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a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja 

a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola hírei 
 

 
  BETEMETETT LÁBNYOM 

 
Ez már az ősz: korai naplemente, 
leskelődnek a felhők sorba állva,  
zizzenő szellők ülnek rá a fákra, 
az alkony mint valami bíbor mente 
 
telepszik rá az esti csöndre, benne 
deresedő szakállát meg-megrázza 
az éjjel, lassan rásuhan a tájra 
az ősz, a hegy mintha ködöt lehelne. 
 
Eltűnt a nyár, eltűnt ezer virága, 
a színek haldokolnak az avarban, 
a szél még mintha valakire várna, 
 
meglapul, aztán karmait kitárva 
végigsöpör a fákon, a világon. 
A nyár? Életem?… Betemetett lábnyom. 

Ágoston Julián 
 

Találkozóink 2006-ban 
 

 tavalyi kezdeményezést folytatva július 1-jén 10.30-kor tartott közös szentmisén ismét megtelt templomunk a 
60 éves jubileumi, a 62. és az 53. éves találkozókra jött osztályok tagjaival. A közös szentmisén együtt celebrál-
tak dr. Kerekes Károly ny. apát, dr. Kovács Endre püspök és Deli János diáktársaink.  

*** 
Szeretnénk hírt adni a kerek évfordulós – 70 éve végzett – osztályról, ők sajnos már nem tartottak találkozót. Megkí-

séreltük összegyűjteni a ma élő tagjaiknak névsorát. 

A 
Az 1928–36 években Baksa Kristóf (I–VI.), Palos Bernardin (VII–VIII.) osztályába járt – ma élő – diákok közül az 
alábbiak hollétéről szereztünk tudomást: 

Csizmazia Antal (Győr), Fluck (Flook) Gusztáv (Ausztrália), Füzeséri (Haspel) Oszkár (Salgótarján), Jeszenszky István (Füzesabony). 
Ha kiegészítésre szorul a fenti felsorolás, kérjük, írjátok meg! 

*** 
Beszámolók a találkozókról 

65 évesek – (1933–1941) – Erdélyi Guidó osztályának érettségi találkozóját május 27-én tartották meg Egerben.  
Az 59 fős plusz egy magántanulós osztályból tizenhatan élünk, és ezek közül kilencen jöttünk el a találkozóra. Ezek: 

Bajka Imre és felesége (Bag), Dániel Ernő (Kanada), dr. Ditrói Sándor (Miskolc), Győri János és felesége, egyik fiuk 
feleségével és fiukkal (Jászkisér), dr. Hajnal Endre és felesége (Budapest), dr. Kulcsár Lajos és felesége (Budapest), 
dr. László Ferenc (Budapest), Lénárt Zoltán és felesége (Miskolc), Urbán Sándor (Budapest). Részt vett még a találko-
zón az elhunyt társunk, Szőllőssy László leánya. 

A betegség vagy más okok miatt távollévő osztálytársak: Borbíró László (Budapest), dr. Hibay György (Eger), Fábián Bé-
la (Győr), Jankovics Iván (Svájc), dr. Komáry Endre (Eger), dr. Vágó László (Szolnok) és Zalán József (Budapest). 

A ciszterci templomban a szentmisén az 1949-ben végzettek – egyidejűleg megtartott – találkozóján megjelentekkel 
együtt vettünk részt. A szentmisét is ennek az osztálynak két tagja, Zsurkai János és Veres Árpád celebrálták, áldást 
adva a jelenlevőkre, megemlékezve a két osztály eltávozottaira.  

A találkozó ebéddel és az ezt követő rövid együttléttel – a közeli s nagyon hangulatos Szanthofer vendéglőben foly-
tatódott. A telefonbeszélgetések és levelek alapján ismertettem a távol maradottak tájékoztatásait sorsuk alakulásáról. 
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Végül Hibay Gyuri és felesége, Alizka kedves meghívásárnak eleget téve – lakásukon –, kellemes emlékekkel fejez-
tük be a jól sikerült találkozót azzal, hogy ismét – jövőre – Budapesten találkozunk. 

Dr. László Ferenc 
* * * 

Egy életút a 65 éve végzettek közül 
 

Képet kaphatunk a 65 éve végzett osztály tudásá-
ról, szellemiségéről az érettségiztető bizottság kor-
mányképviselője, dr. Zolnai Béla, akkor a kolozsvári 
egyetem nyilvános rendes tanára, írásából. A korabeli 
folyóiratok egyik legtekintélyesebbikében, a Magyar 
Szemle 1941. októberi számában számolt be az érett-
ségin szerzett tapasztalatairól – az iskola nevét nem 
említve –, igen tekintélyes, 9 oldalnyi terjedelemben. 
Ragyogó bizonyítványt olvashattunk ki ebből az írás-
ból, nem kis büszkeséggel töltheti el ma is nem csak a 
41-ben végzettek, hanem a Szent Bernát gimnázium 
minden öregdiákját. 

Mint a fenti cikkben olvashatjuk „… az érettségi el-
nök zárószavai után a tanári karral templomba vonult 
az egész osztály. Innen lépnek ki az életbe.” És ott 
hogyan vizsgáztak?… Egyik ma élő ’41-es diák, Györi 
János életútja is példázza: jelesen. 

Győri János Jászkiséren töltötte életének nagy ré-
szét. Mint biológia-földrajz szakos tanár került 1955-
ben a 6000 lakosú községbe. Később, a tanítás mellett 
az egyetemen elvégezte a történelem, néprajz és 
népművelés szakot is. Szívéhez talán a néprajz állt 
legközelebb. Pedagógus feleségével együtt dolgozva a 
hatvanas években munkásságuk nyomán indult fejlő-
désnek Jászkisér kulturális élete. 1984-ben már 
Makovecz Imre által tervezett Művelődés Háza is épült, 
helytörténeti kutatásai nyomán a községben múzeumot 
– több mint kétezer tárgyból álló helytörténeti gyűjte-
ményt – is kialakítottak. Tanulmányai jelentek meg a 
Honismeretben több Múzeumi Évkönyvben. Munkás-
ságát több elismerés is kísérte: Magyar Köztársaság 
Arany Érdemkeresztje, A Jászságért díj.  

Azt a szellemiséget vitte és teljesítette ki életében, 
amit az iskolájából hozott.  

* * * 
62 évesek – (1936–1944) – Falubíró Győző osztálya 2006. július 1-jén tartotta találkozóját Egerben.  
Sajnos halottaink száma kettővel nőtt: Szerdahelyi Feri és Balla Jancsi egy éve még velünk voltak. A távollevők 

legtöbbje jelzést adott, így majdnem mindenki „igazoltan” volt távol.  
27 meghívót küldtük el. Sajnos a találkozó után kaptam a hírt, hogy Morgós Jenci még 2005. december 5-én hir-

telen, szívinfarktusban meghalt. Felesége közölte telefonon, aki maga is két hónapi kórház után csak most tudott 
értesíteni bennünket. Jenci 1936 és 1940 között járt velünk, igaz I–II. és a IV. osztályban magántanulóként, s csak a 
III. osztályban járt be mint rendes tanuló. Szeretetre méltó, kedves fiú volt, tudását nemcsak tanárok, de mi osztály-
társai is méltányoltuk. Nyugodjék békében. 

Akik ott voltak: Fügedi István (Budapest), Lieszkovszky Gyula és felesége Marcsi (Budapest), Mohi György 
(Budapest), Oláh Gyula és felesége Mandi (Budapest), Tóth Ferenc és felesége Margó (Eger), Turcsányi Tibor (Bu-
dapest). 

Akik jelzést adtak magukról: Dobrányi Laci már kora tavasz óta Balatonalmádiban végez komoly mezőgazdasá-
gi munkát, s a messzeség akadályozta, hogy Egerbe jöjjön. Grenda Bandiékat máskor is a fiuk fuvarozta a találkozó-
ra, sajnos az idén – a fia távol lévén – nem tudott eljönni. Intze Pista telefonon jelentkezett, hogy ízületi panaszai és 
izomsorvadásos bajai miatt nagyobb távolságok megtételére már nem vállalkozhat. Juhász Tibitől személyes jókí-
vánságait hozhattam Nizzából, ahol, jó egészségben, de eléggé egyedül él. Kakuk Jenci sajnos betegségéből kifolyó-
an szobához kötötten él egyedül. Kékesi Gyurkától pár hónapja érkezett üzenet. Egy komoly balesetéről már tavaly 
is hallottunk, s most bővebben is beszámolt arról, hogy egy figyelmetlen autós a zöld közlekedési lámpánál ütötte el, 
és négy hónapig kórházban feküdt, ma is csak nehezen közlekedik. Kis Pista eljövetelét bizonytalannak ítélte, és 
sajnos nem is jöttek el új hazájukból, a Fejér megyei Soponyáról, ahol még mint aktív dolgozó működik feleségével 
együtt. Ennek jelét is elküldte: munkásságuk elismeréseképpen a Magyar Innovációs Nagydíj tulajdonosai. Lőcsey 
Iván csak három osztályt járt velünk, 1936–39 között, de a meghívónkra mindig kedves választ küld Szentendréről, 
emlékezve az együtt töltött évekre. Oláh Elemértől nem érkezett üzenet. Papp János, alias „Jim” sajnos az idén sem 
tudott eljönni, mozgásszervi betegsége akadályozta. Mindnyájunkat köszöntő üzenetét felesége, Klárika telefonon 
tolmácsolta. Sági Lali hál’ Istennek szépen feljavult tavalyi súlyos balesetéből, s jó kívánságait személyesen 
Zánkáról hoztam. Sávoly Titi hévízi beutalója miatt nem jöhetett, de közlése szerint a Németországban élő Miklós 
öccsével együtt jól vannak. (Persze úgy nyolcvanas módon.) Szabó Gábortól az idén sem jött üzenet. Székely Gyur-
ka ezt az évet kihagyta, (reméljük jövőre „megugorja”). Szemerédi Dini telefonon jelentkezett, de Tatabányáról a 
hosszú útra már nem vállalkozott. Tóth Albinról is igen rég hallottunk. Versényi Gyurka betegeskedik, ezért nem 
vállalta az utat. Isten segítse, hogy betegségéből kigyógyuljon. 

A közös mise után – melynek fő résztvevői a hatvanéves találkozóra összejött diáktársaink voltak – az osztályte-
rembe ballagtunk, ahol örömünkre az érettségi tablónk (jobban mondva az elpusztult tablónk másolata) volt elhe-
lyezve. Sajnos tavaly ezt hiába kerestük a folyosón. A terem előtt iskolánk igazgatója köszöntött bennünket. Meg-
ígérte, hogy jövőre múlva ismét az iskola folyosóján láthatjuk majd a régi, 1934 –49 között végzett osztályok tablóit, 
melyek a II. emeleti folyosóról a díszterem munkálatai miatt raktárba kerültek. Az osztályban számba vettük a távol-
levőket, az időközben elhunytakat, majd közös ebédre az Aranysíp vendéglőbe mentünk. Nagyon reméljük, hogy 
jövőre is együtt lehetünk egy pár órára.        (Oláh Gyula) 
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60 évesek – (1938–1946) Varga Bennó (I–VI.) és Károly Asztrik (VII–VIII.) osztálya – előző évi fogadalmuk alap-
ján idén is összegyűltek 60 éves találkozójukra, melyet 2006. július 1-jén tartottak. 
A találkozó szentmisével kezdődött, majd emlékező beszélgetéssel folytatódott. A szentmisét dr. Kerekes Károly ny. 
apát, dr. Kovács Endre püspök-osztálytársunk, és Deli János diáktársunk celebrálták, ahol apát úr kedves hangú meg-
emlékezése is elhangzott. 

Az osztályteremben számba vettük a megjelenteket; örömmel üdvözöltük a körünkben első ízben megjelent 
Arnótfalvy Barna osztálytársunkat, valamint Hargitai Emil, dr. Kovács Endre, Madaras Sándor és felesége, Mogyorósi 
Ottó, felesége és fia, dr. Molnár Béla és felesége, Póta György, dr. Sturm József és felesége, Szamosvölgyi Ferenc és 
felesége; Pók Tiborné, Veres Tiborné meghívott vendégeinket. Sajnos már nem lehetett köztünk az időközben elhunyt 
dr. Endrődy Imre és Pók Tibor barátunk. 

Dr. Betes Béla és dr. Törő Béla egészségi okok miatt nem tudott jönni, még Keszthelyi Ferenctől és dr. Kulcsár 
Kálmántól nem érkezett válasz meghívásunkra. Egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni Bereczkei Ottóné és 
Németországból Mohi Sándor. 

A baráti beszélgetésen megjelent az iskola igazgatója, dr. Pisákné Balogh Éva, aki részletes tájékoztatást adott Alma 
Materünk jelen helyzetéről és jövőbeni terveikről.  

A találkozó után közös ebéden eldöntöttük, hogy ezután is minden évben összejövünk szerény keretek között. 
(Madaras Sándor) 

 
57 évesek – (1941–1949) – Az 1949-ben érettségizett osztály melynek osztályfőnökei Erdélyi Guidó, dr. Bartók Egyed, 

Vajk Atanáz és dr. Habis György tanár urak voltak, május 27-én tartotta az 57. éves érettségi találkozóját Egerben. 
Korunkra és egészségi állapotunkra tekintettel ebben az évben is a tavaly alkalmazott programmal éltünk, hogy 

mennél kevesebb gyaloglásra legyen szükség. 
A Dobó téren délelőtt 10 órakor találkoztunk, hogy a minorita templom kriptájában nyugvó köztiszteletnek és szere-

tetnek örvendő (minket minden évben tanító) dr. Habis György tanár úr nyughelyénél emlékezzünk és fejezzük ki tisz-
teletünket személye és vele együtt az országban /sőt a világban/ szerte szét nyugvó tanáraink iránt. 

A meghívásunk ellenére a találkozón sajnálatunkra nem tudott eljönni Habis tanár úr kedves felesége, aki egy bal-
eset miatt kórházban fekszik. Ezúton kívánunk mielőbbi gyógyulást. 

A sírlátogatás után átsétáltunk a ciszterci templomhoz, ahol a korábbi egyeztetésnek megfelelően találkoztunk az 
1941-ben érettségizett (Erdélyí Guidó osztályfőnök úr) osztályába tartozó öregdiákokkal és kedves feleségeikkel. 

A szentmisét így közösen hallgattuk, melyet két osztálytársunk Veres Árpád és Zsurkai János celebrált ünnepélyes 
méltósággal és meghittséggel, melyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki nekik, és a templom rendelkezésre bocsátá-
sáért Rácz Pelbárt perjel úrnak. 

A misét követően a gimnázium egyik tantermébe mentünk, ahol aktuális kérdések és beszélgetés volt, végül Veres 
Árpád diáktársunk mondta el a gimnázium lelki életére vonatkozó ismereteit. 

Kellemes meglepetés volt, hogy az osztályterembe automatikusan elhelyezték a megsemmisült eredeti tabló rekonst-
ruált kicsinyített másolatát, melyet kb. 6 éve Oláh Gyula barátunk segítségével sikerült szkenneléssel fényképről felna-
gyíttatni és bekereteztetnünk.  

A találkozón részt vettek: dr. Bánházi János, Bene István, v. Botár Sándor, Fecske László, Fikár László, dr. Kovács 
Jenő, dr. Lakatos István, Nickl Károly, dr. Póta Béla, Szalmási Pál, Szedlacsek József, Székely György, Veres Árpád, 
Zsurkai János. Kimentette magát dr. Kékesy Tibor és dr. Tanyi László. 

A találkozó szervezésében nagy segítséget nyújtott a két Egerben lakó diáktárs, Kovács Jenő és Veres Árpád melyet 
mindnyájunk nevében ezúton köszönünk meg. 

Általános vélemény volt, hogy a találkozó igen kellemes hangulatura sikerült. Reméljük, hogy jövőre is megismétlődik. 
A beszámolót összeállította dr. Póta Béla 

* * * 
55 évesek – (1943–1951) – dr. Ágoston Julián (I-V.) osztálya – június 17-én tartotta érettségi találkozóját Egerben. Mi 

a nyolc osztályt három iskolában: I–V.-ig a ciszterci Szent Bernát Gimnáziumban, VI.-ot a Gárdonyi Géza, VII–VIII.-at 
pedig a Dobó István Gimnáziumban végeztük.  

A sík mezőnek hármas útját összefűzve tartottuk meg találkozónkat. Hála Istennek megéltük az 55. évfordulót, most 
ünnepeltük három osztálytársunk: Jéger Károly, Papp Endre és Valuch István pappá szentelésének 50. évfordulóját; 
aranymisések lettek. Harmadikként három osztálytársunk: Demeter László, Tilles Béla és Vargha László kiállítást rendez-
tek a Keresztény Galériában. 

A szokásostól eltérően az egri nagytemplom előtt találkoztunk fél 10 órakor. A Bazilikában kilenc ifjú papszentelését 
dr. Seregély István érsek végezte, a szentmisén vele koncelebráltak aranymisés osztálytársaink és a találkozónkra meghí-
vott Hervay Levente ciszterci atya is. (Sajnos a találkozónkra meghívott dr. Kerekes Károly ny. apát úr nem tudott eljönni 
halaszthatatlan elfoglaltsága miatt.) 

A találkozóra, Istennek hála, rég nem látott létszámban jöttünk össze. Résztvevők: v. Bartha István és felesége, Bene 
Attila és felesége, Bogdán Kálmán és felesége, Czapek József, Demeter László és felesége, Gődl Károly, Jéger Károly, dr. 
Jobbágy Aladár és felesége, Kádár János és felesége, Kárpáti Jenő és felesége, Kéri Imre és felesége, dr. Kilián István és 
felesége, Kocsis Antal és felesége, Kovács Béla, Kovács barna István és felesége, Magyari Béla, Marczis Demeter és fele-
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sége, Papp Endre, Petróczky Károly és felesége, Rozgonyi László és felesége, Szemző János, Tilles Béla és felesége, Ujvári 
Ernő, Vargha László és felesége, Valuch István. 

A távollevők üzeneteit is meghallgattuk: Balogh Endre, Gulyás Andor, Varga Pál betegségük miatt, dr. Csányi László, 
dr. Csikváry István, Deák Sándor, Kristóf László, Nagy Dénes, dr. Rácz László egyéb családi okok miatt nem tudtak meg-
jelenni. A szentmise után Valuch Pistánál, a ferences rendház ebédlőjében közös ebéden vettünk részt. Életünk meghatáro-
zó élménye az iskolától kapott ciszterci nevelés, szellemiség, melyet diákkorunkban kaptunk. Megható volt, és a cserkész-
táborok emlékét idézte az ebéd előtt elénekelt „Uram, Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk…” ima. Deme-
ter Cuki barátunk ebéd közben felolvasta ez alkalomra írt „Csak derűsen! Mitől legyél optimista? című humoreszkjét. 
Ágoston Julián osztályfőnökünkre emlékezve Tilles Ágnes elmondta Valahonnan fényüzenet… című versét. Felolvastuk az 
utolsó években volt hittantanárunk Hölvényi György (Olaf) tanár úr levelét: „Minden találkozónak értelmet ad a megma-
radt közös alap. A nemzet sorsában mindenkor osztozkodó egyház aggódással és szeretettel tekint rátok a tudatos múltidé-
zés órájában. A megőrzött hit fényében és melegében lássátok és fogadjátok továbbra is a mindennapok kihívásait. Az 
örökölt egymás iránti bizalom tartson együtt Benneteket. Isten áldása kísérje életeteket! Édes mindnyájatokat szívből kö-
szöntelek!” 

Tanár úr minden ciszterci tanítványa részére ajándékba küldte „Az igaz tanú” c. Apor Vilmos vértanú püspök életéről 
szóló könyvét. Ezúton is köszönjük kedvességét, és sajnáljuk, hogy egészségi állapota nem tette lehetővé személyes meg-
jelenését. Jó egészséget kívánunk neki, kísérje Isten áldása! Külön köszönjük, hogy sokunkat név szerint is megőrzött 
emlékezetében több évtized után is. 

A finom ebéd és kellemes italok elfogyasztása után azok az osztálytársak számoltak be életük folyásáról, akikkel az 
elmúlt találkozókon nem találkoztunk, vagy valamilyen nagyobb esemény történt velük.  

Hervay Levente atya kedves szavakkal emlékezett az együtt megélt – többnyire a cserkésztáborokban történt – élmé-
nyekre. Beszélt a mostani, zirci életéről, munkájáról: végigjárta és tanulmányozta Európa ciszterci monostorait és ennek 
irodalmi feldolgozásával tölti napjait. Foglalkozik a novíciusokkal is, valamint a cserkészettel. 

„Aki ételt, italt adott” – ima eléneklésével zártuk az ebédet, majd testületileg átmentünk a Keresztény Galériába a fes-
tőművészeink tárlatának megnyitó ünnepségére. Itt Tilles Béla 14 db, Demeter László 32 db, Vargha László pedig 16 db 
igen szép, különböző stílusban készült festményét láthattuk. A megnyitóra műsor keretében osztálytársaink és mintegy 
százfőnyi egri közönség előtt került sor. Marczis Demeter osztálytársunk énekelt: Mozart: Intelem, Schumann: A hét grá-
nátos, Muszorgszkij: A papnövendék és Bolhadal c. szerzeményeit. Tilles Ágnes osztályfőnökünk Gyónás c. gyönyörű 
versét, majd Pócs Dávid érettségiző ciszterci diák – Pócs Aladár (1948) diáktársunk unokája – Wass Albert: Üzenet haza c. 
versét mondotta el. Ezután Demeter Ervin országgyűlési képviselő nyitotta meg a kiállítást. 

A kiállítás megtekintése után jó hangulatban, az átélt élmények nyomán feltöltődve többen visszamentünk Valuch Pis-
tához további baráti beszélgetésre. 

Wass Alberttel együtt valljuk: 
 

Emberek vagyunk még, Isten népe! 
s hiába fojtanak koromba, vérbe, 
hiába dőlt le minden talmi érték: 
a mi jussunkat más egekben mérték 
s van még valahol Isten, jóság, béke, 
igazság, erkölcs, szeretet… 
ember…!    Wass Albert: Ültünk a romokon 

v. Bartha István 
* * * 

 
Az 55 éves érettségi találkozóra! 

 
Csak derűsen! Mitől legyél optimista? 

Hát először is: Nagy dolog, hogy ide tudtál jönni, – 
Nem négykézláb, nem tolókocsin, nem két mankóval, 
nem hason kúszva, hanem délcegen, de idetipegtél, 
idebaktattál, idecsoszogtál. – Hurrá! 
Aztán: Nem felejtetted el, hogy hova kell jönni, sőt azt 
sem, hogy mikor kell jönni! Amilyen lángész és tisztafejű 
vagy, még azt is tudod, hogy miért kellett összejönni.– 
Mindig kiváló volt memóriád, így biztos, hogy nem felej-
tetted otthon fogaidat sem. 
Továbbá: Nagyjából mindenkit megismertél. – Persze, 
arról nem te tehetsz, hogy az iskolában nem ült mellet-
ted (előtted, mögötted) semmiféle rozzant, idős, öreg 
férfi, most meg csupa ilyet látsz magad körül. – Ettől 

légy még jobb kedvű, mert holtbiztos, hogy te nem vagy 
olyan! 
A villamoson, a buszon, a vonaton nem kell fizetned. – 
Ez is remek, bár egy kicsit beárnyékolja a dolgot, hogy 
nem is kérte az ellenőr a jegyet. – De ha nem láttál méla 
undort az arcán, nem legyintett, amikor elmentél mellet-
te, akkor már meg lehetsz nyugodva. 
Légy derűs akkor is, ha már nem kacsingat rád senki az 
utcán. – Ez nem azért van, mert nem vagy elég szép és 
fiatal, hanem, mert a korodbeli vén majmok már vakok, 
és nem látják milyen vagy, esetleg már nem is működik 
a kacsintó izmuk. – De ez nem a te hibád! 
Ha még kulcsod is megvan, ha ezen a héten senki sem 
lökött arrébb, akkor végkép remekül mennek a dolgaid. 
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Ugyancsak örülnöd kell annak, hogy amikor vásárlásból 
hazamész, nem a pénztárcád teszed a hűtőszekrénybe, 
és nem dobod a szemetet a szennyesládába. – Ha 
ebben az évben csak háromszor mentél vissza azért, 
hogy megnézd nem ég-e a gáz, jól bezártad-e az ajtót, 
akkor te még mindig zseniális vagy. – Ha nem szedsz 
gyógyszert, akkor hurrá! – De ha szedsz, és nem kell 
feljegyezned, kipipálnod, hogy vajon most melyik van 
még hátra, és melyiket kaptad már be, akkor príma fejed 
van, panaszra semmi okod. – Ha csak kétszer mesélted 
el barátaidnak ugyanazt a sztorit és nem háromszor, – 
négyszer, akkor is oké. 
Ha leszaladsz egy csomag kávét venni, aztán mindenfé-
lére kiadsz háromezer forintot, és otthon eszedbe jut, 

hogy pont kávét nem vettél, – ez már kissé zsenáns, de 
ha képes vagy még egyszer lemenni, ahelyett, hogy 
inkább teát főznél, akkor még igazán olyan fiatal vagy, 
mint amikor érettségiztél. – Ha minden szó és minden 
név az eszedbe jut rögtön és nem másnap, akkor min-
den okod megvan, hogy derűs légy. 
Ha nem alszol el a tévé mellett, hogy aztán lefekvés 
után órákig ne tudjál elaludni, akkor pláne szüret. 
 

HÁT NEM REMEK EZ AZ ÉLET? 
 

Eger, 2006 nyarán, Demeter László 

 
––––––––––––––––––– 

 

SORSOM 
 
 Egykoron az Úr akaratából 

  Embernek fogantattam, 
A keresztvízzel 
  Krisztus hitre megjelöltettem, 
Édesanyámtól magyarul 
  Magyarrá szólíttattam, 
Népem és tanítóim által 
  Embernek és Magyarnak neveltettem, 
Istenem és hitem segítségével 
  Az Úton maradhattam. 
      Renn Oszkár 

 
––––––––––––––––––– 

 

Vidor atya fizikai kísérletei 
 

idor Atya tájékozottsága a technika világában – 
elsősorban a középkori falazatok terén – tanítványa-
inak széles köre előtt meglehetősen ismert volt. Egri 

ásatásainak idején autentikus forrásból merítette ezeket az 
ismereteit.  

Kevesebb emlékét hallottam azonban azokról a fizikai 
kísérleteiről, melyeket körülbelül ugyanebben az időben 
folytatott, s melyekről családi körünkben tett látogatásai 
során mesélt, most már több mint ötven éve. Érdemes ezek-
ről tudomást szerezni, amíg nem késő… 

Vidor Atya sokrétű tevékenységének krónikus időhiány 
volt a legfőbb korlátja. Kézenfekvő volt számára, hogy azt a 
tevékenységét csökkentse, melynek időtartamát többi, neki 
hasznosabbnak látszó munkájának javára megkurtíthat, azaz 
az éjjeli alvás hosszának megrövidítését vette célba. A kitű-
zött cél elérése nem is tűnt komplikáltnak, az erre a célra 
alkalmas eszközt már feltalálták, gyártották, s kereskedelmi 
forgalomban is volt: vekkernek hívták. Vételárát szerzetesi 
havi zsebpénze – Béni bácsi szerint akkoriban száz pengő 
táján volt – megengedte beszerzését. 

Az elhatározását tett követte, a megfelelőnek ítélt szer-
kezet hamarosan szobájába került. Itt az olvasó számára egy 
kis helyismeret szükséges, de ezt ne kell hosszúra nyújtani. 
Vidor atya budai Ibrahim utcai lakosztálya egyetlen, kb. 

4,5x5 méter nagyságú helyiségből állt, a folyosói ajtóval 
szembeni falon két ablakkal. A szoba közepe táján az abla-
kok falára merőlegesen elhelyezett szekrénysor osztotta 
nagyjából ketté a szobát. (Ebben a szekrényben volt helye a 
látogatáskor elkerülhetetlenül kínálásra került – meghatároz-
hatatlan korú – „majomeledelnek” titulált sütemény-kollek-
ciónak is.) 

A baloldali ablak s a szoba sarka között állt az ágy kissé 
„védett”, elkülönített helyzetben. Az ágy fejénél és a lábánál 
kb. egy méter magas ágyvégek voltak felső végeiken kb. 10 
cm széles polcszerűséggel befejezve 

A „terep” felmérése után Vidor atyánk úgy határozott, 
hogy a feje fölött levő kis polc alkalmas hely lesz az éb-
resztő szerszám elhelyezésére. Ez a választás helyesnek bi-
zonyult. Már az első „éles” próba után kiderült, hogy a pol-
cocska az ágy belseje felé lejt, s ezért a vekker a csengetés-
kor kifejtett nagy igyekezet következtében, kissé ugrálván, 
lefelé vette az útját, az ágy felső végében levő vánkos felé. 
Ennek vége az lett – mivel a lefelé irányuló mozgásnak 
semmi és senki nem állta az útját –, hogy a vekker a fizika 
törvényei szerint kijelölt pályáján haladva a párnán landolt. 
Nem kímélve egy ott előforduló fejet sem. 

Mivel a vekker által előidézett hang erőssége az ágyat el-
foglaló Vidor atya felébresztésére egyedül nem úgysem lett 

V 
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volna elegendő, ennek a jelenségnek sorsdöntő szerepe lett 
az elképzelt ébresztés jó lebonyolításában. Működése ezért 
eleinte nem is hagyott kívánni valót.. Eljött azonban az idő, 
amikor a megszokás hatalma az ott alvóból olyan feltételes 
reflexeket váltott ki, melyek a csengetés elindulásakor kez-
dődtek, s céljuk az volt, hogy a leeső szerkezet pályájának 
kiparírozásával az ébresztést tökéletessé tevő „becsapódást” 
kivédje. Így a jól megérdemelt pihenés idejét némileg sike-
rült meghosszabbítani. 

Mikor ez az ösztönössé váló technika a szerkezet alkal-
mazását eredménytelenné tette, annak javításán kellett gon-

dolkozni. Ezt Vidor atya a támadó szerkezet megduplázásá-
val gondolta megoldani. A gondolatot tett követte, az így 
megduplázott támadó „erők” a továbbiakban már megtar-
tották hatékonyságukat, azaz Vidor atyát fizikai kísérleteinek 
folytatásától megkímélte. Igaz ennek ára az éjszakai nyuga-
lom hosszának kérlelhetetlen megkurtítása lett. 

Nem tudhatjuk, hogy ez a kísérletsorozat az utókort ill. 
tanítványait a későbbiekben gazdagította-e vagy sem. De hát 
az ilyen jellegű kérdések felvetése ma nem is látszik nagyon 
értelmesnek. 

Dr. Pataky Barnabás, aki 1948-ban végzett Budán 
 

–––––––––––––––––––––– 
 

Dobrányi Zoltán: Falon kívül és belül 
Egri emlékeim 

 
yugodtan mondhatjuk, hogy a Széchenyi utca már 
akkor is sétálóutcának, korzónak számított. A cisz-
terci gimnázium és templom épülete tiszteletet 

parancsolóan illeszkedett bele a hosszú, észak-déli irányú 
vonulatba, mely a Bükk hegyeitől, valamint Felnémet és 
Felsőtárkány helységektől a vasút nagy lehetőségéig (Füzes-
abonyig) húzódott. Kevesen gondolták, hogy a nagyszerű 
homlokzat három udvart is rejt. Az érkező szinte mindig a 
Primus udvarba lépett, elveszett a nagyudvar óraközi kaval-
kádjában, s ha volt ideje, üdítő meditációra vonzotta a Szent 
Bernát-kert csendje, növényzete, s az a néhány kis teknős, 
melyekre a szobor tekintett. Ha a névadóról, Bernátról akar-
nánk értekezni, jobb, ha el sem kezdjük, mert róla már 
könyvtárnyi anyag gyűlt össze évszázadok folyamán. 

A nagyudvarból elbújhattunk a szerteágazó pincébe, 
mely egy bizonyos ideig gombatermesztésre és óvóhelyül 
szolgált. Az emeletre felmenni már kockázatosabb vállalko-
zás volt. Ha balszerencsénk egy bizonyos osztályba vezetett, 
aligha töltöttünk ott egy percnél több időt, főleg, ha „mo-
soda” volt. Ez annyit jelentett, hogy a jelszó elhangzása után 
nyolc-tíz gladiátor rávetette magát egy kiszemelt áldozatra, s 
azt a szó kevésbé nemes értelmében helybenhagyta. 

Talán emiatt is neveztek minket angyalkáknak, hiszen 
van

nk most szelídebb vizekre. Hegyi Kapisztrán 
iga

mostoha sorsú Ágoston Julián frappáns, 
hat

nak félelmetes angyalok is. A legkülönösebb az volt, 
hogy nem a nyolcvan kilós Mlinkó Pista döntötte el a küz-
delmet, hanem az ötvenes, vagy még könnyebb Albach 
Oszi, ki ösztövér karjaival a Python óriáskígyó szorítását 
vetette be. 

Evezzü
zgató úr szentbeszédeiben sorsunkat az élet tengerén 

mutatta be, s innen tért át evidens helyszínekre. Ha éppen 
nem akadt fontos tennivalója, a jó szivarnak hódolt. Azok-
ban a forrongó években igazán szüksége lehetett néhány 
nyugalmas percre.  

Én legjobban a 
-nyolc perces beszédeit élveztem, melyek a poézis terü-

letére csaptak át. Az ő kapcsolatai révén láthattuk a magyar 
órán Rónay Györgyöt és Thurzó Gábort, kiknek írásai szá-
mos folyóiratban voltak olvashatók. Ágoston tanár úr öccsét 
messzire elhurcolták, nem is tudom, vissza tudott-e térni 
egyáltalán. 

Palos úr remek humorérzékét akkor kóstolgathattuk, mi-
kor az imakönyvekről esett szó. Sík Sándor és Schütz Antal 
szerkesztésében olyan imakönyv jelent meg, amely már 
kétnyelvűsége (magyar-latin) miatt is első helyre kívánko-
zott. Érthető, hogy nem volt Palos úr ínyére a „Mennyei Hét 
Szent Lakat”, és más jámbor, de a giccs határát súroló gyűj-
temény. Szemet szúrt neki az is, hogy néhányan a szentáldo-
zás után túl hamar kint termettek a templom előtt, és regge-
lizni kezdtek. „Alig nyeled le a szentostyát, és kolbászt 
zabálsz rá?” 

Rássy tanár úr méltán szentelhetett néhány percet azoknak 
a találmányoknak, melyeket első világháborús harctéri ta-
pasztalatai sugalltak. Ezek talán termékenyítően hatottak a 
reális érzékű diákok fantáziájára, ha nem is a harctér területén. 

Vitéz Rédey Gerő, kinek halálhírét az 1944–45-ös Év-
könyv közölte. ig. h. korában következetesen bevasalta a 
tandíjat, s ha valaki feledékeny volt, haza is zavarta érte. 

Révész tanár úr szobájának polcait a gyógynövények 
számtalan változata lepte be. Mikor felkerekedett, hogy 
meglátogassa a Tiszafüreden táborozó cserkészeket, 
Pázmándi Pista fogadta:„Tetszik tudni, tanár úr, most nem 
szabad beszélni, mert indián próbázunk.” (E próba egyik 
követelménye volt a 24 órás hallgatás.) 

Térjünk most vissza néhány mondat erejéig a tante-
rembe. Galamb Gábor arcán pontosan le nem írható, egye-
sek szerint gúnyos mosoly rajzolódott ki. Ez felháborította a 
hirtelen haragú Ócsvár Géza tanár urat, ki így rivallt rá Ga-
bira: „Mit röhögsz, kutya paraszt? Mi az apád?” Gábor alig 
hallhatóan:„Egyetemi tanár.” Ócsvár Géza: „Mindjárt gon-
doltam!” 

Másik társunk, Ivánfi Jenő, ki az első osztály elvégzése 
után elhagyott minket, szellemes fogalmazványát így fejezte 
be: A korcsolyázás és hógolyózás után a kéményseprő fehér, 
a hóember fekete lett. 

A középső padsor szélső oszlopa Győry Ivánnal kezdő-
dött, és Dobrányin, Bordáson és Ébner-Egresin át Magyar 
Árpáddal végződött. Mikor egyszer Árpi nem készült filozó-
fiából, az előtte levő padban kinyitottak egy könyvet, mely-
ből pótolni lehetett… Kádár (Stonya) tanár úr észrevette a 
magas növésű Árpi sajátos mozgását. „Nem vagy te ingó-
bingó nádszál, de erős tölgy vagy barétom!” 

 N
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Juhász Cini, ki úgyszólván minden akció mélyén jelen 
volt, nem tűrhette a padok börtönét, s padalatti túrákra vál-
lalkozott. Mikor egyszer osztályfőnökünk igazgató úrnál 
tanácskozott, s pár percet késett, tőle kijőve már a folyosó 
végén hallhatta, hogy az angyalkák őrjöngenek. Az osz-
tályba lépve alig látott a portól valamit, csak egy-két im-
bolygó alakot. Hirtelen haragjában felkapta a papírkosarat, s 
azt egy menekülő alak fejére borította. Talán nem kell mon-
danom, hogy ez véletlenül a Cini volt.  

Fluk Ottóval csaknem minden vasárnap összemértük erőn-
ket a gombfoci terén. A nem ritkán húsz éves gombok zöm-
mel bakelitből, csontból (őzagancs), szaruból, később plexi-
ből, ritkábban borostyánból készültek. Ottóéknál, a várállo-
máshoz közel a „mérkőzés helyszíne” az előszoba volt, falai 
szinte teljesen beborítva madárkalitkákkal. Amikor a „labda”, 
azaz a már aligha kapható paraszti inggomb legurult, úgy 
kellett pálcával kihalászni a guano és madártollak sűrűjéből. 
Ez nem riasztott bennünket annyira, hogy a kötelező naplóban 
meg ne örökítsük azoknak a játékosoknak a nevét, kik legjob-
ban és leggólképesebben szerepeltek: Sárosi dr., Finta, 
Gyetvai, Zsengellér, Kocsis, stb. E kis füzetek közül ma is 
megvan egy valamelyik szekrény legalján.  

Volt egy rövidebb időszak, mikor a Csiky utca közeléből 
a távolabbi Líceum tornyának egyik termébe kerültünk. 
Innen lenézve láttuk és hallhattuk, hogyan csörömpölnek 
Rommel híres Afrikakorps-ának maradványai a szűk utcá-
kon nyugat felé. 

Az Almagyar utca lakóit figyelmeztették a németek, hogy 
jó lesz kinyitni az ablakokat, mert a délről közeledő szovjet 
egységek előtt az utat fel kell robbantani. Nem túlzás, hagy 
hajnalban az egész ház kirepült rajtuk. 

Szerencsére a város, nem úgy, mint Hatvan és Miskolc, 
megmenekült a nagyobb bombázástól. Egy szovjet és egy 
német támadás érte, nem beszélve a sűrű aknatűzről. 

Előzőleg a cserkészek gyűjtőmunkában vettek részt; a 
textília nagy része az embertelenül hideg frontra került, ha 
közben lába nem kelt. Ne felejtsük el megemlíteni, hogy 
őrsünknek Keselyű-őrs volt a neve Keszthelyi Feri (Kefe) és 
Tarnai Andor irányításával. A pengő-húsz figyelmeztetés azt 
jelentette, hogy egy méter húszcentis távközt kellett tartani 
menet közben. 

A táborok közül legemlékezetesebb talán a szentgotthárdi 
nagytábor volt. Ennek eseményei is külön cikket ér-
demelnének. 

A tiszafüredi táborban egy hatalmas vihart éltünk át, en-
nek részletei egyik-másik társunk naplójában valóságos 
leíróművészetet tükröznek. Ott állt a vízközelben egy két-
száz éves hatalmas fűzfa, mely talán túlélte a vihart és a 
világégést. 

Vajk osztályfőnök úrnak az volt a távolabbi álma, hogy 
az egri fiatalságot közelebb viszi Tiszafüredhez, s ezzel létre 
lehet majd hozni egy élénkebb vízisport bázist. Nem rajta 
múlt, hogy ez nem valósult meg. 

Kelecsényi tanár úr azontúl, hogy Máter Balogh Máriával 
az Ellák című drámát rendezte, szinte minden héten a Dél-
afrikai Köztársaságnál kötött ki, ez volt a kedvenc témája. 

Az infláció megtréfálta azokat, kik a történelmi fejtege-
tésekben élen jártak, és tízezer milpengős jutalomban része-
sültek; másnap egy kiflit vehettek belőle. 

V. Szabó Ferenc testnevelő tanár úr idős korában is motor-
ral járt be óráira. Kritikáját ezekkel a szavakkal kezdte: 
„Tesver, tesver, nem úgy kell azt csinálni!” Egy alkalommal 
kisebb-nagyobb szekrényugrásokat kellett végrehajtani. Tanár 
úr a szokott bevezető után nekiszaladt, s eltörte a karját, így 
végződött ez a sajnálatraméltó tragikomikus jelenet. 

Varga tanár úr gyakran élt a szemléltetés lehetőségével. 
Ma is emlékszem néhány filmre, melyekben a majmok 
befogásáról volt szó. Remek szertára az „Isten kardjá”-val 
együtt szétszóródott, a barbárság áldozata lett az egész város 
nagy sajnálatára. 

Bogdán László, Hanel János, Gál Iván valamint Köböl 
Mihály, Polánkay György és Zoltai István nevét a háborús 
időkben jegyeztük meg, nem egy közülük hősként áldozta 
életét.  

Osztályunkban Kádár Emil a jeles úszófamília tagjaként, 
Purszky Géza és Gál Jóska kiváló szónokként érdemes 
említésre. 

Unokatestvérem, Dániel Feri családi problémái miatt 
kénytelen volt igénybe venni vendégszeretetünket. Ő segített 
abban, hogy minimális angol tudásom ellenére kezdhessek 
levelezni egy angol lánnyal. Bár ez a kapcsolat igen rövid 
életű volt, de követte több másik a földrész különböző or-
szágaiból. A sok levél is bizonyította, szkriptomániámat, 
melynek eredménye egy szekrényre való iromány lett. 

Dániel Ferit az a baleset érte, hogy a magyar írásbeli 
érettségin a nagy gonddal elkészített „segédanyaga” leesett a 
padlóra. Mivel felügyelő tanárunk még szundikálása ellenére 
is veszélyt jelentett, Ferinek meg kellett várnia a felszabadító 
csengőszót. Jó memóriája révén a baleset ellenére is jelesre 
írta meg a dolgozatát. 

Az érettségi tablót Győry Iván tervezte. 
Vastag osztálynaplónk egyik lapján hírt kaphattunk a 

Foglár–Város focimérkőzésről olyan nevekkel, mint 
Szögedi, Botár, Szpolecsni, Bódvai, Kalo, Fluk. Bordás Béla 
különösen kedvelte a fejjátékot. Az eredmény 5:3 volt, 
mondanom sem kell, a Foglár javára. 

A vízben nem versenyezhettünk a Dobó reálgimi csapa-
tával, melyben olyanok lettek világhírűek, mint a sokszoros 
olimpiai bajnok vízilabdás Pók Pál. Egykori gimnáziumi 
igazgatójuk, dr. Kemény Ferenc, tagja lett annak a héttagú 
Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, melynek báró Pierre 
Coubertin volt az első elnöke. Mindkettőjük kackiás bajusza 
jól látszik az egykorú fényképeken, illetve az egri várme-
gyeháza udvarán levő szobron. 

Szenteljünk egy percet azoknak az aranyköpéseknek, me-
lyek szívderítő dolgozatok alkatrészei voltak: 
– Lórántffy Zsuzsanna bús özvegységében számos ifjakkal 
gyarapította a Sárospataki Főiskolát. 
– Mátyás a bokorban várakozott, de a szarvas nem jött. 
– A tatárjárás idején IV. Béla várromokat épített. 
– Rákosi beszéde után megszűnt a felhalmozás és a törekvés. 

A tornavizsgán vagy más kivonulásokon való megjelenés 
a keménykötésű Mohai Lajos osztályparancsnok vezetésével 
ment végbe. 

Amikor értesültünk gróf Teleki Pál tragikus haláláról, 
a Bocskai-sapkára gyászszalag került. 

Osztályfőnökünk, Vajk Atanáz a gimi épületében gyóntatta 
a súlyosan sebesült német katonákat. Német óráinkon az volt 
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 a nehéz, mikor a gót betűs írásról a latinra kellett áttérnünk. 
A Vajk név alkalmasnak bizonyult arra, hogy az egyik 

cserkésztábor csapatának vezérét Vajk-Csüng-Fán tábor-
noknak nevezzék el. 

A német katonák hangját, ha még annak lehetett nevezni, 
Csiky utcai lakásunkban is lehetett hallani, a bekvártélyo-
zottak közül főleg azokét, kik annak idején megjárták Sztá-
lingrád poklát. Ugyanebben a szobában lógott a falon egy 
tekintélyes kb. 200x150 centiméteres kép, mely Saul megté-
rését ábrázolta. Ma sem tudom, mi történt vele. 

Ha már erről a képről esett szó, hadd említsem meg Aba-
Novák Vilmos gyönyörű Mária festményét, mely az egyik 
jeles évforduló alkalmából a jobb első mellékoltárra került. 

Eger városának ún. Hatvani temetőjében emelkedik a 
ciszterci sírbolt, felsorolva egykori kedves tanáraink nevét, 
és biztatva néhány perces imára két locsolás között.  

Úgyszólván az egész ország tudósgárdája elismerte Pa-
taki Vidor, Lénárt János és társainak munkáját, kik hozzájá-
rultak ahhoz, hogy az öreg bástyákat, kazamatákat és Gár-
donyi sírját ma is a turisták tízezrei keressék fel. 

Egy másik „jó fej”, Holik Sámuel teológiaprofesszor a 
Líceumban tanított. Sajátos beszédfordulatának megőrzése 
érdekében jegyezték fel hallgatói a következő mondatot: „Te 
Péter vagy, kéekalássan, s én erre a kősziklára építem anya-
szentegyházamat.” 

Emlékszem még azokra a percekre, mikor a hatalmas 
termetű Hóman Bálint érkezését harsány trombitajel adta 
hírül. A Líceummal szemben, a főszékesegyházban láttam 

egyetlen egyszer Horthy Miklóst, mikor idejött tisztelegni az 
éppen elhunyt Szmrecsányi Lajos érsek úr ravatalánál. 

Néhány mondat erejéig visszatérek iskolánkhoz. Egy-két 
ritka alkalommal láthattam egyik tanárunk polcán a Mi a 
magyar? c. kötetet, melyben akkori tudósaink legjobbjai, 
mint Kodály Zoltán, Eckhardt Sándor és mások örökítették 
meg tudásuk legjavát. Eckhardt Sándor cikke A magyarság 
külföldi arcképe címen szerepelt. 

A fiatal Kerekes Károly tanár úr néhány alkalommal he-
lyettesítette Habis tanár urat a Vitkovits Önképzőkör ülésén. 
Ha nem is arattunk olyan sikert, mint Versényi Gyurkáék, de 
méltók voltunk elismerő szavaira. Olyan merészek is akad-
tak, kik nem átallottak párhuzamot vonni Goethe Faustja és 
Madách Tragédiája között. 

Nem ismerősek ezek a mondatok? – Agricola terram arat. 
Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Sine 
ira et studio. Ars longa, vita brevis. 

Vajk úrnak az volt a szokása, hogy a jól sikerült latin dol-
gozatokra K (kitűnő), J (jeles) és 5 érdemjegyeket írt. Ez az 
értékelés szinte visszaköszönt az egyetemen, mikor 
Schwartz Elemér professzor úr „Még jeles”-t, Berczik Árpád 
tanár úr „Igen szorgalmas”-t stb. írt az indexbe. 

Az ugyancsak fiatal Ferenczy Csaba versolvasása és zon-
gorajátéka tette, hogy beleszerettem a francia nyelvbe. Ha 
éjszaka néha fölébredek, egy vers után nyúlok. Legyen az 
magyar, német, orosz vagy francia, szóljon alt vagy bariton 
hangon, csak lopjon vissza egy kis szépséget, meleget a 
kihűlni készülő világba. 

 
 Nem fáradsz-e reám mosolyogni, ha csüggedek, és ha 

     Megszédít a gond, tűrni szeszélyeimet? 
Nagy feladás vár rád: fiatal szívednek erényét 
     Tenni napúl megtört életem árnya fölé.        Vörösmarty 

* * * 
 Madár dalol itt valahol 

én azt hiszem, hogy a te lelked 
virraszt köztünk ránkhajol 
s tépett bakáknak énekelget 

Hallgasd csak oly szelíden búg 
nem is tudom hogy melyik ágon 
teli dalával minden út 
bármerre járok e világon 
 

 gépfegyvereknek is ne félj, 
talán csak csillag hull sziszegve 
az éjre nap jő napra éj 
kék szerelem hajlik szívemre 

Apollinaire: Madár dalol 
Ford.: Radnóti Miklós

 

  * * * 
 Nagy képtárakban hogyha járok 

megakad olykor a szemem 
aranyozott, régi képeken; 
fakult a szín, tördelt a vászon, 
fátyolt kapott a régi arc, 
s csak annál izgatóbb a rajz, 
minthogyha három-négy évszázon 
által egy mély szem nézne rám. 
Nézem: ennyi meg ennyi szám... 
Ki álmodhatta ezt az arcot? 
mert minden festés álmodás - 
hiába: nincs ott írva más: 

Pictor Ignotus. 
– – – – – – 

Rokonok vagyunk, régi testvér: 
miként te cellád rejtekén, 
rajzolgatok magamban én 
s csak folytatom, amit te kezdtél. 
Mi vagy te már? Rég földi rög: 
de akit rajzoltál, örök. 
Ha én így, mielőtt elesnék, 
emléket arról hagyhatok, 
amit meglátnom adatott, 
hogy mások is lássák s szeressék, 
nyugodtan húnyom el szemem, 
s leszek örökre névtelen 
 Pictor Ignotus. 
 

Babits Mihály: Pictor Ignotus 
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EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN 
a 2005/06. tanév második félévében 

JANUÁR 6.  A Misztériumjáték és a Gróf Czegei Wass Albert Alapítvány Wass Albert munkásságának a 
megismerésére iskolánk dísztermében emlékműsort tartott, amelyet a 12. A, B, E osztály tanulói tekintettek 
meg. A műsor végeztével ünnepélyesen megkoszorúzták a tavaly felállított emlékhelyet iskolánk előtt. 
Megtartottuk a „Ki mit tud?” általános iskolásoknak kiírt verseny döntőjét matematika, magyar nyelv, 
angol és német nyelv tantárgyakból. 

JANUÁR 20.  A ciszterci alapító atyák ünnepe – rádióműsoros megemlékezés. 
JANUÁR 23.  Dr. Seregély István érsek úr és Semjén Zsolt úr, a KDNP elnöke fórumbeszélgetést tartott 

iskolánk dísztermében a Képmás újság rendezvénysorozatában. 
 

„Szűz Mária országának hívjuk magunkat, mégis annyi minden történt velünk. S ma is az ország egy 
tudathasadásos állapotban van, mert egy része nem tudja magát azonosítani ezzel az örökséggel. Mit 
tud kezdeni ezzel a keresztény politika? 
 

Semjén Zsolt: Valójában az szorul magyarázatra, hogyan létezhet még ma is ez a maroknyi 
magyarság a germán és a szláv tengerben. Katolikus meggyőződésként hiszem, hogy 
megmaradásunknak alapja Szent István felajánlása. Akkor gazdagodtunk, amikor hűségesek voltunk 
ehhez az úthoz, s akkor torkollott katasztrófába a magyar történelem, amikor akár jobbra, akár balra 
lecsúsztunk erről az útról. Tehát ez egyetlen reális politika, hogy visszatérünk a Szent István-i 
örökséghez. És nyilván minden korban újra kell fogalmazni – mint ahogy tette ezt a II. világháború 
után Barankovics István, aki e falak között tanult –, de a lényeg ugyanaz marad: a kereszténység, az 
európaiság és a magyarság egysége. Ezek nem egymással szembenálló valóságok, hanem 
egymásra épülő értékek. Ami ezt ma veszélyezteti, hogy intézményes formában próbálják a 
jócselekedetet bűnként beállítani, és a nyilvánvaló bűnre azt mondani, hogy az egy értékhordozó 
kisebbség, az egy másság, az egy államilag kitüntethető, támogatandó érdekes színfolt.  

üdvösség 
irányába segítjük. 

Érsek atya utalt az egykézésre. Márton Áron püspök úr mondotta: Erdélyt a magyar anyák 
vesztették el, s a román anyák nyerték meg. Az akkori magzatgyilkos anyáknak eszükbe nem jutott 
azt mondani, hogy az a nő önmegvalósításának az eszménye. Akkor is voltak elferdültségek, de 
eszükbe nem jutott a városok főutcáin parádézni. Akkor is voltak, akik úgy berúgtak, mint az állat, de 
eszükbe nem jutott azt mondani, hogy egy szubkulturális értékhordozó kisebbséghez tartozók. A 
házassági hűséget megélő személyt úgy akarják beállítani, mint valamilyen vaskalapos hülyét, aki 
még arra sem képes, hogy két-három barátnője legyen. Aki gyereket vállal, az olyan csodabogár, aki 
ahelyett, hogy élné világát, keresetéből gyerekeket nevel. Arra, aki az idős szülőjéről gondoskodik, 
furcsán néznek, hogy miért nem vágja be egy szociális otthonba, vagy miért nem tünteti el 
eutanáziával. Én abban látom korunk nagy problémáját, hogy megnehezült a bűnbánat lehetősége. S 
itt látom a keresztény politikának is a lehetőségét és felelősségét, hogy széllel szemben is kimondjuk, 
hogy a bűn az bűn, mert éppen azáltal szeretjük felebarátunkat, hogy az igazság kimondásával 
felnyitjuk a szemét, lehetővé tesszük számára a bűnbánatot, és ezáltal végeredményben az 

 
Dr. Seregély István: Vasárnap Körmenden voltam Batthyány Boldog László halála 75. 

évfordulójának a megünneplésén. Az egykori kollégám adott egy könyvet, Korett Mária Teréziának - 
Batthyány feleségének – az életrajzát. Ez a 14 gyereket szült nő írta, hogy elviselhetetlennek tartom 
azt a papot, aki azért morog, mert istentiszteletre kell mennie. Hasonlóképpen azt a tanárt, aki 
panaszkodik azért, hogy gyerekekkel kell foglalkoznia, s azt az orvost, aki unja azt, hogy betegekkel 

nulója a szlovákiai a Pribylinán (Pribilina) sítáborozáson vett 

erem második látványterve 

FE

törődjék. De még kevésbé becsülöm azt a nőt, aki azért panaszkodik, mert gyereket kell a világra 
hoznia.” 

JANUÁR 30 – FEBRUÁR 3.  Iskolánk 27 ta
részt. 

 FEBRUÁR 9. Farsang a kisgimnázistáknál.
tFEBRUÁR 13.  Elkészült a leendő torna

FEBRUÁR 17.  Az A osztályosok bulija. 
FEBRUÁR 22.  A B osztályosok bulija. 

BRUÁR 23.  Az 56-os Szövetség részvételével megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól. 
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Farsangi bál kollégistáknak a Bartakovics Béla Megyei Művelődési Központban. A nyitótáncot a kollégi-

MÁ eleti folyosóján. 
z iskolánkban. 

ÁP

ÁP

SZTI szervezésében ismétlő látogatásra került sor, amelyet Czuppon Györgyné 
ezető szakértő, Bakos Csaba és Petróczki Zoltán szakértők végeztek el. A vizsgálat az intézmény teljes 

nt egy 62 oldalas összegző dokumentumot készült. Ebből a 4 és 5. 
feje

l kötött szerződés segítségével oldják meg. 
amatok a jogszabályoknak megfelelnek. Az 

ő a 
tudatos tervezés, szervezés, a feladatok átgondolt végrehajtása a küldetésnyilatkozat szellemében. 

 
nulóinknak Lisztóczky László nyugalmazott 
 tanár úr a Ciszterci Rend Szent Bernát 

ÁP
ÁP ója.  

 A nyolc évfolyamos osztályok tanulói „Szivárvány” színjátszó-csoportja 
g a díszteremben. A többi osztályok tanulóinak a lelki napi előadását és a 

szent misét a Bazilikában Lengyel Gyula atya tartotta. 
ÁP
ÁP

Ebben a tanévben is tizenegyedik évfolyamos osztályok nagyon készültek a várva várt diáknapokra. 
Az osztályok a legnagyobb gonddal a bevonulást tervezték meg. Hangulatidézés szándékával a 
bevonulás egy-egy pillanata… ( A diáknapokat a 11. B osztály nyerte.) 

 
 
 

umok 9. évfolyamos tánciskolába járt tanulói járták el. 
MÁRCIUS 14.  Ünnepi megemlékezés a rádióban március 15-éről.  

RCIUS 16–18.  Karitász-napok az iskolánk első em
MÁRCIUS 25.  A Palotás József megyei matematika verseny megrendezése a

RILIS 5–7.  DDr. Zakar Ferenc Polikárp zirci főapát úr, iskolánk fenntartója ellátogatott az iskolánkba, s 
találkozott a diákok képviselőivel és a tanári karral. 
RILIS 5–7.  Komplex intézményellenőrzés és -értékelés intézményünknél. 
A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI) programja szerint 2001. 
októberében intézményünkben már lezajlott egy komplex intézményellenőrzés és –értékelés. E tanév 
tavaszán szintén a KP
v
átvilágítását tűzte ki célul, s zárásaké

zet rövid összegzését közöljük. 
 
 4.  Az intézmény kulcsfolyamatai 

Az iskola nevelő-oktató munkája összhangban van a Pedagógiai Programmal. A nevelésben 
meghatározó a keresztény értékrend, a személyre szabott követelés és számonkérés. A diákok 
udvariasak, fegyelmezettek, nyitottak. A pedagógusokat a jó szakmai felkészültség, a hivatás és az 
intézmény iránti elkötelezettség jellemzi. Törekszenek a korszerű munkaszervezési módok, a változatos 
módszertani kultúra érvényesítésére. 

A tanórán kívüli szabadidős tevékenységek sokszínűek, változatosak, bár a diákok eltérő mértékben 
élhetnek a felkínált lehetőségekkel. Az étkeztetést kulturált, higiénikus körülmények között, külső 
partnerre

Az iskola adminisztrációja szabályozott. A pénzügyi foly
iskolavezetés és a pedagógusok a pályázati felelős segítségével élnek a pályázatok nyújtotta 
lehetőségekkel. 
 5.  Eredmények, az intézmény fejlődése és perspektívái 
Az intézmény minden adata, a helyszíni vizsgálat egy jól működő iskola képét mutatja. Az elégedettségi 
mérések is ezt igazolják. A kiemelkedő versenyeredmények is ezt a tapasztalatot támasztják alá. Az 
intézmény megsokasodott feladatai mellett is (pl.: 0. évfolyam bevezetése, kollégium átvétele) jellemz

A pedagógusok jól képzettek, elkötelezettek az intézmény iránt. A tanulók és a szülők is büszkék arra, 
hogy az intézmény partnerei lehetnek. Méltán jóhirű az iskola Eger városában és vonzáskörzetében. 

ÁPRILIS 11.  A költészet napja alkalmából a 12. évfolyamos ta
főiskolai tanár előadást tartott József Attila költészetéről. A
Gimnáziumának 20 db évkönyvét adományozta iskolánknak.  
RILIS 11.  Rácz István Pelbárt atya tartott tanári lelki napot.  
RILIS 11.  Az intézmény nyugdíjas dolgozóinak találkoz

ÁPRILIS 12.  Nagyböjti lelki nap.
passiójátékot nézhettek me

RILIS 13–18.  Tavaszi szünet. 
RILIS 20–21.  Diáknapok. 

 
 

 
 



2006. VENI SANTE HÍREK a GÁRDONYI-ból 11 
 

 
 

a „HungáriÁsokkk”, azaz a 11. A,                    az „Ííízirájder, 11. B”, 
 

 

    az „ördögök és angyalok”, azaz a 11. E,   a „K-trix”, azaz a 12. K. 
 

MÁJUS 3.  A holokauszt emléknap alkalmából iskolánk volt diákja, Székely Gábor megemlékezést tartott. 
MÁJUS 3.  A Magyar Nyelv Hete alkalmával a TIT szervezésében dr. Balázs Géza nyelvész előadást 
tartott a régi fizikai előadóban. 
MÁJUS 4.  A 12. évfolyam tanulóinak osztályozó konferenciái. 

Ballagási ünnepély a kollégiumban. 
MÁJUS 6.  A tizenkettedik évfolyamos tanulóink, azaz százharmincnégy diákunk ballagása. A búcsúzó 

beszédet Pócs Dávid 13. K osztályos tanuló mondta: 
„… Az érettségi közeledése, a fényképezkedés, tablókészítés, bélyegképek cserélgetése és a szere-

nád, mind baljós előfutárai voltak valami kikerülhetetlen ébredésnek; elballagunk, elmúlt… De tarisznyánk-
ban mégis többet viszünk magunkkal, mint egy útravaló pogácsát. Velünk lesznek a tápláló emlékek. Mert 
az egykor új osztályteremből otthon, az idegen diákokból barát, s az ismeretlen osztályfőnökből támasz 
lett. Az első iskolai nap ijesztő benyomásait felváltotta ezen utolsó iskolai nap búcsúzó borzongása, hiszen 
részünkké vált a másik. Olyannyira, hogy elkerülhetetlen a büszke visszaemlékezés akkor is, ha már elke-
rülünk innen. Az együtt átélt ezer és ezer vidám történettel szórakoztatjuk majd új barátainkat, de ők nem 
fogják érteni.  

S miképpen majd az osztálytabló lekerül a falról és csak érettségi találkozók alkalmával hozzák le a 
padlásról, úgy a közös emlékek is csak néha-néha idéződnek fel majd bennünk. Ekkor értjük meg az em-
lékek igazi értékét, hogy kitörölhetetlenek, s felejthetetlenek.   

Tarisznyánkban magunkkal visszük még a megszerzett tudást, azt az egyforintost, amit kamatoztatha-
tunk, s amire az igazi, a szellemi gazdagságunk épül majd. Ez a tudásunk tehet minket gondolkodó és 
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nyitott emberré, aki képes megkülönböztetni az igazat a hamistól. S lelkünkben visszük magunkkal az 
elvetett magot , azt az örökséget, amellyel képesek leszünk szeretni és szeretve lenni. Hiszen mindannyian 
boldogságra vágyunk az élet teljességében. „Boldog az, aki emlékszik a jóra, s bolond, aki nem felejti a 
rosszat.” Feledjük hát, amit feledni érdemes, mert csak a tiszta forrásból meríthetünk bátorságot a próbaté-
telek idején. Az első megmérettetés számunkra az érettségi vizsga, ahol számot kell adnunk tudásunkról s 
emberségünkről. …” 

MÁJUS 16.  Ünnepi szentmise a Bazilikában Eger város katolikus iskoláinak részvételével, amelyen dr. 
Seregély István érsek atya megjutalmazta az iskolák legkiválóbb tanulóit. 

MÁJUS 20.  Iskolánkból 25 tanuló vett részt a nagymarosi találkozón. 
MÁJUS 22–23.  Írásbeli szakmai vizsga a számítástechnikai szoftver-üzemeltető, számítógép-kezelő (-

használó), és a gyermek- és ifjúsági felügyelő I. OKJ-s szakképzésben. 
MÁJUS 26.  „Alpár Ignác élete és munkássága” címmel építészeti konferencia a díszteremben. 
MÁJUS 31.  Kompetenciamérés 6.C, 8.C, 10.A, 10.B, 10.C, 10.E, 10.K. osztályokban magyar irodalomból. 
JÚNIUS 2.  Szóbeli szakmai vizsga a számítástechnikai szoftver-üzemeltető, a számítógép-kezelő (-

használó) a gyermek- és ifjúsági felügyelő I. OKJ-s szakképzésben. 
JÚNIUS 2–20.  Nagy Erzsébet plakátjaiból álló kiállítás az első emeleti folyosón, melyet dr. Katona István 

segédpüspök úr nyitott meg. 
JÚNIUS 4.  Dr. Katona István segédpüspök és Mándy Zoltán helynök úr 17 diákunknak kiszolgáltatta a 

bérmálás szentségét. 
JÚNIUS 6.  Rádiós megemlékezés a trianoni békediktátum aláírásának 86. évfordulóján.  
JÚNIUS 14.  Iskolánk „Szivárvány” színjátszó-csoportja bemutatta W. G. Golding: A Legyek ura című 

művének feldolgozását. 
JÚNIUS 16.  Te Deum – tanévzáró ünnepi szentmise a Bazilikában. 
JÚNIUS 19–28.  Közép szintű szóbeli érettségi vizsgák az iskolánkban. 
JÚLIUS 2–8.  A Szent Erzsébet Kollégium leány közül egy csoport Rómába utazott. 
JÚLIUS 3–6.  Az iskola tantestületének egy része kirándult Kárpátaljára. 
AUGUSZTUS 14–18.  Olpei diákcsoport látogatása városunkban és iskolánkban. 



2006. VENI SANCTE Egri FEHÉR/FEKETE 13 

EGY TANULMÁNYÚT KEZDETE (1950) 
 
Nagy Menyhért Mójzes atya 1998-tól 2002-ig volt házfőnök, és kollégiumi igazgató Egerben. Nagy lendülettel 

és energiával folytatta a Rendház – a Szent Erzsébet Kollégium – felújítását. Megújult az elhanyagolt Szent Bernát 
kert, a Szent Bernát szobor is visszakerült 50 éves száműzetése után a helyére. Habár már nem tanított az 
iskolánkban, de benne tudós tanáraink utódját is láttuk.  

1950 szeptemberében mint II. éves klerikus húsz rendtársával indult „nyugati tanulmányútjára” árkon-bokron, 
országhatáron át. Ennek pár hónapos „útra-kelésnek” a történetét – eredetileg levél formában – írta meg Ferenc 
testvérének még 1950-ben. Újságunkban folytatásokban közölt írását – melyet szóbeli engedélye alapján folytatásban 
közlünk – hazatelepedése, 1996 után készítette. 

Mójzes atya jelenleg betegsége miatt ágyhoz kötötten él Hévízen, a Szent Lukács Idősek Otthonában. 
 

 csend már hetek óta elhagyta a Zirci Apátságot: a 
kilakoltatott apácákat tömegesen hozták 
teherautókon a szélrózsa minden irányából, egy-két 

hét alatt a sok apácától az ember alig látott cisztercit a 
monostorban. A Zirci Apátság a deportált apácák egyik 
országos központja lett. 

Ha még legalább a mi ciszterci atyáinkat hozták volna 
„haza”, sóhajtoztunk néha. Sajnos őket más irányba terelték: 
a bajai, pécsi és a szentgotthárdi házak tagjait a Kunszent-
mártoni Karmelita monostorba internálták, a többieket más-
hová. De mi lesz ennek a kitelepítésnek a vége? Hiába pró-
báltuk a helyzetet fölmérni, képtelenek voltunk a történtek 
logikáját felfogni. 

Hanem, közben a zirci novíciusok mindennel tisztában 
voltak; ők még „azt is tudták”, hogy az egész magyar Cisz-
terci Rendet a feloszlatás veszélye fenyegeti. Erről nekünk, 
„öreg klerikusoknak” is volt valami fogalmunk, mert már 
két hónapja fülünkbe súgták egy „külföldi tanulmányút” 
lehetőségét. 

Az érzékenyebbek sejtették, hogy ez az egész egy vég-
nek a kezdete volt. Emlékszem, Tóbiás gyakran idézte Jézus 
szavait: „Imádkozzatok, hogy ne télen vagy szombaton 
kelljen menekülnötök” (Mt 20:24). Ami pedig a külföldre 
utazás „szervezkedését” illeti, azt akkor senki sem merte 
volna így nevezni. Én csak azért tudtam az egészről, mert 
tőlem is megkérdezték, hogy egy ilyen esetleges tanul-
mányút érdekelne-e. A válaszom, természetesen „igen” volt, 
s utána már csak az indulás napját vártam. De érdeklődni – 
még kevésbé sürgetni az indulás idejét – nem lehetett, mert 
azt nem tudtam, ki volt a szervező; csak annyit sejtettem, 
hogy az elöljárók nem voltak beavatva a dolgokba. A „titok-
zatos szervező” talán Paszkál volt, de senki sem merte volna 
megerősíteni a „pletykát”. 

A várva-várt nap elérkezett. Augusztus utolsó napjaiban 
valaki fülembe súgta, hogy a kitűzött indulási nap szeptem-
ber 5-én, egy keddi napon lesz. Amikor ezt megtudtam, 
szaladtam a prefektus atyához, hogy engedélyt kérjek egy 
távirat elküldésére: nem akartam elindulni anélkül, hogy 
legalább édesapám ne tudjon a dologról. Nagy meglepeté-
semre, a prefektus azt ajánlotta, hogy inkább írjak, mert a 
távirat gyanút keltene. Ő meg volt győződve, hogy a levél 
még idejében meg fog érkezni, s minden a legnagyobb örö-
münkre fog szolgálni. A végén én is meggyőződtem, hogy 
ez lesz a legbölcsebb megoldás. S levelet írtam. 

Sok idő nem volt aggodalmaskodni: szeptember 2-án 
szombaton az Apát Úr megkért, hogy menjek el 
Kunszentmártonba, s nézzem meg, milyen körülmények 
között élnek ott a „koncentrációs táborban összegyűjtött 
atyák”. Nem kellett sok idő az útitervet és programot átgon-
dolni: vasárnap, szeptember 3-án lemegyek vonattal 

Kunszentmártonba, az éjszakát a „táborban” töltöm, másnap 
reggel Budapesten keresztül, betekintvén a budai rendházba 
is, visszatérek Zircre, ahonnan szeptember 5-én, kedden 
indulok a „tanulmányutamra”, nyugatra. 

Az útiterv azért is tetszett nekem, mert én majdnem biz-
tosra vettem, hogy hazafelé jövet, vagy Székesfehérvárott, 
vagy Veszprémben véletlenül találkozom édesapámmal, aki 
meghívásomra jön majd Zircre, vonattal. Már Budapesten is 
tágra fogom nyitni szememet, hátha már ott találkozunk, de 
még jobban kinyitom szemem majd Székesfehérvárott és 
Veszprémben. De hiába: a találkánk elmaradt… Édesapám a 
levelet későn kapta meg. 

A kunszentmártoni tapasztalat 
 

unszentmártonba vezető utam nem volt teljesen 
eseménytelen. Zircről Konstantin Perjel és Lénárd atya 

társaságában indultam el: Konstantin Perjel Veszprémbe 
igyekezett, Lenárd atya pedig Pestig jött. Zirctől Veszprémig 
minden percemet Konstantin Perjel úrral töltöttem. Őt min-
dig nagyon tiszteltem; szerettem előadásait, konferenciáit, 
punktáit; csodáltam nagyszerű tudását, költői lelkületét; 
„zsoltárfordítása” pedig egyenesen elbűvölt. Olyan lénynek 
tartottam, akiben mindent érdemes volt utánozni, legalábbis 
csodálni. 

Rövid félórás beszélgetésünk a tenger mélységeire em-
lékeztető csodás témák felé vezetett mindkettőnket. Azt 
szerette volna tudni, hová fogok „elvonulni” a feloszlatás 
után. – Ekkor a feloszlatás már nem volt tabu közöttünk. – 
Azt viszont egy szóval sem kérdezte, hogy jelenleg (azon a 
napon) hová megyek (bár valószínűnek tartom, hogy ő nem 
tudott küldetésemről). 

Mivel a vonatkocsi ablakai nyitva voltak, nyugodtan be-
szélgethettünk anélkül, hogy valaki is kihallgathatott ben-
nünket. Azon kérdésre, hogy hová szeretnék menni a fel-
oszlatás után, csak kitérő választ adtam. Igaz, hogy azon 
hetekben annyira el voltam foglalva, hogy még ehhez ha-
sonló vitális kérdésekre sem volt időm gondolni. Másrészt 
pedig az is igaz, hogy az „egyházmegyei szeminárium” 
engem nem lelkesített, még kevésbé vonzott. Ezt meg is 
mondtam a Perjel úrnak, aminek ő nagyon megörült. Szá-
mára ez azt jelentette, hogy „Zircen volt valami rendkívüli, 
ami meghatározta létünket is meg életstílusunkat is.” Har-
madszor, már kilátásban volt egy esetleges „nyugati kirán-
dulás”. Erről viszont úgy láttam, hogy nagyon is jól volt 
értesülve. 

Elválásunkat a veszprémi állomáson a szokásos és na-
gyon szívélyes „Isten vele, testvér!”-rel pecsételte meg. 

Veszprémtől Budapestig Lénárd atyával már sokkal ke-
vesebbet beszélgettünk, pedig lett volna bőven időnk. Talán 
mindketten fáradtak voltunk érzelmeinkben… Ő „hazafelé 

A 

K
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tartott”. Nem hiszem, hogy a közelgő feloszlatás őt mélyeb-
ben érintette volna mint Konstantin perjel urat, de az ő lelke 
komorabb volt: ő is szeretett a jövőre emlékezni, de ilyen 
esetben minden másról megfeledkezett. (Amikor 1959-ben 
megint találkoztunk az Egyesült Államokban, akkor már 
börtönt szenvedett, megtört ember volt: 1959-től haláláig 
majdnem kizárólag a múltban élt.) 

Nos, ha már Kunszentmártonban is megfordultam, hadd 
mondjam el, milyen volt szabad ember létemre egy éjszakát 
„politikai táborban” tölteni. 

Vasárnap délután 5 óra körül érkeztem meg a zárda bejá-
ratához. Fejemet sem jobbra, sem balra nem fordítottam, 
hogy lássam, figyelnek-e a szomszéd ablakból. Hát persze, 
hogy nem láttam senkit, s így biztos léptekkel léptem át a 
ház küszöbét. Megérkezésem híre futótűzként járta be a 
kolostort: az egyik ciszterci atya, aki jól ismert gimnáziumi 
éveimből, hangosan, (határozottan) kiabálva újságolta a 
többieknek, ami sokakat zavarba hozott, hogy „itt van egy 
volt ciszterci klerikus”. 

– „Egy volt ciszterci klerikus?” 
– „Nem, még mindig zirci klerikus vagyok” – mondtam 

én. Zirc még mindig áll! Erre a kedélyek egy kicsit lecsitul-
tak. A legtöbben azon csodálkoztak, hogy be mertem szökni. 

– „Szökni? Én igazában nem szöktem; senki sem őrizte a 
kaput. Zsebre tett kézzel sétáltam be a táborba”. Nem akar-
tam hőst faragni magamból, de mégis büszke voltam, hogy 
bemerészkedtem. Igaz, már Zircen figyelmeztettek, hogy 
nem a bemenetel lesz a problematikus, hanem a kijövetel, 
mert ha valaki nappal jön ki, azt szigorúan leigazoltatják. 

– Kicsoda igazoltat? 
– Hát a rendőrök, akik a szomszéd ablakból titokban 

fényképezik a bemenőket. Nekem tehát egy olyan órában 
kellett kijönnöm, amikor az ügyeletes rendőr még aludt. A 
bemenetelem nagyon egyszerű volt. Fényképeztek, vagy 
nem? – nem tudom. Ha igen, akkor soha nem jöttek rá a 
„betolakodó kém" azonosságára. 

Másnap, hétfőn reggel 3 órakor keltem. Ignác atya misé-
zett nekem. Igyekeztem öltözködésében segíteni, de a segít-
ség helyett úgy összegabalyítottam a cingulust, hogy Ignác 
atya talán még most is azt próbálja kibogozni. A mise után 
kaptam egy kis reggelit, (mi volt az, nem emlékszem), 
megmutatta az utat a kukoricáson át a tanyai állomás felé, s 
én nekivágtam a hosszú kukoricatáblának. Még alig pirkadt, 
amikor porosan megérkeztem az állomásra. Egy-két álmos 
munkás várt a vonatra. Feltűntem-e nekik korom és öltöze-
tem miatt? Talán még észre sem vettek. Hétfő korán reggel 
volt. Nekik is időbe tellett felébredni. 

Akkor vettem észre, hogy a Szentesről érkező vonatom 
valamelyest késett, amikor átszálltam a zsúfolásig telt vo-
natra. A magánbeszélgetésekből megtudtam, hogy egyesek 
csak Szolnokra igyekeztek, mások meg Budapestre. De a 
vonat késése miatt sokan méltatlankodtak: szidták a „vas-
utat”, a „mai világot” , amely azt megköveteli, hogy az em-
berek időben megérkezzenek a munkahelyre, de azt már 
nem tudja biztosítani, hogy a vonatok idejében érkezzenek. 
Az egyik munkás azon panaszkodott, hogy ha csak egy 
percet késik is, már nem kapja meg az órabérét. Egy Buda-
pestre tartó utas azon panaszkodott, hogy ha nem éri be 
Szolnokon a budapesti személyvonatot, akkor csak komoly 
ráfizetéssel tud tovább utazni gyorsvonattal. 

Magam részéről hiú gondolatokkal foglalkoztam, hiszen 
én szívesebben utaztam gyorssal, mint egy döcögő személy-
vonattal. S ha éppen várni kell a gyorsvonatra, felhasználom 

az időt, egy-két képeslap megírására. S találtam is az állo-
más trafikjában két csinos képeslapot. 

– De kinek írjak és mit? Szolnokról írni Édesanyámnak, 
nem lett volna ajánlatos. 

Mit keres az én fiam, zirci kispap, Szolnokon? Édes-
anyámnak nagyon színes fantáziája volt: még a lehetetlent is 
el tudja képzelni. Szolnok keletre van, s ha valaki arra jár, 
amikor Zircen van állandó lakhelye, csak azért jár azon a 
vidéken, mert útban van Oroszország felé. Szegény fiam, 
már Szolnokról írt; soha többé nem látom meg – gondolta 
volna magában –, örökre elvitték, elhurcolták! 

Hogy mit kerestem errefelé, azt nem mertem volna 
megírni. A végén a legjobb megoldást választottam: Édes-
anyámnak nem írok Szolnokról. Később adódnak majd jobb 
alkalmak, amikor az egészet elmondhatom neki szóban, 
gondoltam magamban. Édesapámnak már csak azért sem 
írhattam, mert ő már nem volt otthon: még aznap elindult 
Zircre… 

Hanem, mivel már megvettem a két képeslapot, valaki-
nek el kellett azokat küldeni. A levelezőlap egy búcsúzko-
dási forma is lehet: ha írok kedvenc (bérma)keresztapámnak, 
ő meg fogja érteni, hogy azért írtam, hogy tőlük elbúcsúz-
zam. Mire megkapják a lapomat, én már messze túl leszek a 
határon: akkor megértik, hogy én „formálisan” is elbúcsúz-
tam. A keresztapám nagyon jól ismert, s néhány szavamból 
ki fogja olvasni tervemet, mindjárt meg fogja érteni, milyen 
irányba utaztam. A végén minkét képeslapot neki címeztem, 
s mire bedobtam azokat a postaládába, a gyorsvonat berobo-
gott. A tömeget követve felszálltam, s Budapestig kényel-
mesen és békésen utaztam. Az egyetlen dolog, amire vi-
gyáznom kellett, az a több tucatot kitevő levélküldemény 
volt, amit Budapestre kellett kézbesítenem, vagy feladnom. 

Egy rövid látogatás Budapesten 
 

tt vagyok megint ebben a zajos, füstös fővárosban. Itt az 
emberek nem járnak-kelnek, itt mindenki futkosni látszik, 

egy lepkefogóval a kezében, mintha saját eszét hajszolná. De 
tudják-e, mit csinálnak? Ahogyan én nem merem megkér-
dezni őket, ugyanúgy ők sem érnek rá, hogy feltegyék a 
kérdést önmagunknak. Élni kell; az élet pedig mozgás. 

Micsoda kultúrközpont ez a Budapest! Mennyi szép pa-
lota, autó, villamos! 

Ennél többet az ember el sem tud képzelni! Környeze-
tünk modernizálódott, hosszas munka után „tökéletessé” 
tettük azt. 

Két évvel az érettségim után, két éves szemináriumi élet 
után, alig ismertem fel magam: az az érzésem, hogy ebben 
az óriási fejlődési zavarban mi emberek kifelejtettük ma-
gunkat, s minden igyekezetünk ellenére – a nagy „Parancs” 
ellenére – a föld minket hajtott uralma alá. Mindenféle rém-
uralomnál nagyobb és hathatósabb uralmat teremtett a 
Mammon hatalma. Ennek terjesztésének a szolgálatába 
szegődik minden betű, amelyet szavakká varázsolnak a 
nyomda kerekei; a nagyváros zaja minden emberi hangot 
megmásít. Egy nagy olvasztó kohó ez a főváros, de talán 
még helyesebb lenne azt mondani, hogy egy emésztő katlan: 
valamikor jó volt, mert eggyé olvasztotta különböző nyelvű 
lakóit, de a fejlődés rosszra vezette, s ma kiöli az emberek-
ből a lelket. Örülök, hogy már csak kevés időm van hátra, s 
sietek a Budai Rendházba, ahol leadom a Kunszent-
mártonban rám bízott leveleket. 

Mondanom sem kell, hogy belépni a budai házba, nekem 
mint másodéves zirci klerikusnak, nem is volt olyan min-

I
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dennapos esemény. Tudtam ugyan, hogy ebben a rendház-
ban laktak rendünk nagyjai, de amikor hirtelen Brisits Fri-
gyessel, Hagyó-Kovács Gyulával, s egy-két másik híres 
tanárral találtam magam szemben, egy kicsikét megszep-
pentem. Hogyan is köszöntsem őket? Mit mondjak? Hogyan 
beszéljek hozzájuk? Annyit észrevettem, hogy – bár őket 
Budán még nem bántották (nem deportálták) – idegesek és 
letörtek voltak. Nagyon röviden beszámoltam a látottakról és 
hallottakról, ami egy kicsikét megvigasztalta őket, hiszen 
Kunszentmártonban az élet – kilátástalanul ugyan – de ment 
tovább. Ugyancsak biztató volt számukra, hogy én „Zircre 
mentem” („mentem haza”): Zircen is volt tehát élet! Hogy 
mit tudtak a Rend közelgő feloszlatásáról, fogalmam sem 
volt. Azt sem tudom, hogy tudtak-e valamit a mi nyugatra 
való igyekezetünkről. Annyit elárultam, hogy sietnem kellett 
vissza Zircre, ahol az Apát úr várta a beszámolómat. Ez 
pedig elég racionálisnak hangzott. Még csak annyit, hogy a 
végén megkínáltak egy kis ebéddel is, ami nagyon jól esett, 
mert már két napja nem ettem meleg ételt. 

 

E
nnen már az álom szárnyain repültem az állomás felé, 
hiszen biztosra vettem, hogy Székesfehérváron 

találkozom édesapámmal, s onnan majd együtt folytatjuk 
utunkat Zircre. Már láttam a fehérvári peronon, ahogyan 
idegesen szívja cigarettáját s elképzeltem nagy örömét és 
meglepetését, hiszen ő nem tudhatta, hogy amióta neki 
írtam, én már megjártam Kunszentmártont, s börtönben 
töltöttem egy éjszakát. 

gy találka, mely örökre elmaradt 

De hogyan fogom tudtára adni, hogy csak azért hívtam, 
hogy elbúcsúzzunk; nem is egy-két hónapra, hanem évekre, 
talán örökre. Nem sokat törhettem a fejem ezekkel a kérdé-
sekkel, mert alig hogy a vonat elindult a Kelenföldi állomás-
ról, én úgy elaludtam, hogy csak a székesfehérvári állomá-
son a hangszórók kiabálására ébredtem fel. Gyorsan leszáll-
tam a Balaton felé tartó gyorsvonatról, s álmos szemekkel 
kerestem a tömegben édesapám arcát. Előbb hihetetlennek, 
majd abszurdumnak éreztem a helyzetet; hihetetlennek, mert 
nehezen képzeltem el, hogy már Zircen lenne; abszurdum-
nak, mert, ha nem érkezett meg, akkor már mi nem fogunk 
találkozni… 

Hosszas, reménytelen keresés után elhagytam az állo-
mást, az utam nem messzire vezetett, az állomással szemben 
levő Prohászka-templomba, Kaszap István sírjához. Ha már 
földi szüleimtől nem tudok elbúcsúzni, elköszönök az égi 
„rokonságtól”: ők talán még segíteni is tudnak. 

Prohászka! Kaszap István! Hány megtört magyar szív 
térdelt már sírjaitokon! Mennyi fohász szállt már égi hazá-
tokba titeket kérvén támogatónak, vezetőnek „sötét éjjele-
ken”! Szent magyar szívetek forrón dobog szeretett földietek 
lelke felett, mint ahogy egyszer testi szemeitekkel, kegye-
lettel, néztétek a nyomorult hon szerencsétlen gyermekeit. 
Az én nyomorom is elég nagy lenne, hogy panaszkodjam, de 
ti úgy is látjátok nyomorom okát. Más nem is sejti, hogy az, 
aki a sírotok felett térdel, talán már holnap hontalanná lesz: 
egy fiatal magyart megint elnyel a nagyvilág. Kísérői csak ti 
lehettek; csak ti őrizhetitek meg, hogy egykor ismét megta-
lálhassa édes anyaföldjét. 

Igen, egy homokszem leszek a tenger partján, s jaj! ha 
jön majd a tenger áradata, amely a mélybe sodorhat. Hanem, 
az fog történni, amit ti akartok, mert ti Isten akaratát teljesí-
tettétek. A végét ti határozzátok meg. A ti szerepetek lesz az 

is, hogy mindazok, akiket itthon hagyok a ti pártfogástokban 
találják meg a Gondviselés biztonságát  és szerető jóságát. 

Talán az fáj a legjobban, hogy láttam a süllyedő hajót, s 
magam is azon voltam, hogy elhagyom. Vajon nem leszek-e 
szökevény, nem a nehéz munka elől szököm-e meg? 

Tanulnom kell! – mondogattam magamban. Fel kell 
készülnöm a jövőre. Ameddig tudtam, helytálltam, s segí-
tettem. de most már úgy segítek, hogy elhagyom a süllyedő 
hajót hiszem azonban, hogy a Gondviselés jóvoltából ti 
biztos vezetők lesztek. 

Az utolsó rövid látogatás Zircen 
zékesfehérvártól Veszprémig a vonatút alig egy rövid 
órácska volt, s az volt az érzésem, hogy vonatom 

inkább a múlt felé haladt. A veszprémi átszállás után a zirci 
vonat, mint egy öreg vicinális, inkább csoszogott, mint 
gurult. Két évvel ezelőtt nagyon szánalmasan néztem erre a 
csigalassúsággal kapaszkodó vonatra. Akkor szerettem 
volna egy kicsit felgyorsítani, hogy minél előbb 
megérkezzem; ma egészen más érzés volt, hogy ilyen lassan 
haladt. „Egyelőre” ez lesz az utolsó út, amely „hazavezet”, 
még egyszer Zircre. Oda, ahol minden a két hosszú 
esztendőről beszélt, ifjúságom két esztendejéről! Mennyi 
öröm, kegyelmi ajándék, mennyi álom! De mennyi 
szenvedés és lemondás! Mennyi kis halál! Szent hely ez a 
Zirc, ahol az ember a „szentek unokájának” érzi magát. A 
csend birodalma, ahol a legszebb dolgok és események 
mindig a csendben történnek. Zirc a lélek otthona, a nagy 
találkozások, Isten és ember közötti találkozások színhelye. 
A szolga itt tanulja meg, hogyan kell az Urat hűségesen és 
szeretve szolgálni. Itt hallja minden szolga életének végén a 
vigasztaló meghívást: „Fidelis servus, intra in gaudium 
Domini tui!” („Hűséges szolga, lépj be Urad örömébe!”). 
Mindezektől elbúcsúzni?  Hogyan tudom elhagyni mindazt, 
amit örökre szívembe véstem?! Itt hagyom tehát, de úgy, 
hogy észre se vesszük, se ő (Zirc), se én, hogy megválunk 
egymástól, abban bízva, találkozásunk ismét a szép, a jó és a 
kegyelem jegyében fog megtörténni. 

A zirci vonaton felismertem két klerikust, akik éppen 
akkor tértek haza nyári szabadságukról. Kik voltak, Ők is 
szöktek a következő napon? Honnan tudtam volna? És ha ők 
is hosszú út előtt álltak, milyen gondolatokat forgattak a 
fejükben? Biztosra vehettem, hogy otthonról jöttek; otthon 
elmondták terveiket? 

Az indulás napja 
edden délelőtt általános ideges hangulat uralkodott az 
egész apátságban. Nem a csomagolás láza volt ez. 

Senki sem csomagolt. Mit is csomagoltunk volna? S mégis 
volt egy kis csomagolási láz… 

Én úgy határoztam, hogy viszek magammal egy váltás 
fehérneműt, s a borotva felszerelésemet. Hanem a „sok 
holmit”, mibe csomagoljam? Annyit aznap megtudtam, 
hogy útitársam Dávid lesz és kettesével fogunk utazni a 
határállomásig, Bősárkányig, de azon túl még mindig titok 
takart minden más részletet. Nekem kellett volna egy 
aktatáska; az enyémet én már régen becsomagoltam  a 
hazaküldendő bőröndbe. Elmentem tehát Polikárphoz, 
emlékezvén arra, hogy neki volt egy öreg táskája. Abban 
bíztam, hogy attól az öreg táskától könnyen meg fog válni. 
Különben is, ő biztosan nem megy külföldre, hiszen nem 
hagyhatja szüleit egyedül. Amikor hallotta kívánságomat, 
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mosolyogva csak annyit mondott, hogy „a táskára neki is 
szüksége lehet”. Ekkor jöttem rá, hogy ő is jön. 

 

Zirctől Veszprémig 
 

z apátságot észrevétlenül hagytuk el. Én azt az utasítást 
kaptam, hogy Veszprém felé menjek, míg sokan má-

sok Győr felé távoztak. Az állomáson a Veszprém felé uta-
zók csoportja találkozott, de „nem ismertük egymást”. Az én 
félkilós csomagom, ami fehér csomagolópapírba volt ügye-
sen összekötve, arra vallott, hogy tulajdonosa a szomszéd 
városba megy Az elindulás előtt a helybeliek arcát figyel-
tem: furcsán nézegettek bennünket, néha összesúgtak, s a 
tekintetük után ítélve láttam, hogy rólunk beszélgettek. 
Miután többen is voltunk, mindenki sejthette, hogy valami-
lyen kirajzásról van szó. 

– Hová is mehettek azok „a kopasz kispapok” ilyen tö-
megesen? 

Kinek jutott volna eszébe, hogy irigyelje tőlünk az azon 
a napon kezdődő „hétéves vakációt”? Csak arra ne gondol-
janak, hol is fogjuk tölteni ezt a hosszú szabadságot! És 
hogy az indulás ne történjen zökkenő nélkül, váratlanul két 
idősebb rendtársunk is felbukkant a tömegben, s egyenesen 
felém tartottak. Máskor nagyon örültem volna a véletlen 
találkozónak, de most egy kicsikét zavarba estem, mert 
féltem a lehetséges kérdésekre adandó válaszoktól. 

– Nini, itt a Mójzes, mondta az egyik. 
Illedelmesen köszöntem, de már jött is az első kérdés: 
– Hová utazik, Mójzes? 
Hazudni nem szabad, de nekik nem kell tudni az igazsá-

got, hanem ebben az esetben nagyon nehéz volt az igazság-
hoz igazodnom. 

– Hogy hová megyek? – Magam sem tudom pontosan. 
Annyit tudtam, hová akartam menni, de hogy hol köthetek 
ki, arról már fogalmam sem volt. Két Tarcsa van, mondo-

gattuk, amikor még az apátságban voltunk: Mosontarcsa 
Ausztriában, és Kistarcsa Magyarországon; az utóbbi sokkal 
ismertebb és híresebb lévén. No de meg kellett válaszolnom 
a kérdést. 

– Hová megyek? Megyek Zala megye felé, ahol néhány 
napos vakáció után valamelyik szemináriumba kérem majd 
a felvételemet. Ki gondolta volna, hogy a zirci állomáson 
megkérdezik, hová megyek. Hiszen még el sem indultam. 
Persze, a válasz sokkal nehezebben született meg, mint 
ahogy ezt itt leírom: a dadogást nehéz írásban megörökíteni. 
Hanem, éppen a dadogásom győzte meg a kérdezőket, mert 
amikor látták, hogy kérdésük kellemetlenül érintett, nem 
érdeklődtek tovább. Közben a vonat megérkezett, egymástól 
elköszöntünk, s Dávid és én fölszálltunk a vonatra. Vona-
tunk észrevétlenül elcsoszogott, s semmi erőfeszítésre sem 
lévén szüksége, siklott a meredek lejtőkön Veszprém felé. 
Veszprémben megint életre kelt bennem a remény, hogy ott, 
az állomáson édesapámmal még mindig találkozhatok, de 
hiába nyújtogattam nyakam: a tömegben csak azokat láttam, 
akik ott voltak. 

A 

Egy kis szerencsém mégiscsak volt. Hirtelen Konstantin 
Perjel atyával találtam magam szemben. Három nappal 
azelőtt már „elbúcsúztunk” egymástól, de mindketten örül-
tünk, hogy láthattuk egymást. A tömegen átvertem magam, 
de időnk nem volt a beszélgetésre. Amikor Perjel úr észre-
vett, beszélő társához fordult: 

– Pardon, bocsánat, mondta, itt van egy kis tanítvá-
nyom…, s hozzám fordulva megint azt mondta, amit előző 
vasárnap mondott: 

– Testvér, vigyázzon magára, Isten vele! 
Erre Alberik atya, aki éppen ott termett a tömegben, fel-

figyelt: ő volt az, aki a zirci állomáson feltette az indiszkrét 
kérdését. Azt hiszem, hogy a végén megértette, miért be-
széltem Zala megyéről, aminek igazában nem volt semmi 
értelme.  

Folytatása következik 
 

––––––––––––– 

CISZTERCI ISKOLÁK NAPJAINKBAN 
 
A CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUMMAL ismerkedhetünk meg, folytatva a 

testvérgimnáziumok bemutatását pécsi Fehér/Feketében megjelent ismertető alapján, Gyóni András igazgató és 
Hódiné Jeges Mariann igazgatóhelyettes jóvoltából.  

A GIMNÁZIUM RÖVID TÖRTÉNETE 
A Zirci Apátság székesfehérvári 

gimnáziuma a város legrégibb és 
legnagyobb középiskolája.  

A jezsuiták 1702. január 2-án nyitották 
meg az akkor még négyosztályos 
magániskolájukat. A tanulólétszám 
csökkenése miatt az iskola 1707-ben 
megszűnt, és csak 1724. november 6-án 
nyitotta meg újra kapuit. Kezdetben négy, 
majd 1737-től hat osztállyal működött. Az 
intézményt 1773-ig jezsuita szerzetesek 
vezették.  

1776-1786 között a pálos atyák 
végezték a nevelő-oktató munkát. De 
amikor II. József király feloszlatta a 
szerzetesrendeket, akkor a Magyar Királyi 
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Gimnázium nevet vette fel, és az igazgató egy piarista atya lett. Ám a szerzetesrendek feloszlatása tanügyi válsághoz 
vezetett, amiért is I. Ferenc király 1802-ben több rendet visszaállított, és a székesfehérvári gimnáziumot a magyar bencésekre 
akarta bízni. Ez nem sikerült, ezért Dréta Antal zirci kormányzó perjel 1810-ben kérte, hogy a kormányzótanács bízza a 
székesfehérvári és a pécsi gimnáziumot a zirciekre. Ez 1813-ban meg is történt. 

A székesfehérvári ciszterci gimnázium első igazgatója Villax Ferdinánd lett, aki később 1826 és 1857 között zirci apát 
volt. Az iskola neve ekkor: a Ciszterci Rend Székesfehérvári Főgimnáziuma.  

1921-től dr. Békefi Remig zirci apát az intézménynek a Ciszterci Rend Szent István Gimnáziuma nevet adta.  
A Zirci Apátság 1937-ben telket vásárolt, és új iskolaépületet emeltetett, amelyet 1939. szeptember 8-án adtak át. A teljes 

munkálatok csak 1941-ben fejeződtek be. 1945-ben új iskolarendszert vezettek be: a nyolcosztályú általános iskolát és a 
négyosztályú gimnáziumot. Ennek megfelelően a gimnázium az 1945/46-os tanévtől átszerveződött, és mint Ciszterci Szent 
István Gimnázium és Általános Iskola működött.  

A ciszterciek keresztény szellemű nevelő-oktató munkája 1948 júniusáig tartott. Ekkor az egyházi iskolákat 
államosították. 1948-tól az iskola mint Állami Szent István Gimnázium működött tovább. 

1950-ben egyesült az Állami Ybl Miklós Reáliskolával, és József Attila nevét vette fel. Továbbra is magas szintű, 
országos elismertségű tanítás folyt különféle természettudományos, majd nyelvi tagozatok bevezetésével.  

A rendszerváltozás után 1992-ben indulhatott az első „ciszterci osztály”, amely egyben az első 8 évfolyamos osztály is volt.  
1994. február 25-én Balsay István polgármester és dr. Kerekes Károly zirci apát közoktatási megállapodást írt alá, 

amellyel a már a Zirci Apátság tulajdonában levő gimnáziumunk fenntartása és működtetése is átkerült a zirci apáthoz.  
Dr. Zakar Ferenc Polikárp zirci főapát, mint az iskola fenntartója, élve jogával 2000. február 1-jétől visszaadta az iskola 

régi nevét, és azóta újra mint Ciszterci Szent István Gimnázium működik.  
Jelenleg nappali tagozaton 8 évfolyamos és hagyományos 4 évfolyamos képzés folyik összesen 20 osztályban 650 

tanulóval, esti és levelező  tagozaton pedig kb. 250 hallgatót készítünk fel  4 évfolyamos képzésben az érettségire. 
SZEMLÉLTETŐ ADATOK A NAPPALI  TAGOZATOK KÉPZÉSI SZERKEZETÉRŐL 
A négyosztályos tagozaton a humán irányultságú csoport latin, a reál irányultságú csoport francia nyelvet tanul. 

Másodikként választható idegen nyelvek az angol és a német. 
A humán tagozatú osztályrész heti 3–3 órában tanulja a 11. évfolyamtól kezdve emeltszintű érettségi felkészítőn a 

magyart és a történelmet. Ezzel jól fel tud készülni a bölcsészeti, jogi, pedagógiai továbbtanulásra, a reáltagozatú osztályrész 
heti 3–3 órában tanulhat a 11. évfolyamtól kezdve emeltszintű érettségi felkészítőn 2 reál tantárgyat. Ezek lehetnek: 
matematika, biológia, fizika, kémia, földrajz. 

A nyolcévfolyamos tagozatra azoknak a szülőknek a gyermekeit várjuk, akik keresztény szellemben szeretnék 
gyermekeiket nevelni, illetve neveltetni. Az induló osztályok száma kettő: 

egy osztály angol vagy német idegen nyelvvel;  
egy osztály angol vagy francia idegen nyelvvel.  
Az első négy évfolyamon kötelező a latin nyelv, amely jó alapot teremt a későbbi években az élő indoeurópai 

nyelvek elsajátítására.  
A 11. évfolyamtól tantárgyválasztással emelt óraszámmal készülhetnek a tanulók  az emeltszintű érettségire és a 

továbbtanulásra.  
Számítástechnikai képzésben minden tanulónk részesül gimnáziumi évei során. A hittant órarendi keretben oktatjuk 

felekezetek szerint. A valláserkölcsi nevelést szolgálják még a lelki napok, templomi és iskolai programjaink (adventi 
gyertya-gyújtás, ciszterci találkozók, egyházi ünnepek, stb.). Az iskola szép kápolnájában szentmisén vehetnek részt 
tanulóink. 

Tanórán kívül is sok lehetőség nyílik az elmélyült munkára, felkészülésre, aktív pihenésre, szórakozásra. Jól felszerelt 
könyvtár áll a diákok rendelkezésére. Iskolánkban működnek: szakmai szakkörök, énekkar, színjátszó csoport, 
kisgimnazistáink számára tanulószoba. Délután sokféle sportfoglalkozás közül választhatnak tanulóink: kosárlabda, foci, 
röplabda, torna, atlétika, asztalitenisz.  Tanulóink egyéb, nem iskolai keretű zenei, tánc, sport tevékenységét is figyelemmel 
kísérjük, támogatjuk. A téli szünetben sítábort, a nyári szünetben vándortábort, vitorlástábort szervezünk diákjaink számára, 
havonta egyszer közös túrát indítunk, velencei nyaralóházunkban osztályok pihenésére van lehetőség. 

Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn rendünk többi gimnáziumával. Bővülnek külföldi kapcsolataink is. Nyelvgyakorlásra, 
aktív pihenésre, jutalomüdülésre utazhatnak diákjaink Németországba, Ausztriába, Angliába, Olaszországba és Erdélybe. 
Testvériskolai kapcsolatot építettünk ki Németországban a Schwebisch Gmündi Gimnáziummal és a gyulafehérvári  Gróf  
Majláth Gusztáv Líceummal. Évente közösen veszünk részt a csíksomlyói búcsúban. Az iskola életéről az évente négy 
számmal megjelenő „Fehérvári Fehér-Fekete” újság ad képet. Jeles évfordulókon évkönyvet adunk ki. 

EREDMÉNYEINK 
Tanulóink kimagasló eredményeket értek el a tanulmányi munka, a művészet és sport területén. Ízelítőül a teljesség igénye 

nélkül: Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért legszebb eredmények: filozófiából Nagy Annabella 12.A a 
14. helyet szerezte meg, Füzi Beáta 11.A latinból 11. lett. Döntőbe jutottak: Dobó Gábor 12.A fizika, Laki Andrea 10.B, 
Kocsis Dorina 12.A kémia, Igari Erzsébet 12.A, Sztupa Márta 12.C biológia.  Az Irinyi János kémia versenyen Laki Andrea 
10.B  a 9. helyen végzett. Az országos református Bibliaismereti versenyen csapatunk a 15. lett. A London Bridge angol 
nyelvi versenyen Fülöp Orsolya 6.A 6. helyezett lett. Diákolimpiai versenyen tollaslabdában Seres Viktor 12.C a 8. helyet, 
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dzsudóban Lóth Ádám 10.B a 3. helyet szerezte meg. Az  országos amatőr úszóbajnokságon Evetovics Zorka 8.A és Tanos 
András 6.A egyaránt 8., a Katolikus  Iskolák  Országos  Tornaversenyén lány csapatunk 1. helyezett lett. 

ALAPÍTVÁNYOK 
Gimnáziumunkban alapítványok támogatják az arra érdemes tanulókat. 
Az Almásy Alapítvány évente két tanulót pénzdíjjal, négy tanulót könyvjutalommal támogat. Az Ardere et Lucere 

alapítványunktól évente négy tanuló emlékplakettet és pénzjutalmat kap. A Pőtz Edgár Alapítvány egy éven át tíz tanulót 
havonta 1000–2500 Ft támogatásban részesít. 

ÖSSZEFOGLALVA: 
A Ciszterci Szent István Gimnázium katolikus iskola az ebből a jellegből fakadó általános emberi és hangsúlyozottan 

keresztény értékrenddel. Mindenkor nyitottak vagyunk ugyanakkor más vallású testvéreink befogadására is, akik ezt az 
értékrendet tiszteletben tartják. A mai igényeknek mindenben megfelelni tudó értelmi képzés, valamint bármiféle testi-lelki 
próbatétel között is helytállni képes erkölcsi magatartás begyökereztetése a célunk, ahogy azt Székesfehérvár és környékének 
lakossága 1813 óta mint ciszterci hagyományt megismerhette és tanúsíthatja.  

 
––––––––––––––––––––––––– 

 

hírek...hírek...hírek... 
 
•  A CISZTERCI TANÁRAINKRÓL KÉSZÜL FÉNYKÉPSOROZAT Kovács Ottó tanár úr 
munkálkodása nyomán. Ismét egy jó kezdeményezése az iskolánknak, mely a régi Szent Bernát és a mai Gárdonyi 
Géza Ciszterci Gimnázium folytonosságát iskola mai diákjaiban is tudatosítja. A tervek szerint tanáraink fényképeit 
külön-külön keretben, rövid életrajzzal, az iskola folyosóján helyezik el. Első lépésben a volt igazgatók és tanárok 
mintegy 20 képe készül el.  
Baksa Kristóf – 13, Richter Mátyás – 15, Unger Barnabás – 16, Kovách Demjén – 39, Varga Bennó, – 24, Evetovics 
Kúnó – 6 éven át tanítottak Egerben, s megfelelő fénykép nem áll rendelkezésre. Ezért Kovács Ottó tanár úr 
segítségünket kéri fényképeik előteremtésében: 
Kérünk benneteket, hogy az említett tanáraink fényképeinek összegyűjtésében segítsetek, továbbá járuljatok hozzá a 
tablóképek előállításának és a képkeretezésnek a költségeihez. Önzetlen segítségeteket előre is köszönjük. 

* * * 
•  EGERBEN A KERESZTÉNY IFJÚSÁGI KLUB ÉS GALÉRIÁBAN ciszterci öregdiákok 

tárlata volt látható június 17–29-ig. Az egri Érsekudvarban működő, a Keresztény Ifjúsági Klub és a „Segít a város” 
Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány által közösen működtetett Galéria rendezésében Demeter László, Tilles Béla és 
Vargha László 1951-ben érettségizett diáktársaink alkotásaiból rendeztek kiállítást. Ezúttal egykori paptanáruk, 
Ágoston Julián Vagyunk még testvér! című verséből választották az összeállítás mottóját: 

 

"...Korhadt szívekkel nem szállunk vitába, 
nem átkozunk meg fejfát, temetőt, 
de aki hisz még hegytoló csodákban, 
jelenjék meg szíveink előtt 
s nyújtsa kezét. A szíve lesz a lámpa, 
s üszköt dobunk a dermedt éjszakába..." 

 

A kiállítást Demeter Ervin országgyűlési képviselő nyitotta meg. Felléptek: Tilles Ágnes előadóművész, Marczis 
Demeter Liszt-díjas operaénekes, Pócs Dávid végzős ciszterci diák 

* * * 
•  ÁGOSTON JULIÁN VERSESKÖTETÉNEK megjelenése óta több jelét is láthatjuk, hogy 

szeretett tanárunk eddig elhallgatott, elfelejtett költészetére felfigyel, elsősorban a vallásos média.  
– A jezsuiták folyóiratában, a Távlatok 2006. évi 2. számában Szabó Ferenc SJ hosszabb 

r

– szerkesztőjét, dr. Kilián István irodalomtörténész diáktársunkat 

ecenziót ír Ágoston Julián Kiadatlan versek c. kötetéről. Kiemeli a kötet Solus eris 
ciklusában szereplő –„meglepően szép” verseit. „A most megjelent kötettel »Ágoston Julián 
visszatért az irodalomba« (Rónay László); reméljük még kiadatlan versei is napvilágot látnak, 
és a ciszterci tanár odacsatlakozik a nagy papköltők sorába” – fejezi be nagy rokonszenvvel 
megírt cikkét  a szerkesztő. 
A Katolikus Rádió a kötet 

kérte fel Ágoston Julián életének, valamint költészetének ismertetésére. Közel félórás 
műsorban az Arcok és sorsok sorozatban „Ágoston Julián ciszterci szerzetes élete és 
munkássága” majd „Ágoston Julián ciszterci szerzetes költői munkásságáról” címen voltak 
hallhatók az előadások, az utóbbi július 26-án, majd megismételve szeptember 1-jén. Ebben 

Kilián Julián költészetét a kezdettől ismertette (ideértve a Fekete Remeteségemben megjelent verseket is), és kitért 
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prózai munkásságára is. Megható szavakkal emlékezett osztályfőnöke magyar óráinak máig ható élményére. 
Részletesen beszélt a Kiadatlan versek c. kötet keletkezéséről és a kötet verseiről. Befejezésül hallhattuk az aradi 
Vasárnapban 1932-ben megjelent Gyónás és a 1964-ben írt Magány c. verseket. 
Vasárnap c. Kolozsvárott megjelenő katolik– us hetilap múlt év végi száma Könyvajánló rovatában beszámolt 

Á

* * * 
 

 TÁRKÁNYI LÁSZLÓ diáktársunk alapította Kárpát-medence Békéért 
ribus

ész ezred hadnagya volt és 1944. december 23-

 
 

Gál Iván a szentgotthárdi ciszterci nagytáborban, 1942-ben 

  CISZTERCI CSALÁD H
– ár huszonötödször ülte meg ünnepélyes keretek között Szent Bernát 

 Szent Bernát ünnepén Pop Sebestyén novícius a főapát kezébe letette első fogadalmát és a főapát úr Fehér 

ályát avattak, miközben egyre másra számolják fel a különféle 

zán ünnepélyes keretek között áldották meg az új Ciszterci 
v

•  KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ AD RT! − Diákszövetségünket az alábbi 
ktárs

goston Julián kötetéről. Életének és költészetének rövid ismertetése mellett olvashatjuk a lapban Karácsonyi 
csillagszórók c. versét is. 

• 
(Vi  Unitis) Alapítványnak képviselői ez év június 24-én koszorúzással emlékeztek 
meg a Szent László Hadosztály által vívott letkési csata 62. évfordulójáról, és elhelyezték 
a kegyelet virágait a Letkésen hősi halált halt Gál Iván, magyar királyi repülő hadnagy, 
1941-ben érettségizett diáktársunk sírján. 
Gál Iván a Szent László honvéd repülő löv
án halt hősi halált. 
 

* * * 
•
 

2006. augusztus 19-én (szombaton) imm
ÍREI 

clairvaux-i apát, a Ciszterci Rend legismertebb szentje ünnepét. Zircet maga Clairvaux alig 29 évvel a nagy 
egyháztanító halála után alapította és egyik neve "Nova Claravallis", új Clairvaux. A huszadik század első felében 
különösen szépen fejlődő apátságnak 1950-ben majd 250 szerzetese volt, de akkor megvonták „a működési 
engedélyt". Csak 1982-ben, az alapítás 800-ik évfordulóján, gyűlhettek újra össze ismét a zirciek és barátaik, de 
attól kezdve 1989-ig is minden évben összejöhettek. (l986-ban pl. a Rend akkori generális apátja, Zakar Polikárp, 
áldhatta meg a Szent Gertrúd harangot.) Az idén ezen az ünnepen Simon Marót és Horváth Mihály atyák gyémánt- 
és Nagygyörgy László Vendel atya aranymiséjét mutatták be. Mindhármukat, külön-külön, Őszentsége XVI. 
Benedek pápa a helyettes államtitkár levelével személyesen köszöntötte, és apostoli áldását küldte. Az ünnepi 
beszédet dr. Bán Elizeus zirci perjel mondta. A szentmisén a Rend számos barátja is részt vett. A jelenlévők 
örömmel vették tudomásul, hogy az apátsági bazilika felújítása gyakorlatilag befejeződött, már csak a hívek padjait 
kell a hajóban elhelyezni. (Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának honlapjáról) 
 
–
László jelöltet Ferenc rendi névvel öltöztette be. 
– A budai Szent Imre Gimnáziumban új futballp
sportpályákat hazánkban – mivel nincs pénz a fenntartásukra vagy másra kell a helyük – olvassuk a Keresztény 
Élet 2006. július 16-i számában. A műfüves pályát június elején adták át a diákoknak, pályaavató tanár-diák 
mérkőzéssel egybekötve. (A diákok győztek 3:2-re.) 
– Kismaroson, a község központjában ez év tavas
Or osi Rendelőt. A kismarosi ciszterci nővérek Boldogasszony Háza Alapítványának támogatásával működő 
szakrendelőben gyógytornára és fizikoterápiás kezelésre szoruló betegek szolgálatát látják el a nővérek – a 
monostor lelkisége mellett elkötelezett ortopéd-baleseti sebész szakorvos vezetésével – már 1991 óta. 

* * * 
OMÁNYOKÉ

diá aink támogatták adományukkal: Fluck Ottó (1947) Mc Lean USA – 150 USA dollár, Sági Lajos (1944) 
München – 10 000 Ft, Dr. Pataky Barnabás (1948) Dánszentmiklós – 10 000.Ft, Húsvéti Sándor (1945) 
Scarborough, Kanada – 50 Kanadai dollár, Herendi János (1943) Netley (Adelaide) Ausztrália – 100 ausztrál 
dollár, dr. Tóth Sándor (1935) Gödöllő – 20 000 Ft, dr. Hibay György (1941) Eger – 10 000 Ft, dr. Székely 
György Debrecen (1944) – 10 000 Ft, dr. Nagy Andorné (tanár)Eger – 6 000 Ft. 

* * * 
Ezúton köszönjük az Észak-amerikai Ciszterci Öregdiák S  400 kanadai dollár adományát a Gárdonyi Géza Ciszterci 

–––––––––––––––––– 

zövetség
Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium részére, valamint 100 kanadai dollár adományát, mellyel diákszövetségünket 
támogatták. Diáktársaink hasonló összegű adományt juttattak a többi ciszterci iskolák és diákszövetségek részére. Isten áldja 
meg őket nagylelkűségükért! 
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Elbúcsúztunk Hibay Györgytől 
 
2006. július 20-án, életének 83. évében Egerben elhunyt dr. Hibay György diáktársunk. 
1923. szeptember 29-én született Egerben, ahol családja három évszázadon keresztül 
városának megbecsült polgárai, értéket teremtő és megőrző iparosok, orvosok, 
gyógyszerészek voltak. Édesapja a város szeretett orvosa – nevét utca örökíti meg –, 
hívatásának áldozataként fiatalon halt meg. Gyurka 1933–1941 között a Szent Bernát 
gimnáziumban végezte középiskoláját, nevét mindig a vastagbetűsek között találjuk. Jó 
páran emlékezünk cserkészként végzett lelkes munkájára. A cserkészfogadalom szavait – 
„híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, hazámnak, és embertársaimnak 
tartozom” – élete vezérfonalának tekintette. Érettségi után a jogászpályát választotta, de 
már egyetemi évei alatt is dolgoznia kellett. Munkás életének javát Budapesten töltötte, 
nyugdíjba vonulása után azonban visszatelepült szeretett városába, hisz szíve mélyén 
mindig egri polgárnak érezte magát. Szülővárosa is becsülte hűségét, és a fertálymesterség 
újraindulásakor elsők között választotta e tisztségre. Az újjászerveződő Ciszterci 

Diákszövetségben is tisztséget vállalt, és fáradhatatlanul munkálkodott szeretett iskolájának érdekében. 
Mindenek felett szerette családját, otthonát, hatvan éven át élt hitvesével, Alíz asszonnyal. Két leánya, négy  unokája és 
hét dédunokája emlékezik rá. 

A Hatvani temetőben helyezték örök nyugalomra. A temetési szertartást Valuch István apát-kanonok végezte, aki 
imádságos szavakba foglalva méltatta életpályáját. Oláh Gyula diák- és cserkész társai nevében, Egres Béla a 
fertálymesterek képviseletében köszönt el Hibay Györgytől, az egri polgártól, a negyedmestertől, egy igaz embertől. 

 
* * * 

H A L O T T A I N K 
 
 

Dr. Horvát Olivér Adolf OCist életének 100. évében augusztus 17-én hunyt el zirci anyamonostorban. 1907. 
március 6-án született a Sáros megyei Girálton. 1924-ben novícius, 1929-ben áldozópappá szentelték. 1931–1948 
között a pécsi Nagy Lajos Gimnázium tanára volt, majd a szétszóratás utáni években több középiskolában tanított. 
Számos kitüntetés birtokosa, címzetes egyetemi tanár, és a biológiai tudományok doktora. 

 
Sulyok János Ignác OCist életének 96. évében szeptember 6-án hunyt el a zirci anyamonostorban. 1911. január 11-

én született Székesfehérvárott. 1929-ben lépett a Rendbe, 1935-ben szentelték áldozópappá. Ignác atya 1938–48 között 
a bajai III. Béla gimnáziumban tanított. A szétszóratás után lelkész, majd püspöki levéltáros, könyvtáros. 1991–2000 
között az új életre kelt Zirci Apátság perjele. 

 

Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk: 
 

Bodnár László (1940) – Miskolc Kovács József (1950) – Budapest 
Barankay Gyula dr.(1951) – Eger Komáromy József dr. (1937) – Budapest-Eger 
Nagy Sándor (1943) – Mezőkövesd –Eger Morgós Jenő dr. (1944) – Budapest 
Dr. Hibay György (1941) – Eger Zenthe (Rameshofer) Ferenc (1938) – Budapest 
Dr. Vágó László (1941) – Szolnok 

 

Requiescant in pace! 
______________________________________________________________________________ 
 

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál! 
 Homonnay József, 3300 Eger, Tittel Pál u. 6. fsz. 2. 

tel.:(36) 413 482 ill. Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók Béla út 25. III. 5/A tel.:(1) 386 2295  vagy  
E-mail: olah@hcbc.hu – címére. 

 

Az Egri Fehér/Fekete utolsó számai a világhálón is olvashatók a http://egri-fefe.atw.hu honlapon. 
Tervezzük az eddig megjelent összes lapszámnak a honlapra való felvitelét. 

A honlap készítője és gondozója a szerkesztő unokája, Oláh Tamás.  
 

 

Az Egri FEHÉR/FEKETE alapítója és kiadója a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya 3300 Eger, Széchenyi utca 17. 
Megjelenik ez évben Húsvét, Veni Sancte és Karácsony idején 

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

 

 

mailto:olah@hcbc.hu
http://egri-fefe.atw.hu/

	Ff_06_2a.pdf
	 
	 BETEMETETT LÁBNYOM 
	Ágoston Julián
	 
	SORSOM 
	Vidor atya fizikai kísérletei 
	Nem fáradsz-e reám mosolyogni, ha csüggedek, és ha 
	     Megszédít a gond, tűrni szeszélyeimet? 
	Nagy feladás vár rád: fiatal szívednek erényét 
	     Tenni napúl megtört életem árnya fölé.        Vörösmarty
	Apollinaire: Madár dalol 
	Ford.: Radnóti Miklós
	 




	Ff_06_2b.pdf
	Megtartottuk a „Ki mit tud?” általános iskolásoknak kiírt verseny döntőjét matematika, magyar nyelv, angol és német nyelv tantárgyakból. 

	Ff_06_2c.pdf
	A kunszentmártoni tapasztalat 
	Egy rövid látogatás Budapesten 
	Egy találka, mely örökre elmaradt 
	Az utolsó rövid látogatás Zircen 
	Az indulás napja 
	Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk: 



