre kell kísérletet tennie az iskolának.” 

5–9. Erdei iskola Sátoraljaújhelyen. Iskolánk oktatási-nevelési programja szerint a 7. osztályos tanulók minden tanév 
kezdetén egy hetet erdei iskolában töltenek. 

9-23.  Utazás Angliába. Örsiné Mohl Szilvia tanárnő vezetésével három szaktanár kíséretében a 10.A, C, E és K osz-
tályból 39 tanuló az angliai Broadstairs város Kent School iskolájában kéthetes angol nyelvi gyakorlaton vett részt. 

OKTÓBER 
1.  Gárdonyis Öregdiák Zászló – A 1976-ban matematika-fizika tagozaton végzett öregdiákok a 35. érettségi talál-

kozójuk részeként ünnepélyes keretek között GÁRDONYIS ÖREGDIÁK ZÁSZLÓ-t adományoztak utódaiknak, 
azaz a jelenlegi diákoknak, szeretettel és bizalommal irántuk, hogy miként elődeik, a mindenkori utódok is ápolják 
a közösséget évtizedeken át. Teremtsenek és ápoljanak hagyományokat, őrizzék közös diákéletük értékeit, a kap-
csolatokat, egymással, tanáraikkal, az iskolával, s hogy kövessék a zászlóra hímzett üzenetet: „Őrizzétek a lán-
got, legyetek ti is lámpások.”  

1.  Nagymarosi találkozó. Iskolánkból Karóczkai Júlia igazgatóhelyettes, Zsebe Katalin tanárnő és még 8 diák vett 
részt e programon. 

3.  Nyíltnap a Heves Megyei Bíróságon – ahol interaktív ismeretszerzésben lehetett része száz középiskolásnak, 
köztük ott volt kilenc végzős diákunk is. 

6.  Az aradi vértanúk emléknapja A rádiós megemlékezést Kovács Ottóné tanárnő állította össze. Iskolánk képvise-
letében dr. Szabóné Kállay Ágota és a 11. C 6 tanulója koszorúzott Lenkey János sírjánál. 

16. 72 óra kompromisszum nélkül. – Iskolánk 10. évfolyamának 30 tanulója,– Varga Pálné tanárnő, a 10.C osztály-
főnöke és dr. Rák Sándorné tanárnő kíséretében – kapcsolódott az Ökomenikus Ifjúsági Iroda rendezvényébe. A 
feladatuk parktisztítás volt, azaz lombseprés az Érsekkertben. 

21.  Fogadalomtétel és megemlékezés Az ünnep azzal kezdődött, hogy a tanulók az 
első órán az osztályfőnökkel együtt idézték meg az 56-os forradalom eseményeit, je-
lentőségét. Aztán a bazilikában Soós Tamás atya celebrált szentmisét. Bisztriczki 
Zoltán tanár úr vezényletével az énekkar előadta a Salve Regina-t. E művel emlé-
keztünk a Rajeczki Benjáminra, a ciszterci szerzetesre, zenetudósra és népdalku-
tatóra, aki iskolánk diákja volt, s ebben az évben van születésének 110. évfordulója. 
– Iskolánk igazgatója, Varga B. János beszédében kiemelte, hogy „…Ezen a jeles 
napon, az 5.C, a 9.A, a 9.E, a 9.K osztályos tanulók, közel 130-an fogadalmat tesz-
nek az iskola egésze előtt, hogy méltóak lesznek arra a rangra, melyre a Gárdonyi 
név viselése kötelez.  

27.  Az 5. és a 9. osztályosok bemutatkozó műsora a díszteremben, ... és ismerkedési bálja a diákönkormány-
zat szervezésében a tornateremben. 

28. Gárdonyi-emléknap – Gárdonyi Géza halálának emléknapján a 2. órában egy különleges, több helyszínen zajló 
programsorozatot tartottunk: Az iskolaudvaron lévő Gárdonyi-szobornál a 10. A, a 10. K és a 11. K tanulói emlé-
keztek. A 11. A osztály megemlékezést tartott az Érsekkertben található Gárdonyi-szobornál. A 11. és a 10. C-sek 
a Gárdonyi-házat látogatták meg. 11. K osztály tanulói a Bródy Sándor Megyei Könyvtárban további ismereteket 
szerezhettek az író munkásságáról. 

(Lapzártáig csak a szeptemberi és az októberi szám jelent meg.) 
 

 

 

„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. 
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Teleki Pál halálának 70. évfordulóján  
 
A múlt század kiemelkedő magyar államférfiúja, a tu-

dós Teleki Pál halálának 70. évfordulója alkalmából a 
médiában alig esett szó Teleki Pál haláláról.  

Teleki Pál híres családjának egyetlen gyermeke volt, 
aki különösen gondos nevelést kapott. Tanulmányait a 
budapesti piarista gimnáziumban, a pesti egyetemen (és 
Magyaróváron is) folytatta.  

Kimagasló alkotása a földrajz terén „Magyarország 
néprajzi térképe a népsűrűség alapján”. Térképe a tria-
noni béketárgyalások idején készült és „carte rouge” 
(vörös térkép) néven ismeretes a nemzetközi szakiroda-
lomban. 

 Emlékezzünk rá, mert nagy szükségünk volna ma is 
hasonló karakterű példaemberekre, aki „…arisztokrata 
volt, de modern, népbarát érzületű egész szellemi alkatá-
ban. Nem ismert társadalmi hierarchiát. Szemében a 
nemzet vezető rétege nem a kormányzással, parancsolás-
sal foglalkozókat jelentette, hanem mindazokat, akik 
bármilyen kis helyen és beosztásban is, a maguk munká-
jával és elsősorban példaadásával tudják honfitársaikat 
vezetni.” Sorsfordító időkben kétszer is – a trianoni béke-
diktátum után, és a II. világháború kezdetén –, kormány-
fői szerepre szólította a haza, bár hajlama és szándéka 
szerint inkább maradt volna a civil társadalom közszolgá-
latában a tudós patrióta. 

Amikor a kommün terrorja és az országvesztés után 
bevezetett „numerus clausus” törvény miatt antiszemi-
tizmussal vádolták, így válaszolt: „Én a legteljesebb tisz-
telettel és elismeréssel vagyok a zsidóság kiváló kvalitá-
sai iránt, semmiképp nem kívánom azt visszaszorítani, 
nem vagyok antiszemita ebben az értelemben; abszolute 
tisztelem személyesen és tisztelem csoportosan a zsidó-
ságot. … Csak helyet kérünk magunknak is, arányszá-
munknak megfelelően…” Valójában a háborúból vissza-
tért és az elcsatolt területekről menekült fiatalok számára 
igyekezett helyet szorítani az egyetemeken, mérsékelve a 
társadalmi feszültségeket. 

Olyan társakat tudott maga mellé megnyerni, mint 
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter, a néprajzos Győrffy 
István, a pedagógus Karácsony Sándor, a cserkész-pap 
Sík Sándor, és még sokan mások: a cserkészet, a keresz-
tény egyesületek, az Eötvös kollégisták, a falukutató népi 
írók, a népfőiskolások és az elcsatolt területek magyar 
szellemi köreiből.  

Vállalta a főcserkész posztot és éltette a magyar 
cserkészetet úgy, hogy 1933-ban a gödöllői világ-
dzsemborin – velük együtt – országunk is nagy nemzet-
közi elismerést ért el, a világ minden részéből érkezett 
27 ezer fiatal előtt.  

1939. február 16-án másodszor is elvállalta a minisz-
terelnökséget, mert „bajban volt a haza”. A szellemi 
honvédelmet szem előtt tartva, a szélsőjobboldal vissza-
szorítását tűzte ki célul. Igaz, hogy – német nyomásra – 
engedélyezte a Volksbund működését és elfogadtatta a 
második zsidótörvényt, amely 20%-ban maximálta a 
szellemi szférában foglalkoztatható zsidók arányát. Ez 

utóbbiak nem a magyar joghagyományból következtek, 
hanem a nácizmus termékei voltak, s feltételei lehettek 
annak, hogy Teleki a békés területi revízió külpolitikáját 
folytathassa, az ország függetlenségét és háborús konf-
liktusokból való távolmaradását biztosítsa. Mindkét 
Bécsi döntés (1938. nov. 2, ill. 1940. aug. 30.) előkészí-
tésében és meghozatalában aktívan vett részt, elősegítve 
a határok békés módosítását, az ország etnikai és a poli-
tikai határainak igazságosabbá, nemzetközileg is elfo-
gadottá tételét. 1939 őszén megtiltotta magyar területen 
a német csapatok átvonulását, a német-lengyel háború 
után pedig befogadta a több mint százezer lengyel me-
nekültet, köztük több száz katonatisztet és mintegy 
tízezer lengyel-zsidót. Segítette a szovjetek által lero-
hant Finnország önvédelmi harcát is a Finnországi Ma-
gyar Légió fölállításával. A német hadsereg látványos 
sikerei és a második bécsi döntés Magyarországot egyre 
inkább a németek mellé kényszerítette. A területi revízió 
folytatása, Észak-Erdély visszacsatolása fejében át kel-
lett engedni a magyar területeken a Romániába tartó 
német csapatokat, és októberben Magyarország csatla-
kozott a háromhatalmi egyezményhez.  

Személyes példát mutatott azzal is, hogy a nemzet ja-
vára lemondott a visszacsatolt területeken lévő birtokai-
ról. Halála a magyarság tragédiája. Nehéz időkben egy 
igaz magyar(-zsidó) költő, Vas István is hozzá fordul, őt 
idézi a „Teleki Pál emlékezete” c. versében: 

 
 „… Az a vágy, akarat, az a magyar nemzet  
Akkor vele egy volt, s lángja benne égve  
Vele együtt hullott a nemesebb éjbe,  
A tisztább sötétből fel a fényre szállva,  
A reményentúli remény magasába,  
S hiába takarják hazug feledésbe,  
Megnő minden évvel éltető emléke,  
S ragyog tizenöt év vérpárás ködéből,  
Teleki füstölgő revolvercsövéből.    

(1956. január) 
 
Nem így gondolták azok, akik 2004-ben minden tör-

vényes engedélyt és civil szándékot lábbal tiporva meg-
akadályozták, hogy szülővárosában, egykori munkahe-
lyén Budavárban fölállítsuk bronzszobrát.  

A városvezetés február végi kitiltó akcióját követően, 
2004 április 3-án, a tudós–államférfi halálának 63. évfor-
dulóján Teleki Pál egészalakos bronzszobrát 
Balatonbogláron, a templomdombon ünnepélyesen avat-
ták fel.  

 

… Nagyon is időszerű lenne tudatosítani a nemzetne-
velő tudós államfő emberi példáját. Jó lenne ismerni őt 
mindnyájunknak, főleg azoknak, akik a nyomába lépnek.  

 
Összeállítva Bakos Istvánnak a Polgárok Házában 

 a Nemzeti Fórum Kölcsey Köre által rendezett  

emlékesten elhangzott beszédéből. 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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LEVELEK – � – TELEFONOK – ℡ – E-MAILEK – � 
 
Távol áll tőlem a mindenáron való okoskodás, hibakeresés, éppen ezért, ha úgy találod, hogy a dr. Löffler Erzsébet 

cikkéhez tett észrevételem érdektelen, akkor az egész levelemet felejtsük el. A cikkben közöltekhez személyes élmé-
nyek is fűződnek, ezért bátorkodom megszólalni. 

A cikk méltatja az egyház - ezen belül kiemelten - a ciszterciekhez, az  egri rendházhoz köthető gimnázium magas 
szintű oktatási, nevelési teljesítményét, amivel egyet értek, mivel ennek magam is haszonélvezője voltam. Írja továbbá, 
hogy a nevelés „leghatékonyabb” eszköze a bennlakás, kollégium volt, ahonnan nem lehetett minden pénteken haza 
menni... stb. Itt tennék megjegyzést a cikkre. 

A ciszterciek csak 1945 szeptemberétől 1948 júniusáig, az államosításig működtettek diákotthont, ezt megelőzően 
csak a jegyzők internátusa, meg a Foglár működött. A Széchenyi utca végén is volt egy internátus, – azt hiszem érseki 
internátus volt a neve – ott is volt néhány ciszter diák, de főleg prepák /tanító képzősök/ lakták. Az internátusokból – és 
mindegyikből –  évente kétszer lehetett eltávozni, karácsonykor, ( dec. 20-tól jan. 7-ig) és húsvétkor (nagycsütörtöktől, 
húsvét utáni keddig). Talán Mindenszentekkor is haza lehetett utazni, de erre nem esküszöm, mert ma is eszembe jut, 
mennyire irigyeltem a reformátusokat, mert azoknak okt. 31-én, a reformáció napján szabad napjuk volt, míg nekünk 
tanítási nap volt. Persze szerettem iskolába járni, de egy kis pihenés mindig kedves volt. Én 1941-től 1947-ig a jegyzők 
internátusában laktam, és csak 1947 szeptemberétől voltam CD-és, mivel a jegyzők internátusa év közben (1946–47 
tanévben) megszűnt, átvette a Nékosz és áttelepítettek minket a Károly városi 60-as ezred kaszárnya épületeibe, ahol 
eléggé primitív szinten éltünk, emlékeim szerint pl. nem volt tanuló terem. A jegyzők internátusa a NÉKOSZ leány 
kollégiuma lett. 

Néhány maradandó emlék CD-és koromból: nagy szabadságunk volt, – nem szabadosságunk – engedéllyel moziba, 
cukrászdába, a városba kimehettünk, csak az  engedélyezett időt be kellett tartanunk. Hervay Levente volt a nevelő 
tanárunk, egy este – erre az esetre nagyon emlékszem – bejött a hálóterembe és arra tanította a társaságot, hogy hogyan, 
milyen testtartásban, magunkat lazán elengedve lehet igazán pihenni, aludni. Még erre is kiterjedt a figyelmük. Az étke-
zőnk a klauzúra éttermében volt, ahol fehér abroszos asztalokon, porcelán ét- és evőeszközt használtunk. Genovéva 
nővér volt a pótanyánk, akivel kapcsolatban sok, kedves emlékem maradt. 

A másik észrevételem, dr. Lénárt János a kereskedelmi iskola tanára, de kollégiumi prefektusa nem volt, de a jegy-
ző internátus nevelő tanára volt. Ott is lakott családjával, fiaival, Zolival, Misivel és Bandival az internátus épületében. 
1945 utánról nincs emlékem róla. János bácsi az internátusban katonai fegyelmet tartott, aki ezt a fegyelmet betartotta, 
az jól érezte magát. 

Utolsó kérésem: ha meg tudod adni Kékesi Gyurka címét, – Kanadában él – megköszönném, Ő volt az internátusi 
életem első szoba főnöke, aki határozottságával, figyelmességével, empátiájával segített átvészelni azt a traumát, amit 
egy kisfiú érez, akit kiszakítanak a mama kedvességéből és bedobják az internátus merev, mindenben fegyelmező élet-
rendjébe. 

Ha zavartalak levelemmel, elnézésedet kérem, és baráti szeretettel üdvözöllek:  
Székely György  

(1941–48 közötti ciszter diák,  
az államosítás miatt már nem Egerben érettségiztem.) 

–––––––––––––––––––––––––– 
 

hírek...hírek...hírek... 
 

•  EGRI SÉTÁK NEMCSAK EGRIEKNEK második kötete is megjelent – igazolva  dr. Bakó Ferenc 

egykori múzeumigazgató, ciszterci öregdiák  kedves sorait: „... nem az számít, ki hol született, hanem az, mennyire hatot-

ta át a hely szelleme, mennyire érzi magát egrinek, mit tud a városról és mennyire vonzódik hozzá.” Az Egri Lokálpatrió-
ta Egylet kiadásban megjelent könyvet. diáktársunk, Renn Oszkár szerkesztette, melyben 18 érdekesebbnél érdekesebb 
„séta-témáról” olvashatunk.: 
Löffler Erzsébet: Az érseki palota 
Szecskó Károly: Emlékezés a megkínzott püspökre  

(Kriston Endre) 
Szalainé Király Júlia: Gárdonyi Géza és Eger  
Hernádi Ferenc: A Dobó Gimnázium  
H. Szilasi Ágota: A szent István korona-felajánlása és  

a magyar három királyok egri műalkotásokon 
Renn Oszkár: Zsinagógák Egerben  
Surányi Imre: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár  
Bujdosné Papp Györgyi: Az Eger- patak és hídjai 
Fodor László: Török fürdők Egerben 

Szecskó Károly: Az egri zsidó temető  
Kiss Lajos: Az egri mozik története  
Veres Gábor: A látogatottság kötelez 
Fodor László: Az Egert körülvevő középkori és késő  

középkori városfalakról  
Ludányi Gabriella: Az egri „Rossz templom" története 
Lengyel Gyula: Az egri Fájdalmas Anya kegyhely története  
Renn Oszkár: Árpád-házi Imre király emléktáblája előtt  
N. Lutter Katalin: Az irgalmasrendi kórház  
Szecskó Károly: Az egri Kisasszony temető  
 

A könyv kötetei megvásárolhatók a Múzeum Patikában (Széchenyi u.) és a Turinform Irodában (Bajcsy Zs. u.). 
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•  A 2010/2011. TANÉV ÉVKÖNYVE – iskolánk fennállásának 322. évében – idén is elkészült. 
Az első oldalon Polikárp főapátúrtól búcsúzik el az igazgató: „Az elmúlt másfél évtizedben a Főapát úr gondoskodó 

és segítőkész támogatása által az egri iskola ismét a régi fényében ragyog. A belső környezet hangulata, a tantestület 

szellemisége méltósággal közvetíti a ciszterci tanítók örökségét. Aki a gimnáziumba lép, érezheti a múlt üzenetét.” 

Elköszönt az igazgató, dr. Pisákné Balogh Éva is. 1994 óta tanított a gimnáziumban, majd 1995-ben lett igazgatóhe-
lyettes és a főapátúr 1999-ben nevezte ki az gimnázium igazgatójának.  

Az iskola belső környezetének megújítása, az új tornaterem felépítése, mely a lehetővé teszi az iskolai testnevelés 
fejlesztését, az oktatásban az idegen nyelvi képzés megerősítése, az informatikai képzés fejlesztése – jelentik igazgató-
sága éveinek eredményét. „Életem nagy jutalmának tekintem, hogy az elmúlt évtizedekben a Gárdonyi Géza Ciszterci 

Gimnáziumban dolgozhattam. Sok örömöt és szeretetet kaptam diákjainktól, kollégáimtól.”  

A ciszterci öregdiákok köszönik igazgatóasszonynak az ifjúság nevelésében végzett áldozatos munkáját és a mindig 
megértő figyelmet, a segítő jóakaratot amit diákszövetségünknek nyújtott. 

A tanév történetének fontosabb állomásairól rövid, képes beszámolókat olvashatunk a 132 oldalas Évkönyvben. 
továbbá a lényeges adatokat diákok tanulmányi eredményeiről. 841 diák 24 osztályban végezte el tanulmányait a 
2010/2011-es tanévben, átlagos tanulmányi előmenetelük 4,19. A nyolcosztályos évfolyam alsó négy osztályában 176-
an jártak. A végzős négy osztályban 151 tanuló tett sikeres érettségit. A tanulók 28%-a lakik kollégiumban, bejáró 40% 
(!), helybeli 32%. Megtalálhatjuk a 24 osztály névsorát és egy-egy csoportképet. Az osztályzatokról annyi árulkodik, 
hogy a kitűnőek vastagbetűsök, a jelesek pedig dőlt betűvel szerepelnek. 

Az iskolában 54 állandó, 7 óraadó és 3 nyugdíjasként dolgozó tanár oktatta, a kollégiumban pedig 6 nevelő tanár se-
gítette a diákokat. Ezenkívül a két intézményben – az iskolában és a kollégiumban – a folyamatos munkát 22 egészség-
ügyi, irodai és technikai dolgozó biztosította. 

Sajnáljuk, hogy már ez évben sem jutott hely a Diákszövetségünk életéről szóló, fejezetnek.  
Köszönet a névtelen szerkesztőknek a szép és gondos munkájukért!                                    (O.Gy.) 

 

•  A MEZŐKÖVESDI GIMNÁZIUM nemrégiben ünnepelte alapításának 100 éves évfordulóját. A 
„ciszterci” időben afféle testvér-gimnáziumnak is tekinthettük a mezőkövesdi Szent László Kir. Kat. Gimnáziumot.. Ha 
fellapozzuk a régi Értesítőket-Évkönyveket, rövidebb-hosszabb  beszámolókat olvashatunk a közös sport rendezvények-
ről, elsősorban a két gimnázium futballcsapatainak mérkőzése volt nagy esemény. De nem igen volt olyan osztály, 
ahova felsősként ne érkezett volna egy-két diák – legtöbbször „kispapként” – a kövesdi gimnáziumból. 

A Szent László Gimnázium királyi katolikus főgimnáziumként alakult meg 1911 szeptemberében Mezőkövesden, ak-
kor 17 ezer lakosú nagyközségben. 1914-re épült fel a ma is impozáns épülete, de a háború miatt csak 1919-ben vették át a 
diákok iskolájukat. Azóta is folytonos a tanítás, igaz, hogy a Szent László negyven évig „csak” I. László lehetett. 

2011. szeptember 16–17–18-én tartották a jubileumi ünnepségeket, mely nemcsak az iskolának, hanem Mezőkövesd 
városának és több száz öregdiáknak is nagy ünnepe volt. Mi is köszöntjük sok ezer diák száz éves Alma Materét. Isten 
segítse tanárait a sok áldozatot kívánó tanító-nevelő munkájukban, a diákjainak eredményes tanuló éveket kívánunk, 
legyenek büszkék  iskolájukra! 
 

•  BRÜCKNER ÁKOS ELŐD OCist ciszterci plébánosnak Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete ÚJBUDA DÍSZPOLGÁRA címet adományozta „az Újbudán élő emberek érdeké-
ben végzett több évtizedes kimagasló tevékenységéért, valamint a keresztény erkölcsiség tanításával végzett kiemelkedő 
közösségformáló munkájának elismeréseként.” A megtisztelő kitüntetéshez Előd atyától sok segítséget kapó Budapes-
ten élő egri öregdiákok is szeretettel gratulálnak. 
Reméljük, olvashatjuk majd az Édesanyánk további számait is. 
 

•  KÁDÁR LÁSZLÓ GÁBOR OCIST  egykori egri érsek, diáktársunk halálának 25. évfordulója alkalmá-
ból szentmisét mutat be dr. Ternyák Csaba érsek december 20-án az Egri Bazilikában. 

Kádár László 1927-ben született Egerben. 1945-ben érettségizett a Szent Bernát gimnáziumban. 1945 szeptemberében 
lépett a Rendbe, s még a feloszlatás előtt, 1950 februárjában tett ünnepélyes fogadalmat, majd június 16-án szentelte pappá 
Badalik Bertalan püspök. Pappá szentelését követően az Egri Főegyházmegyében tevékenykedett, Bélapátfalván, majd Eger-
ben, a Nagyboldogasszony plébánián káplán. 1966-tól Egerben érseki jegyző és másodtitkár. 1968 és 1970 között Párizsban 
tanult az Institut Catholique-on. 1972. február 8-án saetabisi címzetes püspökké és veszprémi segédpüspökké, 1974. február 
2-án veszprémi apostoli kormányzóvá, 1975. január 10-én megyéspüspökké nevezték ki. 1978. március 2-án VI. Pál pápa 
nevezte ki egri érsekké. 1986-ban bekövetkezett haláláig volt az Egri Főegyházmegye főpásztora.          (Hevesmegyei Hírlap) 
 

Bartha István diáktárunk, akitől a tájékoztatást kaptuk, még hozzáfűzte: „Felszentelése után hosszú évekig – míg nem ke-
rült Bélapátfalvára – nem misézhetett. A felsőtákányi plébánián dolgozott kántorként. Először megengedték neki, hogy gyón-
tathatott. Többen kijártunk hozzá, és a Bükkben túráztunk vele. Ezen információt a húga, Kádár Klári , is megerősíti.”  
 
•  KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT! – Herendi Jánosné Netley Adelaide (Ausztrália) – 50 000 Ft, 
Mohi Sándor (46) Schweinfurt (Németország) – 50 euró, Győry Iván (1947) Ansonia, (USA) – 100 USA dollár, 
N. N. (Franciaország) – 50 euró. 
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•  ÉDESANYÁNK címen jelent meg ez év októberében a Bajai Ciszterci Diákok Egyesületének „körlevele”. 
1947-ben a bajai ciszterci III. Béla gimnázium kongreganistáinak hasonló címmel jelent meg a körlevele, melyet mint a 
mostanit is, Lévay László szerkesztett. A diákévekre, tanáraikra emlékezésező írások mellett hosszabb összeállítást is 
olvashatunk arról a történetről, melynek vége: „Elment a hajó” – a III. Béla nem lett újból ciszterci gimnázium. Jóindu-
latú magyarázatok elhangzottak, de a bajai ciszterci öregdiákok számára ez nem jelenthetett vigasztalást. Ez számunkra 
is csalódás  volt. 
 

 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 feltüntetve: 

 

 LÁNGOLJ ÉS VILÁGÍTS ALAPÍTVÁNY Eger  18574959–1–10 

 
Ne feledkezzenek meg – akik tehetik – a SZJA másik 1%-át a Katolikus Egyház részére felajánlani, feltüntetve a 0011 
technikai számot! 
 

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

 

 

A VENI SANCTE-i számunkban köszöntöttük jubilánsainkat, közöttük a 70 éve érettségizett, élő diáktársainkat. 
A névsorból tájékozatlanságból sajnálatosan kimaradt Kulcsár Lajos és Urbán Sándor. – Elnézésüket kérjük. 
 

 
 

 
_________________________________________________________ 

 
 

H A L O T T A I N K 
 

Harta János Csanád OCist 2011. szeptember 23-án hunyt el. 1922. augusztus 23-án született Baján. Középiskoláját 
a Ciszterci Rend III. Béla Gimnáziumában végezte. 1940-ben lett novícius. Hittudományi tanulmányait 1940–1945 
években Zircen, tanári tanulmányait 1945–1950 között a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte. 1945. május 8-
án szentelték pappá. A szétszóratás után vegyészként dolgozott. 1990-től kisegítő lelkész volt a budai Szent Imre Plébá-
nián. 2010 augusztusától volt nyugállományban Zircen, a Szent Bernát Idősek Otthonában.  

 
Bácskai Sándor Keve OCist 2011. november 29-én hunyt el. 1927. december 28-án született Baján. Középiskoláját 

a Ciszterci Rend III. Béla Gimnáziumában végezte. 1946-ben lett novícius. Hittudományi tanulmányait 1946–1950 
években Zircen folytatta, és 1951-ben Székesfehérváron fejezte be, ahol, 1951. április 2-án szentelték pappá. Ünnepé-
lyes örökfogadalmat Zircen, 1950. augusztus 23-án tett. 1951-től számos helyen káplán, 1963-tól plébános. 1992-től 
bajai ciszterci házfőnök továbbá hittanár és kisegítő lelkész a Baja-Belvárosi plébánián. 

 
Diáktársaink, akiknek halálhíréről értesültünk:  

 
Dankó László (é. 1953) – Győr 
Dr. Törő Béla (é. 1946) – Miskolc  

Lukács József (é. 1948) – Eger 
Hidegkuti Sándor (é. 1947) – Nyíregyháza 

 

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 Húsvét, Veni Sancte és Karácsony idején. 

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