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BÉLHÁROMKÚT (BÉLAPÁTFALVA) 
 

1142 és 1270 között 18 apátságot népesítettek be a ciszterciek Magyarországon. A legjelentősebbeket ki-

rályok alapították, öt főúri alapítás volt és három egyházi méltóság kezdeményezése.  

A Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt ciszterci apátságot az 1232. május 16-án keltezett alapítólevél 

tanúsága szerint II. Kilit egri püspök alapította. Bélháromkútnak nevezett apátságot alighanem családi monos-

tornak szánta. Anyaapátsága a III. Béla király által 1184-ben alapított pilisi ciszterci monostor volt. 

Az alapító gazdag bir-

tokadományokat juttatott 

a bélháromkúti kolostor-

nak, amelynek építését 

1241-ben megszakította 

a tatárjárás, a monostor 

mellett is folytak harcok. 

A tatárjárás után másik 

építőműhely folytatta az 

építkezést, ami az egyes 

építészeti elemek külön-

bözőségén is kitűnik. 

1246-ban a monostor ké-

szen állhatott és szerzete-

sek éltek benne. 1495-

ben az apátság csere út-

ján Bakócz Tamás, egri 

püspök kezelésébe ke-

rült, amely időszaktól 

fogva az egri püspökség 

alá tartozott, és a szerze-

tesek továbbra is itt élhettek. A középkor végén a kolostor, több más ciszterci apátsághoz hasonlóan kezdett 

elnéptelenedni. 1503-ban a perjellel együtt csak három szerzetes élt a falak között, 1530-as évekre már teljesen 

elnéptelenedett.  

A kolostor 1678-ban az egri káptalan kezébe került vissza, egy 1696-ban kelt leírás a templomnak már csak 

álló falairól beszélt, sőt egy 1720-ból való okirat is templomromokat említ.  

A templom helyreállításának kezdeményezése egy bizonyos Baranyi István remetének a nevéhez fűződik. 

Az építési munkálatok 1732-ben kezdődtek el, és 1745-ben szentelte fel gróf Endrődy Gábor egri püspök a 

három szakaszban újjáépített templomot.  

1934-ben Lux Kálmán vezetésével kezdődött meg a műemléki helyreállítási munkálat, amely a háború 

miatt legközelebb már csak 1953–1954-ben folytatódhatott. A templom külső helyreállítását dr. Rados Jenő 

professzor tervei alapján végezték 1964-ben. Valter Ilona régész vezetésével tárták föl a kolostor alapfalait 

1964. és 1966. között, melyek egy 21×17 méteres teret zártak közre. 

Jelenleg is tervezik a templom felújítását, részeként annak a vallásfejlesztési csomagnak, melyet az Egri fő-

egyházmegye kapott – olvashattuk a Heves Megyei Hírlap május 23-i számában.  

* * * 

 

A templomot felkeresve bizonyára sok ciszterci diákot megérintett a régi idők ciszterci szerzeteseinek szel-

lemisége. 

Debreczeni Sixtus atya többször elhozta ide a Szent Bernát plébánia híveit. 

Mozsgai Tádé A természet tudós misztikusa – címmel Szabó László Vilmos OCist rendtársáról és tanáráról 

írt könyvében olvashatjuk: „Vilmos atya szent helye volt Bélapátfalva. Nagyon szerette a súlyos kőtömbökből 

emelt monostortemplomot, a magyar ciszterci építészet egyetlen épen megmaradt ékességét. „Szerelmes” volt 

a rózsaablakba, fennkölt himnuszokat tudott róla mondani, írni és fényképezni. Százszor és százszor kihúzta a 

szíve Bélapátfalvára nyáron és télen. Hajdan ciszterciek laktak és imádkoztak a monostorban, és ez az Ő sze-

mében szentté tette Bélapátfalvát. Verset is ír róla.” 

_____________________ 
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ÉPÜL-SZÉPÜL ISKOLÁNK 
Látogatóban Varga B. János igazgató úrnál – 2017 októberében  
 

1997-ben, mikor a Rend ismét „fenntartójává” vált intézményeinek, iskolánk épületei igencsak elha-

nyagolt állapotban voltak. Nem nagyon láthattuk annak nyomát, hogy az 50 év alatt komolyabb felújítás 

történt volna. Igaz, a Csiky Sándor utcában készült egy mára már eléggé megviselt épület, meglehetősen 

elütve a környezetétől. Iskolánk nagyon is megkopott épületei az elmúlt húsz esztendő alatt szép csend-

ben megújultak, még új tornacsarnok is épült.  

Aki mostanában az iskola környékén járt, tapasztalhatta – a „városfal” állványozását látva, a Csiky 

Sándor utcai épületen elhelyezett nagy plakátot olvasva –, hogy tovább folytatódnak a felújítási munkák.  

Érdeklődésünkre Varga B. János igazgató úr meghívott egy kis beszélgetésre, hogy az öregdiákokat 

tájékoztassa a most folyó munkákról. 
 

„Összesen három pályázatról kell beszélnünk, s ha most az Úr is segít nekünk, meg egy kis szerencsénk is 

lesz, akkor a pályázatok eredményeként sikerül úgy megújítanunk az intézmény épületeit, hogy ahhoz hosszú 

távon nem kell hozzányúlni, ill. elég lesz csak karbantartani” – vezette be ismertetését az igazgató úr. 
 

„Egyik kritikus pontunk a »városfal« volt. Ez a Bródy Sándor utcától a Csiky Sándor utcáig terjed – hossza 

120 m, magassága mintegy 3 m –, mely a gimnázium telkét határolja. Telekkönyvileg is a Ciszterci Rend 

tulajdona, így karbantartásáról nekünk kell gondoskodnunk. Ezt már régóta szerettük volna rendbe hozatni.  

A műemlék-fal – melynek egyes szakaszai még a 16–17. századból származnak – helyreállításának terveit 

az iskola készíttette el. Ennek során komoly kutatást, ásatásokat kellett végezni. Végül is kiderült, hogy a 

helyreállítás költsége mintegy 100 millió Ft.  
 

Ezek után kerestük a megvalósítás útját. 

Így találkoztunk 2016-ban L. Simon László 

kulturális örökségvédelemért és kiemelt 

kulturális beruházásokért felelős (akkori) 

államtitkár úrral, akinek a szakmai támo-

gatásával – az egri vár helyreállítására biz-

tosított több milliárdos támogatásból, me-

lyet Eger városa kapott –, a mi városfalunk 

helyreállítása is megvalósulhat. Ez a fal lé-

nyegében az egri várat körülvevő város-

védő falnak ma még meglevő egyetlen, vi-

szonylag épen maradt szakasza. 

A helyreállítás jelenleg folyik, remélhe-

tőleg ez évben fog befejeződni. 

Nem hiszem, hogy a XX. század során, 

de még az azt megelőző időben is komo-

lyabb helyreállítást végeztek ezen a falon. 

Az elmúlt években csak a leeső kődarabo-

kat pótolhatták. Az öregdiákok csak az utcáról láthatták, hiszen belül az orgonás eltakarta ezt a falat. 

Az orgonás rész felújítása egy másik pályázatunk része. Terveink szerint egy pihenőkert és felül egy futó-

pálya készülne itt, mely a tornateremhez csatlakozna. 

Ebben a másik – már engedélyezett – tervben, melyet a Műemlékvédelem is jóváhagyott, a kollégium nagy-

arányú felújítása szerepel: a szobák vizesblokkal lesznek kiegészítve. Jelenleg a folyosók végén vannak a szo-

bák részére régebben kialakított fürdő és WC helyiségek. A diákjaink elvárják tőlünk, hogy a mai kor köve-

telményeinek megfelelő lakhatási körülményeket biztosítsuk nekik. 

Ez a befektetés egyébként a nyári szünidőben megtérülhetne, mivel a szobákat ki tudnánk adni. Eger ide-

genforgalma igen jelentős, Budapest után a város a leglátogatottabb turistacélpont. A város központjában fekvő 

szálláshely bizonyára igen keresett lenne.  
 

Most hogy áll ez a pályázat?  

Már két fordulón átment EFOP-os pályázatról van szó (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program), és 

reméljük, ez évben kihirdetik az eredményt is. 
 

A felújításra váró városfal 
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A harmadik téma szintén EFOP-os – már elfogadott – pályázat, értéke 800 millió Ft. Ennek keretében a 

’60-as években készült Csiky utcára néző épület teljes felújítását kell elvégezni.”  
 

 

Mi, öregdiákok egy kicsit 

mindig idegennek éreztük az 

iskola klasszikus falai mellé 

helyezett, modernizáló stí-

lusban készült épületet, mely 

1962/63-ban készült s 8 tan-

teremmel növelte az erősen 

felduzzasztott létszámú isko-

lát. Az épület külső képének 

kismértékű átformálásával a 

felújítás után majd kedve-

zőbb benyomást kelt. 
 

 

„Jelenleg a dokumentá-

ció összeállítása folyik. A 

közbeszerzési eljárás eredményhirdetése után – reményeink szerint februárban – kezdődhet a kivitelezés. 

A Csiky Sándor utcai épületet teljes egészében felújítjuk: új vakolat, padozat, mennyezet készül. A világí-

tás- és a fűtési rendszer is megújul. Még szükségesnek mutatkozott bizonyos mértékű klimatizáció beépítése 

is, mivel az ilyen típusú épület hamar átmelegszik és a tantermekben eléggé elviselhetetlenné válik a helyzet. 

Az épület tetőszigetelése is megújul. Egy 36 fős természettudományos labor kialakításra is sor  kerül a főépü-

letünkben. 

A pályázat része a menza konyhájának korszerűsítése valamint új eszközökkel történő felszerelése, ebéd-

lőnk bővítése. 

A pályázathoz tartozik még az akadálymentesítés kiépítése, ami azt jelenti, hogy egy liftet kell majd építe-

nünk. A tervek szerint ez a főépületben, a mosdók oldalában épül.  

A jelenlegi helyzetben mindent meg kell tennünk kollegáimmal együtt, hogy ezek a tervek sikeresen meg-

valósuljanak. 

Remélhetjük, hogy a most folyó és az indulás előtt álló építkezések is hozzájárulnak ahhoz, hogy az intéz-

mény több évtizedes elhanyagoltság után ismét mindenki megelégedésére szolgálhatja a köznevelés ügyét. 
 

* * * 
 

Elmenőben az igazgató úr megmutatta az intézet nemrégiben megtalált zászlóját. Eléggé megviselt, több 

helyen szakadozott állapotban van. 

Az 1861-ben készült zászlót az iskola szeretné restauráltatni, mely bizony igen komoly költséget jelent. 

Elkészült árajánlat szerint a festett zászló 980 ezer Ft, a zászlóhoz csatolt négy szalag 400 ezer Ft, a zászlórúd 

restaurálása pedig 200 ezer Ft, vagyis összesen 1 580 000 Ft. 

Ez a zászló, mint az iskola történetének része, fontos nekünk – mondotta –, és a restaurálás után ki fogjuk 

állítani, mint ahogy az utolsó ciszterci iskolazászló is látható az iskola folyosóján.  

Felelőtlenség lenne, hogy egy ilyen nagy múltú intézmény ne foglalkozzon fennmaradt tárgyi emlékeinek 

megóvásával, hogy a jövő generációi ne csak képeken láthassák azokat! 
 

* * * 
 

Megköszönve a részletes tájékoztatást, jó érzéssel búcsúztunk el Varga B. János igazgató úrtól. Úgy látjuk, 

vannak már gondos gazdái iskolánknak… 

__________________________ 

 

 Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak 
áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! 

 

A Csiky Sándor utcai épület felújítás utáni látvány képe 

 

tványképe 
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10 ÉVE HUNYT EL MOZSGAI TÁDÉ ATYA 
 
Az újra indult ciszterci élet első házfőnöke volt Egerben 1993–98 között.  

Öt éven át majd minden hónapban rendházi szobájában vendégeskedett a Diákszövetségünk elnök-

sége, együtt tárgyalva, tervezve az újra indulás sok-sok problémáját. Örültünk, hogy ciszterci atya van 

ismét a régi falak között. 

Folytatója volt az 1776 óta Egerben tanító ciszterciek sorának 

 

Mozsgai Tádé Jó-

zsef 1934. október 3-án 

született Pécsett. 1945-

ben a Ciszterci Rend 

pécsi Nagy Lajos r. kat. 

általános iskolájának V. 

osztályában kezdte kö-

zépiskolai tanulmá-

nyait. (1945-től a gim-

názium alsó négy osztá-

lyát már általános isko-

lának minősítették.) 

 A továbbiakban 

Tádé atya Utam a rendbe c önéletrajzával, mely la-

punk 1994. karácsonyi számában jelent meg, emlé-

kezünk róla. 

* * * 

Oblátus voltam 1949/50-ben Zircen, az obláció 

legalsó évfolyamában, ahol is úgy éltünk, mint a csa-

lád legkisebb gyermekei: mi tettük a legtöbb rosszat, 

bennünket kellett leginkább és legtöbbször figyel-

meztetni, – és bennünket szerettek a legjobban, mint 

általában a „kicsiket”. Természetesen mi tudtunk a 

legkevesebbet a világ folyásából... 

1950. június 8-án részt vettünk az úrnapi körme-

neten. Arra nem emlékszem pontosan, hogy merre 

álltak az úrnapi sátrak, de homályos emlékeim sze-

rint az apátsági előkerttel szemben, a parkban is fel-

sejlik emlékezetemben egy illatos sátor. 1950. június 

10-e után, úgy emlékszem rá, hogy egy vasárnapi na-

pon, teljesen rendkívüli módon néhányunk édesanyja 

megjelent Zircen, édesanyám is, kisírt-ijedt szemek-

kel, és első kérdésük ez volt: „A gyermekeinket Zirc-

ről nem vitték el? Mert a „zircieket” (=cisztercieket, 

mert így hívtak bennünket Pécsett) június 10-én éj-

szaka elvitték az ávósok... 

Bálint atya (prefektusunk) és Lóránt atya nyugtat-

ták a szülőket, hogy nekünk nincs semmi bajunk, az 

iskolaévet hamar befejezzük és a héten mehetünk 

haza. Voltaképpen ezen a napon kezdődik az „utam 

Zirc után”, mert ezután csak látogatni mehettünk 

vissza a Bakony szívébe, az igazi Alma Mater-be. 

1950 nyara teljes bizonytalanságban telt el: nem tud-

tuk, mi lesz velünk. – Szeptember elején megjelent 

nálunk Pécsett a Hartyányi bácsi, székesfehérvári ob-

látus-társam édesapja, aki vasutas lévén, ingyen 

utazott és hozta az üzenetet: néhány nap múlva lejön 

Pécsre a Bálint atya, ide jönnek a dunántúli oblátusok 

és eldől a további sorsunk. 

Nem csoda, hogy abban az időben az ávósok 

szinte azonnal felismerték a papokat! Mi is elmoso-

lyodtunk, amikor Bálint atyát megláttuk: egyrészt 

nagyon „civil-papnak” nézett ki, másrészt ennek 

előtte soha nem láttuk őt civilben. 

Elhangzott a rendi utasítás: a III – IV-esek már 

beöltöztek Zircen novíciusnak (Hiába irigyeltük 

őket: október 14-én hangzott el a completorium után 

az utolsó Salve Regina, másnap szétszóratásba men-

tek), – mi pedig: I–II-osok Pannonhalmára megyünk, 

az akkor visszakapott bencés gimnáziumba. 

Az „anya” ölelése után „mostohaanyához” 

menni, – nem örültünk neki, de az ott töltött három 

év számomra boldogság volt, mert nagyon szerettem 

tanulni, és a lelkiséget ugyan Zircen szívtam ma-

gamba (érdekes: 15 éves kamasz koromban és csak 

egy évig, mégis megmaradt!), de a humán kultúra, a 

tudás szeretete, a tudás „hatalma” Pannonhalmán 

nyílt meg előttem. Szerettem Pannonhalmán lenni! 

Nem szerettem azonban Budapesten élni. Mert 

Pannonhalma után Pest következett: munka és köz-

ben a noviciátus, amit nagyon szerettem, de igen 

gyengén végeztem, mert állandóan fáradt voltam a 

sok utazás és a munka miatt (Budán laktunk és Kő-

bányán dolgoztam). A Magister atya el is akart kül-

deni a Rendből, de addig könyörögtem, míg meg-

szánt: maradhattam. 

1954 augusztusában előbb a pécsi egyház-me-

gyébe jelentkeztem kispapnak, de nem mertek fel-

venni, mert a nevem szerepelt a legutolsó rendi név-

tárban. Vác felvett: legyen áldott érte Kovács Vince 

püspök úr! Engem a papság mentett meg, mert kü-

lönben egészen biztosan feladtam volna szerzetessé-

gemet: igen gyenge voltam! 

Az öt év teológia Egerben megint folyékony bol-

dogság volt! Valóban a kápolna és a stúdium-terem 

nevelt ezekben az években! 1959-ben szenteltek 

pappá Vácott. Lóránt atya ott volt a szentelésemen az 

elmaradhatatlan oldaltáskájával... Csodálkoztam, és 

egyben csodáltam, hogy eljött, mert nem volt szo-

kása; óvatosságból sem tett ilyent. Talán örült, hogy 

az egyik leggyengébb sajkája legalább a papság ré-

vébe behajózott?! 
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Ezen sajka alatt-mellett azonban a következő 32 

év alatt sokszor felbukkantak a cápák és alaposan 

megtáncoltatták! Addig voltaképpen semmi baj nem 

volt, amíg Lóránt atya szabadon járt-kelt: tartotta 

bennem is a szerzetes-lelket, és szépen égett bennem 

a szerzetes-láng. Börtöne és halála azonban elsötétí-

tette bennem a szerzetességet! Nyári lelkigyakorlata-

ink többé nem voltak; nemigen találkoztam rendtár-

sakkal. Konrád keresett fel legtöbbször, mert ő moz-

gékony természet. Általában ő hozta a rendi híreket: 

ki hol van, mit csinál ill. mit csinál vele az ÁVH. Én 

begubózva éltem a munkámnak, örültem a római bib-

likus folyóiratoknak, amiket rendtársaim küldtek, és 

amikor évek múlva Szörényi professzor úr kezdte 

szellőztetni az új biblikus eredményeket-felfogáso-

kat, az számomra semmi újat nem jelentett. Óvatosan 

leveleztem Auréllal (=Mensáros Béla, földim; 1983-

ban kellett őt a dallasi monostorból elküldeni), majd 

Donáttal. Halvány, vékony és egyre elvékonyodó 

cérnaszál volt életemben a szerzetesség, amit csak 

akkor és addig élveztem, amikor és ameddig egy-egy 

külföldi monostorban voltam nyári szabadságaim 

alatt (Stams, Róma, Lilienfeld; Dallas egészen külön 

fejezet 1983-ban; Dallas akkora hatással volt rám, 

hogy ki akartam vándorolni!). 

Évtizedekig nem voltam más, mint a váci egyház-

megyémben nagyon szerényen élő, sokat dolgozó 

pap, akit az egyházmegye papsága szeretett és be-

csült, de nem is sejtették rólam, hogy „Mici néninek 

egy másik élete is van...” 

Nem is sejthették, mert évtizedekig pislákoló 

szerzetesi tudattal szinte csak a „túlélésre éltem”: túl-

éljek egy egyre féltékenyebb főnököt (aki egyébként 

az egyház-megye egyik legjobb papja volt!) a dispo-

zícióig; egy hatkutyás helyet, ahol hat kutya és élet-

tani végtermékei közt kellett a mellékhelyiséget 

megközelítenem (a második félévben ezen „ügyem-

mel” az állomásra jártam ki a motorral); túléljek egy 

súlyosan lelkibeteg főnököt, aki fejünk felől és lá-

bunk alól el akarta adni a plébániát;  túléljek millió 

bolhát, mert a főnököm magánál nem takarított („az-

zal felvernék a port”), és ezek a „kedves ugró jószá-

gok” átsétáltak hozzám; túl éljem az ÁEH megyei fő-

korifeusát, akinek meg kellett magyaráznom, hogy a 

békegyűlés meghívója – meghívó és nem idézés –, 

tehát jogom van nem-elmenni (ezzel természetesen 

„elfűrészeltem magam”, nem „feküdtem jól”, de jól 

aludtam, és nem akartam lenni semmi); túléljem ön-

gyilkos főnökömet, aki egy adventi Rorate alatt ni-

kotint ivott (az okát máig sem tudom); túléljem má-

sik szegény főnökömet, aki nekem is elkészítette a 

vasárnapi prédikációt és azt kellett felolvasnom; túl-

éljek egy falut két filiával, ahol az első és legfonto-

sabb szentség a „szokás” volt, amit én – sajnos?, hála 

Isten? – nyolc hosszú évig nem tudtam megérteni; 

túlélje szerzetesi hívatásom azt a négy és fél eszten-

dőt, ahol papságomban-emberségemben igazán 

„megtaláltam magam”, az „édes Gödöllőt” (Sík Sán-

dor), amit voltaképpen nem akartam túlélni: onnan 

szerettem volna nyugdíjba menni. Hívatásom pap-

ság-része ott teljesedett ki igazán: éreztem, hogy nem 

feleslegesen élek ezen a földön. Innen szólított ki az 

apáti dispozíció Budára, onnan pedig két esztendő 

után Egerbe házfőnöknek-hittantanárnak, templom-

igazgatónak. Szerzetességemben a nyolc esztendős 

„palóciai számkivetés” két értékes eredményt hozott: 

a magány szeretetét és a fizikai munka felértékelését. 

A magányt fiatalabb koromban nem értettem, ott 

megszerettem. A fizikai munkában Lóránt atya sza-

vai jutottak eszembe: „egy nap se múljék el opus hu-

mile nélkül!” Hála a mindeneket rendező Úrnak, ezt 

Palóciában majdnem minden nap teljesíthettem! Két 

esztendő után úgy ismertem pl. a fekete ribizke bok-

raimat, mint a hittanos gyermekeimet... 

Amikor Gödöllőről rendi szolgálatba kellett men-

nem, nagyítás nélkül állíthatom: véres ön-gyilkosság 

volt. Nem szégyellem: első szóra engedelmesked-

tem, de irtózatosan nehéz volt! Az Úr egy esztendő 

után, hatalmas megaláztatások árán, lelki békével ju-

talmazott meg, „melyhez hasonló jókat kívánok min-

denkinek – fejeződik be az atya életleírása. 

* * * 

1998-as Veni Sanctén még az egri rendházban 

volt, aztán Polikárp apátúr váratlanul Zircre helyezte. 

Egy év után Olaszfalu plébánosa lett. Nagy buzga-

lommal irányította az elhanyagolt plébánia épület 

felújítását és lelkipásztori munkája mellett írással is 

foglalkozott.  

Több könyve és tanulmánya jelent meg: Ciszter-

ciek Egerben – ebben hat ciszterci életrajzát – köztük 

Sixtus atyáét – olvashatjuk; A természet tudós misz-

tikusa címmel rendtársáról és tanáráról, Szabó 

László Vilmos életéről és munkásságáról írt; Fájdal-

mas Péntek kis könyvében plébániája egykori hívei-

nek az orosz megszállók által 1945. március 23-án 

kivégzett több mint harminc, nagyobbrészt fiatal tör-

ténetét örökítette meg. Piliscsabán 2005. nov. 6–7-én 

tartott tudományos konferencián Ciszterci lelkészsé-

gek története Magyarországon címen tartott elő-

adást, mely a konferenciáról megjelent kötetben ol-

vasható. Zirc szétszóratás előtti utolsó perjelének 

életrajzát kezdte írni a veszprémi levéltárban őrzött 

naplói alapján. Betegsége ebben egyre inkább akadá-

lyozta, s csak pár oldal kidolgozott írást hagyott 

hátra, melyen – Dr. Horváth Konstantin zirci perjel 

életútja – cím szerepel.  

 

2007. december 24-én hunyt el Zircen

______________________ 
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Demeter László: 

KASZÁRNYA – KARÁCSONY ANNO 1954. 
 
Az a karácsony örökre bevésődött az én és akkori 

katonatársaim emlékezetébe. Aránylag enyhe tél kez-
dődött 1954 decemberében, aminek mi, a bajai tüzér-
ezred tiszthelyettes iskolás hallgatói nagyon örültünk, 
mivel nem kellett a nehéz páncéltörő löveget esetleg 
térdig érő hóban tologatnunk, hanem csak az enyhén 
fagyott, sármentes terepen. Fázni nem nagyon volt 
időnk, mivel az elméleti foglalkozások ellensúlyozá-
sáról gondoskodtak a derék tiszthelyettes és tiszt elv-
társak, a kínpaddal felérő rohampálya gyakori igény-
bevételével. Ezt még büntetési céllal is előszeretettel 
alkalmazták velünk szemben a legkisebb vétségért is. 
Tetézte kínjainkat, ha a rohampályán teljes menetfel-
szereléssel és gázálarcban kellett végig kúszni, 
mászni, rohanni. Biztosan ezért hívtak minket egymás 
között szerencsésebb sorkatona társaink idegenlégió-
soknak, látván, hogy állandóan hajtanak bennünket, 
míg ők túlesve az egyes-harcos kiképzésén, már nyu-
godtan számlálgathatták lassan telő katonanapjaikat. 

Még egy évvel ezelőtt álmomban sem gondoltam, 
hogy katona leszek, mikor búcsút intve az Egri Peda-
gógiai Főiskolának, beálltam pénzkeresőnek az egri 
Fémszerelvény Gyárba, ami köztudottan titkos hadi-
üzem volt. Több okból is kénytelen voltam búcsút in-
teni, egyrészt mivel a Marxizmus-Leninizmus Tan-
szék kiutált engem, másrészt mert a családom nem 
tudta biztosítani a tanulási költségeimet. Ösztöndíjat 
ugyanis nem kaphattam, mint „egyéb” származású. Ez 
az egyéb besorolásom azért történt, mert apámat ro-
hadt kapitalistának minősítették a kis cukorka készítő 
üzeme meg a cukrászdája miatt. El is vettek tőlünk 
mindent, államosítás címen. Azért mégsem hagyták 
kenyér nélkül tíztagú családunkat a derék elvtársak... 
Biztosítottak apámnak munkát, igaz, hogy száz kilo-
méterre Egertől egy bányász üzemi konyhán, ahol eu-
rópai szintű, minősített cukrászmesteri képességeit 
buktasütőként értékesíthette. Kéthetente még haza is 
járhatott, sőt, még 600 forint havi bért is kapott, ami-
ből „vígan” eltarthatta családját, iskoláztathatta négy 
gyerekét. Azért csak négyet, mert a két felnőtt, kereső 
bátyám, meg nővérem, saját családjuk mellett nekünk 
is juttattak néha valamit, így aztán éhen halnunk még-
sem sikerült... 

Munkába állasommal igy megkönnyíthettem szü-
leim és kisebb testvéreim életét, persze nem túl sokáig, 
mert az elvtársak keze messzire elért, még a Hadkiegé-
szítő Parancsnokságra is, tehát még az év októberében 
be kellett vonulnom kétéves katonai szolgálatra, ide a 
közelbe, Bajára... Az ottani páncéltörő tüzér ezrednél 
aztán a tiszthelyettes iskolán éltem, mint Marci Heve-
sen, néhány egri, de túlnyomóan pesti gyerekekkel. 
Kaptunk szép, piros, kemény váll-lapot a kimenő ru-
hánkra, amire egy T-alakú sárga pertli volt rávarrva. 
Ez azt jelentette, hogy nem vagyunk közönséges 

mezei bakák, hanem: egy elit tiszthelyettes iskola hall-
gatói, akik arra hívatottak, hogy a következő évben be-
vonuló civil csőcselékből dicső szovjet példák alapján 
rettenthetetlen, ölésre szakszerűen képzett és képes ka-
tonákat faragjanak, még ha „beledöglenek” akkor is. A 
kimenőruha persze csak jelképes volt, mivel hónapokig 
senki sem kapott kimenőt. Két dolog azonban mégis a 
tiszthelyettes iskola mellett szólt: az egyik az volt, hogy 
az élelmezésünk feljavított lett, több húsfélével és tész-
tával, ünnepnapokon pedig reggelire tejeskávé szerű 
kutyulékot kaptunk a brómos tea vagy pótkávé lötty he-
lyett. A másik – és ez döntő volt –, az iskolába bekerü-
lésünktől kezdve nem vágták többé kopaszra a hajun-
kat, mint a többi elsőéves „slapic”-nak. 

Az emeltszintű kiképzésünk keserves napjairól, a 
szinte pihenő nélküli folyamatos, értelmetlen ugráltatá-
sunkról szadisztikus gyönyörrel gondoskodtak kikép-
zőkeretünk Békés megyéből besorozott szlovák és ro-
mán nemzetiségű tizedesei és szakaszvezetői, akiket az 
előző évben sikerült teljesen betörni és csaknem állati 
szintre süllyeszteni. Ennek következtében minden 
előző évben elszenvedett sérelmüket és megaláztatá-
sukat most nekünk adták vissza kétszeresen, három-
szorosan is. De a tisztjeink sem voltak ám különbek. 
A sok írni, olvasni is alig tudó, legfeljebb katonailag 
képzett tiszt közül mégis kitűnt az iskolaparancsno-
kunk, Butykai Mihály főhadnagy, akinek legalább – 
mint ezt később megtudtuk – négy polgárija volt, ami 
megfelelt a mai nyolc általánosnak, bár vékony és ala-
csony, izgága fiatalember volt, tele uralomvággyal, 
keserűséggel és gyűlölettel. Szinte eszelősen akarta bi-
zonyítani ezredünk parancsnokának és tiszttársainak, 
hogy ő a legrátermettebb, a legszigorúbb, de legered-
ményesebb tiszt valamennyiük közül. Mérhetetlen 
becsvágya és hiúsága valószínűleg leküzdhetetlen ki-
sebbségérzetéből fakadt, és gátlástalanná aljasította. 
Reszkettek előtte az alárendeltjei, természetesen mi is, 
mivel gyakran ittas volt, és ilyen állapotában különösen 
kötekedő és kegyetlen. Ha valakit kipécézett a hallgatók 
közül, az felkészülhetett a legrosszabbra... 

Butykai mindig talált valami hibát, amibe bele-
akadva rögtön rátért kedvenc kérdés-felelet játékára, 
melynek lényege a megalázás volt. Otromba módon 
belegázolt a fiatal katona lelkivilágába, legbelsőbb ér-
zéseiről faggatva csak azért, hogy aztán lekicsinylő 
gúnnyal, hatalmi fölénnyel porig alázza, emberi tartá-
sát megsemmisítse.  

Ahogy múltak a decemberi nehéz, hideg napok, 
ahogy közeledett a karácsony, egyre többször került 
szóba köztünk egy-egy otthoni emlék a rövid pihenők-
ben az úgynevezett ötperces cigarettánkat füstölve. 
Legtöbbször még ezt a vacak cigit sem hagyták el-
szívni, amit 20 darabos csomagokban kaptunk, tíz do-
bozt havonta a 30 forintos zsoldunk mellé. Bár tudtuk, 
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éreztük, hogy semmi értelme, mégis reménykedtünk, 
hogy valamiképen megünnepelhetjük a karácsonyes-
tét. Annyira hiányzott már egy kedves emberi szó, egy 
szeretetteljes gesztus, egy kis otthoni melegség... egy 
csésze tea egy szelet zsíros kenyérrel, a szegényesen 
megterített, de barátságos kis konyhában... 

Aztán egyszer csak december 24-edike lett, és nem 
változott semmi. A hajsza, a megalázó gorombaságok, 
a cifra káromkodások ugyanúgy kínoztak bennünket, 
mint máskor. Mi négyen egri gyerekek mégis úgy dön-
töttünk, hogy bármilyen szerényen is, de csinálunk ti-
tokban magunknak egy kis megemlékezést. A többi 
hat egri fiú, akiket nem vezényeltek a tiszthelyettes is-
kolára és a körletük a főépületben volt a törzs-ütegnél, 
már mind jórészt szabadságot kapott, vagy eltávozást, 
de legrosszabb esetben is legalább kimenőt. Így elme-
hettek Baján a moziba vagy beülhettek egy pohár sörre 
valamelyik étterembe... 

Nekünk azonban semmi sem jutott, csak a félrészeg 
Butykai, meg két bamba tizedes, akik szintén jól beit-
tak estig a kantinban. A takarodó után abban a hitben, 
hogy mindenki alszik, mi négyen kimentünk a tisztál-
kodó helyiségbe, ahol két sorban hosszú betonvályúk 
voltak csapokkal és lefolyókkal.  

Itt végeztük reggelente a másodpercekre kiszámí-
tott borotválkozást és mosakodást. Aki elég gyors volt, 
még fogmosásra is jutott ideje. Zuhanyozni csak a fő-
épületben, a gyengélkedővel egy fedél alatt, egy vagy 
kéthetente lehetett. Ilyenkor a közel ezer ember üte-
genkint hangos nótaszóval, zárt menetben vonult a für-
dőhöz, kezükben a szolgálatvezető őrmester által ki-
osztott tiszta, de többnyire rongyos fehérneművel. Itt 
addig kellett várakozni – akár esőben, hóban, fagyban 
– míg húszasával ránk került a sor. Mire beállhattunk 
a zuhany alá, már csak annyi idő maradt, hogy az alig 
húsz fokos vízben lecsaphattuk magunkról a villám-
gyorsan felkent szappant, és már mennünk is kellett ki 
az öltözőbe, a továbbszolgáló egészségügyis tiszthe-
lyettesek hangos, alpári szitkozódása mellett. Ott se 
maradt idő a rendes törülközésre, igy többnyire a vizes 
testünkre húztuk a tiszta fehérneműt, rá a csak havonta 
cserélt meleg alsót, végül a télen-nyáron egyforma zsá-
volyvászon sonkanadrágot, meg a szovjet típusú, magas 
gombolású ingzubbony gimnasztyorkát. Nagy ügyessé-
get kívánt a kapca szakszerű lábra tekerése, ami után 
már bele is léphettünk ormótlan, nehéz, bőrfejű, de vá-
szonszárú csizmáinkba, melynek mindig úgy kellett ra-
gyogni, mint a Salamon..., akármilyen időjárás volt is. 

A mosdóban csak egy gyenge éjszakai égő világí-
tott, meg az az egy szál kis gyertya, amit én szereztem. 
Jóska barátom előhalászott a zsebéből egy kis csoma-
golt nugátszeletet, azt négyfelé vágta és kiosztotta. Va-
laki csendesen megszólalt: – Boldog...vagyis... boldo-
gabb Karácsonyt mindnyájunknak! 

Tudtam, éreztem, hogy minden szem könnyes, mi-
kor Jóska nagyon halkan énekelni kezdte a Mennyből 
az angyal-t. Ő volt mindig a nótakezdő, erőteljes, tiszta 
csengésű, kellemes tenorjával, de most meg-

megcsuklott gyámoltalan, kisfiús éneke. Mi is bátorta-
lanul dúdoltuk vele az elvesztett otthont, a régi szegény, 
de boldog civil életünket visszaidéző karácsonyi dalt.  

Egyszerre rémült döbbenettel vettük észre, a meg-
nyíló ajtóban eltorzult arccal, szinte őrjöngve ordító 
Butykait. Részeg, rekedtes hangon szidott bennünket 
mindenféle reakciós, klerikális, sőt diverzáns gyújto-
gatónak titulálva. 

Fel akarják gyújtani a laktanyát! Destruáló, impe-
rialista banditák! Ügyeletes! Rendeljen el azonnal tűz-
riadót! – ordított a főhadnagy. – Takarodjanak innen a 
körletbe! Tűzriadó! Tűzriadó! 

Nem hittünk a szemünknek, fülünknek... Az el-
hangzott baljós, végzetes jelentésű vezényszavak után 
olyan lett a hálótermünk, mint a felbolydult méhkas 
Felriasztott katonatársaink villámgyorsan felöltöztek, 
és Butykai, meg a két tizedes ordítozva kiadott paran-
csai szerint az ajtókon és ablakokon keresztül mindent 
kihordtak vagy kidobáltak. Mikor teljesen üres lett a 
terem, újabb parancsok szerint a vaságyakat a szalma-
zsákokkal sorba kellett rakni az udvaron ugyanúgy, 
mint ahogy, a hálóteremben voltak. 

A következő parancs a körletszemle volt. Pánik-
szerű kapkodással kereste mindenki a maga szerelvé-
nyét: csajkát, gázálarcot, rohamsisakot, tisztálkodó-
szereket, egyebeket, és „elvágólag” le kellett rakni az 
ágyak fejrészéhez a földre, az ágy lábához pedig a ho-
kedlit ugyancsak elvágólag. Ez annyit jelentett, hogy 
ha valaki ránézett az ágyak vagy a hokedlik sorára, ak-
kor az első és az utolsó között mind a többinek egyvo-
nalban kellett állni, sem kijjebb, sem beljebb. Termé-
szetesen az ágyon a pokrócoknak, a fejpárnáknak rajta 
a törülközőknek ugyancsak elvágólag kellett feküdni. 
Ez volt a rend a Szolgálati Szabályzatban rögzített el-
vek szerint. Ezt a rendet kellett nekünk a laktanyaud-
var végében álló földszintes iskolaépület homlokzatán 
lévő egyetlen villanyégő gyér fényénél biztosítani, mi-
közben a három emberségéből kivetkőzött felettesünk 
folyton hibát keresett és talált is a rendhagyó szemle 
folyamán. 

Mindez éjszaka fél tizenkettő tájban történt, meg-
lehetősen hideg, olyan mínusz két-három fokos idő-
ben, miközben először csak ritkán, majd egyre sűrűb-
ben hullani kezdett a hó. Ha nem éreztük volna, hogy 
ez az egész helyzet olyan, mint maga a pokol, szinte 
mennybélien békés, igazi karácsonyi hangulatban le-
beghettünk volna... Butykai főhadnagy elvtárs azon-
ban – megkoronázandó eddigi rémtetteit – elrendelte a 
takarodót. Ott kint az udvaron, a hóesésben a parancs 
szerint megkezdtük a vetkőzést, de nem ám akár-
hogy... Nem. A köpenyt, a gimnasztyorkát, a sonka-
nadrágot szabályosan összehajtva, az előirt sorrendben 
elvágólag a hokedlire kellett rakni, a tetejébe a kerek, 
posztó téli sapkát a csillagos sapkarózsával előre né-
zően. A csizmáink szárára pedig – szintén előírás sze-
rűen – ráteríteni a nem valami fehér kapcánkat. Ezután 
mezítláb, alsó-neműben végre bebújhattunk a pokró-
caink alá, de a három inkvizítorunk újra kezdte a 
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hibakeresést, szokásos trágár kifejezésekkel, cifra ká-
romkodásokkal. 

Megkezdték és lehet, hogy még sokáig folytatták 
volna, ha közben az ezred ügyeletes tiszt, aki viszony-
lag normális, emberséges magatartású volt, oda nem 
jött volna két fegyveres őrszolgálatos öregkatonával, 
és magához nem hívatta volna Butykait. A főhadnagy 
először fittyet hányt a felszólításra, de a másodszori 
keményebb parancsra végül odaslattyogott a teljha-
talmú „üti”-hez és kissé imbolyogva ugyan, de szabá-
lyosan lejelentkezett. Mi csak lapultunk a pokrócaink 
alatt, reszketve az idegességtől és a hidegtől. Pár mé-
terre tőlünk fojtott hangon utasította Tisza főhadnagy 
Butykait, hogy azonnal fejezze be ezt a cirkuszt, és 
hordasson vissza mindent a hálóterembe, mert külön-
ben komoly következményei lesznek. Butykai köte-
kedő, éles hangon tiltakozott a beavatkozás ellen, 
mondván, hogy ő az ezredparancsnoktól teljes szabad 
kezet kapott a tiszthelyettes iskola minden dolgában, 
mert a hadseregnek erős, edzett és a parancsot vakon 
teljesítő tiszthelyettesekre van szüksége. 

Tisza ügyeletes tiszt még mindig baráti hangnem-
ben, de nyomatékosan felszólította Butykait, hogy 
menjen haza és aludja ki magát, a többit bízza rá, majd 
ő lerendezi ezt a kellemetlen, már-már rendkívüli ese-
ménynek számító túlzott megtorlást. Ha viszont nem 
megy haza, azonnal jelenti az eseményt a kecskeméti 
hadtest parancsnokságnak. Erre megszelídült iskola-
parancsnokunk és sértődötten, komoran visszavonult 
az irodájába. Tisza főhadnagy elzavarta a két tizedest 
és csendes hangnemben lefújta a tűzriadót, visszapa-
koltatott velünk mindent és jóéjszakát kívánva vissza-
tért az ezredügyeletes őrszobába. Mi a döbbenettől és 
a kimerültségtől teljesen kiborulva csak egy-két fél-
mondattal reagáltunk a történtekre, aztán elcsendesült 
a hálóterem. 

Ez a 40–50 agyongyötört fiatalember, aki ártatlanul 
és tehetetlenül került egy világuralomra törő idegen 
hatalom emberőrlő malmának durva kerekei közé, 
most ájuláshoz hasonló mély, testet-lelket gyógyító 
álomba zuhant, túlélve egy borzalmas kalandot, me-
lyet csak az idő múlása tud majd egy rossz emlékké 
szelídíteni komolyabb lelki károsodás nélkül. 

Én sokáig nem tudtam elaludni. Egyre csak azon 
törtem a fejem, mire jó és kinek használ ez az őrült 
hajsza, a lelki terror, az idegeknek ez a folyamatos túl-
feszitése, a szabadidő elrablása...? Kinek, kiknek jó a 
rettegés és kiszolgáltatottság érzésének állandósítása, 
a normál, mindenkiben benne élő erkölcsi érzés teljes 
kiirtására való törekvés, az egyéniség eltiprása és he-
lyébe a kollektív, gondolkodás nélküli vak fegyelem, 
a feltétlen parancsteljesitésre való kényszerítés, a rab-
szolgává aljasítás...? 

Nem tudtam megérteni, mert nem volt olyan 

ismeretem, rálátáson a világra. De honnan is lett 
volna húszéves fiatal fejjel? Honnan is sejthettem 
volna, hogy ez az egész kuszaságnak látszó, áttekint-
hetetlen valami egy olyan világjelenség kezdete csu-
pán, melynek a szovjetrendszer a maga primitív, 
durva eszközeivel csak előjátéka, kísérleti terepe egy 
olyan eszmeiség évtizedek múlva bekövetkező kitel-
jesedésének, mely már finomabb eszközökkel, tet-
szetős köntösbe burkoltan, de könyörtelenül és hatá-
sosan lesz képes sokmilliós tömegeket bármire kény-
szeríteni.  

Félálmomból egy dörrenés rázott föl. Ezt követően 
ajtócsapódós, rohanó léptek zaja és zagyva kiáltozás 
hallatszott, de akkor már mi is rohantunk ki a folyo-
sóra. Onnan nyílott a parancsnoki iroda, melynek nyi-
tott ajtajához meg éppen befértem. Dermesztő kép fo-
gadott: az íróasztalon csaknem üres konyakosüveg 
állt, mellette egy női fénykép. A földön pedig ott fe-
küdt átlőtt fejjel, vértócsában Butykai főhadnagy... 
Szovjet típusú kemény vállapján nem csillogtak az 
aranycsillagok, mert vér borította őket. 

Hamarosan megérkezett Tisza főhadnagy egy 
ügyeletes továbbszolgáló egészségügy is őrmesterrel, 
aki már csak a halál beálltát állapíthatta meg. Az ügye-
letes tiszt visszaküldött mindenkit a hálóterembe, mi-
vel még csak hajnali két óra volt. Nem nyúlt semmi-
hez, lezárta, lepecsételte az irodát és elment leadni az 
illetékes katonai szerveknek a szabvány távmondato-
kat, ahogy azt már ilyenkor kell a Szolgálati Szabály-
zat szerint... 

Így végződött, ilyen tragikus hirtelenséggel egy 
szerencsétlen, félrevezetett áldozatnak tragikus élete. 
Áldozat volt és megtévesztett, mert elhitte, elhitették 
vele, hogy ő, mint szocialista embertípus, alkalmas 
arra, hogy félelmetes hadieszközökkel és emberekkel 
bánjon minden komolyabb képzettség nélkül. Mint 
megtudtuk, pár hónapja a felesége elhagyta, a szép 
asszonyt egy ismeretlen férfi elszöktette ismeretlen 
helyre. Butykai Mihály szakmai és egyéb fogyatékos-
ságait, szerelmi csalódását nem volt képes feldolgozni, 
kiutat egyedül az alkohol mértéktelen fogyasztásában 
talált, ami végül ide vezetett. Lehetséges, hogy – ha 
nem ültetik ilyen magas lóra – a polgári életben érté-
kes, jó ember lehetett volna belőle... 

 
Sok évtized után csak most volt bátorságom ezt a 

szomorú történetet leírni, miután már csak ketten ma-
radtunk a kilenc egri fiúból Jóska barátommal... Épp a 
minap könnyes szemmel emlékeztünk egy pohár bor 
mellett arra a négy kiskatonára, akiknek még abban a 
pokolban is szent maradt Karácsony éjszakája és an-
nak szellemisége. 

 
Szomolya, 2010. december 26-án 

 

__________________________ 
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DIÁKSZÍNJÁTSZÁS ISKOLÁNKBAN  

a XX. század első felében– III. 
 

Folytatjuk és befejezzük az iskolánkban előadott színdarabokról, tanár-rendezőkről és segítőikről 

szóló írásunkat. A ’30-as, ’40-es évek előadásainak diákszereplőit is megemlítettük, talán még élnek kö-

zöttünk egy páran.  

 

1937. március 15-én, szabadságharcunk nemzeti ünnepén és Hunyadi László lefejeztetésének emléknapján, 
az intézet a „Hunyadiak” c. történelmi énekes-zenés színjátékkal lépett városunk közönsége elé. A rendezés 
nagy munkáját invencióval és finoman Székely Artúr r. tanár végezte, a magán- és karénekeket Rássy Paulin 
r. tanár tanította be, az egész színjáték zenéjét maga a szerző, Kalovits Alajos dr. intézeti zenetanár vezényelte, 
a díszleteket Ócsvár Géza r. rajztanár festette. Az előadást kétszer kellett megismételnünk – olvashatjuk az 
Értesítőben. (A darab szerzője dr. Kovács Piusz, róla nem emlékezik meg a beszámoló írója, az iskola egykori 
hittantanára volt, aki Egerből Bajára került, majd elhagyta a rendet.) 

A Hunyadiak nem történelmi tragédia, hanem 
színjáték; nem 3 felvonásból, hanem 3 képből áll. 
amely húszegynéhány évvel ezelőtt már színre ke-
rült a gimnázium akkor még sokkal primitívebb 
színpadán. Azóta csöndesen pihent valahol a 
könyvtárban.  

Az I. kép Nándorfehérvárra visz. 1456. nov. 9. 
fontos dátum nemcsak a Hunyadiakra, hanem Ma-
gyarországra is, mert a nemzeti erő ekkor csap le 
a nemzet ellenségére. Cilley elvérzik a Hunyadi-
ház barátainak fegyverétől és V. László kénytelen 
beismerni nagybátyja áruló voltát, de mert Isten 
ujját is látja az ő elestében − megesküszik, hogy 
ezért senkinek nem lesz bántódása. 

V. László budai palotájában vonul el előttünk 
a II. képben, majd udvarának léhaságát látjuk. A 
királynak szórakoztatására előbb a kobzosok üde 
éneke szólal meg, melyet a kis balett-kar tánca kí-
sér, majd a kórus bordalát halljuk – célja: elosz-
latni a király kétségeit, aggodalmait.  

Mint ellentét, a haza szomorú sorsán feljajdul 
Mátyás és Galeotto éneke. A darab legmegrázóbb 
jelenete: Hunyadi László búcsúja. 

A III. kép Podjebrád udvarában játszódik. A 
fogoly Mátyás hazája után vágyakozik Ebbe a 
szép felvonásba szőtte belé a szerző Mátyás és 
Podjebrád Katalin leányának házasságát. Teljessé 
lesz ez a kép akkor, midőn Vitéz János püspök 
megjelenik a királykérő magyar küldöttséggel. A 
lelkesedés tetőpontra hág, mely hűen jut kifeje-
zésre a hatalmas fináléban. 

A színlapon mintegy 25 – VII. és VIII. osztályos –  diák nevét olvashatjuk, három leány szereplője is volt 
a darabnak, azonkívül 9 elsős (egy másodikos) kisdiák leányruhában táncolt a második képben. A kosztümbe 
öltözött, mintegy 50–60 tagú énekkar hosszú hónapokon át készült erre az előadásra, betanulva legalább tíz 
négyszólamú kórust. Az iskola 38 tagú zenekarát a szerző tanította be. (Mint egykori kórus tag, ma is jól 
emlékszem a sok kedves dallamra.)  

Maga a színpadi előadás egyike volt a legjobbaknak, amelyeket az utolsó években láthattunk a gimnázium-
ban és nem egy helyen meghaladták egy iskolai színielőadás kereteit és értékét – írta a korabeli helyi újság 
szerkesztője, intézetünk volt diákja Kapor Elemér. 
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1937. nov. 5-én a diákoknak és 6−7-én a 
közönségnek, Brisits Frigyes dr. ciszterci r. 
gimn. igazgató Az örök legenda c. színjáté-
kának előadásával ünnepelte az iskola Szent 
Imre napját. Tóth János dr. hittanár és segí-
tőtársai, Kalovits Alajos dr. (zene), Ócsvár 
Géza (díszletezés), Ágoston Julián dr. (ren-
dezés) intézeti tanárok voltak A nyitány, kí-
sérőzene és ének Kiss Kálmán VIII. o. t. szer-
zeménye. 

Az Eger-Gyöngyösi Újság 1937 nov. 9-i 
számában olvashatunk beszámolót az elő-
adásról: „… Gazdag képzelet, értékes gondo-
latok és dúsan virágzó nyelvi szépség a darab 
fő jellemvonásai s a szerzőnek sok helyen si-
került a középkor miszticizmusának hangu-
latát megéreztetni, a darab végén pedig a régi 
és új formák küzdelmeiből mindig győztesen 
tovább haladó ifjúság jelképével a drámai 
csattanóval egyenlő elvi értékű gondolatot 
adott a közönségnek. A darab föltétlen alkal-
mas volt arra, hogy a játszókat a szép beszéd 
művészetére tanítsa, de ezen a pedagógiai je-
lentőségen túl igaz gyönyörűséget szerzett a 
zsúfolt házak hallgatóságának.” 

Brisits Frigyesnek ez az ifjúsági színjá-
téka nem szerepel a művei jegyzékében. 

 
1938. március 18., 19. és 20-án a Szent István év alkalmából színre került: Sík Sándor István Király c. 

háromfelvonásos tragédiája. A nagyszabású színdarab sikerének megteremtésében Ágoston Julián dr. rende-
zőnek nagy segítségére voltak Ócsvár Géza (díszletező és technikai rendező) és Kalovits Alajos dr. (zene) 

Sík Sándor (1889–1963) piarista tanár, tartományfőnök, költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író-
sokoldalú munkássága között több színművet is találunk. Egyik leis-
mertebb darabja István király (Bp., 1934.). A darab cselekménye egy 
napon 1038. augusztus 14-én játszódik a székesfehérvári királyi palo-
tában. 
 

1938 utáni években az iskolában nem került sor nagyobb lélegzetű 
színdarab bemutatására. Ennek csak részben lehet az 1939–45 közötti 
háborús időszak a magyarázata. 

 

A háború utáni években két nagyobb szabású színielőadás volt is-
kolánkban.  

A 1945-46 évi, igen vékony Évkönyvben, – mely inkább egy vé-
kony füzetecske – pár szavas figyelemre-méltó híradást olvashatunk: 
1945 (!) dec. 7. és 15. között a VII. osztály tanulói hét alkalommal nagy 
sikerrel adták elő Harsányi Kálmán Ellák c. ötfelvonásos tragédiáját. 
Ennek a sikeres előadássorozatnak egyik fő diák-szervezője, Dobrányi 
Zoltán diáktársunk volt, akinek az előadásról összegyűjtött emlékeit 
újságunk 2007. húsvéti számában közöltünk. „A háborús rémségektől 
bénán, az ablaktalan lakásokban tévelyegve jön-megy, aki él. 1945 
még fagyos hetei. Ezt a bénaságot rázza fel Kelecsényi Ákos ciszterci 
tanár és M. Balogh Mária, az angolkisasszonyok tanárnője. Az az ötle-

tük támad, hogy a még füstölgő romok között rendezzenek valahogy színpadi előadást Választásuk a kevéssé 
ismert, a Nemzeti Színház műsorán is ritkán szereplő Ellák c. ötfelvonásos tragédiára esett – írta visszaemlé-
kezéseiben. … Jó emlékezet és köszönet azoknak, kik még szereplőink voltak. Az akkori nehéz körülmények 
közt nem maradt fenn szereposztás, talán nem is készült.” – írta cikkének befejezéséül. 
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Az államosítása előtti az egyre hangosabb és ellenségesebb sajtóval mit sem törődve, 1948 márciusában a 
szabadságharc centenáriumán is nagysikerű színielőadást rendeztek iskolánk diákjai, Herczeg Ferenc A híd 
c. drámáját hat alkalommal is bemutatták,  

Minderről részletesen beszámoltunk újságunk 2012. húsvéti számában az egyik szereplő, Mátray Dezső 
diáktársunk írása nyomán: „ … Nem tudom ki volt a darab rendezője, úgy emlékszem legtöbbet dr. Hegyi 
Kapisztrán igazgató úr irányított bennünket. Az ügyelői beosztást Hodász Henrik tanár úr gyakorolta. Emlé-
kezetem alapján egy ún. beszédgyakorlaton is átestünk. Ezt egy Budapestről jött civil előadó látta el.  

A díszleteket az egri Gárdonyi Géza színházból, míg a jelmezeket a budapesti Nemzeti Színházból kölcsö-
nöztük. Az öltözőnknek az Apát úr „kék” vendégszobája a rendház földszintjén, a lányok részére pedig –  úgy 
emlékszem –, a szomszéd szoba volt kijelölve. A lányokra mindig két Máter is »vigyázott«. A színpad mögötti 
spelunka  – a tornaterem mögötti pincerész – volt  a sorra kerülő szereplők tartózkodási helye. Itt Hodász tanár 
úrnak is volt teendője. Sztentori hangon »csillapította« nemcsak a fiúkat, hanem a Máterokat is. 

Az angolkisasszonyok gimnáziumából négy »vendégszereplő« segített, okosak és csinosak voltak” 
 

Ezzel véget ért a közel fél évszázados történet. Merésznek tűnő kezdet, – az évszázad elején még nem ta-
láljuk nyomát énekes színdarabok előadásának a középiskolákban. Merész befejezés, ellenséges média-szél-
ben, nagy igyekezettel és szép sikerrel. 

 

„Az ünnepélyeket nem egyedül azért rendeztük, hogy fiaink a nyilvános fellépésben is gyakorolják magukat, 
ami szükséges; vagy hogy képességüket megmutassák, ami ellen kifogás még a hiúság gondolatában sem emel-
hető; sőt azért sem, ami kívánatos, hogy az ünnepélyes alkalmakkor tanár, szülő és diák azonos érzésben, az 
öröm, a lelkesedés és siker-büszkeség érzésében összeolvadjon, hanem azzal a sokkal egyetemlegesebb és 
hasznosabb céllal, hogy egész tanulóifjúságunk lelkét az emberi és nemzeti ideálok felé fordítsuk, s a múlt nagy 
eseményeire emlékeztetéssel, ezeknek felemelő eszméivel s lelkesítő érzéseivel jobbá, tisztábbá s emelkedet-
tebbé tegyük” – olvashatjuk az iskolánk igazgatójának írását még a ’30-as évek Értesítőjében. Talán még ma 
is érvényesek ezek a gondolatok. 

 

Áttekintésül felsoroljuk az előadott színdarabokat, melyekről a korabeli iskolai Értesítőkben és a helyi új-
ságokban olvashattunk. Szép sorozat, talán érdemes lenne folytatni.  

 

1903. márc. Kienczl: A bibliás ember II. felvonás I. rész 
1904. ápr.  Etienne Henri Mehul: József Egyiptomban 
1905. ápr. Madarász Flóris: A tékozló fiú 
1906. márc. Kovács Pius: Zrínyi a költő 
1907. márc. Madarász Flóris: Rákóczi Egerben 
1908. márc.  Kovács Pius: Szent Imre herceg 
1910. ápr. Etienne Henri Mehul: József Egyiptomban 
1912. ápr. Kovács Pius–Kalovits Alajos: Hunyadiak 
1914. márc. Tordai Ányos: Tinódi 
1916. márc. Tordai Ányos: A vén honvéd álma 
1920. május Tordai Ányos–Kalovits Alajos: Mikes 
1922. ápr. Radványi Kálmán: A gelencei fényjelek 
1923. márc. Tordai Ányos: Egri hangok 
1923 dec. Balassa Brúnó: Este a táborban  
1924. ápr. Balassa Brúnó–Meiszner Mihály: Imre királyfi 
1926. máj.  Madarász Flóris-Küzdi Aurél: A tékozló fiú 

1927.febr.  Varga Bennó: Cserkésznap Lepéndön 
1927. máj.  Evetovics Kunó–Kalovits A.: A kereszt diadala 
1932. febr.  Éjféli vendég és még három „vígjáték” 
1932. máj.  Sándor Dénes: Drága ifjúságunk 
1936. márc.  Herceg Ferenc: A híd (jelenet) 
1936. máj. Madarász Flóris: Rákóczi Egerben 
1936. febr. Texas rózsája. Vadnyugati történet  
1936. febr. Josef Piper: Eduárd és Kunigunda. Opera-paródia 
1936. febr. Kínai idill 1 felvonásban. 
1936. nov. Brisits Frigyes: Fehér sas 
1937. márc. Kovács Pius–Kalovits Alajos: Hunyadiak 
1937. nov.  Brisits Frigyes: Az örök legenda 
1938. márc. Sík Sándor: István Király 
1945. dec. Harsányi Kálmán: Ellák 
1948.márc. Herczeg Ferenc: A híd 

Oláh Gyula 
 

 

_------------------------------------------ 
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KETTESBEN A FEHÉR/FEKETE SZERKESZTŐJÉVEL – I. 
 

Szerdahelyi Csongor, a Lánchíd Rádió Kettesben c. műsorának mun-

katársa megkért – miután dr. Székely Tamás diáktársunkkal készült in-

terjúját újságunk húsvéti számában közöltük –, hajlandó lennék-e én is 

vele „kettesben” beszélgetni.  

Aztán ez év júliusában három alkalommal – a budai Bartók Béla úti 

lakásunkban – faggatott múltbeli, főleg fiatalkori dolgaimról, melyet a 

Lánchíd Rádió a késő esti órákban sugárzott. 

Kedves barátom-diáktársam, Székely Tamás, hallva ezt a műsort, 

biztatott, írjam meg mindezeket az újságunkban. Vonakodtam magam-

ról írni, de ő telefonon jó párszor tovább sürgettet. Végül is kötélnek áll-

tam, leírtam a rádióban elhangzottakat s most szerkesztett formában két 

részletben közreadom. 

Dixi vel sripsi – et salvavi animam meam.     Oláh Gyula 

 

Mikor is születtél és hol? 

1926-ban születtem a Heves megyei Erdőtelken, 

Egerhez 30 km-re közel eső, akkoriban 5000 lakosú 

nagyközségben. Édesapám itt volt kántortanító. 1922-

ben, mint tanító került Erdőtelekre, ő kömlői születésű 

volt. Kömlő közel fekszik Erdőtelekhez, majdnem 

szomszéd község. Kántori állására 1926 nyarán vá-

lasztották meg. 

Édesanyám Erdőtelken született, édesapja – a 

nagyapám – a falu tekintélyes polgára, a ’20-as, ’30-

as években községi bíró. Szüleim 1924-ben házasod-

tak össze. Három húgom született, akik közül egyik, 

aki jóval fiatalabb volt nálam, fiatalon halt meg. 

Mindkét húgom már itt él Budapesten.  

Kántortanító – ez a fogalom bekerült a történelem 

lapjai közé. Mikor ’48-ban államosították az egyházi 

iskolákat a kántortanítóság, mint hivatalos foglalko-

zás megszűnt. 

Nem pontosan akkor szűnt meg, édesapámat 

1952-ben– éppen a húsvét előtti napokban, mikor a 

kántornak oly sok feladata van a templomban – állí-

tották a kérdés elé: marad kántor, és akkor nem tanít-

hat, vagy tanítson, de akkor nem lehet kántor. A kán-

toroknak a régi időben nem volt pénzbeli fizetése, 

földjuttatás, az ún. javadalmi föld termése volt a 

munkájuknak bére. A negyvenes évektől kaptak va-

lami fizetést, de a mindennapi megélhetést a tanítói 

fizetés szolgálta. Így aztán édesapám 1952-től egé-

szen haláláig, 1964-ig, csak mint tanító működhetett. 

Pedig nagyon szerette kántori hívatását. Ez elsősor-

ban a napi miséken való szolgálatot jelentette az év 

minden napján. Emlékezetem szerint csak nyáron, 

Nagyboldogasszonykor, amikor a család kömlői bú-

csúra ment, ahol édesanyja, nagymamánk élt, helyet-

tesítette egy tanító-társa.  

A te édesapád egyben elemi iskolai tanítód is 

volt? 

Negyedik elemiben tanított, 1935/36. tanévben. 

Nagyon féltem, mikor negyedikes lettem. Otthon so-

hasem esett szó az iskoláról – mit tanulok, hogy tanu-

lok? –, nagyon önállónak kellet lennem, nem számít-

hattam arra, hogy otthon édesapám bármilyen módon 

segít a tanulásban.  

Ekkor tanultam meg ministrálni is. Ez azt jelen-

tette, hogy a latinul mondott mise részeket is kellett 

kívülről tudni. Nagy igyekezettel megtanultam a szá-

momra teljesen érthetetlen latin szöveget, különösen 

nehezek voltak a lépcsőima hosszú részei: Confiteor, 

vagy Quia tu es Deus, fortitudo mea… 

 – A negyedik osztályban 100-an voltunk. 

Le tudtatok ülni mind a százan? 

Elfértük, bizonyára szorosan ültünk a padokban. 

Akkor nem is tűnt fel nekem, természetes volt. Az 

első három osztályban külön voltunk fiuk, lányok, 

negyedikben vontak össze.  

Fantasztikus ez, hisz lehetetlen, hogy a tanár száz 

nevet tudta. Hogy lehetett ott fegyelmezni. 

Nagyon jól. Mikor gimnáziumba kerültem, 1936-

ban, akkor is 72-en voltunk az első osztályban, az 

egri ciszterci gimnáziumban. Ott is jól megvoltunk.  

Édesapád kántortanító volt, most ismerjük az 

kántoroknál az orgonán levő Szent vagy Uram kotta-

könyvet. Akkoriban mi volt a kántorok repertoárja? 

Édesapám viszonylag hamar megismerte a Szent 

vagy, Uram! kiadványt, részt vett Budapesten karna-

gyi tanfolyamon, ahol az előadók között volt Harmath 

Artúr is, ennek az énekgyűjtemény egyik szerzője. – 

Így édesapám hamar bevezette a falunkban a harmin-

cas évek elején megjelent énekeskönyv énekeit. Emel-

lett Zsasskovszky és régebbi szerzők énekes könyveit 

használta, mert a hívek szívesen hallgatták és énekel-

ték a régi dallamokat.  

Azért is volt kötődése az egyházi ének megújuló 

irányzatához, mert az egri gimnáziumban négy alsó 
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évben osztálytársa volt Rajeczky Ferenc Benjamin-

nak, a későbbi neves ciszterci zenetudós, és vele a 

kapcsolatot bizonyos fokig fenntartotta, többször 

meglátogatta tanácsait kérni az Ibrahim utcai rend-

házban is. 

Dalárdát is vezetett, nagy lelkesedéssel adta elő 

az erdőtelki vegyeskar Bárdos Lajos feldolgozásait a 

harmincas évek elején. 

Édesapád is ciszterci diák volt Egerben? 

Négy évet járt a ciszterciek a gimnáziumába. 

Négy év után a Tanítóképzőbe ment. Négy év után 

sokan elmentek a gimnáziumból, főleg azok, kik nem 

mentek egyetemre. Egerben több középiskola is volt, 

ahonnan a végzés után kikerülve már kenyérkeresők 

lehettek, a Tanítóképző mellett a Kereskedelmi is-

kola is. 

Mikor kezdted el a gimnáziumot?  

1936 szeptemberében írattak be szüleim a Cisz-

terci Rend egri Szent Bernát gimnáziumába.  

Ez a gimnázium régebbi, mint a budapesti, úgy 

tudom egyik legrégebbi ciszterci gimnázium. Mikor 

alakult? 

Mikor Egerből kimentek a törökök, utána két-há-

rom évre, 1689-ben a jezsuiták kezdték el a középis-

kolai oktatást. Az egri jezsuiták Historia Domusában 

mind le vannak írva ezek a dolgok, tehát dokumen-

tálható, hogyan indult az iskola, ami szépen virágzott 

1773-ig, amikor a jezsuitákat feloszlatták. Akkor 

volt egy „ex-lex”, és 1776-ban egy merész ciszterci  

megjelent Budán – ahol a megszűnt jezsuiták mint-

egy 54 iskolájának kerestek gazdát a szerzetesrendek 

között –, és vállalta az egri iskola vezetését. Ő a Pász-

tói apátságnak volt a perjele, – Beitler Metód. A 

Pásztói apátság, mely akkor kezdett éledezni, volt 

vagy 5–6 ciszterci ott, ekkoriban nem is apátság volt, 

hanem kihelyezett perjelség, a morvaországi Wel-

lehrád apátságához tartozott. Mindezt apátjának 

nagy bánatára tette, aki mindenáron le akarta őt erről 

beszélni, de a pásztóiak meg örültek annak, hogy egy 

biztos munkalehetőséghez jutottak. 

1776-ban még nem voltak ciszterci tanárok a gim-

náziumban, de aztán lassan átvették a tanítást. Amíg fel 

nem oszlatták a ciszterci rendet – II. József uralkodásá-

nak a vége felé –, addig tanítottak. Vagy 12 évig állami 

volt az iskola – de akkor is voltak itt „ex-ciszterci” ta-

nárok. Majd 1802-ben visszakapták az iskolát és taní-

tottak 1948-ig. 

Pásztót említetted, de Egerhez sokkal közelebb, 

Bélapátfalván is voltak ciszterciek. 

Akkoriban már nem volt ott apátság. Tudtunk ar-

ról, hogy az egri püspök által odahívott ciszterciek-

nek volt Bélapátfalván – Bélháromkúton – apátsá-

guk. Mostanában volt az 1232-es alapításának 785 

éves jubileuma.  

Hogyan zajlott le ez a nyolc év? Te még abból a 

korosztályból vagy, akik a nyolc évet viszonylag nyu-

godt körülmények között, ugyanabban az iskolában 

tudták elvégezni. 

Csak a vége volt egy kicsit „kapkodósabb”. ’44-

ben hirtelen fejeződött be a tanév március végén, mi 

nem is ballagtunk.  Éppen lelkigyakorlat volt az is-

kolában, mikor az igazgatónk bejelentette, hogy már-

cius 31-én vége az iskolaévnek. Utána mindenkit ha-

zaküldtek, mi április elején kaptuk az értesítést, hogy 

menjünk vissza érettségi írásbelire. Az írásbeli ápri-

lis 13–17 között volt. Emlékszem magyar írásbeli 

alatt, dél felé légiriadó volt, abba kellett hagynunk az 

írást, egy jó fél órára levonultunk a pincébe. Én ápri-

lis 21-én szóbeliztem. A bizonyítványt április 23-án 

kaptuk meg, 54-en érettségiztünk. 

Azután is tartottuk a kapcsolatot egymással, habár 

a háború eléggé szétszórt bennünket.1954-ben volt 

az első 10. éves érettségi találkozónk, ahol még so-

kan együtt lehettünk. Az utolsót, a 65. évest, 2009-

ban tartottuk, de ekkor már csak öten vagy hatan tud-

tunk összejönni Egerben. Jelenleg – akiről tudunk és 

kapcsolatban is vagyunk – 4-en élünk. 

1938-ban volt az Eucharisztikus kongresszus, el-

jutott-e hozzátok a hír? 

Természetesen, nagyon jó szervezés volt. Min-

denünnen ún. filléres vonatokat indítottak, azonkívül 

igen részletes útmutatót adtak ki, benne a vonatje-

gyen kívül a szállást biztosító utalvány, a legátusi mi-

sére a helyjegy is benne volt. Én nem az iskolával, 

hanem szüleimmel utaztam Pestre ezzel a vonattal, 

ha jól emlékszem három napra mentünk, a Bajza ut-

cában volt a szállásunk. Akkor sok család vállalt Pes-

ten szállásadást. Ott voltunk a Hősök terén a legátusi 

misén, a Városligeti tó területén volt a helyünk. Em-

lékszem a nagy énekkarra, meg a díszes főoltárra, 

ami a római Szent Péter templom főoltárának mintá-

jára emeltek. 

Másnap az Andrássy úton álltunk, ahol a Szent Ist-

ván évet megnyitó nagy körmenet vonult el a Szent 

Jobbal. Ekkor láttam Horthy Miklóst is a körmenetben. 

Szóljál a tanáraitokról. 

Sok kedves tanárunk volt, akikkel, míg éltek, 

mindig tartottuk a kapcsolatot. Az érettségi találko-

zóinkon is mindig ott volt valamelyik tanárunk.  

Első évben az osztályfőnököm Székely Artúr volt. 

Mikor beléptünk kis elsősként az iskolába, ő fogadott 

bennünket. Akkoriban a Veni Sancte mindig Kis-

asszony napján, szeptember 8-án volt. Előtte való na-

pon, 1936 szeptember 7-e délutánján mentünk elő-

ször az első osztályos terembe.  A táblára felírta a 

nevét, meg a köszöntés szövegét: Laudetur Jesus 

Christus! Mindenkinek meg volt már egyensapkája, 

megmutatta, hogyan kell köszönni, ha az utcán 
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találkozunk tanárainkkal, vagy valakit üdvözölni 

akarunk. Akkoriban még nem tisztelegve, hanem a 

sapkát leemelve és mellünkre helyezve, kissé meg-

hajolva kellett mondani a köszöntést. Székely Artúr 

csak egy évig volt tanárunk, a következő évben Ba-

jára helyezték. Mostanában ismertem meg további 

sorsát. A szétszóratás után – ő ugyan már előbb „ci-

vil” pap lett – több mint húsz évig Balatonfőkajáron 

volt haláláig plébános. Az alatt a két év alatt, mikor 

Egerben tanított több diák-színdarabot is rendezett.  

Elsős koromban igazgatónk Kürti Menyhért volt, 

ő már idősebb volt, még édesapámat is tanította 

1911/12-ben szépírásra. 

Másodiktól igazgatónk Palos Bernardin volt, fe-

gyelmet tartó, szigorú ember, de szerettük, különö-

sen a cserkészek. Én is cserkész voltam másodikas 

koromtól, 1938 májusában avattak, akkor Tóth János 

hittantanárunk volt a cserkészparancsnok. 

Palos Bernardin volt húsvéti szünetekben az őrs-

vezetőképző táborok parancsnoka Bervában, az egri 

cserkészparkban, ezeken 1941-től én is részt vettem. 

1943 februárjától pécsi tankerületi kir. főigazgatónak 

nevezték ki, az új igazgatónk, Hegyi Kapisztrán, Bu-

dáról jött. Még a szétszóratás után is, 1958-ig Eger-

ben, majd az egyházmegyében volt lelkipásztor, a 

’61-es évek perek következményeiként Pannonhal-

mára kellett visszavonulnia.  

Kik voltak még a tanáraid? 

Az egyik legkedvesebb tanárom, osztályfőnö-

köm, Falubíró Győző volt. 

Láttam a sírját Dallasban. 

Őt érettségink után, 1944 júniusától Bajára he-
lyezte az apátja. A szétszóratás után Vaskúton volt 
kántor, 1964-ben eljött a 20. éves érettségi találko-
zónkra Egerbe, majd nem sokkal később Amerikába 
utazott, ahol a nővére élt. Onnan nem jött vissza, ha-
nem a Dallasi Apátságba ment, melyet a magyar 
ciszterciek alapítottak. 1975-ben halt meg, ő volt 
Dallasi apátság első halottja. 

Falubíró Győző harmadik osztálytól kezdve volt 
osztályfőnökünk és latin–történelemtanárunk. De 
nem ez tette őt számunkra emlékezetessé és kapcso-
latunkat szorossá, hanem az a zeneszeretet, amit 
mindnyájunknak át is tudott adni. Harmadikos ko-
runktól énekóráin kezdte velünk megszerettetni a 
klasszikus muzsikát. 

Én másodikos koromtól csellózni tanultam, édes-
apám forszírozta, hogy valamilyen hangszert tanul-
jak. Negyedikes koromban az iskolai zenekarban is 
kezdtem játszani. Ekkor vette át a zenekar vezetését 
az osztályfőnököm.   Klasszikusokat kezdtünk ját- 
szani. (Emlékszem, milyen nagy esemény volt, mi-
kor egy Haydn szimfónia nyomtatott szólamkottáit 
kiosztotta.) 

Azután Haydn, Mozart, műveket tanultunk, sőt 

Beethoven V. szimfóniája I. tételének egy részletét 

is. Nem csak az iskolai ünnepélyeken játszottunk, ha-

nem volt külön hangversenyünk is. Általában 30–35 

fős volt a zenekarunk. Az iskolai zenekaroknak, kü-

lönösen a vidéken, az a nehézsége, hogy érettségi 

után elmennek a tagjai, legtöbbször egyetemre. Eger-

ben kevesen maradtak érettségi után, itt csak az Ér-

seki Jogakadémián volt továbbtanulási lehetőség.  

Az iskolai énekkarban elsős koromtól szerepel-

tem, ahol karvezetőnk Rássy Paulin tanár úr volt. Ő 

már idősebb korosztályhoz tartozott, az ötvenes éve-

iben járt. Nekünk hét éven át tanította a matematikát 

(akkoriban mennyiségtannak hívták) és a fizikát. 

Nagyon kedves tanárom volt Vajk Atanáz, hat éven 

át németre tanított, ő volt a cserkészparancsnokom. 

Vele öt nyáron is voltam cserkésztáborban. Mindjárt 

Te Deum után mentünk G típusú tehervagonban a tá-

borozási helyszínre. (Régebben ezt a vagon típust 

használták a katonaság szállítására: belefért 40 fő, 

vagy 6 ló.) Néha több napon át is utaztunk. Először 

1939-ben a visszacsatolt Felvidéken, Rozsnyó fölött, 

a következő évben Kárpátalján táboroztunk. 1942-ben 

Szentgotthárdon volt a ciszterci cserkészcsapatok ju-

bileumi nagytábora, ahol az öt gimnázium és a zirci 

klerikusok cserkészcsapatai vettek részt. Ekkor volt a 

ciszterciek Magyarországra telepedésének nyolcszáz 

éves jubileuma. Már eléggé háborús világ volt. A tá-

borunk az első napokon, mint levente tábor működött, 

persze csak névlegesen. A nagytábor parancsnoka, az 

akkori igazgatónk, Palos Bernardin volt. Meglátoga-

tott bennünket a főcserkész, kisbarnaki Farkas Ferenc 

is. Később róla minden rosszat mondtak, pedig – ak-

kor én így éreztem – a cserkészetből a katonás voná-

sokat kissé lefaragta. Csak zárójelben jegyzem meg, 

hogy mikor 1945-ben, mint katona amerikai fogságba 

kerültem, a németországi Heilbronn-i lágerben, mikor 

megtudtuk, hogy ő is ott van, egy cserkésztársammal 

meglátogattuk a sátorában. 

Szeretettel emlékezem természetrajz-kémia taná-

runkra Varga Bennóra, aki egy évig osztályfőnökünk 

is volt. A természet szeretetét oltotta belénk, osztály-

kirándulásokon és kisebb csoportos természet-járáso-

kon. Remek humora volt, mondásait sokat emleget-

tük. Egerhez nagyon kötődött, itt élt az édesanyja is. 

Felsős korunkban hittanra Szabó Tihamér tanított. 

Több érettségi találkozónkon is jelen volt. Kicsit naiv-

nak tartottuk, de felnőttfejjel beszélgetve vele tapasztal-

hattuk, mennyire átlátta a mi diákos csínyjeinket.  

Volt egy ciszterci tanár Egerben, halálának kö-

rülményei mai napig vita tárgya, egy katonai autó 

gázolta halára. 

Debreczeni Sixtus, ő engem nem tanított, 1948-

ban került Egerbe, mint a templomunk plébánosa. 
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Sokat foglalkoztunk az újságunkban is személyével, 

mindenkit megkeresve, aki ismerte történetét. A tu-

datos gyilkosságnak a ténye nem volt egyértelmű 

rendtársai számára. Persze nem kizárható ez, még ak-

kor sem, ha vele együtt másik személyt, egy refor-

mátus lelkészt is halálra gázoltak. 

Szólj még arról a tanárról, aki az egri vár ásatá-

sait vezette. 

Pataki Vidor tanár úr, aki másodikban, 1937/38-

ban magyartanárunk volt. Szerencsénk volt, mert ő 

sohasem tanított az alsó osztályokban. Nagyon em-

lékezetesek voltak órái, és személyisége mindnyá-

junkra nagy hatással volt. Hajlamosak voltunk ap-

róbb csínyekre, többször mutattak neki régi pénze-

ket, kérdezve, milyen korból származnak – persze el-

sősorban „órahúzási” szándékkal. Ő legtöbbször ko-

molyan vette, jól megnézte, néha keménységét hara-

pással is megvizsgálta, s megmondta az eredményt. 

1938-ban Budára került. 

Ugyan ebben az évben volt a latintanárunk Ágos-

ton Julián, csak egy évig tanított, de a latin nyelv 

alapjait olyan szuggesztíven megtanította velünk, 

hogy a további években is nagy hasznát vettük. Ak-

kortájt jelent meg neki a Fekete remeteségem c. ver-

ses kötete. Mi persze gyerekként nem értve a hosszú 

sorokból álló gondolatverseket, nagy nevetések kö-

zött olvastuk ezeket a szokatlan, rím nélküli költemé-

nyeket. 

1948-ban Pécsre került, ahonnan 1950 júniusában 

az egész rendház szerzeteseit Kunszentmártonba inter-

nálták. Majd 1951-ben egy évig a kistarcsai internáló-

táborban is volt. Fiatalon, 59 éves korában halt meg. 

A mostani időkben, már mint öregdiák, összegyűj-

töttem verseit a folyóiratokból, kapcsolatba léptem 

még élő öccsével, illetve annak unokájával, aki a csa-

ládban megtalálta sok versének kéziratát. Egy egri ki-

adó révén 2006-ban azután megjelentek ezek az ösz-

szegyűjtött, még kiadatlan versek egy szép kötetben. 

A gregorián létezett-e akkor az élő egyházzenei 
kultúrában. Egy monasztikus szerzetesrend által ve-
zetett gimnáziumnak voltál a diákja, s azt gondolná 
az ember, hogy a szerzetesek körében ez az élőhagyo-
mány akkor is jelentkezett. 

A napi miséken a harmincas évek végén, a negy-

venes évek elején nagyon kevés gregoriánt énekel-

tünk. Emlékszem a Missa de Angelis dallamára, 

melynek Gloriáját és Credóját többször is énekeltük 

az ünnepi miséken. Ezenkívül nem emlékszem más 

gregorián dallamokra. Mikor 1942-ben, mint cserké-

szek Zircen voltunk, hallottunk a zsolozsmázó cisz-

terci szerzetesek gyönyörű gregorián énekét. Talán 

Kodály Zoltán mondta akkoriban: aki igazi gregorián 

szeretne hallani, az menjen Zircre. 

Említetted a diákszínjátszást, de azután nem esett 

erről szó.  

Pontosan nyolcvan évvel ezelőtt 1937-ben adta 

elő az iskola a Hunyadiak c. színdarabot, melyet még 

a század elején, a tízes években írt az iskola akkori 

hittantanára, dr. Kovács Pius, zenéjét a civil zeneta-

nár, Kalovits Alajos szerezte. Mikor édesapám elsős 

volt ebben a gimnáziumban, 1911/12-ben, akkor is 

előadták. Ez egy zenés-énekes színdarab, melynek 

kórusában ő is szerepelt, majd 25 év múlva a kórus-

ban én is énekeltem. A színlap szerint, mint dalmon-

dók, kobzosok ill. vitézek, solymászok énekeltünk a 

színpadon.  

Volt olyan tanév, amikor két egész estét kitöltő 

színdarabot is előadtak a diákok. Ez mindig nagy 

esemény volt az iskolában, külön előadásokkal a fel-

nőttek részére. Aztán a háborús időkben már szeré-

nyebbek voltak az iskolai ünnepélyek 

A női szerepeket is fiúk játszották? 

Nem, az iskolánknak kapcsolata volt a testvérintéz-

ményünkkel, az angolkisasszonyok gimnáziumával. A 

női szerepeket ők, ill. egyes diáktársak leánytestvérei 

játszották. Ebben a színdarabban talán három női sze-

rep is volt.  

Ciszterci templom, egri bazilika. Alkalmanként 

megfordultatok a bazilikában.  

Egyértelműen a ciszterci templom volt az ottho-

nunk. Akkor az iskola növendékei – kb. 450 -en vol-

tunk – elfértek a templomban. A mai iskola diákjai – 

több mint hétszázan vannak –, a bazilikában tartják a 

Veni Sancte-i, ballagási, évzáró az ünnepélyeket. 

Úrnapkor az egész iskola diáksága szervezett for-

mában vett részt a nagytemplomi körmeneten. 

A Szent József internátus, ahol nyolc éven át lak-

tam, a nagytemplom (akkoriban még nem volt bazi-

lika rangja) közelében volt. Néhány ablakából jól lát-

ható volt a két templomtorony, és jól hallható volt a 

toronyőr minden negyedórában, a négy égtáj felé fel-

hangzó kürtjelének hangja, még az éjjeli órákban is. 

Folyt. köv. 

 
 

_______________________ 
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A SZENT BERNÁT CISZTERCI TEMPLOM KÓRUSA 
 

Dr. Debreczeni Sixtus 100. éves születésnapjára 

emlékezve úgy gondolom, hogy a ciszterci templom 

női kórusáról is írni kell. Többektől érdeklődtem arról, 

hogy kik is voltak a tagjai és megpróbáltam összeállí-

tani a névsorukat. Persze sokukat ismertem, így ké-

szült el egy lista, ami bizonyára nem teljes. A legtöbb 

adatot Koncz Attiláné Maróti Kláritól kaptam – kö-

szönet érte. A kórus magját az Angolkisasszonyok 

volt iskolai énekkara képezte. A rendtagok szétszóra-

tása idején M. Wéber Etelka énektanárnőnek is állás 

után kellett néznie, és Sixtus atya alkalmazta őt a cisz-

terci templomban mint kántort és orgonistát. A lányok 

követték Etuskát. Mindez 1949-re alakult ki, így ün-

nepelték a még élő kórustagok 1999 májusában az 

énekkar fennállásának 50. évfordulóját. Hölgyek al-

kották a kórust, de Koncz Attila még mint gimnazista 

kezdett orgonálni és gyakran kísérte az éneklőket. Ek-

kor Etuska csak vezényelt. Pár év múlva Attila mint 

egyetemista Budapestre került és az ő szereplése ab-

bamaradt. Dr. Kiss Kálmán (éretts. 1938.) orgonista is 

kísérte néha az énekkart. Kivonulásra – a mise után – 

briliánsan játszott nehéz orgona-darabokat. Bacskay 

Ottó (érett. 1943, majd ciszterci) gregorián énekekre 

tanította a kórust. A szertartások még latinul folytak, 

így ekkor még nagyobb volt a jelenősége. Igaz, a kó-

rustagok majd mindegyike tanult latinul, nem okozott 

gondot a szöveg olvasása és a kiejtés… 

Abban az időben a rendőrség kiemelte és eltávo-

lította a társadalomra – úgymond – káros egyéneket 

egy-egy éjszakai „látogatás” kapcsán. Jóakarói M. 

Wébert „eltűntették” szem elől egy időre (polgári ru-

hában, ki- és átfestve, napszemüveggel). Míg ő a rej-

tekhelyen tartózkodott, Havas-Horváth Elemérné ve-

zette a kórust, Attila orgonált. 

Sixtus atya szívvel-lélekkel támogatta az ének-

kart, – anyagiakkal is. A vasárnapi 10 órai szentmi-

sék után fölmenve a kórusra, megköszönte a 

színvonalas szereplést, dicsérte a tagok szorgalmát, 

amit a próbákon mutattak, szentképeket ajándéko-

zott, melyeken az aláírása mellett buzdító szavai is 

olvashatóak voltak. 

Egy ízben meglátogatta a templomot Endrédy 

Vendel zirci apátúr, és meghallgatta a kórust is.  

A vasárnapi, 10 órai szentmiséken a templom 

zsúfolásig megtelt, híre ment a városban, milyen 

szép énekkari produkciókat lehet hallani a ciszterci-

eknél… 

Ünnepnapot jelentettek a tagok életében az éven-

ként megtartott kirándulások Sixtus atya szervezésé-

ben. Hová is mehettek volna, mint Bélapátfalvára. 

Az ősi apátsági templomban ő mondta a szentmisét s 

a kórus tagok úgy énekeltek, mint az angyalok. Mise 

után a fiatalabbak fölmentek a Bél kő csúcsára, ahon-

nan felejthetetlenül szép kilátás nyílt a környékre. Az 

utazás vonaton, akkoriban marhavagonokban – 

Gerő-pullmannak nevezte a népnyelv – történt a ki-

sebb szárnyvonalakon. Némileg rögzített padokon 

lehetett ülni, s a kórus tagjai a kalauz által a padlóra 

helyezett viharlámpa – mintegy tábortűz – körül vi-

dám énekszóval énekeltek hazáig.  

A ’70-es évek közepe táján a kórus létszáma 

egyre csökkent: sokan elköltöztek Egerből, férjhez 

mentek, megöregedtek, az aktív kórusélet utánpótlás 

hiányában lassacskán elsorvadt. 

M. Wéber Etelka 1912. április 5-én született, 

meghalt Egerben 1982. január 31-én. A ciszterciek 

templomában szinte haláláig szolgált tehetségével, 

szeretetével, derűjével, művészetével. Naplójából 

egy részlet: „… Érdemes minden áldozat árán is lel-

keket menteni és vezetni Istenhez!” (1948. nov. 4.) 

Az egri Hatvani temetőben búcsúztak el tőle tisz-

telői 1982. február 10-én, dr. Kerekes Károly OCist, 

Veres Árpád plébános, dr. Gonda Imre teológiai ta-

nár temette.   
 

A kórustagok névsora: 
 

Altorjay Lujza 

Dr Ambrus Adrienn. (Aci) 

Asztalosi Mária (Mischinger Gáborné) 

Bakonyi Lászlóné (Juhász Ilona – Ila) 

Bakonyi Mária (Ott Lászlóné) 

Balázs Magda 

Baráz Mária 

Barczy Erzsébet 

Fábián Zsuzsa 

Harnos Sarolta (dr. Kiss Zoltánné) 

Havas-Horváth Elemérné (gömöri Havas Johanna – Csibi) 

Havas-Horváth Mária (Einer Ferencné) 

Hungler Klára 

Katonáné Hortobágyi Katalin – Kató 

Katona Éva 

Katona Erzsébet 

Kiss Edit (Koós Pálné) 

Dr. Konnja Ferencné (Mednyánszky Mária – Böndi) 

Konnja Klára 

Maróti Béláné (Fejér Alice) 

Maróti Klára (Koncz Attiláné) 
Novák Mária 

Ódry testvérek ?? 

Rolli Margit (Kerecsendi Istvánné– kis Csibi) 

Szabó Eszter (Lázár Jánosné) 

Seres Ibolya (Kozma Györgyné) 



18 Egri FEHÉR/FEKETE 2017. KARÁCSONY 

 

 

Hungler Mária 

Kádár Éva 

Kádár Mária 

Kádár Zsuzsa 

Simonyi Ilona (Urbán Sándorné) 

Szabó Mária 

Urbán Marianna 

és a „Nagymama” –, akinek nevét nem sikerült megtud-

nom, – többször a kislány unokája is ott volt a kóruson 

 

A mellékelt névsorból látszik, hogy több „kislány” édesanyja is kórustag volt, mint szintén az Angolkis-

asszonyoknál végzett diáklány…! 

Havas-Horváth István 

 

________________________ 

 

 

SIXTUS ATYÁRA EMLÉKEZVE 
 

Én a szétszóratás és az üldöztetés idején kerültem 

közel a Rendhez, pontosabban annak egyes tagjai-

hoz. Közülük messze kiemelkedik Debreczeni Sixtus 

atya. Amikor Egerbe került plébánosnak minden 

megváltozott abban a templomban.  

Rövid idő adatott neki, de ez olyan meghatározó 

volt, hogy az mélyen bevésődött az emlékezetembe.  

Működése kezdetén kitakarította a templomot. 

Ott mindenki szívesen segített. 

Kibérelt egy tűzoltó létrát, hogy a magasabban 

fekvő részeket is letudják porolni. Ez a létra segítette 

arra, hogy az oratóriumba behatoljanak a szentély fe-

lől. Saját szememmel láttam, amint mászik fel a lét-

rán. Az oratóriumot a folyosó felől elfalaztatta az ál-

lam, így minden benn maradt. Most ezeket a tárgya-

kat menekítették ki. 

Fűthetővé tette a templomot. Akkoriban ez való-

ban forradalmi újításnak számított! 

Lelkinapokat szervezett, amelyre meghívta fiatal 

rendtársait elmélkedések tartására. Ezekben az évek-

ben olyan elmélkedéseket hallottunk, amihez nem 

voltunk szokva. Talán még Budapesten sem hallottak 

ilyeneket. Akkoriban tódultak az emberek ebbe a 

templomba.  

Visszaemlékszem egyik karácsonyi vásárra, 

melynek gerincét a betlehemek kiállítása képezte. 

Volt itt akkoriban egy lelkes fiatal nő, dr. Ambrus 

Adrienn. Ő rajzolt, festett, ma azt mondanánk ipar-

művész. Karácsonyi, húsvéti lapokat festett, melyet 

árusítottak.  

Mindezeken túl ott volt az énekkar, igaz csupán 

női kar volt. Azonban minden vasárnap a 10 órás mi-

sén énekeltünk. A tagok összetétele is nagyon érde-

kes volt. Egy kórusban énekeltek az anyák a lányaik-

kal. Sőt volt köztünk egy nagymama is. Akkoriban 

csak a kóruson próbálhattunk, nehogy valami szer-

vezkedéssel gyanúsítsák meg a társaságot.  

A templomban csak asszonyok szolgáltak. A fér-

fiak mind eltűntek. Nő volt a kántor, a sekrestyés, a 

harangozó, sőt olykor a ministrálást is azok végezték. 

Akkoriban nők nem végezgettek oltár körüli szolgá-

latot. 

A hívek nagyon aggódtak Sixtus atyáért, mindaz-

ért, amit tett a hívekért. Féltették a várható megtor-

lástól. Ő maga is számíthatott valamilyen, a szemé-

lyét érhető megtorlásra. Erről azonban nem beszélt. 

Amikor bekövetkezett a tragédia, az egész város föl-

bolydult. Mi egy volt ciszterci diáktól értesültünk a 

tragédiáról, aki történetesen református fiú volt. 

Most évtizedekkel később fölháborodva olvastam 

a gyászjelentést,. „Csendesen elhunyt”. Micsoda ha-

zugság. Akkoriban kis jóindulattal még balesetre is 

gondolhatott valaki. 

Amint teltek a napok, egyre biztosabbak voltunk 

abban, hogy szándékosan ütötték el az autóval. Per-

sze, ki mert akkoriban tanúskodni. 

Ma azonban felmerül annak a szükségessége, 

hogy egy jogász betekinthetne a rendőrségi jelen-

tésbe, esetleges bírósági ítéletbe. Így talán pontosab-

ban megismerhetnénk a gázolás körülményeit. Az a 

tény, hogy a holttestet kilopták Egerből a temetés 

előtti éjjel, arra enged következtetni, hogy valóban 

gyilkosság történt, melyben az ávó benne volt. 

Ezek az évek nagyon bevésődtek az emlékeze-

tembe. Rövid ideig tartott a „Sixtus-éra”, de felejthe-

tetlen időszak volt.  

1953 karácsonyára Miklós öccséhez írt levelét ol-

vasva nagyon elgondolkodtam. Ebből a levélből ki-

tűnik, hogy vágyott a halálra. Az is kitűnik a levélből, 

hogy a halál csak áttérés az örök életre. Ő nem csak 

hirdette, élte is vallásunk tanítását. 

Ilyen ember volt.  

Konczné Klári 

 

______________________ 
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ELMULASZTOTT INTERJÚ  
 

 

Megkésve kaptunk hírt Csathó Zoltán diáktársunk haláláról: életé-

nek 75. évében, 2014. október 21-én hunyt el Egerben.  

Csathó Zoltán sok-sok szállal kötődött iskolánkhoz. Ciszterci diák 

volt, – a Rend egri Általános iskolájában végezte az első két osztályt.  

Az államosítás után, amikor itt tanítóképző működött, négy évig volt 

az iskola diákja.  

Azután földrajz-történelem szakos egyetemi éveit bevégezve a tanári 

pályáját a Gárdonyi Gimnáziumban kezdte és tanára volt 31 éven ke-

resztül.  

Mikor újra megjelenhettek itt a ciszterci atyák, Csathó Zoltán lett 

az egyik ciszterci osztály osztályfőnöke. 

Mindezeket csak halála után ismerhettük meg, olvasva feleségének, 

Brigitta asszonynak levelét. Iskolánk történetének erről az időszakáról 

– mikor diáktársunk itt élt a falak között – keveset hallottunk. Jó lett volna erről őt megkérdezni.  

Gondoltuk, feleségével elbeszélgethetnénk férje több mint 30 éves tanári munkájáról, bepillanthat-

nánk az állami Gárdonyi iskola életébe is. Kérésünkre szívesen fogadott az egri Foglár utcai lakásában 

és elmesélte emlékeit ezekről az évekről.  

 

* * * 

Csathó Zoltán 1947-ben, a ciszterciek álalános iskolájában kezdte tanulmányait, hatéves korában.  

 
1945/46-os tanévtől a nyolc osztályos gimnáziumot négy osztályos középiskolává kellett átalakítani. Ettől 

kezdve a 10 éves diákok, mint az általános iskola V. osztályos tanulói kezdhették meg tanulmányaikat. 

1946/47 tanévtől kezdve kötelező volt nyolc osztályos általános iskolát működtetni, vagyis megnyitni az álta-

lános iskola alsó tagozatát is. Így a Szent Bernát gimnázium négy osztálya kiegészült nyolc osztályos általános 

iskolával. Ezentúl az intézet legkisebb tanulói a hatéves elsőosztályosok voltak.  

 

Csathó Zoltán 

is ebben a 

ciszterci isko-

lában kezdte 

tanulmányait, 

Ertsey Géza 

világi tanító úr 

oktatta az írás-

olvasás tudo-

mányára, csak 

a hittantaná-

ruk volt cisz-

terci szerzetes: 

I. osztályban 

dr. Kalász 

Elek, II. osz-

tályban dr. 

Kerekes Ká-

roly, az iskola igazgatója pedig dr. Ágoston Julián. 

1948-ban jött az államosítás, megszűnt a Rend általános iskolája is. Csathó Zoltánnak a város egy másik 

általános iskolájában kellet folytatni tanulmányait.  

1949/50. tanévben a gimnázium helyére Líceumból kitelepített államosított Tanítóképző került. Ennek volt 

tanulója 1954–58 években Csathó Zoltán. Visszakerült a régi iskola falai közé. A tabló-képük ott van a mai 

Az Általános iskola 1. osztálya 1946/47. tanévben 

Csathó Zoltán az elsősorban balról a harmadik. 
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iskolánkban. Tanárai között találhatjuk a diákkorunkból ismert dr. Lénárt Jánost és a nevezetes karnagyot 

Huszthy Zoltánt is. 

Ezután a debreceni egyetem következett, ahol földrajz-történelem szakos hallgató volt. Tanítási gyakorla-

tait a Gárdonyi gimnáziumban végezte, és mikor 1963-ban megkapta a középiskolai tanári oklevelét, meghív-

ták Gárdonyi gimnáziumba, ahol 31 évig, nyugdíjba vonulásáig tanított. 

 

Felsége, aki szintén pedagógus volt, így emlékezett férje tanári munkájáról:  

 „Az évek során hét osztálynak volt osztályfőnöke. Kezdetben a földrajz szakosok munkaközösség vezetője 

volt, később a történelmet is megkapta. Két munkaközösség vezetéssel a tantestületben senki sem volt meg-

bízva. Mint vezetőtanár a földrajz-történelem szakos egyetemi hallgatók gyakorlati képzését is irányította az 

iskolában.  

Tanítványai közül többen eredményesen vettek részt a különféle versenyeken, többek között az egri közép-

fokú oktatás 300.évfordulójára meghirdetett pályázaton diákjai I. helyezést értek el 1989. májusában. A Pataki 

VidorJános Pályázaton I-II-III. díjat nyertek tanítványai. A diákok pályamunkáit a mai iskola őrzi.  

Háromszor is vezetett külföldi kirándulást, kétszer a Csángóföldön – amelyet az ottani milicia is kisért. 

Élvezte a diákok megbecsülését és szeretetét. Az általa vezetett szertárban keresték meg diákjai, ahol az 

iskolai problémák mellett, egyéni gondjaikat is megbeszélték vele. »Nemcsak oktatni-nevelni akart a tanórán, 

hanem nagy gondot fordít arra is, hogy örömet jelentsen számukra a tudás megszerzése« – ahogy a minősíté-

sében olvashatjuk.  

Mostanában volt egyik osztályának 30 éves érettségi találkozója – ahova engem is meghívtak, mondván 

helyettesítsem férjemet –, és az öregdiákok nagy szeretettel beszéltek osztályfőnökükről, aki már nem lehetett 

közöttük.” 

Brigitta asszony megmutatta a Csathó Zoltán tanári munkájáért kapott elismeréseket, melyek között a ki-

váló munkáért kitűntetések, miniszteri dicséret szerepelnek, valamint az iskola legmagasabb belső kitűntetése, 

a Vezető pedagógusi cím. 

 

Mikor 1990/91-es tanévben lehetőség nyílt iskolai hitoktatásra, ismét megjelenhettek gimnáziumban a cisz-

terciek. A következő évben elindult az első ún. ciszterci osztály. 1992/93 tanévben induló ciszterci osztály 

osztályfőnöke Csathó Zoltán lett, akit a hittanárként tanító Keszthelyi Ferenc Jeromos ciszterci diáktársunk 

kért fel, hogy vállalja az osztály vezetését. Mint felesége emlékezett: „Jeromos atya, a későbbi váci püspök, 

személyesen jött lakásunkra kérve férjemet, hogy vállalja az osztályfőnökséget. Ekkoriban már előrehaladott 

volt szembetegsége, de vállalta. Ez volt a nyolcadik osztálya. Én kisértem naponta a közelünkben fekvő isko-

lába. Sajnos két év után már nem taníthatott, szembetegsége annyira elhatalmasodott, hogy nem vállalhatta a 

tanítást, így nyugdíjba kellett mennie.” 

* * * 

Köszönjük Brigitta asszonynak, hogy bepillantást nyerhettünk férjének, Csathó Zoltánnak tanári munkás-

ságába. Úgy érezzük, hogy az állami Gárdonyi gimnáziumban – majd ötven esztendőben –, neki és bizonyára 

több tanártársának is köszönhetően, tovább élhetett – ha nem is „lángolva” – Szent Bernát gimnáziumunk 

szellemisége.  

 

________________________ 

 

 

 

 

Kérjük a kedves diáktársainkat, olvasóinkat, hogy a mellékelt csekken a 2018. évi tag-

díjat szíveskedjenek befizetni, hogy a jövőben is mindenkinek küldhessük újságunkat, 

melynek nyomda és posta költségei egy évben 1500 Ft. 
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H A L O T T A I N K  
 

2017. szeptember 24-én elhunyt Székely György diáktársunk, Széchenyi-díjas 
neurobiológus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, az orvosi anatómia, a szövet- 
és fejlődéstan oktatásának kiemelkedő alakja. 

1936–44 években végezte középiskoláját az egri Szent Bernát gimnáziumban. 
Hogyan került az orvosi pályára, arról jó pár évvel ez előtt beszámolt 

újságunkban: „Érettségink olyan „hadiérettségi” volt 1944-ben. Szeptember már 
Sopronban talált, első éves erdőmérnök hallgatóként. Nagy lendülettel láttam 
régen dédelgetett szakmámnak, de a háború széttörte a terveket. Édesapámat 
behívták, a csapattal és a családdal nyugatra mentek, én itthon ragadtam. 
Kaposváron lakó nagybátyámék fogadtak be, mielőtt a soproni egyetemet 
evakuálták. A nagybácsi a cukorgyár erőtelepének volt a vezetője, beálltam oda 
villanyszerelő tanoncnak. Egy évre rá már meg volt a segédlevelem. Lassan javult 
a helyzet, s a rokonság is felajánlotta segítségét tanulmányaim folytatására, és 

1946 nyarán elküldtem a kérvényemet a Budapesti József Nádor Műegyetem villamosmérnöki karára, 
minthogy az erdőmérnökségben már nem láttam tovább fantáziát. A budapesti elutasítás nagyon levert. Velem 
egykorú unokahúgom, aki akkor a második évet fejezte be a pécsi egyetem orvos-karán, avval vigasztalt: ne 
búsulj, gyere Pécsre, ott mindenkit felvesznek. Megvártam, mikor egy teherautó a cukorgyárból Pécsre ment, 
kis cókmókommal felkéretködztem, Pécsett a Questura előtt leugrottam, bementem és beiratkoztam. – Ennyit 
a hivatástudatról… 

Szépen haladt minden, 1948-ban III. éves lettem, beállhattam az Anatómiai Intézet-be, Szentágothai 
professzor mellé dolgozni, majd jött a „fordulat éve” (ö.m.a.f.). Ösztöndíjamat, minden más kedvezményemet 
elvonták, és 1949-ben már csak úgy folytathattam, ha 400 Ft tandíjat befizetek.  

Abban az időben én 400 Ft-ot sose láttam egyben, elmentem hát Szentágothaihoz bejelenteni, hogy 
visszatérek a régi mesterségemhez, ti. villanyszerelőként folytatom tovább. A maga módján rám rivallt, hogy 
ne hülyéskedjek, és másnap átadott 400 Ft-ot. Így aztán megkaptam 1952-ben egy summa cum laude diplomát. 

Ezek után természetes, hogy ott maradtam Szentágothai mellett. Medikus koromban az ideggyógyászat 
vonzott, esetleg még az idegsebészet (ez a kettő együtt volt abban az időben). Ezért szívesen vállaltam az 
idegrendszer fejlődésének vizsgálatára kapott feladatot Szentágothaitól, ami embriókon végzendő finom 
kísérleti beavatkozással járt.” 

Munkássága és eredményei igen komoly nemzetközi visszhangot váltottak ki. Sorra kapta a kongresszusi 
felkéréseket és a vendégprofesszori meghívásokat. Így töltött el hosszabb időt az Utrechti Egyetemen 
Hollandiában, illetve a Massachusetts Institute of Technology Biológiai Intézetében és a Kaliforniai 
Egyetemen az Amerikai Egyesült Államokban. 

A pécsi évek alatt nyerte el az orvostudományok kandidátusa tudományos fokozatot 1964-ben és az MTA 
doktora címet 1971-ben. Majd 1975-ben megpályázta és elnyerte a Debreceni Orvostudományi Egyetem 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének megüresedett igazgatói állását, és egyidejűleg az egyetem 
intézetvezető egyetemi tanárrá nevezte ki. 1985-ben az MTA Biológiai Tudományok Osztálya levelező, majd 
1993-ban rendes tagjává választotta. A neuroembriológia és a neurohisztológia kutatása terén elért kiemelkedő 
eredményeiért Széchenyi-díjban részesült 1996-ban. 

Székely György Diákszövetségünknek újra alapítása óta tagja és támogatója volt.  
Iskolánk mindig megkülönböztetett érdeklődéssel, szerető figyelemmel kísérte tanítványainak sorsát. 

Jóleső érzéssel vette tudomásul, ha a tudomány, művészet, a közélet világában kiemelkedő teljesítményt értek el. 
Nevüket olvashattuk az Értesítőkben, „Intézetünk tanulói voltak a közélet és az íróvilág elhunyt jelesei közül” 
fejezetben. 

Közöttük van helye Székely György diáktársunknak is!  
 

* * * 
 

Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk: 

 
Dr. Székely György (érett. 1944) – Debrecen 

Dombai László (érett. 1952) – Budapest 
Dr. Besznyák István (érett. 1950) – Budapest 

Csathó Zoltán (érett. 1958) − Eger 

Dr. Visontai József  a Ciszterci Diákszövetség 
          Budai Osztályának üv. elnöke 

 
Requiescant in pace!  
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hírek...hírek...hírek... 
 

•  AZ BOLDOGGÁ AVATJÁK BRENNER JÁNOST – Ferenc pápa november 8-án kihallgatá-

son fogadta Angelo Amato bíborost, a Szentek 

Ügyeinek Kongregációja prefektusát, akit meg-

hatalmazott nyolc dekrétum közzétételére, me-

lyekben két vértanúság, valamint hat Isten szol-

gája hősies erényeinek elismerése szerepel. 

A két vértanú közül az egyik a magyar Bren-

ner János rábakethelyi káplán (született 1931. 

december 27-én), aki a hit védelmében, az Oltá-

riszentséget védelmezve halt meg 1957. decem-

ber 15-én.  

Megkérdeztük Székely Jánost, a Szombathe-

lyi Egyházmegye püspökét, aki megerősítette, 

valószínűleg jövő nyáron Szombathelyen kerül-

het majd sor a boldoggá avatásra.  

Brenner János Szombathelyen született 1931. 

december 27-én, a háromgyermekes család má-

sodik fiúgyermekeként. A szombathelyi Püspöki 

Elemi Iskolában kezdte meg tanulmányait. 1941 

őszén a család Pécsre költözött, János a Gyakorló 

Iskolában, majd a Ciszterci Gimnáziumban foly-

tatta tanulmányait. 1946-tól pedig a Szombathe-

lyi Premontrei Gimnázium diákja lett. 

Gimnáziumi tanulmányait Zircen fejezte be 

oblátusként, és 1950-ben jelentkezett novícius-

nak a ciszterci rendbe. Beöltözésekor az Anasz-

táz nevet kapta. A nyugodt, Istennek szentelt éle-

tet azonban csak néhány hétig tapasztalhatta 

meg, mert a szerzetesrendek elleni támadás Zir-

cet sem kímélte. Brenner János így a budapesti 

Hittudományi Akadémia világi hallgatója lett két 

szemeszteren át, miközben titokban végezte novíciusi évét. 1951-ben tette le első fogadalmát. 

A főpásztor kiemelte azt is, mekkora öröm, hogy Brenner János testvére, Brenner József megéli a boldoggá 

avatást – hárman voltak testvérek, mindhárman papok lettek.              (Magyar Kurir) 

 

•  AZ ÓCSVÁR GÉZA RAJZTANÁR ÉS FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA – A Budai Szent 

Imre Gimnáziumban 2017. szeptember 19-én 

volt megnyitója a több héten át látható kis tár-

latnak, melyet kedves rajztanárunk agilis uno-

kaöccse, Vízy László építész-festő szervezett. 

Több mint harminc olajfestmény, akvarell, 

ceruzarajz, kréta volt látható szépen bekerete-

zett formában. Az iskola rajztanárja Szalay Jó-

zsef volt a kiállítás házigazdája. A kiállítást egy-

kori diákja, Oláh Gyula nyitotta meg. Közremű-

ködött énekkel Csigó Petra a Szent Imre gim-

názium diákja. 

Művészi kiállítású színes katalógus is ké-

szült, melyet Vízy László állított össze, ebben 

Ócsvár Géza tanár úr közel 40 munkájának ní-

vós reprodukciója látható és rövid összefoglaló 

tanár úr életéról, munkáságáról.  

 

1     Vécsey Jenő Simeon 

2     Térei Péter Notker  

3     Kerényi István Josefát 

4    Brenner János Anasztáz  

5     Lévay László Bellarmin  

6     Asztalossy István Leó   

7      Matolczy István Tádé 

8    Kacsányi Sándor Longinus 
 

9     Rosdy Pál Ágoston 
 

10   Kovács József Etele 
 

11   Süveges Károly Kasszián  
 

12   Ugri Mihály Gyárfás 

13   Márton István Ildefonz 

14   Kovács Béla Szörény 

15   Geröly Ferenc Fulgent 

16   Czike Imre János 
 

17   Kilián István Torda 
 

18   Békefi Géza Csongor 

19 Farkasfalvy György Humbert 

  
 (Az eredeti dr. Kilián István tulajdonában) 

1950-ben  Zircen beöltözött novíciusok aláírásai 

– 4. Brenner János Anasztáz 
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A megnyitón megjelent tanár úr egykori egri tanítványa Tilles Béla diáktársunk, neves szobrász, grafikus, 
festő, aki csodálkozva beszélt arról, hogy annak idején mennyire rejtve volt előtte is tanárunknak ez a művész-
tevékenysége. A kiállított képeiről elismerően nyilatkozott.  

Az megjelent öregdiákok és a szervező is szükségesnek látja, hogy ezt a szép összeállítást az egri ciszterci 
gimnáziumban is be kell mutatni. 

Felvettük a kapcsolatot Varga B. János igazgató úrral, aki megígérte, hogy a Gárdonyi gimnáziumban is 
lehetőséget nyújt Ócsvár tanár úr műveinek bemutatására.  
 

•  MEGSZÜNT AZ ANGOLKISASSZONYOK EGRI GIMNÁZIUMA – Ternyák Csaba érsek 
úrral aláírt megállapodás értelmében, 2017. szeptember 1-től a Congregatio Jesu egri általános iskolája és zeneis-
kolája beolvadt a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskolába, a gim-
náziuma és kollégiuma pedig az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és Gimnázium nevet 
viselő szomszédos intézménybe. Mindkét iskola fenntartója az Egri Főegyházmegye – olvasható az interneten. 

Emlékezzünk erre a 195 évre… 
Pyrker László érsek tervét, hogy Egerben leánynevelő intézet létesüljön, utódja Bartakovics Béla érsek 

váltotta valóra. Meghívására érkeztek meg a „Sancta Maria” intézet tagjai Bydeskuty Amália főnöksége alatt. 
Az egri római katolikus érseki leánynevelő intézetet 1852. november 1-én nyilvános ünnepséggel a köz-

használatnak átadták.  
1853-ban 8 belső és 134 külső növendéke volt az intézetnek. Tanultak francia és német nyelv, zongora és 

ének, „illedelmes modor” tantárgyakat, majd magyar irodalom tantárgyat is. Az intézet fegyelme, tisztasága, 
rendje és a tanítónők bánásmódja példaszerű volt. Gyakran előfordult, hogy a növendékek sikerrel fejezték be 
tanulmányaikat, de önként ismételtek, csakhogy tovább maradhassanak a kedvelt intézetben. 

Az intézet 1899-ig négy osztályú külső elemi iskolával, négy osztályú polgári leányiskolával, elemi négy 
osztályú előkészítő és II. fokú felsőbb leányiskolával (internátus) és évről-évre felmenő egy osztályú tanító-
nőképzővel működött. 

Ekkor már évente 600–700 leány nevelődött az intézet falai között. 1916-ban leánygimnáziumot, 1917-től 
pedig felső kereskedelmi leányiskolát létesítettek. A létszám emelkedése miatt az épületet is folyamatosan 
bővítették, majd 1920-ban az egri Főkáptalan átengedte az iskola céljaira az intézet melletti kanonoki házat és 
telket. Az intézet töretlen lendülettel működik 1948-ig. Amikor 1950-ben megszüntetik a magyarországi szer-
zetesrendeket, megszűnik az intézet is. 

Egerben egyházi iskolák között elsőként 1990. szeptember 8-án indult újra az angolkisasszonyok (ma So-
cietas Jesu) egri „Sancta Maria” Leánygimnáziuma. Az iskola Juhász Mária I.B.M.V. igazgató és Szántó Er-
zsébet I.B.M.V. házfőnöknő vezetésével kezdte az első tanévet. Az újra indításban nagyon nagy segítséget 
nyújtott dr. Seregély István egri érsek és Valuch István kanonok úr is. 

Németországból a nővérek és a testvériskolák küldtek taneszközöket, így a tantermeket be lehetett rendezni. 
A nyolcosztályos gimnázium első osztálya 40 leánygyermekkel indult. Az évek során Gärtner Julianna 
I.B.M.V. irányítása alatt, kiépültek az iskola jelenlegi szervezeti egységei, a nyolcosztályos leánygimnázium, 
alsó tagozat, zeneiskola és a leánykollégium. 

2002-ben az iskola alapításának 150 éves évfordulóján, már több mint 400 diáklány folytatta tanulmányait 
az intézményben.        (A megszűnt intézet honlapja nyomán…) 

 

•  BORGIA SZENT FERENC TISZTELTÉRE szentelt templomunk búcsúi miséjére, 2017 ok-
tóber 15-ére hívott Koós Ede atya templomigazgató. A jezsuiták nagy szentje patrónusa templomunknak, mely 
immár 274 esztendeje várja főleg a tanuló ifjúságot Isten-dicséretre.  

1944 vége felé az érsek úr ez egyházi intézmények minden eshetőségre való bebiztosítása végett plébániává 
tette templomunkat – később megszűnt ez a jogköre –, de ettől kezdve sokan Szent Bernát-templomként is-
merik. Így a templom búcsúján Borgia Szent Ferenc mellett Szent Bernátra is emlékezünk.  

A szentélyben volt látható 100. születésnapjának tiszteletére az egykori mártír-plébános, Debreczeni Sixtus 
atya élet nagyságú fényképe. Itt megjelent sok egykori híve számára ez a búcsú az ő emlékét is idézte.  

A szentmise keretében a megújuló ciszterci Szent Róbert obláció két új tagja –Urbán Mariann tanárnő és 
Novák Lajos ciszterci diák – tett fogadalmat. Az ünnepi mise főcelebránsa Bérczi L. Bernát ciszterci atya, zirci 
kormányzóperjel volt.  

Mise után a Ede atya a kollégium (volt rendház) ebédlőjében tartott agapéra várta a híveket, kiknek nagy 
örömére szolgált, hogy a Bernát kormányzóperjel atyával közvetlenül kapcsolatba kerülhettek. 

A zsúfolásig megtelt templom, növekvő hitélet – ez a szép ünnepi együttlét is – a templomigazgató Koós 
Ede atya fáradhatatlan, lelkes munkájának is az eredménye. Isten segítse őt további áldozatos munkájában! 
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•  AZ EGRI FEHÉR/FEKETE  elektronikusan a www.ciszterciekegerben.hu honlapon érhető el. A 
honlap gondozója. dr. Kaibás Gábor Márk, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban 2001-ben érettségizett 
diáktársunk, akinek köszönhetően újságunk 1994 óta megjelent valamennyi száma az interneten olvasható, 
illetve letölthető. 

 

•  MÉG EGY (ISMERETLEN) KOVÁCS MIHÁLY-MŰ EGERBEN – Városunkban két 

templomban is található Szent Istvánt ábrázoló festmény. A Bazilikában Kracker munkája látható, a Szürkék 

(szürke – irgalmas – nénék) Szent Anna templomában pedig Kovács Mihályé. Ez utóbbi meglehetősen isme-

retlen, a Heves megy műemlékei II. c. művé-

szeti topográfia sem említi (miként a Szolda-

tics Ferenc által festett, 1862-ből származó fő-

oltárképet sem).  
A templom egyik ismertetője a tudós fő-

egyházmegyei könyvtáros, Leskó József 

(1871–1971) volt. Írásában többek között ez 

olvasható: „…Elég jó alkotás a kis oltáron 

levő Szent István király képe is. Kovács Mi-

hálynak az alkotása. Az idegen országból ide-

telepített szürke nénék példásan tisztelték 

szent királyunkat, akiknek ünnepén vonultak 

be [Egerbe] 1858-ban. …” (L. J. : Az egri 

Szent Anna templom, Eger, 1931) Az eredeti 

berendezése neogót, Máriássy Gábor kanonok 

(1865-tőlpaleopoliszi c. püspök) adománya 

1862-ből. A mellékoltár predelláján van a 

Szent István kép. A szokásos ábrázolásoktól 

eltérően a festményen nem látható a Szűz-

anya, mert Ő szobor formájában áll első szent 

királyunk fölött a retabulum közepén (tőle 

balra Szent Márta, jobbra szent Mária Mag-

dolna). Idők során a Szent István ábrázolások-

nak két típusa alakult ki az országfelajánlási 

jelenet terén. Az egyik a szent királyt térdelve 

mutatja, amint díszes párnán nyugvó koroná-

ját nyújtja a felhőkön ülő, a Kisjézust tartó 

Szűz Mária felé (Patrona Hungariae). A Szent Korona az országot és a népet jelképezi és ezt ajánlja föl a 

Magyarok Nagyasszonya oltalmába. Ezzel a szerkesztési móddal találkozunk a minap előkerült zászlónkon, 

vagy az egri Bazilikában, ill. – kissé csonkán – az egri Szent Anna templomban. 

A másik megoldáson a trónuson ülő. a Kisdedet ölelő Szűz Mária előtt államalapítónk térden állva hódol, 

a Szent Korona és a kard díszes párnán mellette látható (pl. a budapesti Szent István bazilika képe – Benczúr 

Gyulától). 

Az iskolazászló 1861-ből való, a templom Szent István képe 1862-ben (esetleg 1863-ban) készült, tehát 

későbben.  

Szinte egyidőben festett, azonos témájú, de merőben más kompozíciójú képet Kovács Mihály. Talán nem 

véletlen, hogy a Szent Anna templom berendezését adományozó Máriássy Gábor kanonok volt a zászlószen-

telő, hisz őt tekinthetjük a kisoltár-kép megrendelőjének. Valószínűleg a zászlókép láttán fogalmazódott meg 

benne az elhatározás, hogy ugyanazzal a művésszel festeti meg a templomi Szent István festményt is. 

Havas-Horváth István 
* * * 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál: 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. 

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

 

http://www.ciszterciekegerben.hu/
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