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EGRI FEHÉR/FEKETE
a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei
és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola „színes” lapja
NYÁR
Ismerős itt minden. Forró nyár van,
száraz meleg szikkasztja lenn a földet,
az égen fenn a tűző napsugárban
a futó felhők egymásnak köszönnek.
Leláncolt táj: halottas némaságban
pihennek ezer éve álmok, földek…
pihen a gondolat is, vagy halottraváltan
láncát csörgetve aszott földre görnyed.
Meddig tart még így? Lelkek ugarában
mikor szántanak barázdát a könnyek,
mikor lesz vége kínnak és közönynek?
Hiszen így megfullad a táj, s a földnek
szomorú arcán ráncolt kuszaságban
halott arc dermedt jaja sír föl: nyár van!
Kunszentmárton, 1950. jún. 17.
Ágoston Julián
––––––––––––––

BESZÉLGETÉS LEVENTE ATYA MUNKÁSSÁGÁRÓL
Levente atya több hazai és nemzetközi munkájáért
Fraknói Vilmos-díjat kapott a múlt év novemberében
Ezzel kapcsolatosan megkértük beszéljen munkásságáról eredményeiről. Levente atya készséggel válaszolt
feltett kérdéseinkre.
Az elismerés Levente atya több hazai és nemzetközi
munkájáért kapta. Sokan olvastuk a Ciszterci Rend története Magyarországon c. írását, mely kéziratban, majd
Lékai Lajos A Ciszterciek – eszmény és valóság c. könyv
függelékében jelent meg; Sokan ismerjük a gyönyörű
kiállítású Ciszterciek c. könyvét is; a Repertorium
historicum Ordinis Cisterciensis in Hungaria 1984-ben
Rómában megjelent könyvét, valamint a Katolikus Lexikonban említett még több, latin nyelven íródott könyvét
elsősorban a szakemberek forgatják.
Melyek azok a munkái, melyeket a Fraknói-díjjal jutalmaztak.
A Fraknói-díjat egyháztörténeti munkásságomért kaptam. Már az 1940-es években mint egyetemista érdekelt a
szerzetesrendek története, elsősorban természetesen a
cisztercieké. 1940-ben el kezdtem gyűjteni a ciszterci
rendre és a ciszterci apátságokra vonatkozó irodalom

bibliográfiáját, és azt megszakításokkal mind a mai
napig folytattam. 1963-tól az Országos Széchényi
Könyvtárban volt munkahelyem, és ott könnyebben
hozzájutottam a könyvekhez. Behatóan foglalkoztam a
pálosok hazai történetével. Kutatásaim eredményét
Gyöngyösi Gergely pálos generális művének általam
készített forráskiadásához csatoltam (1988 Akadémiai
Kiadó). Kutatásaimat a középkorban Magyarországon
megtelepedett minden szerzetesrendre kiterjesztettem.
Tanulmányaim hazai és külföldi folyóiratokban és
tanulmánykötetekben jelentek meg. Itthon a Korai
Magyar Történeti Lexikonban (Budapest 1944 Akadémiai Kiadó) és a Magyar Katolikus Lexikon eddig
megjelent hat kötetében írtam számos szócikket a szerzetesrendekről és magyarországi kolostorokról. Terjedelmes összefoglaló tanulmányt készítettem a magyarországi szerzetesség történetéről a kezdetektől napjainkig az olasz nyelvű Dizionario degli instituti di
perfezione 9. kötetének Ungheria címszó alatt (Róma
1997) Ugyanezen mű 2. kötetében jelent meg 1975-ben
összeállításom a középkorban alapított 740 ciszterci
férfi apátság elterjedéséről és fennállásának idejéről.
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könyvtár, gazdaság, jövedelem, szerzetesi létszám és
tevékenységek, kiváló személyek, stb. adataival. Kb.
1600 férfi és női apátságról. 60 év alatt rengeteg anyagot
gyűjtöttem. Tizenkét külföldi utam alkalmával felkerestem mintegy 320 egykori apátság színhelyét. Számos
könyvtárban dolgoztam, a legfontosabb könyveket és
folyóiratokat a ciszterci rendről beszereztem. A múlt
évben kezdtem a hatalmas gyűjtött anyag rendezését,
kiegészítését és számítógépes feldolgozását. Angliával
kezdtem részben angol, részben latin és magyar nyelven.
Számításom szerint öt évre lesz kb. szükség. A cél egy
adattár, amelyet folyamatosan ki lehet egészíteni a még
hiányzó vagy újabban feltárt adatokkal, megállapításokkal. – Külön feladatot jelent a zirci apátság és Zirc város
történetének feldolgozása Horváth Konstantin 1930-ban
Zirc történetéről megírt könyve igen jó, de itt-ott át kell
dolgozni, és azóta eltelt 72 év alatt sok minden történt.

Legutóbb a magyarországi bencések és monostoros
helyek történetét foglaltam össze a Pannonhalmán 2001ben megjelent Paradisum plantavit c. kötetben.
A kitűntetéssel kapcsolatos hírben olvashatjuk: … Az
egyháztörténész jelenleg a Ciszterci Rend történelmi
adattárán és a Zirci Apátság monográfiáján dolgozik.
Kérjük, beszéljen nekünk egy kicsit többet e munkásságáról.
A ciszterci rendre és a ciszterci apátságokra vonatkozó adatgyűjtésemet időközben kiterjesztettem helymeghatározás, alapítás, fontosabb események, épületek, levéltár,

Az újságunk karácsonyi számában egy felhívás jelent
meg: Levente atya a zirci újkönyvtár részére kér hiányzó
Értesítőket. Feltűnő e felhívásban az „újkönyvtár” említése. Mit kell ismernünk erről, hiszen az Apátság épületében létezik egy országos hírű könyvtár.
A zirci apátság régi nagy, értékes könyvtárát az Országos Széchényi Könyvtár kezeli. Az elmúlt 12 évben
túlnyomórészt rendtársak hagyatékából és adományából
összeállt a „Zirci Apátság Újkönyvtára”, kb. 25 000
kötet. Néhány év óta új könyvek vételével is fejlesztem.
Különös hangsúlyt fektetek a hazai egyháztörténetre,
azon belül a szerzetesrendek és szerzetesházak történetére. Legjelentősebb a ciszterci gyűjtemény, amely külön
helyiséget kapott, és állománya európai viszonylatban is
igen jelentős. Zakar Polikárp főapátúrral, aki mindig
támogatta rendtörténeti munkámat, szeretnénk a korábban
Rómában kiadott Analecta Cisterciensia folyóiratot is
folytatni.
Köszönjük Levente atyának, hogy bepillantást engedett munkáságába.
A rend több mint kétszáz éven át sok tudós ciszterci tanárt adott nemzetünknek. Istennek hála, hogy ez
a szép sor tovább folytatódik.

––––––––––––––

Emlékezés, de inkább nyílt levél
Örömmel olvastam az Egri Fehér/Fekete húsvéti számában Hervay Levente atya kitűntetéséről tudósító hírt. Jókora
késéssel ugyan, de én is gratulálok és még sok hasonló elismerést kívánok Levente atyának
A rövid hír egy mondata szerint Levente atya 1948-ig
az egri Szent Bernát gimnáziumban tanított. Ez a szűk
szavú megállapítás bennem az emlékezés és az érzések
lavináját indította el. Néha elég csupán egy kép, egy
felvillanás, egy mondat, mely felidézi múltunk gyötrelmekkel és boldogsággal kevert egy-egy szakaszát. 1948ig iskolánkban tanított… Mi minden van ebben számomra, aki – igen sokadmagammal hamar kiszakadtam e
csodálatos közösségből! Mégis, ez a rövid szakasz életem
meghatározó fonalává vált.

Levente atya osztályfőnököm, lelki atyám és erdőjáró
mesterem volt és maradt, bár az iskola épületből már rég
kiléptünk és találkozni is csupán véletlenszerűen találkoztunk az elmúlt negyven egynéhány év alatt.
Milyen hihetetlenül élesek a képek… Fogja kezünket,
nekünk, kiscserkészeknek és finoman viszi rá ujjainkat a
bonyolult csomók megkötésére az 1949-es mátrai táborozáskor, ahol esténként Vongrey Bódog atya trombita-szólóit
hallgattuk… Mert az élet nem állt meg az államosítással és a
cserkészet
betiltásával.
Levente
atya
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tovább nevelt, tanított, erdőt járt, – miközben a hatalom
szorongatta és egy kicsi, zsúfolt szobában lakott. Ide jártunk
hozzá, amíg lehetett, itt kaptunk tőle lelki vigaszt, nem is
tudtuk, hogy az ő támasza abban az időben csupán az Úr
lehetett. Az a kis szoba nekünk kincses barlang volt, egy
egészen más világ, mint amilyenben a szobán kívül éltek az
emberek.
Nem emlékszem arra, hogy bármit is erőlködve tanultunk volna Tőle. Olyan észrevétlenül, olyan „ravaszul”
csempészte fejünkbe, kezünkbe, de főleg szívünkbe a tudást
és a szeretetet, hogy észre sem vettük, mennyire változunk.
Tetteivel, példaadásával tanított. Még nemtetszését is csak
szelíd mosollyal és kissé szigorúbb pillantással fejezte ki. Az
erdőben hangtalanul lépkedve, csak kézjelekkel figyelmeztetett még arra is, ne lépj az utadba kerülő hangyára se, az is
olyan fontos teremtmény, mint te magad vagy. Úgy járt, úgy
élt az erdőben, mint az indiánok. Sorra kutatta fel a Bükk
rejtett táborozó helyeit, ahol tovább éltük titokban a cserkészetet, fürödtünk jellemformáló erejében. Derecske lápa,
Pazsag, Bánya lápa, Táskás – megannyi felejthetetlen tábor!
Nézem barangolásaim naplóját, meg „indián naplónk”-at
(mert a veszélyessé vált cserkészet után néhányan „indián
törzsben” folytattuk a számunkra elfogadható, egyetlen
életformát): „Bánya lápa, 1952: meglátogatott bennünket
Felsőtárkányból Kádár Gábor atya (a későbbi áldott emlékű
egri érsek) és csak másnap este ment vissza. Reggel az egész
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tábor azon derült, hogy a kisméretű, elnyűtt sátorból kilógott
Gábor atya lába és egy nagy hátizsák volt ráhúzva, hálózsák
gyanánt.”
Táskás, 1955 augusztus: „A Levente atya vezette leánytábort három – immár egyetemi hallgató – „indián” tanítványa, Kóborló Farkas (Molnár Miklós), Szürke Bagoly (Gál
Tibor) és Fekete Szarvas (jómagam) támadja meg és nagysikerű tábordúlást, riasztást hajt végre.”
Csak néhány a kiragadott emlékekből…
Kedves Levente atya! – az 1946-tól számított szűk néhány év az iszonyatos szegénység és politikai reménytelenség mellett ezeket az élményeket jelenti számomra és ezek
az utóbbiak a döntők, Ezek adtak erőt a megpróbáltatásokban, hosszantartó betegségek teljes leküzdésében, sikerek
eléréséhez, és most is ezek adnak erőt az immár „nyugdíjas”
életemhez., HÁLÁS KÖSZÖNETEM ÉRTÜK’
Ez a néhány gondolatom amolyan „nyílt levél”-nek sikeredett. Jobb is így, mert legalább azokkal is megoszthatom
érzéseimet, akik Levente atya tanítványai, ismerősei.
Mindenható Úrnak áldását kérve további tevékenységére
maradok hű tanítványa
Dr. Húsvéti Tibor

––––––––––––––

VIRÁGCSOKROK A ZIRCI TEMETŐBEN
II. rész
6. Mély, igazán tartós kapcsolat alakult ki Hegyi
Kapisztránnal, az egri gimnázium szigorú igazgatójával.
Mély volt ez a kapcsolat, mint Rónai Detrével, de Hegyi
Kapisztránhoz legalább egy évtizedig jártam beszélgetni,
gyónni, tanácsot kérni, tanulni, megpihenni. Furcsa, de a
gimnázium igazgatójával kevesen kerültek ilyen tartós és
meleg kapcsolatba. Ő azt hiszem, fiának fogadott engem, én
atyámként tiszteltem. Talán elsős gimnazista lehettem, mikor az orvosi szoba előtt álltunk vizsgálatra sorban. Benn a
rendelőben Sziklay doktor úr valamennyiünk testalkatát,
egészségi állapotát, fogazatát, szemét megvizsgálta, magasságát, testsúlyát megmérte. Ott toporogtunk hangoskodtunk,
s engem, aki talán a legalacsonyabb lehettem az osztályban
nagyon barátságosan magasra emelt. A háború után, amikor
a gazdagabbak is szegények voltak, végignézve az oszlopba
állított mind a nyolc osztályt, engem kihívott s a szobájába
rendelt. Féltem, de nagy bajra nem gondoltam. Majd bekopogtam hozzá s ő levettette velem lyukas talpú, novemberre
semmiképpen nem való tornacipőmet, s szobájában kitett
sok-sok bakancsra mutatott:
– Válassz magadnak egyet! – Így lett legalább két télre bakancsom. Gyakran ministráltam neki és így mindig
közelebb és közelebb kerültem hozzá. Majd évekig csak
neki tudtam megnyílni igazán és tisztán, s tőle sokszor
egész órát is igénybe vevő beszélgetés után mindig megnyugodva, mindig terheimtől mentesülve távoztam. Amikor latin szakos egyetemista lettem, ő kérésem nélkül

felajánlotta nekem a legjobb latin szótárt, az ún. Finályt.
Majd sokkal később, egy rendtársának hagyatékát hívott
rendezni, akkor pedig egy teljes sorozat Révai lexikont
kaptam tőle így:
– Vidd, neked szükséged van rá!
Nem hiszem, hogy elmulasztottam volna otthon,
Egerben létemkor meglátogatását. Mindig bölcs tanáccsal
távoztam el tőle. Ilyenkor ő is rágyújtott egy cigarettára
vagy szivarra, s hosszasan beszámoltam neki egyetemi
élményeimről, arról a lányról, akit nagyon szerettem, s
akit később feleségül is vettem.
1959-ben az egri szemináriumban a kispapoknak latint tanított, s ennek az évnek a nyarán ő esketett az egri
ciszterci templomban. Néhány mondata kicsalta szememből a könnyeket, hiszen, ha valaki, ő igazán pontosan
tudta életem minden jelentős eredményét, s ha valaki, ő
igazán szívhez szólóan tudott hozzám, hozzánk szólni,
hiszen mióta megismertem későbbi feleségemet, azóta
már kettesben jártunk hozzá beszélgetni. Beszédében,
amit házasságkötésünk alkalmával mondott, nemcsak
gimnáziumi és egyetemi éveimre szentelt néhány mondatot, hanem feleségemmel közös terveinkhez is adott szívhez szóló gondolatokat.
Élete vége felé súlyos szembetegsége miatt megkereste egyik volt szemorvos tanítványát panaszával, aki azonnal, kertelés nélkül megmondta a diagnózist, majd a gyógyítás egyetlen, de radikális módját:
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– Gábor bácsi, ki kell venni az egyik szemét nagyon
gyorsan, mert a betegség a másikra is átterjedhet.
A sokkal idősebb Hegyi Kapisztrán így válaszolt:
– Holnap, holnapután nem érek rá, már megbeszélt
programom van, de az ezt követő valamelyik napon jövök, ha van ágyad számomra. Volt ágy, s így az operáció
után egyik szemét teljesen elvesztette, másik szemével
meg már a műtét előtt is nagyon gyengén látott. Egyszer
Fadrusz utcai alkalmi szobájában kerestem fel a délelőtti
órákban. Akkor már egyáltalán nem látott egyik szemével
sem. Éppen misére készült, ministráltam és segítettem
neki, hiszen fájdalmas volt látnom, ahogyan szobája
terített asztalán kereste a paténát, a kelyhet. Meg is kért:
– Add a kezembe a paténát!
Majd jóval később:
– Vezesd a kezem a kehelyhez! – Tettem nagy örömmel, hiszen nemcsak neki segítettem, hanem az Istennek
is szolgáltam. Ezután meghívott egy közeli vendéglőbe
ebédelni. Fehér bot nélkül, nagyon bátran közlekedett. Én
meg méltatlankodtam:
– Gábor bácsi, miért nem hord fehér botot?
Válasza nem volt számomra megnyugtató.
– Tetszik tudni, hogy Richter Matyi bácsi is így halt
meg a rohanó forgalomban? – Tudta, de a fehér botot
emlékezetem szerint soha nem használta.
Az egri gimnázium fennállásának háromszázadik évfordulóján a gimnázium zászlója előtt emlékezetesen szép
és mértékletesen rövid beszédet mondott:
Utoljára akkor találkoztam vele, amikor a rend a zirci
apátság épületének egy nagyon kicsiny részét visszakapta, s azon a napon először valamennyi rendtag fehér
feketében és kukullával koncerebrált a zirci templom
szentélyében. Akkor, ebben a megrendítően szép órában a
mise megkezdése előtt a sekrestyében találtam rá. Éppen
a kukullát ügyetlenkedte vakon magára, majd elindult
volna falat tapogatva a templomba a stallumok felé. Bizonytalanságát látva karon fogtam s megrendülten bevezettem. Számomra akkor ő volt a ciszterci rend, amely
ekkor szinte teljesen vakon, félve a jövőtől, de bízva a
Szentlélekisten erejében elindul a negyven év szétszóratása után a biztató jövő felé.
7. Egészen más, baráti kapcsolat fűzött Szita Árpádhoz. A fiatal Árpád, háta mögött már a könnyűnek egyáltalán nem tartott teológiai doktorátussal szép jövő elé
nézhetett volna, ha a rendet a többivel együtt nem szórták
volna szét összeállíthatatlan darabokra. Bizonyára egy
külföldi tanulmányút, hosszabb teológiai kutatás tehette
volna szebbé életét. Ő azonban a szétszóratás után előbb
káplán lett egy Eger közeli falucskában majd hamarosan
Miskolcra került, ahol az újdiósgyőri templomban volt
káplán. Innen Nyíregyházára helyezte ordináriusa, majd
Kenézlőn és Bújban tette kötelességét. Élete utolsó szakaszában a Miskolc melletti Bükk-szentkereszten volt
lelkipásztor. Az ő egyéniségének úgy hiszem Kenézlő és
Búj egyáltalában nem feleltek meg. Ő tanárnak készült,
itt pedig egyszerű falusi emberek között kellett hirdetnie
az evangéliumot. Tette zokszó nélkül. Sőt Kenézlőn a
templom belsejét teljesen átalakította az új liturgikus rend
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szerint, áj szembemiséző oltárt készíttetett. Ordináriusa,
az egri érsek igen gyakran vitte hozzá külföldi vendégeit,
mert szembemiséző oltárt vagy az új keresztutat vagy az
oltárképet modernnek és példaadónak találta. A plébánia
épületét modernizáltatta, Kényelmesen berendezett otthonába mindig szeretettel fogadta barátait, vendégeit és
azok családtagjait. Magam is nagy családommal gyakran
jártam nála. Gyermekeim élvezték a szabad falusi levegőt, szép időben fürödni mentünk a festőien szép Tiszapartra, esténként pedig nagyokat beszéltünk mindenről,
családról, gyermekeinkről, kutatási témáinkról, pedagógiai kérdésekről. Egy bizonyos, mindannyian nagyon jól
éreztük magunkat nála. Ő pedig szívesen látott minket,
soha nem éreztük, hogy valaha terhére lettünk volna.
Nagyon bensőséges jó barátunk lett. Ő minket, mi őt
erősítettük a hitben, a reményben és a szeretetben. Nekünk rá volt szükségünk, neki talán ránk.
Szerencsés véletlennek mondható, hogy az ő állomáshelyei azonosak vagy közel voltak az enyéimhez. Utol-só
állomáshelye Eger volt. Akkor, életében talán csak akkor
került olyan helyre, ahol jól érezhette magát. Ő volt első
ciszterci lelkésze az egri Szent Bernát templomnak a rend
talpra állása után. Végre otthon volt. Az Isten azonban
neki akkor már újabb sorsot szánt. Hamarosan megpecsételte sorsát a gyógyíthatatlan betegség. S ahogyan engem,
minket olyan leírhatatlan testvéri szeretettel fogadott, úgy
ölelte magához a közeli halál gondolatát is. Megoperáltatta magát, hiszen Isten csak akkor segít a betegen, ha maga is meg akar gyógyulni. Az ország legjobb onkológusa,
nekem diákkori jó barátom, ministránstársam műtötte. A
műtét azonban nem sikerülhetett, hiszen már annyira
elhatalmasodott rajta a betegség, hogy a műtét már nem
segíthetett rajta. Akkor hallottam egyetlen egyszer méltatlankodni:
– Miért nem mondta meg nekem a főorvos, hogy már
nem tudott rajtam segíteni? Ha tudtam volna, hogy menthetetlen vagyok, jobban felkészültem volna a halálra. Pap
vagyok, nem állhatok az Isten elé készületlenül.
Eltávozása előtt néhány nappal ragyogó napsütésben
ültünk le a ciszterci templom tövébe egy padra. A magasra nőt fákról már aprózva hullott a levél, a nap azonban
még mindig úgy sütött, mintha még mindig nyár lenne.
Pedig az ősz már itt volt, az ő életében a télig már csak
néhány nap volt hátra. Feleségemmel ketten fogtuk karon
a mérhetetlen vékonyra fogyott papbarátot. Egy fohászra
még betértünk a templomba. Leült templomának bezárt
rácsa elé az egy személyes padra, botjára hajtotta fejét és
hosszan imádkozott. Akkor hosszú percekig már nem volt
velünk. Messze járt. Majd felemelte fejét s hosszan ecsetelte a főoltár művészi struktúráját. Az egri főoltár szobor
csoportozata az újszövetség áldozatát mutatja be annak
ószövetségi előképeivel. Most őt hívta magához az Isten,
ő pedig vállalta hosszú szenvedés és a korai halál áldozatát rendjéért, rendje feltámadásáért, talpra állásáért.
Kilián István

––––––––––––––
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HOGY TARTSAM A LELKET A FOGOLYTÁRSAIMBAN…”
II. rész
2002. március 11-én iskolánkba látogatott Olofsson Placid atya, bencés rendi szerzetes, aki a kommunista
diktatúra áldozatainak emléknapja alkalmából nagysikerű, élvezetes előadást tartott iskolánk 11. évfolyamos
tanulóinak. Sajnos, az előadás varázsát nem tudjuk a papíron megjeleníteni, de gondolatokat meg kell osztanunk iskolánk minden tanulójával. Értsék meg, szívleljék meg az elhangzottakat! Az előadás első részét a húsvéti számban közöltük.
Az előadás első része az előző, húsvéti számban olvasható. Ebben az atya a letartóztatásáról, az Andrássy
út 60-ban eltöltött időszakról beszélt. Előadásában hangsúlyt kapott, hogy az embernek mindig tudnia kell, rá
kell jönnie, hogy „mit is akar velem a jó Isten”, mert semmi sem történik „értelmetlenül”. Majd az atya a lágeréveiről beszélt, ismertette azokat a szabályokat, amelyek biztosították, hogy megmaradhasson Embernek az
embertelenségben. E szabályokból már elárult hármat…

A negyedik szabály vallásosabb, mert így szövegeztük meg: A vallásos embernek van hova kapaszkodni, s könnyebb a szenvedést elviselni! Nekünk, hívő
embereknek a mindenható Istenbe lehet kapaszkodni,
tehát nekünk a hitünk alapján könnyebb elviselni a
szenvedést. És mi rájöttünk arra, hogy a mindenható
Isten is akarta, hogy mi túléljük a szenvedést. Ennek az
akaratnak annyi megnyilvánulását, annyi jelét éltük
meg, hogy még a vallástalanok is rájöttek arra, hogy az
Úristen is akarta, hogy mi megmaradjunk. S el kell
mondanom, hogy a kommunizmus alatt nem tehettük,
de 1990 óta mi összejövünk november egyik szombatján ott, ahol én dolgozom, abban a kéttornyú ciszterci
templomban. 1991-ben hatszázan voltunk, most már
csak olyan háromszáznegyvenen-háromszázötvenen
voltunk. Hát, Istenem, öregszünk. Akkor sem voltunk
csecsemők, s én már negyvenhat éve jöttem haza. Két
nagy turnusban jöttek haza a lágerekből. Először Sztálin
halála
után
érkeztek
meg
háromezeregynéhányszázan. Én ’55. november végén jöttem
haza 3314-ed magammal. Tehát én nem az mondom,
hogy csoda, de ítéljétek meg ti magatok. Számomra ez
a legmellbevágóbb dolog, ami velem történt. Én legalább tíz ponton nem értem az eseményt.
1953 augusztusában az északi Jeges-tengerről –
ahol szintén volt egy láger – tíz fogolytársunk érkezett.
Közöttük volt egy magyar, Kalocsa melletti faluból
származott, és henteslegény volt. Nagyon szerettem,

és odajött – amikor megtudta, hogy pap vagyok -, és
hozott nekem valamit. Ez a valami könyvszerűség lehetett, mert nem voltak már fedőlapjai. És elmondja, hogy
ott az északi Jeges-tengernél – ami tőlünk hatezer kilométer – valami rossz fát tett a tűzre, és büntetésből
kapott három nap sötétzárkát. A sötétzárka egy picike
kis ház, fenyőgerendákból épült, kívülről be is van vakolva, ablaka nincs. Amikor becsukják oda az embert,
az a legkellemetlenebb, hogy nem tudja, milyen napszak van. Egyszer kap egy tányér levest, máskor egy
darab kenyeret. Így telnek a napok. – Tehát amikor őt
oda becsukták, kínjában elkezdte tapogatnia falat, s ott
talált egy könyvre emlékeztető valamit, amit a gatyájának a korcába bekötött. És itt jönnek az érthetetlenségek. Hogy nem bukott le a számtalan motozásokon?
Hogy tudta háromezer kilométeren keresztül megőrizni?
Hogy került oda az a „könyv”? A „könyv” a Szent István
Társulat által 1930-ban kinyomtatott egypengős, olcsó
újszövetségi Szentírás volt. Gondoljátok el, nyolc-kilenc
éve nem láttunk magyar betűt, magyar szó! Negyvenhárom ívre szedtük szét, és háromnaponként cseréltük
egymás között az íveket. Ott nem volt vallási felekezet,
nem volt hívő vagy hitetlen, amikor egy kis fény volt,
olvastuk, olvastuk a magyar szavakat. Ezt az Úristen
küldte nekünk! Tizenhat lap egy ív, változtatni kellett,
mert nem tudtuk elolvasni az íveket, így hetenként cseréltünk. Megállapodtunk abban is, hogy példákat keresünk a túlélési szabályokra, s így napközben is tudunk
beszélgetni arról, hogy mit találtunk a Szentírásban.
Én hét évig tanultam teológiát Pannonhalmán, de
az első szabályra egy fogolytársam talált rá. Jézus ezt
mondotta „… a madaraknak van fészkük, a rókáknak
van odújuk, az emberfiának nincs hová lehajtani a fejét”. Egy fogolytársamnak kellett felfedeznie ott a lágerben, hogy Jézus sohasem panaszkodott. A második
szabályra nem volt nehéz rátalálni, mert az öröm rengetegszer szerepel a Bibliában. Például Szent Pál írja,
hogy „Bilincsben vagyok, mégis túlárad bennem az
öröm. Ti is örvendezzetek…” A harmadik szabályra is
egy fogolytársam talált rá, mert mondja egyszer, hogy
Jézusnak van csúnya példabeszéde, amikor is a farizeusról és a vámosról szól. A farizeus egy szent ember
volt, sokat böjtölt, imádkozott, s nem követte el azokat a
bűnöket, amelyeket a vámos. S Jézus mégis azt mondta, hogy a vámos megigazultan ment haza, nem úgy,
mint az a szent ember. Tehát ne tartsuk magunkat
olyan nagyon tökéletesnek, mert akkor nem fogunk
megigazulni! Hozzá kell tehát tennem, hogy ezeket az

6

Színes Egri FEFE

íveket nekünk el kellett dugni, sokszor el kellett ásni, s
voltak olyan ívek, amelyeket el is vettek a katonák tőlünk. Három és fél hónapig volt lehetőségünk olvasni az
íveket, mert ronggyá olvastuk a lapokat. Ezért is mondtam én már sokszor Pesten a bibliai csoportoknak, hogy
nem az a feladata a Bibliának, hogy a polcon porosodjék. Tessék ronggyá olvasni! Lehet, mert mi megtettük!
A legszemélyesebb példa az, amikor a saját kínjaimat mondom. Egy pap sem ujjong, amikor letartóztatják, és elítélik tíz évre, mert ez azt is jelenti, hogy tíz
évig nem fogok misézni. A pap életének, mindennapjainak fontos része, hogy misézik. Megpróbáltam elgondolni, hogyan lehetne mégis misézni. Szükség van a
szent miséhez egy felszentelt papra, kenyérre vagy
ostyára és borra. Papnak ott voltam én, a kenyerünk
annyira szójás volt, hogy azzal nem mertem misézni.
Már az első hónapokban észrevettem, hogy a lettek és
a litvánok – mint szovjet állampolgárok - kaphattak
csomagot, abban különböző színű ostyalapot, az
oplatkát. Ez egy olyan népszokás, amelyet karácsonykor a családfő a család összetartozásaként ad a
családtagoknak, s így elküldték a rabságban
sínylődőknek is. Ez jó, ostyám már van. Ott, ahol én
voltam, június elején még hó volt, szeptember közepén
már hó volt. Ott szőlőt termelni nem lehet, meg hát a
szovjet ember nem bort iszik, hanem – ugye – vodkát.
Készítenek is répából, káposztából, kukoricából, még
tán homokból is. De vodkával misézni nem lehet, oda
bor kell. S most jön az Úristen! Odavezényel az Úristen
egy olasz jezsuitát, a Leonét, aki most Kanadában van.
Mondom neki, hogy ostyám van, de borom nincs.
Mondja erre, hogy XII. Pius pápa 1942-ben kiadott
rendelkezésében, sajátos körülmények között lehetővé
tette a nem kiérlelt helyett szőlő levével is lehet misézni.
Te, jóságos ég! Az én kaukázusi fogolytársaim a
csomagjaikban rendszeresen kaptak szőlőt. Négyszáz
gramm kenyérért két fürtöt kaptam. Minden szemből
két-három csepp lét kinyomtam, így most már tudtam
misézni. - Az igazsághoz tartozik, hogy XII. Pius pápa
nem egészen a Gulagra gondolt, hanem SzaúdArábiára és környékére, mert ekkor került ott hatalomra
az a mohamedán államvezetés, amely a mohamedán
törvények bevezetésével szigorúan tiltotta a szeszes
ital fogyasztását. Tehát az ottani katolikus kápolnában
nem lehetett bort tartani, szőlőlevet igen, tehát a
Szentatya erre gondolt. – Este megittam két nagy pohár
vizet, így éjszaka fel kellett ébrednem, így a mise
időpontja éjszaka kettő és három óra között volt, a fölső
priccsen, a poloskákat elzavarva, hason fekve
miséztem. Reggel tudtam áldoztatnia társaimat. És
hogy ez mit jelentett nekünk? Ez az Úristennek megint
egy olyan csodálatos ötlete volt, amiért mi nem tudtunk
Egyszer
hálátnem
adni.
volt se litván, se lengyel fogolytárs a
elégszer
közelemben, s már erősen fogytán volt az oplatkakészlet. S láttam, hogy az egyik nagydarab, moszkvai
brigádtársam nem eszi meg a káposztaleveshez adott
kenyeret, s nem eszi meg másnap se, harmadik nap se.
Azt hittem, öngyilkos akar lenni. Fellázad bennem a
lelkiismeret, s kérdőre vontam. Elmondta, hogy nem
akar öngyilkos lenni, hanem ő hithű zsidó, s a jó kipur
ünnepe előtt hat héttel – az ünnep szeptember végén
van – nem eszik kovászos kenyeret. A moszkvai zsidó
hitközségtől kapott maceszt, kovásztalan kenyeret.
Megkértem őt, hogy kérjen számomra is abból a ma-
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ceszből. Ha az Úrjézus Krisztusnak az utolsó vacsorán
jó volt a macesz, akkor én se finnyáskodhatok! Két kiló
maceszt kaptam a moszkvai izraelita hitközségtől,
amelyből négy hónapon keresztül miséztem! Én, a
magyar bencés a szovjet lágerben macesszal misézek.
Ilyet talált ki az Úristen! Ezeket a dolgokat nem lehet
másként magyarázni, csak úgy, hogy maga az Úristen
is akarja, hogy mi túléljük ezt a poklot! Persze voltak
nemcsak ilyen szimpatikus ötletei is az Úristennek,
elmesélném ezekből a legdrámaibbat!
1955 novemberében aláírtuk, hogy hazajövünk, de
nem ugrottunk a plafonig, mert tudtuk, hogy a szovjetek
csak ígérgetnek, s ritkán teljesítenek. Amikor már
nyolcszáz magyart összegyűjtöttek, mégis úgy látszott,
terveik voltak velünk. Aztán ezren lettünk, majd ezerháromszázan, s hozták a szerelvényeket, már látszott,
hogy vinni akarnak bennünket valahová. Lehet, hogy
hazavisznek. Akkor én elmondtam a többieknek, hogy
mi nem tudjuk, hogy mi van Magyarországon, tíz éve
nem hallottunk róla semmit. Ha most mi hazamegyünk,
új életet kell kezdenünk, amelyet nem lehet megkezdeni
azzal a gyűlölettel, ami a szívünkben van a kommunizmus iránt. Nekünk ki kell engesztelődni, mert így élni
nem lehet! Tehát az utolsó két napban mi rengeteget
beszélgettünk, ki akartuk beszélni a gyűlöletet magunkból! Közöttünk volt egy másik csoport, amelynek a vezére azt mondta, hogy ha még egyszer géppisztoly lesz
a kezében, a csecsemőnek sem fog kegyelmezni. Nem
tudtuk egymást meggyőzni. Amikor aztán már a vagonba ültünk, újra összebarátkoztunk, mert mégis csak
együtt szenvedtünk, s most már együtt megyünk haza.
Tizenkét napon keresztül utaztunk, a tizedik napon
Lembergben - mai nevén Lvovnak hívják – voltunk.,
háromszáz kilométerre a határtól. Az egész szerelvénynek volt egy szovjet parancsnoka, és volt két katonája. Nem féltek attól, hogy a hazamenő vonatról valaki
is megszökik. A parancsnoknak azonban az ezerháromszázhetvenkét embert kellett átadni a magyar hatóságoknak Csapnál, a határon. Lembergben bajba keveredett, mert az egyik társunk úgy belázasodott, hogy a
vonatparancsnok kihívta a katonai kórházból a sebszállító kocsit, s fájdalmasan váltunk meg tőle, s alá kellett
írnunk a főhadnagynak, hogy itthagyta a társunkat, s
nem ő veszítette el. Csapon aztán meghallottuk, hogy a
társunk már a kocsiból sem tudott kiszállni, mert meghalt. Ez nagyon nagy fájdalom volt. Ez a társunk volt a
„géppisztolyos”. Azt mondta a mellett levő társam:
„Atya, úgy látszik, nem lehet játszani az Istennel!” Az
volt a jelszónk, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy a
hazánk földjére lépjünk, ha ilyen gyűlölet van bennünk.
Ő, aki géppisztollyal akart elégtételt szerezni magának,
nem lépett, magyar földre! Azt sem tudjuk, hol van eltemetve. Hát így is fejbe tud kólintani az Úristen, ha
akar!
A hazaérkezésünk azonban nemcsak ezért nem
volt kellemes. A magyar vasút 13 centivel keskenyebb,
mint a szovjet, tehát nekünk át kellett szállni a határon!
Szabadon jöttünk Szovjetunióban, Magyarországon
pedig a marhavagonokat – amelyekbe átszállítottak
bennünket – lezárták. A társaim zúgolódtak is, de ez
még csak a kezdet volt, mert a nyíregyházi lovassági
laktanyában szálltunk ki, s zárt, géppisztolyos rendőrkordon fogadott bennünket. Szervezési hiba miatt nem
fértünk be az ebédlőbe egyszerre. Három csoportra
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osztottak bennünket, én az első csoportba kerültem.
Nagyot néztünk, mert az asztal le volt terítve fehér abrosszal, tányérral, késsel, villával, fehér kenyérrel - ami
félbarna volt, de a lágerban kapott kenyérhez képest
fehér volt – egy fél pohár borral, egy jonotán almával.
Úgy gondoltuk, hogy ez a siralomház, s innen visznek
bennünket kivégezni. Aztán azt tapasztaltuk, hogy nem
visznek. A magyar kommunista rendőrség azt hitte,
hogy mi beszervezettek vagyunk, s mi különleges megbízatással érkeztünk, mi ellenőrizni akarjuk őket. Nagyon udvariasak voltak velünk, rohamkocsikkal vittek ki
bennünket az állomásra, de engem már Pannonhalmára nem engedtek, csak az édesanyámhoz, aki akkor
még élt. A stafírungunk a következőkből állt: egy vasúti
jegy, egy tüdőszűrést igazoló papír, egy vékony szelet
parizerrel töltött zsömle, egy húszforintos bankó, egy
doboz Munkás cigaretta. A nyíregyházi állomáson döbbenten tapasztaltuk, hogy lehet élni géppisztolyos katonák és kutyás őrök nélkül is. Tíz esztendő alatt az ember leszokik a tisztességes emberi életről. De olyan
csúnya gúnyákba voltunk, hogy úgy döntöttünk, inkább
oroszul beszélgetünk. Este érkeztünk Debrecenbe, már
sötét volt, s magyarra váltottunk, mert ha a sötétben
lekennek nekünk egy nagy büdös pofont, biztosan nem
nekünk szánták. Negyedtizenegyre érkeztünk a Nyugati
pályaudvarra. Nekem voltak olyan emlékeim, hogy a
49-es villamos megy a Nyugatitól Kelenföldre. A szerelvény három kocsiból állt, mi a harmadikra mertünk csak
felszállni. Az első kocsiban nem volt kalauz, aki aztán
nagy bajba került, mert nekünk csak húsz forintosunk
volt, s egy vonaljegy akkor huszonnégy fillérbe került.
Hatan utaztunk, gavallér voltam, én fizettem a jegyeket.
A Gellért-téren – miután magam maradtam a kocsiban,
mert a többiek leszálltak – inamba szállt a bátorságom.
Háromnegyed tizenegy volt, eszembe jutott, hogy ha én
édesanyámhoz becsengetek, felköltöm az első álmából,
nyolcvan felé közeledett, szívbajos is volt, ott esik öszsze, mert nem tudja, hogy én jövök. Nem mertem haza
menni, gondoltam a Móricz Zsigmond körtéren, egy
padon megalszom, s majd reggel haza megyek. November 25-e volt, hűvös volt, fújt a szél, s azt se szerettem volna, ha az első éjszakán az őrszobában ébrednék fel. A kocsi peronján volt egy fiatalember, odamentem hozzá, s megkértem, segítsen, mert most jövök a
Szovjetunióból, s nem merek haza menni. Tegye már
meg, hogy becsönget az édesanyámhoz, és megmondja neki, hogy találkozott a fiával, aki hamarosan megérkezik. Tehát legyen egy kis ideje édesanyámnak felkészülni. És most jön megint az Úristen! Nyújtja a kezét:
Sághegyi György vagyok, hét évet ültem a Szovjetunióban, 1953-ban szabadultam ugyanabból a táborból.
Megöleltük egymást, nem szóltunk semmit, de mindent
tudtunk egymásról! Megérkeztünk a házunkhoz, ő felment a harmadik emeletre. Becsengetett, az unokabátyám anyósa nyitott ajtót, neki gyorsan elmondta, hogy
lent várakozom a kapualjban, s hogy mi az ő feladata.
Felköltötték az édesanyámat, elkezdett neki mesélni, az
unokatestvérem felesége meg a fia lerohantak hozzám.
Amíg ez történik fenn a harmadikon, én lent nézelődök,
és meglátom a névtáblán az édesapám nevét, aki
1936-ban meghalt. Jött egy fiatal nő, s nagyon kedvesen odaszólt hozzám, hogy kit tetszik keresni. Én buta,
képzeljék el, mit mondok neki: Tulajdonképpen saját
magamat. Mint akit puskából kilőttek, úgy ment ki a
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kapun, mert háromnegyed tizenegykor ilyen őrülttel
találkozni! Közben jött a rokonságom, aztán találkoztam
az édesanyámmal, hát azt nem tudom elmesélni!
Inkább azt mesélem el, ami a tíz év alatt a legjobb
ízű kacagást jelentette. Akkor én éppen festőként dolgoztam, mögöttem volt a kultúrfelelős hadnagynak a
szobája. Ott dolgozgattam, s bejött a főnököm, a hóna
alatt újságpapírban hoz valamit. Bement az irodájába, s
kikiabált értem. Bementem, megálltam az asztala előtt.
Elkezdte kicsomagolni azt a valamit, s mesélte, hogy
tegnap egy tehervagont toltak ide a láger elé. Ez aligha
nem egy német zsákmányszerelvénynek a kocsija. Ez
1952-ben volt, de a szerelvény ez idáig tekerget a nagy
Szovjetunióban. Ők feltörték a zárat, s a vagon tele volt
sok ezer fából készült vécéülőke. Szépen megcsinálva,
lefényezve, mivel náluk csak guggolva van, nem tudtak
vele mit csinálni, szépen leplombázták, s így küldözgették állomásról állomásra. Lehet, hogy még most is tekereg az a vagon valahol. Az én főnököm rutinból kettőn
kilopott belőle, azt csomagolta ott ki. Láttam én már
vécéülőkét, de amikor a fiókját kihúzta, s kivett belőle
egy Lenin képet és egy Sztálin képet, s mondta, hogy
keretezzem be, csináljak nekik akasztót, és erősítsem
fel a kultúrterem falára, földbe gyökeredzett a lábam.
Nekem engedelmeskedni kellett, meg is csináltam,
azzal a kis különbséggel, hogy az egyik fogolytársammal megüzentem, hogy amikor a brigád bejön az erdőről, jöjjenek be a kultúrterembe, beszélni szeretnék
velük. Be is jöttek, de nem jutottan szóhoz, mert amikor
az ajtón beléptek, s látták azt a két képet , elkezdtek
kacagni, hogy végre a saját helyükön vannak. A vacsora után az egész láger látni akarta Sztálint és Lenint a
megfelelő helyen. Mindenki látta és tudta, miből van a
keret. Másnap bementem a főnökömhöz és elmondtam
neki, hogy nagyon szép az ötlet, de ha egy magasabb
parancsnoka idejön, s meglátja a képeket ebben a
keretben, egész biztosan közöttünk fog kikötni.
Még mondok egyet. 1954-ben, Sztálin halála után
kaptunk heti pihenőnapot is, vasárnapot, de húsvétvasárnap munkanap volt. Mi akkorra már olyan dörzsöltek
voltunk, hogy tudtuk a napi rendet. Hatkor volt ébresztő,
s így mi elhatároztuk, hogy ötkor misézni fogok. Összejöttünk olyan huszonegy-néhányan, elhelyeztük a kis
oltárkán az ostyát, a kis feszületet, a két-két piros-fehérzöld vázánkat – amit az asztalosok esztergáltak -, az
erdőről hoztak barkát, tehát kicsit húsvéti hangulat szállt
le közénk. Voltak kémeink is, akik figyelték az őröket,
hogy merre jártak. Igen ám, de még sötét is volt, s lehet, hogy az őrök is hibáztak, s így egyszer csak nyílt
az ajtó, s belépett két fegyveres őr. Én pedig, ahogy
rendezgettem az oltárnál a dolgaimat, felkaptam két
zsámolyt, s megindultam az őrök felé. A társaim azt
hitték, hogy megőrültem, mert úgy nézett, mintha nekik
akartam volna menni. Ékes orosz nyelven mondtam
neki, hogy bizonyára már régen nem vettek részt húsvéti istentiszteleten. most kezdem a szentmisémet, itt a
zsámoly, foglaljanak helyet. Krisztus feltámadott! Talán
az idősebb még válaszolt is rá, de a fiatalabb azt mondta, hogy nem maradhatnak, mert az ellenőrző körutat
folytatni kell. Mi folytassuk a misét, de hangosan ne
énekeljünk! Tudni kell, hogy ezek a szerencsétlen ateisták pópákkal, azaz papokkal csak filmeken találkoztak,
ahol ők örökké énekeltek. Mi szépen megtartottuk a
misét, aztán vártuk a büntetést, mert ugye lebuktunk.
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Elmúlt két nap, semmi, a harmadik nap elkezdtem magyaráznia társaimnak, hogy a szovjet ember hangosan
olvasni szeret, írni nem szeret, számolni pedig nem tud.
Ezeknek az egyszerű embereknek le kell írni, hogy ők
egy összeesküvést lepleztek le, amit leírni nem egyszerű. Várjunk türelemmel. Elmúlt egy hét, s az ortodox
húsvét napján egy román pópa s kilenc társunk a barakk sarkában ténylegesen énekelni kezdtek. A fegyőr
elkapta őket, a pópát elvitték sötétzárkába, s nem láttuk
őt többé. Jönnek a magyar testvéreim, hogy velünk
most már mi lesz? Eltelt egy hónap. - Volt közöttünk
egy nagy gazember, a Németh Sanyi, aki most Amerikában van, ha még él. Irtózatos nagy gazember volt.
Alig tudtam leszoktatni például arról, hogy ha talált törött üveget, ne törje szilánkokra, s ne csempéssze bele
a szovjet fogolytársaink ételébe. Szóval elképesztő,
hogy miket tud az ember csinálni a maga gonoszságából. Saját bevallása szerint 1916 óta nem látott templomot belülről, amikor keresztelték. – Jött hozzám a
Sanyi, mondja, hogy ezt magyarázzam Isten nélkül.
Mondtam neki, hogy Sanyi bátyám, én már rég leszoktam arról, hogy valamit is megmagyarázzak Isten nélkül. De, hogy te mondod ezt nekem, ettől nagyobb
örömöt nem szerezhettél volna. A hajunk szála nem
görbült meg. Számtalan ilyen esetet tudnék mesélni, de
már nem untatok senkit sem.
Egyet azért még szabadjon elmondanom. Azt mondom, ami a televízióban is elhangzott. A rendszerváltozás után közvetlenül a budapesti Honvéd téren felállítottunk egy kőkeresztet szögesdróttal annak a huszonhatezer fogolytársunknak az emlékére, akik kint haltak
meg. Emléktáblát is készítettünk, koszorúzást rendezünk, amelynek protokollja: katonazenekar, díszőrség,
polgármesteri köszöntő, országgyűlési képviselő ünnepi
beszédet mond, én imát mondok. Ezek után odajött
hozzám egy fiatalember, hogy ő szeretne interjú készí-
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teni a televíziónak. - Nem mondta, hogy melyik televíziónak, olyan sok mindenfajta van, s az ember nem egyformán szereti mindegyiket. – Beleegyeztem. Elmentünk egy fa alá, s kérdeztem, hogy mekkora interjút
akar. Mondta, hogy olyan hat-hét perceset. Kérdem,
hogy miről beszéljek. Arról – mondja -, hogy mire gondoltam a koszorúzás alatt. Édes, jó Istenem, kit érdekel
az, hogy én mire gondoltam. Úgy, hogy elmondtam azt
a négy szabályt, amelyet mindig elmondok. A stúdióban
tudom, hogy ha adásban vagyunk ég a piros lámpa. A
hordozható kamerának nem volt piros lámpája, s én
már azt hittem, hogy befejeztük az egészet. A három
fiatalembernek, akik a felvételt készítették, nagyon jó
indulattal akartam mondani, mert a mai fiatalok, - és
ebbe beleértelek titeket is - nem sokat tudnak, s nem
nagyon érdeklődnek ám nemcsak ötvenhatról, hanem
az egész Gulagról sem, mert az régen volt. A drága jó
papák s mamák nemigen meséltek nektek, mert féltek,
hogy valami bajuk esik. Én tehát ennek a három fiatalnak is azt mondta, hogy azért azt jegyezzétek, hogy az
Úristennek van humora. A Szovjetunió tíz évig mindent
megtett, hogy tönkre tegyen. Én itt vagyok a nyolcvanhatodik évemmel, s hol van ma már a Szovjetunió. Este
a híradóban az interjúból semmi se volt látható csak ez
a mondat.
Hol van ma már a Szovjetunió? De én itt vagyok, itt
voltam közöttetek, és titeket már több mint egy órája
untattalak az élményeimmel. Remélem, éreztétek, hogy
a szívem-lelkem mélyéből jött, és én ezt átéltem a Fölséges Istennek a segítségével. Engedjétek meg, hogy
egy áldást adjak nektek, és elmenjek! Nagyon-nagyon
szerettem volna, hogy ezekből a történetekből ti is az
életre útravalót kaptok! Áldjon meg benneteket, mindannyitokat a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen..

––––––––––––

IN MEMORIAM
2002. április 7-én súlyos betegségben elhunyt iskolánk tanára
Horváth Sándorné. Temetése április 10-én volt a Kisasszony temetőben.
A sírjánál az iskolánk tanárai és diákjai nevében a dr. Pisákné Balogh
Éva igazgatónő: búcsúzott:
Kedves Gyászoló Család, Tisztelt Gyászolók!
A végső búcsú mindig szomorú és szívbemarkolóan fájdalmas. A
szívnek nehéz elfogadni, hogy végleg el kell válnunk attól, akit
ismertünk, tiszteltünk és szerettünk. Horváth Sándornét, Margót a
családtagjain, rokonain kívül a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium
diákjai és tanárai is gyászolják.
Közel negyven évet tanított a gimnáziumban. A szó igazi értelmében
kiváló pedagógus volt. A tanító munka iránti szeretetét és elkötelezettségét a szülői házból hozta. Gyermekként és ifjúként átélte a kisebbségi
sorsot, de a legnehezebb időben is magyar tudott maradni. Hitelesen
tudott a haza szeretetére nevelni. Négy évtizedes tanári munkája során a
gárdonyis diákok ezreit tanította a természet szépségeire, a biológia
tudományára és csodáira. Tanítványai ma már sikeres emberek az élet
minden területén. Orvosok, biológusok, tanárok százait segítette hozzá
pályája sikeréhez. Az ő kiváló szakmai tudása, pedagógiai hitvallása
megszámlálhatatlan sikeres versenyeredménynek és felvételi vizsgának volt a záloga. Méltán lett a ciszterci gimnázium Gárdonyi-díjas tanára.
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Kedves Gyászolók!
Nyolc évvel ezelőtt, amikor a Gárdonyi Gimnázium tanári szobájában vele szemben ültem, csodáltam nemes
egyszerűségét, szelíd mosolyát. Csodáltam hangja tisztaságát, a pedagógus pálya iránti alázatát és elkötelezettségét. Vezetőként láttam és éreztem őszinte aggódását az iskoláért, a diákokért. Ő az a pedagógus volt, aki mindig csak adott és észre sem vette, hogy ő maga elfogyott. A Jóisten akaratát és kegyelmét elfogadva, most végleg
elment. De elmehet-e igazán az, aki egész életét adta diákjaiért, kollégáiért, aki a maga egyszerűségében a legnemesebb volt köztünk.
Búcsúzom János evangéliumának szavaival: „Most elmegyek ahhoz, aki küldött. De senki sem kérdezi közületek, hová mégy. Inkább szomorúság tölti el a szíveteket, amiért ezt mondtam. De az igazságot mondtam."
Nyugodjál békében!
–––––––––––––––––––

HÍREK, ESEMÉNYEK
Diáknapok 2002
2002. április 3-5 között voltak iskolánkban az ez évi diáknapok. Ebben az évben is a tizenegyedik évfolyamos
osztályok tanuló közül kerültek ki a diákigazgató-jelöltek, akik programokkal töltötték meg e két napot, s egymással „versenyezve” szerzik meg társaik szavazatait. A diákigazgató-jelöltek a következők voltak: az A osztályból
Bocsi Gergely, „Greg”, a B osztályból Kovács Péter, „Pepe” a C osztály és az E osztály közös jelöltje volt Zsebe
László, azaz a„ Zsebeteam”, és a D osztályt Baffi Attila, „Buffy Attila”, és a K osztályt „Heszusz”, azaz Berecz Tamás, aki a K osztályt képviselte.
A két és félnap minden programján nem tudtam ott lenni, de amerre jártam, fényképeztem. Ezekből a fényképekből válogattam egy csokorra valót.

Bevonul a kihívó Bajnok.…

Megjelentek a vámpírok.

és legyőzi ellenfelét …

megjött „Pepe” és csapata

Színes Egri FEFE
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S végül megjött a „Zsebeteam” és
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Ő, a legnagyobb menő.
♣♣♣♣♣♣♣

A diáknapi művészeti bemutatón ebben az évben is színvonalas műsorszámot hallgathattak
meg az érdeklődők. Bár az idén kevesebben jelentkeztek, mint a tavalyi évben. Örvendetes viszont, hogy az 5. C osztály tanulói közül sokan szerepeltek. A felkészülés és az előadás izgalma a
versenyzők számára bizonyára sokáig emlékezetes marad. A nézők a szereplő diákjaink tehetségéről, felkészültségéről győződhettek meg. Természetesen nehéz dolga volt a zsűrinek az értékelésnél. Az alábbi műsorokban a következő helyezések születtek:

„The Lost Lamp” egy jelenete,

és egy mozdulat „A táncos halálá”-ból.

Versmondás

I. hely
II. hely
III. hely
Különdíj

Tajti Mariann
Tóth Éva
Telek Tamás
Barta Viktória

9.K oszt
9.A oszt.
9. B. oszt
5. C oszt.

Hangszeres
zene:

I. hely
II. hely
III. hely

Tordai Vince
Újlaki Andrea
Nagy László

5. C oszt
10. E oszt.
10. D. oszt

Színjátszás:

Az 5. C osztály angol nyelvi csoportja külön díjat kapott E. Grey - V. Evans: The Lost Lamp c.
darab előadásáért.

Tánc:

Radnóti Miklós: Erőltetett menet
Babits Mihály: Ádáz kutya
Petőfi Sándor: Szeget szeggel
Vörösmarty Mihály: Petike
klarinét Krieger: Memetto
hegedű Handel: E dur Sonate VI. I-II.téte
trombita Nádas Gábor: Különös éjszaka volt,
Tomasso Albonini: Adagio, Webber: Memory

I. hely
Birincsik Petra, Jenes Janka, Szarvas Fruzsina 5. C oszt.
Különdíj 9. A osztály

A táncos halála c. táncjáték
Bramhs. Magyar táncok produkciójáért.
Köszönjük mindannyiuknak a közreműködését, és további munkájukhoz sok sikert kívánunk.
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A zsűri tagjai Ballagóné Csernyák Éva, Árvainé Kovács Krisztina és Lénárt Veronika tanárnők voltak, a diákokat
pedig Magyari László 12. D osztályos tanuló képviselte.
A művészeti bemutatóról a beszámolót Ballagóné Csernyák Éva tanárnő készítette.
♣♣♣♣♣♣♣

Nagy érdeklődéssel
várták a diákok is, a
tanárok is a tanár-diák
focimeccset. A diákok
edzéséiről nem szivárgott ki semmi, teljes volt
a hírzárlat; míg a tanárok
rendszeresen edzettek
hétfőnként, majd „taktikai
megbeszéléseket”
is
tartottak. A tavalyi vesztes csapat teljesen kicserélődött (ők voltak a
diákok), de a korábban
győztes tanári csapatban
is végrehajtották a szükséges frissítést és fiatalítást.
Szóval elkezdődött a
küzdelem. Már az első
hogy ez nem szokványos
Görcsösen támadnak a diákok
találkozó. Ez presztízsmeccs a javából.
Volt dolga a mérkőzés vezetését elvállaló Némedy tanár úrnak. Aztán a tanárok szereztek egy gólt. Fordulás
után minden úgy folytatódott, mint az első félidőben. Újabb gólt rúgtak a tanárok, s ezzel eldőlt a mérkőzés.
A diákigazgatók csapata megint vereséget szenvedett. Jövőre újabb csapatot kell majd a diákoknak kiállítani,
de az is lehetséges, hogy a sorozatos vereség miatt már nem lesz kedvük a focihoz. De az is elképzelhető, hogy
a sorozatos győzteseknek fejükbe száll a dicsőség és megelégelik a sok kék és zöld foltokat. Jövőre majd meglátjuk, de addig is „Hajrá magyarok!” és „Hajrá Magyarország!”
♣♣♣♣♣♣♣

Ugye, tudtok ti olyat is, amely mindenki

A palotás után megkezdődött a tánc, majd kihirdették az új diákigazgató nevét: Zsebe László.

Színes Egri FEFE
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Interjú a 2000/2001-es tanév diákigazgatójával.
Kedves Laci! Gratulálok, hogy megválasztottak a diákigazgatónak!
Köszönöm szépen!
Hogyan készültetek a diáknapokra?
Már szeptembertől gondolkodtunk a
programokon, bőven volt időnk az alapos
tervezésre. Sokat segítettek a szülők is. A
programokat előzetesen az osztályfőnökök
és Fodor igazgatóhelyettes úr is elfogadták.
Kinek volt az ötlete a team; tehát az,
hogy társuljatok a 11. E osztállyal?
Az iskola egyik hagyománya, hogy a diákigazgató-jelöltek mindenesetben a fiúk
közül kerül ki. Így a 11. E osztály leányai mivel ebben az osztályban nincsenek fiúk –
kiestek volna ebből a nemes versengésből.
Köves Eszter tanárnő - a 11. E osztály
osztályfőnöke -, egyben a mi magyar tanárunk; s így megkért bennünket, hogy alakítsunk ki egy közös csapatot.
Alakítottunk egy ötfős „vezérkart”, amely eldöntötte a programot, és a végleges sorrendet.
Szerinted, minek köszönheted a sikeredet?
Szerintem sokan már a diáknapok előtt eldöntötték, hogy kire szavaznak, tehát sokat számít a jelölt ismertsége, de a jó programok is kellenek a diáknapok sikeréhez.
Melyek voltak a legsikeresebb programjaid?
Ihos József humorista, azaz Kató néni előadása és a csütörtök esti „nosztalgia-buli”, ahol megválasztottuk
Math Dánielt a 12. C osztályból „a bál királyának”, Nagy Dórát a 11. A osztályból „a bál királynőjének”.
Melyek voltak a kevésbé sikerült programjaid?
Az autókiállításon kevés volt az érdeklődő, a táncbemutató pedig a szereplők távolmaradása miatt nem valósult meg.
Egyes programokon sokan voltak nem iskolánk tanulói is.
Mi csupán két tanulót hívtunk más iskolákból szereplőnek. Néhány éve csak iskolai tanulók lehettek jelen a mi
diáknapjainkon. Ebben az évben ez nem így volt, s számomra is meglepetés volt a rengeteg idegen arc, aki kitűntek ruházatukkal és stílusukkal.
Hogy voltál megelégedve a diáknapi programokkal?
Elégedett vagyok, bár az igaz, hogy a tavalyi összefogás nem valósulhatott meg.
Mire jogosít a diákigazgató titulus?
Ez a cím csak egy jelkép. Van iskola, ahol az így megválasztott diákigazgató a diákönkormányzat vezetője
lesz. Én személy szerint nem tartom jó ötletnek, ha az évenként változna a diákigazgató személye. Már csak azért
sem, mert Kriszti – szerintem – jól végzi a munkáját.
Milyen tanulságot hagy örökül a következő évfolyamoknak a 2000/2001-es tanév diákigazgatója?
Sok sikert kívánok, legyenek ügyesek, csináljanak jó programokat! Készüljenek fel minél keményebb megpróbáltatásokra a „Sturmix”-ban! S jó szórakozást kívánunk magunknak!

Adományozás
2002. április 17-én Gazda Miklós úr, tarnaleleszi vállalkozó 200 000 forintot utalt iskolánk Lángolj és Világíts
Alapítvány számlájára.
Gazda Miklós úr testvére, Gazda Imre az egyesült államokbeli Texasban élő olajmérnök és neves feltaláló,
egykori gárdonyis diák korábban már 550 000 forintos támogatást adott iskolánknak. Tavaly nyáron barátjával, a
valamikor kivándorolt Balogh Zoltánnal hazalátogatott Egerbe. Azóta Balogh Zoltán elhunyt, s a családja a házi
könyvtárból több magyar nyelvű könyvet Gazda Imrének. Ő hazajuttatta a műveket azzal a céllal, hogy testvére értékesítés után - a könyvek árát ajánlja fel a gimnázium dísztermének a felújítására. Mivel az értékesítés nem
sikerült, ő maga vásárolta meg a műveket, s így utalhatta át a fenti összeget.
Három hét elmúltával Gazda Miklós úr újra felkereste iskolánkat és a könyvtárunknak ajándékozott két könyvritkaságot. „Heves és volt Külső-Szolnok Egyesült Vármegyék Nemes Családjai” című könyvet, amelyet 1906-ban
adtak ki. „A magyar honfoglalás kútfői” című kiadvány pedig 1900-as keltezésű. Az adományok mellett befizetett
még 65 000 forintot is a fenti alapítványra.
Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő megköszönve az adományokat megemlítette, hogy három évvel ezelőtt
készítettek költségvetést az iskola dísztermének felújítására, amely a számítások szerint a 10-12 milliós beruházás. Ha az idén nem kezdjük meg a tornaterem építését, akkor hozzálátunk a díszterem felújításához. Ehhez fogjuk felhasználni ezt az adományt is.
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Üzenet
2002. május 2-án iskolánk vendége volt Réti Árpád a Gárdonyi Géza Színház színésze, aki „Üzenet” címmel
egy rendhagyó irodalom óraként a legkedvesebb verseiből szavalt el néhányat.
A régi magyar zenével és virágénekekkel kísért műsorban Kölcseytől Arany János és Kosztolányi Dezső költészetén át egészen Kányádi Sándorig ismert és kevésbé ismert verseket ismerhettek meg tanulóink. Megszólalt a
szerelem hangja Tóth Árpád „Álarcosan” című versével, vagy József Attila „Óda”-jával. A költészet és a költő feladatának vállalására figyelmeztetett „A walesi bárdok”
mellett Nagy László „Versben bujdosó” című költeménye. A szülőföldhöz való kötődés szólalt meg „Szülőföldemen” című Petőfi versből éppen úgy, mint Ady
„Elűzött a
földem” vagy Wass Albert „Üzenet haza” című versében. Az erdélyi magyar lírát a már említett Kányádi
és Wass Albert egy-egy verse mellett Remenyik Sándor „Eredj, ha tudsz” és Dsida Jenő „Tóparti könyörgés”
című költeménye képviselte.
A versek egyszerű felsorolása nem pótolja a színész szuggesztív előadását, a költők egy-egy szívet
vagy éppen az elmét megragadó gondolatát, csupán
érzékeltetni próbáltam, hogy időben és témában milyen
széles volt az előadás, és milyen gazdag a magyar
irodalom. És nem titkolom el, az is célom volt, hogy
egyszer Te is kezedbe veszed valamelyik költő kötetét,
és beleolvasol. Próbáld meg! Nem fogsz csalódni, mert
csodálatos a magyar irodalom, és a költők a verseiket
Neked is írták….

Érseki szentmise
2002. május 6-án az egri székesegyházban misét celebrált dr. Seregély István érsek úr az egri katolikus iskolák tanárainak és tanulóinak.
A szentmise végén iskolánk tanulói közül a következő diákjaink vehettek át emlékkönyvet és dicsérő oklevelet
az érsek úrtól:
Oláh Péter 12. B osztályos tanuló. Négy éven át kiváló tanulmányi eredményt nyújtott. Példamutatóan keresztény
magatartású, segítőkész. Országos szintű atlétikai versenyeken kiemelkedő eredménnyel szerepelt. Ebben az évben a keresztény iskolák országos versenyén 800 m-es síkfutásban harmadik helyezést ért el.
Gyetvai Renáta 12. B osztályos tanuló. Több országos sportversenyen sikeresen szerepelt. Legutóbb az országos aerobik diákolimpián 9. helyezést ért el. Jó tanuló, magatartása példamutató, keresztény tanulóhoz
méltó.
Szlávics Noémi 12. C osztályos tanuló. Négy éven át kiváló tanulmányi eredményt ért el. Magatartása, szorgalma
példamutató keresztény tanulóhoz méltó. A Goethe Intézet országos német nyelvi versenyén háromhetes
németországi tanulmányi utat nyert.
Pajó Beáta 12. C osztályos tanuló. A katolikus iskolák országos műfordító versenyén német nyelvből első helyezést ért el. Jó tanuló, példás magatartású, hívő katolikus. Társaival szemben segítőkész, egyházközösségében rendszeresen foglalkozik szociálisan hátrányos, sérült gyerekekkel. Ai idősek otthonában rendezett
ünnepségeken többször szerepelt.
Kiss Evelin 12. D osztályos tanuló. Középiskolában minden bizonyítványa kitűnő, példamutató, keresztény tanulóhoz méltó magatartású. Középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezik angol nyelvből, az alsóbb évfolyamokon több tanulmányi versenyen sikeresen szerepelt. Ebben a tanévben a Pázmány Péter Tudományegyetem által meghirdetett történelem versenyében elért helyezése alapján felvételt nyert az egyetem történelem szakára.
Koncsik Anita 12. D osztályos tanuló. Négy éven át kitűnő tanuló volt. Példás magatartású és szorgalmú tanuló.
Hívő katolikus. 2001-ben és 2002-ben német nyelvből az Országos Német Tanulmányi Verseny második
fordulójába jutott. Felsőfokú C típusú nyelvvizsgája van. Matematikából és történelemből is több tanulmányi versenyen sikeresen szerepelt. 2001-ben négyhetes németországi tanulmányi ösztöndíjat nyert.
Magyari László 12. D osztályos tanuló. Középiskolában minden bizonyítványa kitűnő. Példás keresztény magatartású. Az alsóbb évfolyamokon több tanulmányi versenyen sikeresen szerepelt. Ebben a tanévben a
Pázmány Péter Tudományegyetem történelem versenyében elért eredménye alapján felvételi mentességet kapott.
Flaskay Mihály 12. K osztályos tanuló. Keresztény ifjúhoz méltó magaviseletű, segítőkész, szerény tanuló és
kiváló úszó. Rövid távú úszásban többszörös országos bajnok, 2000-ben Franciaországban az Ifjúsági
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Európa Bajnokságon 50 m-es mellúszásban Európa- csúccsal Európa-bajnok lett. Számos országos verseny győztese, az olimpiai csapat kerettagja.
Csoportban a 12. E osztály énekes- színjátszó közössége. Négy éven át kimagasló kulturális munkát végeztek,
sikeresen szerepeltek karácsonyi koncerteken. A színjátszó rendezvények, az osztálymisék rendszeres
énekesei voltak, többször adtak műsort az öregek otthonában. Tagjai valamennyien jó tanulók, példamutató magatartású, keresztény értékrendű diákok. A csoport tagjai: Bagi Marianna, Banka Tímea, Gyulai
Mária, Józsa Melinda, Murányi Kitti, Pintér Ildikó, Sike Ágnes és Sólyom Ildikó.

Ballagás 2002
2002. május 11-én volt a végzős diákjaink ballagása iskolánkban. Ebben a tanévben százhatvan tanulónk
számára fordult meg a világ. Elmúltak a középiskolás évek, búcsúzni kell a pajtásoktól, a megszokott iskolától,
hogy immáron felnőttként éljék az életüket.
Az ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdődött. Majd Wass Albert: Üzenet haza című versét Zsivicza Diána
11.E osztályos tanuló szavalta el. Dr. Pisákné Balogh Éva a következő szavakkal búcsúztatta a ballagókat:
Kedves Vendégeink! Tisztelt Szülők, Nagyszülők!
Kedves Kollégák! Kedves Ballagó Diákok!
Meghatódva, őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép ünnepen. A ballagás régi hagyomány. Erre az ünnepre díszbe öltözik az iskola, eljönnek a szülők, nagyszülők és rokonok. Itt vannak az alsóbb
éves diákok, akik sorfalat állva tisztelegnek végzős diáktársaik előtt.
Kedves Ballagó Diákok!
A mai napon életetek egyik útkereszteződéséhez érkeztetek. Most ott álltok az út végén,
véget értek a középiskolás évek. S mielőtt továbbmennétek, egy pillanatra megálltok és
visszatekintetek. Felidéződnek bennetek az
elmúlt évek sikerei és küzdelmei. Négy-öt év
nem sok idő egy ember életében, de az itt eltöltött évek meghatározóak. Meghatározóak, mert
ezekben az években váltatok felnőtté. Meghatározóak, mert ezekben az években megszerzett tudás és képesség lesz az útravaló. Ti
középiskolás tanulmányaitokhoz a Ciszterci
Gimnáziumot választottátok, azt az iskolát,
amely a tudás megszerzésének Krisztusi útjára
lépett. Mi mindannyian, akik ezen az úton vagyunk, keressük helyünket a világban. Egyet
azonban biztosan tudunk, hogy számunkra
Krisztus az út, az igazság és az élet. Ha ezt a hitet viszitek tovább a szívetekben és a lelketekben, biztosak lehettek benne, hogy sohasem tévedtek el. Ezen az úton sohasem lesztek egyedül. Ezen az úton mindig lesz egy biztos világító fénysugár. Most, hogy elmentek, hiányoztok majd. Hiányzik majd az iskolánk életéből a 13. K osztály
sikere és szorgalma, hiányzik a 12. B osztályosok szelídsége, a 12. C-sek mosolya, a 12. D-sek fegyelme, a 12. E
osztályosok csodálatos hangja. Benneteket nem pótolhat senki, nélkületek kevesebbek leszünk.
Kedves Búcsúzó Diákok!
Eddig elkísértünk benneteket, de tovább már egyedül kell mennetek. S miközben integetünk, remélünk és bizakodunk. Bizakodunk, hogy erősek lesztek a szelek viharaiban, hogy jól feleltek majd az élet vizsgáin. Reméljük,
hogy megtaláljátok boldogulásotokat, hogy valóra tudjátok váltani álmaitokat. Reménységünk és bizakodásunk
alapja pedig nem más mint azok az eredmények és sikerek amelyet elértetek. Joggal lehetünk büszkék arra, hogy
11-en kitűnő, 21-en jeles tanulmányi eredménnyel fejeztétek be középiskolai tanulmányaitokat. 24-en középfokú
nyelvvizsgát szereztetek. Joggal lehetünk büszkék országos szintű versenyeredményeitekre, amellyel iskolánk
hírnevét öregbítettétek:
Flaskay Mihályra, aki úszásban többszörös magyar bajnok és ifjúsági Európa-bajnok.
Kozma Zsófia országos angol nyelvi versenyen szerepelt eredményesen.
Linter Szabina országos francia versenyen 3. helyezést ért el.
Busák Péter „Földrajzi örökségünk” országos pályázatán ért el előkelő helyezést.
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Hajdú Gábor, Mihics József, Gáspár Zoltán angol nyelvi drámafesztiválon országos 5. helyezést értek el.
Fási Katalin számos országos irodalmi és történelmi versenyen lett győztes.
Kiss Evelin és Magyari László a Pázmány Péter Egyetem által meghirdetett történelmi versenyen elért helyezése alapján már felvételt nyert az egyetem történelem szakára.
Koncsik Anita és Szlávics Noémi német nyelvi országos tanulmányi versenyeken nyújtott kiváló teljesítményért többhetes németországi tanulmányutat nyert.
Szabó Orsolya, Nagy Katalin, Kirschner Krisztina több alkalommal szerepelt eredményesen országos történelmi versenyeken.
Tóth Eszter ritmikus sportgimnasztikában három arany-, három ezüst- és egy bronzérmet szerzett országos
versenyeken.
Oláh Péter kimagasló eredményeket ért el országos atlétika versenyeken.
Gyetvai Renáta aerobic junior világbajnokságon 2000-ben 3. helyezést ért el.
Pázmándi László számos vers- és prózamondó versenyen szerepelt eredményesen.
Pajó Beáta a katolikus iskolák német nyelvi műfordító versenyén lett első helyezett.
A pedagógia tagozatosok énekkarunk oszlopos tagjai voltak. Köszönöm a sok, szép koncertet, a csodálatos
éneket.
És sok-sok olyan diákunk van, akik négy éven át sokat dolgoztak az iskola és osztály közösségért. Köszönöm
valamennyietek munkáját és kívánok további sikereket, eredményeket.
Kedves Szülők, Tanárok!
A most ballagó diákjaink négy-öt év
kemény munkájával bizonyították, hogy
van bennük értelem, erő és szent akarat. Méltók szüleik, nagyszüleik, tanáraik
bizalmára,
érettségire
bocsáthatók.
Megkapták a családtól és az iskolától a
tarisznyába a bölcsesség, a bátorság, a
mértékletesség
magvait,
amelyeket
keresztény hittel, reménnyel és szeretettel erős faként az égig növelhetnek.
Kedves Búcsúzó Diákok!
A búcsúzás utolsó pillanataiban tisztemnél fogva mondhatok még egy-két
gondolatot, mert „kell még egy szó, mielőtt mennél, kell még egy ölelés, ami
végig elkísér”. Szent István király fiához, Imre herceghez írt intelmeit ajánlom figyelmetekbe: "…szerelmetes fiam,
szívem édessége, sarjam jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva… légy kegyes… mindenkihez, aki hozzád jár. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz… Légy türelmes mindenekhez, nem csak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz is, akik nem férnek a hatalomhoz… Légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy soha se harcolj az igazság ellen.
Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess.”
Búcsúzom Tőletek! Isten Veletek!
Az énekkar Kovács Beáta tanárnő vezényletével Pálfalvi József: Búcsú az iskolától című művét énekelte el.
Tisztelt Vendégeink! Kedves Kollégák! Kedves Ballagó Diákok!
Gárdonyi-díjban azok a tanulók részesülhetnek, akik négy éven át kiemelkedő tanulmányi eredményt nyújtottak, példamutató magatartásuk, keresztény elkötelezettségük és versenyeken elért eredményeikkel öregbítették
iskolánk hírnevét. Az osztályfőnökök javaslata alapján Gárdonyi-díjban részesülnek a következő tanulók.
Oláh Péter 12. B osztály Tanulmányi eredménye mindvégig kitűnő volt, példamutató szorgalmú, megbízható
tudással rendelkező, sokoldalú fiatal. Az osztálytitkári teendőket 4 éven keresztül aktívan látta el, pontos munkájára számítani lehetett. A kollégiumban is számottevő közösségi munkát végzett. Aktívan sportol, atlétikából megyei
szintű versenyeken is sikeresen szerepelt. Részt vett a Keresztény Iskolák Országos Atlétikai Versenyén is két
alkalommal.
Palatics Edit 12. C Kiemelkedő közösségi és tanulmányi munkájáért. Német nyelvből középfokú "C" típusú
nyelvvizsgával rendelkezik. A Goethe Intézet országos német nyelvi versenyén 3 hetes németországi tanulmányúton vett részt.
Koncsik Anita 12. D Négy éven át kitűnő tanuló volt. Példás magatartású és szorgalmú tanuló. Hívő katolikus.
2001-ben és 2002-ben német nyelvből az Országos Német Tanulmányi Verseny második fordulójába jutott. Felsőfokú "C" típusú nyelvvizsgája van. Matematikából és történelemből is több tanulmányi versenyen sikeresen szerepelt. 2001-ben négyhetes németországi tanulmányi ösztöndíjat nyert.

16

Színes Egri FEFE

2002. TE DEUM

Szabó Orsolya 12. D Magatartása és szorgalma keresztény tanulóhoz illő, példaként állítható diáktársai elé.
Négy éven át kitűnő tanuló volt. A tantárgyi követelmények elsajátítása mellett több verseny is eredményesen
szerepelt. Ezek közül kiemelendő, hogy az "Ezeréves Magyarország" millenniumi történelmi vetélkedőben az I.
helyet szerzett csapat tagja volt. Valamint, hogy a Zircen megrendezett ciszterci iskolák közötti történelmi verseny
I. helyén végzett.
Fajcsák Melinda 12. E Négy éven keresztül az osztály legjobb tanulója volt. Példamutató magatartású, jó közösségi ember, jó keresztény. Énekkari, kulturális munkája kiemelkedő.
Flaskay Mihály 13. K Keresztény ifjúhoz méltó magaviseletű, segítőkész, szerény tanuló és kiváló úszó. Rövid távú úszásban többszörös országos bajnok, 2000-ben Franciaországban az Ifjúsági Európa-bajnokságon 50
m-es mellúszásban Európa-csúccsal Európa-bajnok lett. Számos országos verseny győztese, az olimpiai csapat
kerettagja.
Fügedi Zsófia 13. K Kiemelkedő tanulmányi eredményű, példamutató magatartású. Osztálytitkár, több alkalommal szerepelt iskolai megemlékezéseken. Két évben képviselte iskolánkat a pécsi Babits-versenyen.
Iskolánkban harmadik éve hagyomány, hogy a diákok mellett a tanároknak is kiosztjuk a Gárdonyi-díjat. A tanárok
közül azok részesülhetnek Gárdonyi-díjban, akik több évtizeden át kiemelkedő pedagógiai munkát végeztek. Ebben az
évben a tantestület véleménye alapján Gárdonyi-díjas tanár Kántor Tibor igazgatóhelyettes, a levelező tagozat vezetője, aki közel négy évtizeden át tanította a diákok százait a magyar nyelv és irodalom szépségeire, az olvasás szeretetére. Igazgatóhelyettesként, tagozatvezetőként pontos, precíz munkájával segítette az iskolavezetés munkáját. Egy
éven át megbízott igazgatóként is dolgozott. Kiváló szakmai tudásával, következetes emberi helytállásával mindig példa
volt diákjai és kollégái előtt. Köszönöm a munkáját, és gratulálok kitüntetéséhez.
Gárdonyi-díjas tanár lett a 2002. évben Fodor János igazgatóhelyettes, aki 42 éve dolgozik az intézményben.
Negyvenkét év alatt tanította a fiatalok százait a természet szépségeire, a biológia csodáira. Több évtizedes igazgatóhelyettesi munkájával, határozott következetességével biztosította az iskola rendjét és fegyelmét. Sokat foglalkozott a
diákokkal, segítette a diákönkormányzat munkáját. Szervezte a tanulmányi kirándulásokat, az iskolai rendezvényeket.
Ma is meghatározó egyénisége iskolánknak. Tapasztalataival, kitartó munkájával segíti az iskolavezetés munkáját.
Diákjai, kollégái sokat tanulhattak tőle.
Sata-Bánfy Ágota 12. K osztályos tanuló Remenyik Zsigmond: Kelj fel, és járj! című versét mondta el. A búcsúzó diákok nevében Fügedi Zsófia 12.K osztályos tanuló a következő szavakkal köszönt el iskolájától:
Tisztelt tanáraink! Kedves Szüleink! Kedves Diáktársak!
„Fiatal az, akinek fogalma sincs róla, hogy a régi szép idők, az most van!”
A hétköznapok monoton egyhangúságában állni látszott az idő. Most eszmélünk, hogy elsuhantak, eltűntek az évek,
s most búcsút intünk a múló diákéveknek. Szép volt és eltelt.
Százhatvan fiatal kiforratlan egyéniség, „lehetőség” került ebbe az iskolába 1997-98-ban. A tanárainkkal végzett közös munka, az osztályközösségek formáló hatása alatt éretté váltunk, hiszen nem a két nap múlva megírandó magyar
és matematika érettségi után válunk éretté, hanem már a négy illetve öt formált minket azzá, az érettségi végső betetőződése az eddigi munkánknak. Öt osztály indult, mindegyikük egy-egy sajátos utat követett.Volt aki a biológiát választotta, volt aki a számítástechnikát, matematikát, volt aki a pedagógiát vagy az idegen nyelveket, a humán tárgyakat, s
legtöbb energiáját ebbe fektette.
Rengeteg közös élményt őrzünk, melyek hamarosan távoli emlékké szelídülnek. Szívünkben visszük tovább az
együtt töltött percek minden örömét, a kedves arcok vidám mosolyát, s a kevésbé szép emlékeket egyaránt. Talán irigységgel gondolunk az egyetemisták szabadságára, de azt is tudjuk, hogy a gimnáziumi az utolsó meghitt és zárt közösség az életünkben, az egyetemen már elveszünk névtelen pontkért a tömegben. Elszakadunk barátainktól, kikben felleltük a világot, s elindultunk, hogy most a világban keressünk új barátokat, de ezek a láncok, barátságok, melyek kötettek
azért nem szakadunk el. Az a legfájdalmasabb, hogy most útjaink százfelé válnak, s nem tudjuk mikor futunk össze
ismét.
Hálával tartozunk tanárainkkal, akik átadták tudásukat, s emellett arra neveltek bennünket, hogy magabiztosan
megálljunk minden helyzetben és képviseljük azokat az értékeket, melyek nélkül nem válhatunk teljes emberré, melyek
biztos háttérül szolgálnak minden időben. Megtanultuk, hogy van, akire mindig támaszkodhatunk „erőt ad, ha megfáradtunk, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban
bíznak, erejük megújul; szárnyra kelnek, mint a sasok; futnak, s nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”
Külön köszönettel tartozunk osztályfőnökeinknek, akik fáradságot nem kímélve vették vállaikra osztályaik terheit.
Köszönjük szüleinknek is, hogy biztosították számunkra a tanulás lehetőségét, s mellettünk voltak, támogattak bennünket. Köszönjük iskolatársainknak, hogy barátsággal és megértéssel fordultak felénk. További sikeres éveket kívánunk
nekik, és ne felejtsék: „nincs, ami többet érne, mint az életünk, és amit belőle csinálni tudunk és merünk”
Kedves ballagó diáktársaim! Útravalónak hagy idézzem Karinthy szavait: „Jönni kell, látni, győzni! Idejében jönni,
élesen látni, teljesen győzni. Mindig ez volt és ez marad az ifjúság feladata.”
Búcsúzásként felkötjük szalagunkat az iskolazászlóra és megkoszorúzzuk Gárdonyi szobrát.
Prokai Krisztina 12. D osztályos pedig elénekelte az „Azok a szép napok” című slágert.
Az ünnepséget a Szózat zárta. A ballagók a Gaudeamus éneklésével az iskolai harang hangjai alatt végigjárták
még a jól ismert folyosókat, integettek az itt maradottaknak. És egy-egy szál fehér szegfűvel búcsúztak el a Szent Bernát Templomban. Bizonyosan nem örökre.
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A csíksomlyói búcsú
2002. május 17-20. között iskolánk 18 dolgozója - családtagjaival, ismerőseivel - részt vett a csíksomlyói búcsún. A zarándoklat megszervezésének fáradtságos munkáját Köves Eszter tanárnő végezte el, iskolánk igazgatónője, dr. Pisákné Balogh Éva pedig az intézmény dolgozóinak az utazási költség a felét kifizette. Mindkettőjüknek köszönjük, mert olyan élménnyel, lelki feltöltekezéssel lettünk gazdagabbak, amelyekre nagyon nagy szükségünk volt és van. Az élmény felidézésében segítségünkre van a dr. Abkarovits Endréné tanárnő által készített
fényképek is, amelyekből bemutatunk néhányát.

A vendégváró kapu……

és a vendégeket fogadó házaspár

Zarándok úton
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Csoportkép Orbán Balázs sírjánál

Élmény volt az erdélyi táj. A táj, mely annyi költő és író fiát megihlette, minket is rabul ejtett. Ahogy a Baknyatetőről visszanéztünk Farkaslakára, minket is, mint a hely szülöttjét, Tamási Áront „… nyűgbe vert valami különleges érzés …” amely nem csupán az esztétikai élményből fakadt. És ugyanezt érezhettük minden újabb völgy,
hegy és falucska láttán. Mintha haza érkeznénk.
Élmény volt a csucsai kastély, a marosvásárhelyi Teleki - könyvtár, a parajdi sóbányákban tett látogatás, Orbán Balázs sejkefürdői sírja, a korondi, a körösfői kirakodón a sok-sok látnivaló, a faragott székely kapuk látványa,
a segesvári emlékműnél a meghatódottság, Farkaslakán a 91 éves Erzsike néni veretes logikával, egyszerűen
elmondott, őszinte emlékezése „Áron bátyámról”. És természetesen a „kincses Kolozsvár” a Szent Mihály templommal, Mátyás királyunk szülőházával (noha a falán fennen hirdeti a román és angol nyelvű szöveg román származását), a (kék-sárga-piros zászlóerdőbe keretezett) híres Mátyás szoborral; és végül a házsongárdi temető
nagy halottjaival.
Úgy fogadtak Zetelakán, ahol a szállásunk volt, mint a messzi útról hazatérő családtagot: étellel és itallal. Az
őszinte kedvességet, a tapintatos figyelmességet és érdeklődést ott létünk minden percében tapasztalhattuk. Mivel a faluban több zarándokcsoport is volt, így a kultúrházban zenés műsort adtak a helyi általános iskola tanulói a
pesterzsébeti zenei iskola növendékeivel. Az együtténeklés, a zenélés és a tánc is feledhetetlen perceket jelentett.
És a búcsú, a templomban, a „Napbaöltözött Asszony” szobránál; s ott kinn, a Csíksomlyó felett magasodó
hegy „nyergében”, a kápolnák tövében. Amit ott érzett a lélek, nem lehet megfogalmazni, azt csak érezni lehet, ha
nem a kíváncsiság viszi el oda az embert. Mert, amit ott érezni lehetett, az a megtapasztalt hit. Mert mi viszi el
gyalogosan a székely és csángó falvak magyarjait, ha nem a hitük! Miért vállalnak egy álló napi gyaloglást, éjszakázást, majd a hazaút újabb fáradalmait, ha nem a hitükért! Honnan veszik az erőt, hogy elviseljék az út gyötrelmét, hogy évente – az idén már 435. alkalommal - nem lankadó buzgalommal újra s újra eljöjjenek, ha nem a
hitükből! De ugyanez a hit viszi el a zarándok magyarokat a Kárpát-medence minden szegletéből éppen úgy, mint
Ausztráliából vagy éppen Brazíliából. A hit az, amely lelki egységbe fogott több százezer embert ott azon a napon. (A bukaresti rádió szerint is legalább háromszáz ezren voltunk!)
„Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet.” - hangzott a búcsú Szent Pál apostoltól kölcsönzött jelmondata. A hitből fakadó lelki egységben benne van a hétköznapokban oly sokszor megtöretett ember vágya és reménye, kívánsága és óhajtása a Szűzanyához. És összeszorult az ember torka, míg háromszázezer társával együtt mondta a „Most segíts meg, Máriát!”… Ám a hitből fakadó lelki egységben ott van a
széttöretett és széttöredezett magyarság kétségbe esése, de bizodalma is a Magyarok Nagyasszonyában. És
könny szökött az ember szemébe a himnuszok éneklése alatt….
A hitből fakadó közösség élménye - sajnos - nagyon nagy hiánya ma számtalan kis és nagy emberi közösségnek. Ott fenn, a „nyeregben” mi, akik ott voltunk, megélhettük ezt az egységet. S a feladatunk is adott immár, a
megélt lelki egységet nem csupán egy-egy pillanatban kell átélnünk, nem csupán saját magunk élményévé kell
tennünk, nem csupán megőriznünk kell, hanem úgy kell fenntartani, hogy az egy állandóan növekedő és erősödő
közösség valóságos lelki egysége legyen.
Ahhoz, hogy az élmény iskolánkban is egyetemlegesebb legyen az egyik útitársunknak, Simon György úrnak,
a Magyar Katolikus Rádió technikusának jóvoltából közöljük a szentmisében Csató Béla marosvásárhelyi
főesperes által elmondott prédikációt:

( A prédikáció szövegét az érdeklődők számára mellékletben közöljük!)

♣♣♣♣♣♣
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VERSENYEREDMÉNYEK 2001/2002. TANÉVBEN
III. rész
Kossuth-verseny
Kossuth Lajos születésének bicentenáriuma alkalmából megrendezésre került országos vetélkedő megyei fordulójában iskolánk csapata a VIII. helyet szerezte meg, és ezzel bejutottak az országos döntőbe is. A
csapat tagjai Kerek Marianna, Kozma Péter, Gaál Eszter 11. A osztályos tanulók voltak, a felkészítésüket
Kelemenné Oravecz Julianna tanárnő végezte.

Gordiusz Matematikai Tesztverseny
Gordius Matematikai Tesztverseny megyei fordulójában Juhász Anikó 11. C osztályos tanuló az évfolyamában a III. helyet szerezte meg. Felkészítő tanáraik Csák György és Hevesi László tanár urak voltak.

Vöröskeresztes verseny
A 2002. április 5-én megrendezett Eger területi elsősegélynyújtó versenyen iskolánk csapata a II. helyet
szerezte meg. A csapat tagjai Jankó Gergely, Medve Helga, Lehoczki Balázs, Lénárt Márta, Turcsányi Mária
és Vígh Gergő 10. D osztályos tanulók voltak. A felkészítést dr Mezei Éva, iskolánk orvosa végezte.

Sportversenyek
2002. március 23-24-én tartották meg a mezei futás megyei döntőjét Hevesen. Iskolánk tanulói a következő versenyszámokban a következő eredményekkel szerepeltek:
V. korcsoport leány csapatban
VI. korcsoport leány csapatban
V. korcsoport fiú csapatban
V. korcsoport fiú egyéniben
V. korcsoport leány egyéniben

I. hely Hajdu Márta és Nagy Réka 9. D oszt., Rózsa Beatrix 9. E oszt.,
Nádudvari Kitti 9. K oszt., Gyökér Petra 10. E oszt.
I. hely Jakab Linda 10. B oszt., Kiss Nóra 11. B oszt., Birinyi Petra 12. D
oszt., Hócza Adrienn 12. K oszt.
III. hely Kovács Ádam, Hajdú Attila , Gáspár Gergely 9. B oszt., Nagy
Zsolt 10. B oszt.
I. hely Kovács Ádám 9. B oszt.
I. hely Hócza Adrienn 12. K oszt.

Városi, majd a megyei függeszkedő versenyen iskolánk tanulója, Csiernyik Csaba 12. C osztályos tanuló
I. helyen végzett. Csapatunk a városi fordulóban a ( Noszlopoy Levente, Szabolcsi Márton, Bozsik Zoltán,
Hajdú János 10. K oszt., Bozsik Attila 11. K oszt., Csiernyik Csaba, Nagy Gábor, Kecse- Nagy Csaba 12. C
oszt.) a II. helyet szerezte meg.
2002. május 7-8-án megyei atlétikai versenyen Hevesen iskolánk versenyzői a következő helyezéseket szerezték meg:
3000 m leány síkfutás
Hócza Adrienn 12. K osztály
I. hely
1500 m leány síkfutás
Hócza Adrienn 12. K osztály
I. hely
3000 m fiú síkfutás
Kovács Ádám 12. K osztály
I. hely
1500 m fiú síkfutás
Kovács Ádám 12. K osztály
I. hely
távolugrás
Németh Klára 11. A osztály
I. hely. Ezzel az
eredménnyel bejutott az országos döntőbe is.

Diákolimpia
2002. április 20-án rendezték meg a Diákolimpia tájfutás versenyszámának országos döntőjét, amelyben
Kovács Ádám iskolánk 9. B osztályának tanulója a II. helyen végzett.
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Katolikus iskolák országos sportversenye (KIDS)
2002. május 25-27 között Budapesten tartották meg a katolikus iskolák országos sportversenyét, amelyet
a Katolikus Iskolák Diáksport Szövetsége (KIDS) szervezett. Iskolánk tanulói közül a úszásban és atlétikában a következő tanulók a következő eredményekkel szerepeltek:
Úszás:
Gledura Bianka
6. C oszt.
33 m gyors
I. hely és
4x33 m vegyes
I. hely
Cseh Diána
6. C oszt.
33 m hát
I. hely és
33 m mell
V. hely
Jakob Dániel
6. C oszt.
33 m gyors
I. hely és
33 m hát
II. hely
Jankó Gergely
10. D oszt.
66 m pillangó
II. hely és
4x33 m vegyes
II. hely
4x33 m gyorsváltó
II. hely
Pálfalvi Gábor
10. A oszt.
66 m mell
V. hely és
66 m gyors
IV. hely
4x33 m gyorsváltó
II. hely
Bocsi Gergely
11. A oszt.
66 m gyors
II. hely és
66 m mell
II. hely
4x33 m gyorsváltó
II. hely
Göböly Sándor
9. B oszt.
66 m hát
VI. hely és
4x33 m gyorsváltó
II. hely
Atlétika:
Kovács Ádám
9. B oszt
1500 m síkfutás II. hely és
3000 m síkfutás
III. hely
Hócza Adrien
12. K oszt.
1500 m síkfutás V. hely
Jakab Linda
9. E oszt.
1500 m síkfutás VI. hely és
800 m síkfutás
V. hely
Rózsa Beatrix
9. E oszt.
800 m síkfutás VI. hely
Kísérő testnevelő tanárok: Bóta Mariann és Némedy László.

♣♣♣♣♣♣♣♣

ÍGY ÍRUNK MI…
Virágszirmok, feketerigók, ballagó diákok
Ki tudná megmondani, miért vélem a tavasszal virágba boruló fák szirmaiban kedves leánytanítványaim
arcát felismerni? Ki tudná megmondani, miért juttatja eszembe a parkokban cikázó feketerigók serege nebulóim csapatokba verődő korareggeli áradatát? Én nem tudom, de évek óta így megy ez, minden áprilisban,
májusban.
Mikor először találkoztam veletek, még nem tudtam, hogy legkedvesebb emlékeimbe nem egyszerűen a
tanórán többé-kevésbé figyelő diákokként ivódtok bele, hanem újra és újra felidézitek a keresetlen pillanatokat, amikor az igazi emberi értékek maguktól átalakulhattak tanárból tanulóvá, tanulóból tanárrá.
Tömérdek tudást magatokkal visztek, és legalább annyit magatok után hagytok. Gyarapodtatok és gyarapítottatok. Nem feledjük a megható karácsonyi koncerteket, a versenyek dicsőséget hozó eredményeit, a
folyosókon büszkélkedő alkotásaitokat, a tárolókból titeket elismerő emlékplaketteket és okleveleket, és legkevésbé feledjük az óráknak és éveknek azt a szinte végeláthatatlan sorát, amelyek ugyan nem voltak kivétel nélkül tökéletesek és nem teltek örök ünneplésben, de formáltak és csiszoltak mindannyinkat, és amelyekről nehezen hittük, hogy egyszer ezeknek is a végére lehet érni.
Munkátok, munkánk talán itt befejeződött, feladataink azonban nem. Sokan úgy hiszik, hogy ahol egy ajtó
becsukódik, ott egy másik kinyílik. Biztosan így igaz ez, ha arra gondolunk, hogy bár rengeteg tudással gazdagodtatok az alma materben, az igazi bölcsességhez vezető út még nagyon hosszú lesz és valószínűleg
kinek-kinek nagyon sok fáradsággal is jár még. Mégis szeretnénk titeket biztosítani arról, hogy ennek a gimnáziumnak az ajtaja sosem csukódik be mögöttetek. Ez a kapu nyitva marad, hogy bármikor visszatérhessetek, mint sok-sok elődötök tette, akik felismerték azt az igazságot, hogy mi mind ugyanazon az úton járunk,
és ha bármit is kapunk, felelősségünk annak az értéknek a megőrzése, gyarapítása és továbbadása.
Nézem a tavaszi fákat, és ha tehetném, őrt állnék minden egyes virágánál, hogy így biztosítsam a magam erejéből is a majdani gyümölcsök beérését. Figyelem a rigókat, és védeném egyenként őket, hogy fiókáikat, fészkükbe visszatérvén, táplálékhoz juttathassák. Ezekben sajnos nem segédkezhetem. Remélem
azonban, hogy kollegáimmal együtt sikerült a tőlünk telhető lehető legtöbbet megtennünk azért, hogy iskolánk „virágait” és „rigóit” elindítsuk azon az úton, ahol Ti majd a tőletek telhető legtöbbet fogjátok megtenni a
gyümölcsökért, az utódokért: a jövőért.
Bagi Emese tanárnő
A fényképeket dr. Abkarovits Endréné, Csák György és Kovács Ottó készítették.
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EMLÉKEZÉS ÁGOSTON JULIÁNRA
Ágoston Zsolt
Ágoston
Julián
élettörténetében
két
meghatározó esemény
volt, amelyek hatására
markáns egyénisége
kialakulhatott. A két
esemény időben egymástól távol, mégis
egymás
hatásának
köszönhetően következett be.
Fordulatokban bővelkedő,
tartalmas
élete sikerektől és
mellőzéstől nem mentes, de mindvégig
vallásossága megtartásáról szólt.
Szerzetes
tanárként, íróként, költőként, valamint a szerzetesrend feloszlatását
követően kitelepítettként,
börtönfogolyként, Istenbe vetett
hitét mindvégig megtartotta, mély vallásossága átsegítette élete
legnehezebb korszakain. Tartást adott számára egy olyan korban, melyben a
papi koncepciós perek napirenden folytak.
Ágoston Imre mélyen vallásos, buzgó katolikus család
első gyermekeként született Kalocsán. Édesapja törvényszéki jegyző – aki a kiskőrösi királyi járásbíróságról,
törvényszéki írnokként került Kalocsára – jómódú ember
volt.
Imre nagybátyám életének egyik meghatározó pontja,
édesapja korai halála volt. Kisgyermekként, három évesen traumaként élte át a családfő elvesztését. 1912-ben
hunyt el Ágoston Ödön, abban az évben, melynek nyarán
született meg nagyapám – a család második gyermekeként. A két gyermekét egyedül nevelő özvegy édesanya
mindent megtett annak érdekében, hogy fiait felnevelhesse.
A család 1913-ban költözött el Kalocsáról Bajára,
ahol az édesanya rokonai testvéri szeretettel fogadták be a
néhai Ágoston Ödön családját.
Az Alföldy család lett az özvegy és gyermekei pártfogója, akiknek jóvoltából a két árva fiú tanulhatott. Imre és
öccse Géza nagyapám a bajai Ciszter Rendi főgimnáziumban kezdte középiskolai tanulmányait.
Nagybátyám életében a második meghatározó pont a
ciszter gimnáziumban eltöltött tanuló évek voltak. A
ciszterci tanárok szellemisége megváltoztatta a valláshoz
való viszonyát. A közösségi élet, a hittanórák hangulata,

valamint a lelki olvasmányok a
mélyen vallásos fiatalembert
életre szólóan elkötelezte a
szerzetesi élet iránt.
A két testvér életútja az
érettségi évében, 1927-ben vált
el, hogy harminc egynéhány
esztendő elteltével, 1953-ban,
válságos körülmények között,
újra összekapcsolódhasson.
Imre, 1927.augusztus 29-én
öltötte magára a novíciusok
fehér ruháját és felvette a Julián
nevet. Teológiai tanulmányait a
Ciszter Rend Zirci Hittudományi Főiskoláján kezdte meg,
majd később, a rend tanulmányi
előírásának megfelelően a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán,
magyar-latin nyelvszakon folytatta..
Áldozópappá 1933. július 2án szentelték
Bölcsészetből
1934-ben
doktorált „cum laude” eredménnyel. Doktori értekezését
Kaffka Margitról írta – , akárcsak egykoron Radnóti Miklós
–,.mely 1934-ben jelent meg nyomtatásban.
1935-ben Előszállásra került, ahol segédlelkészi teendőket látott el.
Tanári katedrát először 1936. szeptemberében kapott,
az egri Ciszter Rendi Szent Bernát Gimnáziumban. Középiskolai tanárként az Egerben eltöltött tizenkét év, az itt
tanító szerzetes tanárok között megélt magas szintű szellemi környezet, a fiatal pályakezdő tanár számára maradandó élményt nyújtott.
„Egerbe kerültekor nyomban osztályfőnökként már egy
egész osztályt vezetett, gondosan és szeretettel az érettségiig.” (Kilián István: Emlékeim Ágoston Juliánról az
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Pedagógusként, a pályán eltöltött évek alatt, szaktárgyában alapos felkészültségű, nagyon jó érzékkel megáldott tanáregyéniséggé vált, akiért diákjai rajongtak.
Julián életének legjelentősebb és legboldogabb szakaszát az egri évek jelentették 1936. és 1948. között.
Osztálya – az akkori társadalom keresztmetszetére jellemzően – köztisztviselők, tanárok, tanítók, kereskedők
és iparosok gyerekeiből állt. A ciszter gimnáziumok tanári kara híres volt a szigoráról, az egységes és következetes szellemiségéről, a mindenkire egyformán érvényes
toleráns magatartásáról, ami közösséggé kovácsolta az ott
tanuló diákságot.
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Juliánt, osztályfőnökként igazságos, következetes
embernek ismerte és szerette a közösség. Nyílt, közvetlen, barátságos tanáregyéniség volt, ami hozzáférhetővé
tette számára a diákok lelkét. Szabadidejét a szünetekben
gyakran töltötte diákjaival.
„Kicsengetéskor kijött a nagyudvarra, s fogócskázott
velünk. Pedig ő huszonegy évvel volt idősebb nálunk.
Reverendáját cingulusa segítségével térde tájékára húzta
fel, s úgy szaladgált velünk és utánunk.” (Kilián István:

Emlékeim Ágoston Juliánról Egri Fehér/Fekete 2001. Te
Deum)
Költő is volt Julián, akinek versei 1934-től folyamatosan jelentek meg a különböző lapokban és folyóiratokban. (pl. Élet, Napkelet, Mária Kongregáció, Vigilia stb.)
Irodalmi munkássága alapján az egri Gárdonyi Géza –
Társaság választmánya, 1937-ben tagjává választotta.
Verseinek első gyűjteménye kötet alakban, 1938-ban
jelent meg a karácsonyi könyvvásáron, Fekete remeteségem címmel. A címlapon szereplő izmos férfialak grafikáját Ócsvár Géza tervezte, az egri Szent Bernát Gimnázium híres rajztanára.
A verseskötet második kiadása 1939-ben, harmadik
kiadása 1991-ben, a Mi világunk és Szerkesztőségei gondozásában.
„Csillagnak indult a magyar líra egén, méltó társként a
harmadik nemzedék költőinek. Egyetlen verseskötetét, a
Fekete remeteségem áradó, látomásos szabadverseivel
semmivel sem rosszabb kezdet, mint a többieké, akiket
ma klasszikusként tisztelünk.”(Fekete remeteségem 1991

– Rónay László: utószó)
A Gárdonyi Társaság választmánya 1939-ben, főtitkárrá választotta Julián nagybátyámat. Irodalmi munkássága alapján a fiatal ciszterci tanár szívesen látott vers
előadóművész lett, irodalmi körökben. 1939-től, folyamatosan vett részt a pécsi Janus Pannonius Társaság ülésein,
ahol legújabb költeményeiből adott elő néhányat.
A győri, dr. Kovách Pál Irodalmi és Közművelődési
Társaság állandó vers előadója, 1942-től a társaság rendes
tagja.
„A győri dr.Kovách Pál Irodalmi és Közművelődési
Társaság rendes tagjai sorába választotta Ágoston Julián
egri ciszterci rendi tanárt, a Gárdonyi Társaság főtitkárát,
az új magyar katolikus líra egyik kiemelkedő képviselőjét.”

(Győri Nemzeti újság, 1942.01.20. In: Hírek)
Julián nagybátyám, a magyar katolikus líra egyik neves alakja volt, akinek versei, tudományos cikkei és regényei is megjelentek a második vh. előtt.
Szent Mór, pécsi püspök életét, regény alakjában dolgozta fel, melyet Esteván címmel a Szent István Társulat
jelentetett meg, 1942-ben.
„Ágoston Julián regénye a magyar katolicizmus szépirodalmi törekvéseinek szép példája…
Kiadásra ajánlja a regényt az, hogy éppen a katolikus
tudomány kutatásai által újólag feltárt és történetileg élővé
tett árpád-kort éppen a katolikus regényírás hanyagolja
el.” (Eger c. újság, 1942. december 28. In: IRODALOM:

megjelent Ágoston Julián pályadíjnyertes regénye,
Esteván.)
Bölcsészeti tanulmánya 1943-ban jelent meg „A századforduló költészete” címmel.
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Újságot, folyóiratot is szerkesztett Egerben a háború
alatt és után. Szerkesztésében jelent meg 1945-ben, Az
egri kiskalendárium, évkönyv.
A Nemzedékek – demokratikus folyóirat egyik munkatársa volt, melynek első száma 1945. március 15-én
jelent meg.
Közéleti szerepet azzal vállalt 1945-ben, hogy Egerben az Igazolóbizottság elnöke lett.
„Máig őrzöm nagyon szép aláírásával édesapám igazolásáról szóló igazolóbizottsági okmányt. Lehet hogy
ezzel pecsételte meg sorsát…”(Kilián István: Emlékeim

Ágoston Juliánról Egri Fehér/Fekete 2001. Te Deum)
Rendi elöljárója feltételezhetően Igazolóbizottsági
tagsága miatt helyeztette át az egri rendházból a pécsi
rendházba 1948-ban.
1946-ban akkor lett iskolaigazgató, amikor az egri
Ciszter Rendi gimnáziumban megnyílt az általános iskola. Ebben az esztendőben a gimnázium igazgatóhelyettese
is lett.
1947-ben a miskolci tankerületben a magyar nyelv és
irodalom tanulmányi felügyelője volt. Ebben az évben
jelent meg „A magyar tanítás módszertana” című szakkönyve, amely az általános iskolák ötödik osztálya számára készült módszertani útmutató volt.
1948-tól, a pécsi Ciszter rendház tagja. Rendi elöljárója a pécsi Tudományegyetem kollégiumának, a Szent
Mór kollégiumnak (Maurinum) igazgatójává nevezte ki.
A hittudományi előkészítő iskolában is tanított magyar – latin nyelvszakon, a szerzetesrendek feloszlatásának évéig, 1950-ig.
1950. június 10-én kezdődött Pécsett a rendház száműzése és kitelepítése a nagykunsági, Kunszentmártonba.
Ezt a kis vidéki települést jelölte ki az akkori államhatalom a szerzetesek kényszertartózkodási helyéül.
„A rend feloszlatása előtt, amikor már mindannyian
tudták, hogy nem csak az iskolákat veszi el tőlük az igazságtalan rendszer, hanem az otthonukat is, 1950-ben
egyik éjjel megjelentek a pécsi rendházban az új rendszer pribékjei, s tehervagonokba tuszkolták és ismeretlen
helyre szállították a cisztereket. Csak kiszálláskor tudták
meg, hogy Kunszentmártonban vannak.” (Kilián István:

Emlékeim Ágoston Juliánról Egri Fehér/Fekete 2001. Te
Deum)
Kunszentmártonban, karmelita kolostor volt kényszertartózkodási helyük, ahol Ágoston Julián is, mintegy
negyedéven keresztül, fogva tartott volt. A fogság három
hónapja alatt, lírai hangvételű versei születtek, melyek
kéziratban maradtak fenn és nagybátyám hagyatékát
képezik.
Egykori ciszter rendtársa K.Á. Kunszentmártonra emlékezve, verseiből összeállítást készített „Kerítések közül” címmel.
1950. őszén az államhatalom és az egyház között
megegyezés jött létre, aminek következményeként szabadon engedték a ciszter szerzeteseket, Kunszentmártoni
fogságukból.
Julián, többi rendtársával együtt szabad lett egy olyan
rendszerben, ahol haláláig számkivetettként kezelték.
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1950-ben végérvényesen összeomlott körülötte addigi világa. Az adott kor viszonyai között, szerzetesként nem maradhatott sokáig szabad az ember. 1951-ben, koncepciós perek
idején, az ÁVO újból letartóztatta Juliánt.
Az ítélet után a kerepestarcsai gyűjtőbe vitték, ahol több
mint egy esztendőt raboskodott.
1952-ben, szabadulása évében már beteg volt, megviselte egészségét a „bent” eltöltött idő. A börtönről később,
sajátos módon csak pozitív élményeket mesélt. Ennek egyik
oka az volt, hogy vallásos ember módjára inkább a jó élményeiről számolt be elhallgatva nehézségeit, a másik ok talán
az, hogy az idő elfeledtette vele a küzdelmeket.
1952. őszén már munkát tudott vállalni. Az Állami Erdészetnél kapott rövid ideig állást, adminisztrátorként.
1953-ban, Julián hozzátartozóit kitelepítette a Rákosi rendszer Egerből. Ebben a válságos helyzetben költözött
nagybátyám – Egerből kitelepített édesanyjával és öccse
családjával – Agárdra, hogy új életet kezdhessen. Hozzátartozói, családként szerveződtek köré ezekben a nehéz időkben.
1953. és 1958. között a Fejér megyei Állatforgalmi
Vállalatnál lett normás. Hat éven keresztül, többnyire
kerékpárral tette meg az utat a volt szerzetes tanár Agárdról munkahelyére, amely Székesfehérvár közelében volt.
Az irodalmi élet fő áramlatából kikerült, ennek ellenére vidéki lapokban irogatott. Versei közül néhányat a
korabeli újságok leközöltek, Poór Bernát írói álnéven.
„Mindig és egyfolytában szeretett volna visszajutni az
irodalomba. A Pestmegyei Hírlapban jelentek meg versei.
Mindig mutogatta, büszke volt. Ezenkívül a Vigiliában és
az Új Emberben, de itt nagyon kevés.” (Szívem csücske,

atyai jóbarátom volt… Rónay László beszél Ágoston
Juliánról Egri Fehér/Fekete 2001. Te Deum)
1958-ban költözött Julián az édesanyjával, testvérével
és az ő családjával Agárdról Budapestre. Testvére ekkor
egy kis lakást tudott vásárolni kölcsönökből Budán, a
Krisztina körúton. Rövid ideig együtt lakott a család,
később Julián nagybátyám Óbudára költözött a Raktár
utcába, ahol egy szerény helységet bérelt magának.
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A volt szerzetes tanár ekkor már nagyon beteg volt.
A meghurcoltatás évei alatt szerzett betegségei kiújultak.
Szívinfarktust kapott, amellyel a Bajcsy - Zsilinszky
kórház szívosztályán gyógykezelték, nyolc hónapig.
Felépülése után, 1958-tól 1963-ig a Földművelésügyi
Minisztérium Tenyészállatforgalmi gazdasági irodáján
dolgozott előadóként, később főelőadóként.
Tanári katedrát 1963. őszétől kapott a Biatorbágyi
1.számú általános iskolában, ahol magyar nyelvet taníthatott, haláláig 1969-ig.
„Szikrázó egyéniség volt, azért tanítványai életéből nem
ment el nyomtalanul. Élete összetörtében is drágakő
maradt, széttört morzsái megannyi drágakővé váltak”

(Brückner Előd Ákos: Esteván olvasása nyomán; Esteván
1991. Utószava)
1969. tavaszán a Bajcsy – Zsilinszky kórházban hunyt
el súlyos betegségben. A halálának oka, tüdőembólia, rák
és szívinfarktus volt. Öt hónap híján 60 évet élt.
Családja közössége után reményeink szerint egy még
népesebb szellemi közösség fogadta be Julián testvért,
hogy alakítója lehessen a költészetre és szeretetre fogékony, fiatal lelkek új közösségének.
„Ha hihetünk az ígéretnek, most angyal. Körülötte ülnek társai és elbűvölten hallgatják gyöngyöző nevetését.’

(Fekete remeteségem III. kiadása, 1991. In: Rónay László
utószava)
A budapesti Farkasréti temetőben helyezték Julián
testét örök nyugalomba. Édesanyja, a szeretett „anyika”
hamvai mellé temették. A temetésén soha nem látott
gyászoló sereg gyűlt egybe: írótársak, szerkesztők, tanárok, tanítványok és a családja tagjai kísérték utolsó útjára.
Évekkel később, amikor Julián testét exhumálták, teste már rég elporladt, de csodával határos módon jobb
keze sértetlenül megmaradt.
Az a munkáskéz amely évtizedeken keresztül szeretetet osztott oly sok embernek és sok irodalmi mű írója
volt, épen maradt.
Hamvait, az óbudai Jó Pásztor templom kolumbáriuma kegyelettel őrzi.

–––––––––––––––––

hírek...hírek...hírek...
•
VÁCI KIRÁNDULÁS Diáktársunkat Keszthelyi Ferenc OCist. váci megyéspüspök látogattuk meg ez
évben is május 29-én, közel harmincan. Először a székesegyház melletti Karolina kápolnába tértünk be, ahol püspöki
misén vettünk részt, majd egy szép váci műemléket láthattunk azok közül, mely püspöktestvérünk gondoskodása révén
kelt újból életre: Vác gyönyörű barokk főterén levő a nagypréposti palotát. Itt egy készülő kiállítást mutatott be a szakavatott rendezője. Megtekintettük az újjávarázsolt emeleti szobákat is. Ezután a tanulmányi épületben várt a finom ebéd.
és itt találkozott dr. Zakar Polikárp főapát úrral, aki Kismarosról jövet szakította meg útját, hogy egy kis időt velünk
tölthessen. A közös ebéd után a főapát úrtól tájékoztatást kaphattunk a Rend mai helyzetéről is. Szép emléket, igazán jó
érzéseket vihettünk haza kedves vendéglátónktól. Köszönjük!
•

EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK ÁGOSTON JÚLIÁN PAPKÖLTŐ EMLÉKÉRE
„Halál az élet: mégis folytatás, /
nagyböjt után húsvét, örök titok, /
minden halál után föltámadás!

Kunszentmártoni Kármelita Rendházban, Ágoston Juliánra emlékezve, a ciszterci papköltő verssorait idézve kezdődött
2002. május 11-én, szombaton délelőtt múltidéző ünnepség, melynek végén emléktáblát avattak nagybátyám tiszteletére.
Az emléktáblát a Ciszterci és a Karmelita Rend közösen, karöltve Kunszentmárton polgármesterével, megkoszorúzta.
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Az ünnep, dr. Kerekes Károly OCist. ny. zirci apát vezetésével koncelebrációs szentmisével kezdődött a Karmelita
Rendház kápolnájában, melyen közreműködött a Szent Márton Énekkar is. Ezt követte Ágoston Julián emléktáblájának
megszentelése, és leleplezése.
Avatóbeszédében Józsa László tanár-helytörténész felidézte a fél évszázadelőtti múlt egy szomorú mozzanatát, az 1950.
év nyarán Kunszentmártonba deportált, ciszterci szerzetesek történetét.
A hírhedt ’50-es évek Rákosi-korszaka az egyházüldöző politika kegyetlen intézkedései miatt vált, papok százainak
sorsdöntő, hitet és embert próbáló vészterhes időszakává.
A májusi megemlékezésünknek mégsem az volt a lényege hogy felidézzük történelmünk e félelmetesen véres éveit és
évtizedeit, hanem hogy felelevenítsük mindazoknak a kiváló ciszter atyáknak, köztük Ágoston Julián emlékét, akik a
szerzetesrendek feloszlatását ebbe a rendházba száműzve, kitelepítettként itt élték meg. Megemlékeztünk még
Kunszentmárton népéről is, akik a nevezetes nyári hónapok alatt áldozatvállalásukkal oly sokat segítettek a nélkülöző
szerzeteseknek, továbbá köszönetet mondtunk a karmelita szerzetes atyáknak is az áldozatvállalásukért.
Végezetül, Kerekes Károly OCist. ny. apát a Kunszentmártoniakhoz intézett köszöntő versével ért véget az ünnepség.
(Ágoston Zsolt beszámolója)

KUNSZENTMÁRTON KÖSZÖNTÉSE
Kunszentmárton jeles napján
Illés prófétát idézve,
hálát adni jöttünk össze
Kunszentmárton híveiért,
a Kármel-i és ciszterci
mártír szerzeteseiért.

Ötvenkét évvel ezelőtt
a deportált ciszterciek
itt kaptak szállást, kenyeret,
s hogy liszt, olaj ki ne fogyjon,
a jó kunszentmártoniak
hite győzött minden poklon.

Illés tüzes szekerének
képe ma is elénk tárul,
valahányszor elhalványul
bennünk az igaz hit fénye;
igaz tanúkat küldj nekünk,
Urunk, ez földünk reménye!

A ciszterciek nevében
fejemet földig lehajtva
neked, mindnyájunknak jó Atyja,
hálát adok főként azért,
hogy Szent Bernát s Illés tüze
szívünkből ma az égig ér.

Kunszentmárton hívő népe,
benned Szent Márton emléke
fáklyaként lobogjon mindig,
légy e hitnek lángoszlopa:
„Félköpennyel lehet élni,
félszívvel emberként – soha”!
…Ezért áldunk, Urunk, mi ma.
Kunszentmárton, 2002. május 11.
Kerekes Károly OCist
–––––––––––––––––

HALOTTAINK
Diáktársaink, akiknek halálhíréről értesültünk:
Wolszky László (1942) – Budapest
Hunyadi-Búzás Ágoston (1952) – Eger

Asztalossy Jenő (1946) – Eger

Requiescant in pace!
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