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a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola hírei 
 

 

KÖZGYŰLÉSÜNK és TALÁLKOZÓINK 2007-ben 
 

Jó kezdeményezésnek bizonyult három évvel ezelőtt 
diáktársunk,  Pók Tibor  javaslata: minden tanév vége felé 
közös szentmisére jöjjenek össze az öregdiákok, hiszen a 
lassan elfogyó osztályok már nemigen tartanak találkozó-
kat. A kezdeményezést folytatva  Kovács Endre , szövetsé-
günk elnöke idén is hívott mindnyájunkat. A Diákszövet-
ségünk elnöksége a találkozót összekötötte a már esedékes 
közgyűléssel.  

Július 7-én a közös szentmisén ismét megtelt templo-
munk. A közös szentmisén együtt celebráltak dr. Kerekes 
Károly ny. apát, és dr. Gonda Imre, Deli János, Jéger 
Károly, dr. Zsurkai János diáktársaink. A templomból a 
diákkorunkból ismert útvonalon – a sekrestyével szembeni 
termen keresztül – átvonultunk az iskolába. Itt mindnyájan 
megcsodálhattuk a szépen felújított folyosó falain elhelye-
zett tablóinkat, a régi iskolazászlót, és volt tanáraink képeit.  

Mielőtt a közgyűlést elkezdtük volna a régi I. osztályos 
teremben, dr. Pisákné Balogh Éva igazgatóasszony szólt az összegyűlt öregdiákokhoz. Igen meggyőző helyzetértékelést hallot-
tunk az iskola mai helyzetéről és terveiről, melyet a jelenlevők lelkes tetszéssel fogadtak. S mint később az igazgatóasszony hoz-
záfűzte: „Bízom benne, hogy a találkozás egy további gyümölcsöző együttműködés kezdete volt. Kértem Kovács Ottó tanár urat, 
hogy beszélje meg a diákszövetséggel az osztályok patronálását, alakítsák ki az osztályfőnöki órák látogatásának rendjét.” 

 

RÉSZLETEK AZ IGAZGATÓI TÁJÉKOZTATÓBÓL 
 

Nehezíti munkánkat a társadalomban eluralkodó erkölcsi válság. Azt tapasztaljuk, hogy tavaly ősztől átszakadt a társada-
lom erkölcsi gátja. Sajnos az iskolánkba is beáramlik az értéktelenség, az erkölcstelenség, amit mi szeretnénk kívül tartani. 
Nagyon figyelünk arra, hogy ebben az iskolában rend és fegyelem legyen. A közelmúltban hallottam egy prédikációban, hogy 
a ciszterci iskolában fegyelemmel és kegyelemmel neveltek, – mi is erre törekszünk. Ma is ilyen alapokra lehet építeni a tanító 
munkát. Az iskolánkban tanuló diákok elfogadják és betartják az általunk közvetített keresztény értékrendet és fegyelmet, de 
az iskola falain kívül már nem ennek megfelelően viselkednek. Ez aggaszt bennünket. 

 
Jöjjönek el az osztályfőnöki órákra! 

Arra kérem önöket, hogy segítsenek bennünket. Jöjjönek el az osztályfőnöki órákra, beszéljenek a diákoknak az egykori 
ciszterci iskoláról, a ciszterci szellemiség embert formáló erejéről. Vállalják fel egy-egy osztály patronálását. Önök már elér-
ték a „bölcsesség” korát, ezért hitelesen tudnak szólni arról, hogy a ciszterci atyáktól kapott útravaló mire volt elég az önök 
életében. Tantestületünk minden tanára nap mint nap elmondja diákjainknak, hogy mi a helyes magatartás, viselkedés és 
értékrend, de amikor kimennek az iskola kapuján, mással találkoznak. Mi úgy gondoljuk, hogy nekünk kötelességünk nap 
mint nap az igazságra és az egyetemes értékekre felhívni a figyelmet, de a választás joga már a diákoké. Abban bízunk, hogy-
ha diákjaink megtapasztalják a jót és a rosszat egyaránt, különbséget tudnak majd tenni az értékes és az értéktelen között, és 
mint ahogy önök is, tiszta forrásból merítenek. 

Az önökkel való találkozás arról győzött meg engem, hogy az egykori ciszterci diákok is ilyen tiszta forrásból merí-
tettek, ezért járnak ide vissza olyan nagy szeretettel.  
 

 
A TARTALOMBÓL 

Beszámolók 2007 évi érettségi találkozókról
Húsvéti Sándor: Egy hajdani ministráns emlékezik…
Emléktöredékek Kádár László Gábor egri érsekről 

Egy tanulmányút kezdete – IV. rész 
Emlékezzetek és emlékeztessetek… 
hírek...hírek...hírek... 

EZ TÖRTÉNT a Gárdonyiban 2007 Húsvéttól Veni Sanctéig…  
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Nemcsak a falakat kellett építeni, hanem a tanulók lelkét is  
Éppen tíz éve lesz annak, hogy ezt az iskolát a ciszterci rend visszakapta. Tíz évre visszatekintve azt kell mondani, hogy 

az idő gyorsan elröpült, nagy része építkezéssel telt el. Az épület igen rossz állapotban volt, amikor visszakerült a ciszterci 
rend birtokába. Nemcsak a falakat kellett építeni, hanem a tanulók lelkét is. Ez utóbbi sokkal nehezebb volt.  

A falakat, az épületet látják,. Hogy a gyerme-
kek lelkében mit építettünk fel, azt akkor fogják 
látni, ha eljönnek az osztályfőnöki órákra, sze-
mélyesen találkoznak a mai ciszterci diákokkal. 
Biztos vagyok benne, hogy Önök tudnak útravalót 
és hiteles mintát mutatni nekik. Tegyék ezt meg! 
Tegyék könnyebbé a munkánkat! 
Ami a jövő építkezését illeti, tovább szeretnénk   
erősíteni gyermekeinkben a keresztény értékrend 
elmélyülését. Mert azt már elfogadják, hogy úgy 
kell köszönni: ”Dicsértessék a Jézus Krisztus!” –, 
de nem látom azt, hogy egész életüket áthatná a 
keresztény életvitel. Sokszor úgy érzem, hogy én 
kevés vagyok arra, hogy a keresztény életvitelt 
kialakítsam és elmélyítsem bennük. Ehhez atyák 
is kellenek, ehhez több hiteles ember kell. Erre 
kérem a főapát urat, ezért imádkozom, s kérem az 
Istent, küldjön nekünk olyan embereket, akik a 
keresztény értékrendet teljes egészében át  

   tudják adni a diákjainknak. 
Új tornatermet fogunk építeni  

Legfontosabb feladatom a közeljövőben, hogy egy új, kétszintes tornatermet építsünk. A jelenlegi tornaterem elavult, kor-
szerűtlen, lassan életveszélyessé válik. Diákjaink egy része a folyosón tornázik. Két éve küzdünk a tervezés munkálataival. 
Sajnos a műemlékvédelmi hivatal nem engedélyezte, hogy a főépület magasságához fölemeljük a tornatermet, véleményük 
szerintük akkor az túl nagy tömeg lenne. Így a tornaterem szintjét kell lesüllyeszteni, ami a kőzetvíz miatt többletmunkát és 
többletkiadást eredményez. Jelenleg ott tartunk, hogy az engedélyt megkaptuk, várhatóan szeptember végén megkezdődik a 
tornaterem építése. Köszönöm a főapát úrnak, hogy jelentős összeget bocsátott a rendelkezésünkre a tornaterem építéséhez. 
Az iskola költségvetésével 6 éve takarékoskodunk, így sikerült 100 millió forintot összegyűjteni. A vízelvezetési munkálatok 
miatt ez a pénz valószínűleg nem lesz elegendő, ezért tovább folytatjuk a pénzgyűjtést. Kérünk mindenkit, hogy ha teheti, 
támogassa iskolánk tornaterem építését.  

Mindenféle segítséget szívesen fogadunk. Örömmel és köszönettel fogadtam a hírt hogy, Bartha István diáktársuk felaján-
lotta közvetítését annak érdekében, hogy az építkezéshez szükséges téglát ingyenesen megkapjuk. Köszönöm, hogy eljöttek és 
meghallgattak. Kérem, jöjjenek máskor is, szeretettel fogadjuk önöket. 

Az iskola falainak építése mellett egy pillanatra sem feledkezünk meg diákjaink szellemiségének építéséről. Dobó István 
szavaiból tudjuk, hogy az erő nem a falakban, hanem a védők lelkében van. Ennek az iskolának az ereje is tanáraink és diákja-
ink lelkében található.  

*** 
A Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának (CDEO) XI. Közgyűléséről 

A betegsége miatt távollévő dr. Kovács Endre elnök megbízásából dr. Zsurkai János ny. plébános diáktársunk köszöntötte a 
közgyűlés résztvevőit. Külön megemlékezett a jubiláns, 70, 60, 65 és 55 éve végzett osztályokról, majd a közgyűlés levezető 
elnöke, Oláh Gyula diáktársunk előzetes tájékozódás alapján előterjesztette javaslatát az új elnökségre. Kiegészítésül dr. Mol-
nár Miklós dr. Pisákné Balogh Éva, a Gárdonyi Gimnázium igazgatójának megválasztását javasolta a CDEO tiszteletbeli 
társelnökként, továbbá előterjesztette javaslatát a Felügyelő Bizottság tagjaira. A Közgyűlés a kiegészített javaslatot egyhan-
gúan, tartózkodás nélkül elfogadta. 
A CDEO elnökségének tagjai: 

Tiszteletbeli társelnökök: 
 
 

Elnök: 
Ügyvezető elnök: 

Ügyvezető elnökhelyettes: 
Alelnökök: 

Titkár: 
Jegyző: 

Gazdasági vezető, pénztáros: 
Iskolai összekötő: 

ACDEO Felügyelő Bizottság tagjai: 

Dr. Seregély István ny. egri érsek  
Keszthelyi Ferenc Jeromos OCist ny., megyéspüspök  
Dr. Pisákné Balogh Éva, a Gárdonyi G. gimn. igazgatója 
+ Dr. Kovács Endre Gergely OCist., ny. püspök 
Dr. Molnár Miklós ny. orvos 
Dr. Kovács Jenő c. egyetemi tanár 
Dr. Kerekes Lajos ny. bírósági elnök; Dr. Renn Oszkár ny. gépészmérnök 
Szemző Gyula ny. műszaki előadó 
Homonnai József ny. tanár, 
Czél Iván gazdasági szakember, 
Kovács Ottó tanár  
Oláh Gyula ny. gépészmérnök (elnök), Bartha István ny. banki o.v. 
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Beszámolók a 2007. évi érettségi találkozókról 
 

 

70 és 65 éve végzett – jubiláns – osztályokról 
a múlt években is külön megemlékeztünk, 
számba véve és köszöntve a ma is élő tagjaikat. 

Jubilánsaink a közös találkozón, július 7-én:  
Károly apátúr 70, öccse Lajos  65 éve érettségiztek 

A 70 éve végzettek közül – kiknek osztály-
főnökük Sántha Olivér, Baghy Osvát voltak – a 
július 7-i összejövetelünkön megjelent dr. 
Pataky Árpád és az osztállyal öt éven át együtt 
járt dr. Kerekes Károly ny. zirci apátúr. Rajtuk 
kívül a következő ma is élő diáktársainkról tu-
dunk: Várszegi (Trein) Zoltán, ebbe az osztályba 
járt Andrássy János, az I–VI és Szegő Ferenc, a 
III–V. osztályokban. 

 

A 65 éve érettségizettek közül – Tobákos 
Kilit osztálya – dr. Forgács Mihály, dr. Kerekes 
Lajos, és dr. Szalóczy György jelentek meg a 
találkozón, a közös találkozón. Rajtuk kívül a 
következő ma élő diáktársainkról tudunk: dr. 
Acsádi György (USA), Kruppa Zoltán Dénes, 
Kurczveil Ödön, Mészáros  János [?] (Ausztrá-
lia), Somos János. 

Dicsérettel kell szólnunk az osztály elhunyt 
tagjainak az özvegyeiről, akik a közösség szel-
lemét őrizve szervezték a találkozókat. Berta 
Ferencné Magdi, Detky Barnabásné Edit, Érsek 
Dénesné Jutka, Farkas Endréné Magdi, 
Koroncai Ádámné Éva, Lukinics Lászlóné Pipi, 
Molnár Tamásné Márti, Nyizsnyászky Tiborné 
Gabi, Szikora Mihályné Otti, Wahlner Aladárné 
Irike, Wolszky Lászlóné Anikó és a fő szervező 
Nagy Ivánné Cini és az őt mindenben 

 segítő lánya Györgyi.  
 

* * * 
62 évesek – (1936–1944) – Falubíró Győző osztálya 2007. július 7-én tartotta találkozóját Egerben.  
Sajnos halottaink száma ismét nőtt: Dobrányi Laci és Versényi Gyurka és Horváth Lajcsi egy éve még – lélek-

ben – velünk voltak. A távollevők legtöbbje jelzést adott, így majdnem mindenki „igazoltan” volt távol.  
Akik ott voltak: Fügedi István (Budapest), Lieszkovszky Gyula és felesége, Marcsi (Budapest), Mohi György 

(Budapest), Oláh Gyula és felesége, Mandi (Budapest) és a házigazda: Tóth Ferenc és felesége, Margó (Eger). 
Akik hírt adtak magukról: Grenda Bandi, Intze Pista, Kakuk Jenci mozgásukban igen korlátozva, nem tudtak 

eljönni. Juhász Tibi Nizzából, Kékesi Gyurka Torontóból küldött levelet. Kis Pista eljövetelét bizonytalannak ítélte, 
és sajnos nem is jött el, Papp János, alias „Jim” sem tudott eljönni, őt is mozgásszervi betegsége akadályozta. Sági 
Lali jókívánságait küldte Zánkáról. A júliusi forró nyárban Sávoly Titi és Turcsányi Tibi sem vállalkoztak az útra 
(jövőre hűvösebb időpontot kell választanunk), Szemerédi Dini telefonon jelentkezett, de Tatabányáról a hosszú útra 
ő sem vállalkozott. Székely Gyurka ugyan ígéretes levelet küldött, de sajnos nem jött el Egerbe. Örültünk Tóth 
Albin és Lőcsey Iván levelének is. Kalapos Jóskától, Szabó Gábitól nem jött válasz, Oláh Elemér meghívóját 
visszahozta a posta. 

A közös mise után meghallgattuk az igazgatóasszony tájékoztatóját és részt vettünk a Diákszövetség közgyűlé-
sén. Baráti beszélgetésre és ebédre a közeli Szanthofer étterembe ballagtunk át.                         (Oláh Gyula) 
 

60 évesek – (1939–1947) – Vajk Atanáz osztálya 2007. május 21-én tartotta találkozóját Egerben. 
Igen, bármennyire is hihetetlen, de már 60. éve annak, hogy nagy tervekkel és lelkesedéssel elhagytuk az Alma Ma-

tert. Most ismét összegyűltünk, hogy a nagy sikerek és tragédiák után ismét együtt lehessünk. 
Nem kis gonddal fogtam a szervezési munkához, mert előrehaladott korunk és az elhatalmasodott érdektelenség mi-

att azt hittem, hogy csak kudarc lesz a munka eredménye. Figyelembe véve, hogy már sokan végleg eltávoztak, és a 
még életben levők is messzi országokban élnek, mindez nem egyszerű feladatnak ígérkezett. 

Az információkat kutató levelemet 28 diáktársamnak küldtem meg, melyre 26 válasz is érkezett. Az a hatalmas lel-
kesedés és összetartozás ami a válaszlevelekből áradt, azonnal eloszlatta minden aggodalmamat. 
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A szervezés további eseményeiről nem szólok, mert az eredmény mindent megvilágít és igazol. A találkozón ugyan-
is 21 volt diák, 12 feleség, 7 özvegy és 8 vendég volt jelen. 

A teljesség kedvéért a vendégek kivételével, felsorolom a megjelenteket: Bérces Imre feleségével, Bódvai Vince fe-
leségével, dr. Bordás Béla, vitéz Botár Elek feleségével, Bőjte Tamás, Endrényi Olivér, dr. Fazekas István feleségével, 
Raggambi Fluck Ottó feleségével, Gajotto Silvio élettársával, dr. Gál József, dr. Goots László feleségével, Győry Iván 
feleségével és lányával, Ignácz Lajos fiával, dr. Kertész Pál, Kiss j. Ferenc lányával, Mischinger Gábor feleségével, 
Mohai Lajos feleségével, Pázmándy István feleségével, Spolecnyi Sándor, Szommer István, Tóth Bendsa Andor felesé-
gével, valamint Simon Istvánné, dr. Egres Jenőné, dr. Elek Emilné, dr. Juhász Lászlóné, Kádár Emilné fiával, Szelényi 
Györgyné, Toronyi Józsefné. 

A ciszterci templomunk előtt régen nem látott lelkesedéssel gyülekeztünk, majd a program szentmisével kezdődött, 
amit diáktársunk, dr. Gál József apát úr celebrált orgonakísérettel. Szentmise után dr. Pisákné Balogh Éva igazgatóasz-
szony kalauzolt el minket a régi gimnázium épületében, ahol megtekintettük a folyosón kiállított tablónkat és a régi 
tanáraink fényképkiállítását. Ezek után az igazgatóasszony adott rövid ismertetést a gimnázium jelenlegi helyzetéről. Az 
igazgatóasszonynak ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az önzetlensegítségéért. 

Ezek után a primusz udvaron átsétálva gépkocsikkal a Hatvani temetőbe mentünk, ahol a Ciszterciek sírboltjánál két 
koszorút helyeztünk el tanáraink és a már eltávozott osztálytársaink emlékére. Itt osztálytársunk dr. Gál József apát- 
tartott rövid kegyeleti megemlékezést. 

Végül a szépasszonyvölgyi Kulacs csárdába indultunk, ahol egy pohár pezsgővel köszöntve egymást, névsorolvasás 
következett, majd minden osztálytársunk sorsáról röviden tájékozódhattunk. Fél kettő táján tálalták az ebédet, utána a jó 
egri fehér és vörös bor mellett folytatódott a baráti beszélgetés, melynek hangulata a vidámság, egymás iránti megbe-
csülés és az összetartozás régen nem tapasztalt összhangját sugározta. A messzebbre utazók nehezen váltak meg a társa-
ságtól. Akiknek nem kellett elutazni, estig kitartottak. Mindnyájan egyetértettünk abban, hogy az utóbbi harminc év 
legjobban sikerült találkozóján vettünk részt, és az ilyen találkozót három év múlva meg kell ismételni. 

(A beszámolót összeállította Mohai Lajos) 
 

Néhány gondolat Vajk osztályfőnök úr ballagó osztályának 1947 májusában adott útravalójából: 
 
„Fiúk! Ti most küszöbön álltok! Mögöttetek nyolc év emléke, előttetek az élet. Bár egy ajtót hagytatok el, 

gyermek és serdülőéveitek műhelyét, s bár a küszöb átlépése után másfelé ágazik mindőtök útja, azért én mégis 
azt mondom, hogy utatok egyenes. 

Az emberek igen kicsiny hányada örvendhet azoknak a javaknak, melyek a ti rendelkezéstekre állottak. Mert 
ne felejtsétek el: nyolc hosszú esztendő alatt az iskola minden tanára értetek fáradott, nektek segített, a ti keze-
teket fogta, a ti lelki javaitok megszerzésén munkálkodott akkor is, mikor az oltárnál misézett s akkor is mikor a 
katedrán beszélt. Éppen azért nektek mégsem szabad fölényesen felülről nézni az embereket. Vessétek össze 
magatokat, a szerencséseket, az élet mostoha fiaival, s úgy lépjetek ki ezen a kapun. Tudjátok meglátni az üvöl-
tő szegénység mellett a szerény és finoman hallgatag lelki gazdagságot. Ha a szegényeket úgy tudjátok felka-
rolni, istápolni és tanítani, s ha a gazdagoktól úgy tudtok kérni, ahogy azt Krisztus tette, nem féltelek benneteket: 
utatok egyenes marad.  

S most fáj a búcsúzás az iskolapadtól, s ha azt mégegyszer utoljára végig tudjátok simogatni, ha a ciszter 
sapkát nem dobjátok hetyke gesztussal a sarokba, hanem elteszitek szépen fiókotok mélyére, ha a kis kápol-
nánk illatos csendjére visszaemlékezve, – hová nehéz órák előtt még nehezebb izgulással besurrantatok – az 
örömök boldog perceiben és más kápolnákban is megérzitek a krisztusi szeretet vigasztaló melegségét, nem fél-
telek benneteket, utatok egyenes marad. 

S ha a diákcsínyek jóízű emléke mellett tanáraitok iránt a köteles tisztelet és a hálás szeretet érzése nem 
halványodnak el bennetek, a szeretetet hirdető Szent Bernát szobornak – mely nemcsak kőszobor, de igenis élő 
szimbólum, melynek hangja ez épületnek minden zugában meghallható –, mondom, ha ennek a szobornak leg-
alább a sziluettjét meg tudjátok őrizni lelketekben, nem féltelek benneteket, utatok egyenes marad. 

Hát most búcsúznunk kell: menjetek, de ne gondoljátok azt, hogy örökre elválunk. Emléketek továbbra is itt él 
e falak között és azt hiszem, az emlékezés titeket is megragad csodálatos szelíd erejével majd sokszor, s akkor 
ez az erő, úgy gondolom, újra boldog, gondoktól mentes gyermekiesen tiszta embereket varázsol belőletek. – 
Tudjatok sokszor gyermekek, gyermekiesen tiszták lenni. Ezt kérem is tőletek, és kívánom is nektek, fiúk! a 
gyermekség varázsa sok férfiterhet megkönnyít.. 

Most elballagtok, mert megerősödtetek arra, hogy felvehessétek az élettel a harcot. Csak egyre kérlek 
benneteket: maradjatok mindig a kapun túl is azok és olyanok, mint amivé és amilyenné ebben a gimnáziumban 
érlelődtetek. Akkor minden bizonnyal hiszem és hisszük, hogy utatok egyenes marad.” 

(Vajk osztályfőnök úr gépiratát Simon István őrizte meg, kinek özvegyétől Bőjthe Tamás vette át a 60 éves találkozón.) 
 

58 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 19-én Egerben tartották az 58. éves találkozójukat, illetve talál-
koztak azok a diákok is, akik 1941 és l949 között osztálytársak voltak. 

A találkozás a korábbi évekhez hasonlóan a Dobó téren, a minorita templom előtt kezdődött. Szokás szerint 10 órakor 
meglátogattuk az altemplomban nyugvó, minket minden évben tanító, tisztelt és szeretett tanárunk, két évben osztályfő-
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nökünk dr. Habis György tanár Úr sírját. Itt mondtunk köszönetet és fejeztük ki hálánkat Neki és a név szerint felsorolt 
volt tanárainknak, akik szerte az országban és a világban nyugszanak és imádkoztunk értük. 

A sírlátogatás után átsétáltunk a ciszterci templomba, ahol két volt diáktársunk, Veres Árpád és Zsurkai János közö-
sen mutattak be szentmisét meghalt és élő tanárainkért, meghalt és élő diáktársainkért és a hozzátartozóikért. 

A meghitt hangulatú misén tartalmas és szép szentbeszéddel Veres Árpád osztálytársunk ajándékozott meg minket. 
A virágokkal díszített templomot Rácz Pelbárt perjel úr bocsátotta rendelkezésünkre. Ezúton is köszönjük. 

A sírlátogatásra és a szentmisére eljött és jelenlétével az emlékezés hangulatát emelte Habis tanár úr kedves felesége 
Magda asszony. Köszönjük fáradtságát! 

Mise után felkerestük a gimnáziumot. Örömmel konstatáltuk, hogy az épület visszanyerte régi, patinás szépségét, is-
mét megvan a primusz udvar. A földszinti folyosón sorakoznak a volt nagynevű ciszterci tanárok fényképei, és méltó 
helyre kerültek a megmaradt és rekonstruált érettségi tablók. 

Mivel az iskolában rendkívüli tanítási nap volt, beszélgetésre a dísztermet kaptuk meg, mely régen a rajztermi órákat 
szolgálta. Igazán kellemes meglepetés volt, hogy az iskolához méltó, belsőépítészetileg szép és ízléses dísztermet alakí-
tottak itt ki. 

Egy kellemes beszélgetés után az eljött családtagokkal átmentünk a gimnázium szomszédságában lévő Szanthofer 
étterembe, ahol kellemes kerthelyiségben ízleltük meg a most is ízletes és bőséges kínálatot. 

A találkozón részt vettek: v Botár Sándor, Böjthe Laci és kedves felesége, Fecske Laci, Fikár Laci és kedves felesé-
ge, Kékesy Tibi, Kovács Jenő és kedves felesége, Molnár Laci, Nickl Karcsi, Póta Béla, Szalmási Pali, Szedlacsek Jós-
ka, v Szemző Gyuszi, Veres Árpád és Zsurkai János. Kimentették magukat: Homonnay Tibor, Kovács Géza, Pozder 
Miklós, Tanyi Laci.  

Szomorúan vettük tudomásul, hogy az elmúlt találkozó óta meghalt Bánházi Jancsi és Varga Béla. Nyugodjanak bé-
kében! Egy év múlva reméljük újra találkozunk.               A beszámolót összeállította dr. Póta Béla 

 
56 évesek – (1943–1951) – dr. Ágoston Julián (I-V.) osztálya június 30-án tartotta érettségi találkozóját Egerben. Mi 

belekerültünk az államosításba, egy évet a Gárdonyiba, két évet a Dobó I. Gimnáziumba jártunk és ott is érettségiztünk. 
Ciszterci indíttatásunk, az iskolában kapott szellemi, erkölcsi neveltetésünk eredményeként Alma Materünknek mindig is a 
Ciszterci Szent Bernát Gimnáziumot tartottuk. Találkozóinkat is ott rendeztük, ezt a Dobósok is elfogadták.  

Az ötven éves találkozón a felgyorsult elöregedés, létszámcsökkenés miatt úgy döntöttünk, hogy az elkövetkezőkben 
minden év júniusának utolsó szombatján találkozunk, melyre értesítés nélkül mindenki hivatalos. 

Ez volt most esedékes június 30-án szombaton. A Barátok (Ferencesek)) Rendházában gyülekeztünk, majd 10órakor 
átmentünk a templomba ahol osztálytársunk Valuch István plébános, apátkanonok mutatott be hálaadó szentmisét, szentbe-
szédében megemlékezve elhunyt tanárainkról és osztálytársainkról. 

Szomorú aktualitást adott találkozónknak, hogy összejöveteleinknek mindig otthont adó Valuch Pista 75. életévét be-
töltve szolgálata alól felmentést kapott, és augusztus 1-jével Miskolc mellé, Helyőcsabára a papi otthonba költözik. 

A szentmise után átmentünk a rendház volt éttermébe, közösségi termébe, ahol Pista barátunk fejedelmi vendéglátás-
ban részesített bennünket. A szép nyári napon, az ódon öreg falak, boltívek nyújtotta kellemes környezetben sokáig elbe-
szélgettünk, örültünk egymásnak. Mindenki beszámolt az elmúlt év történésiről, mely többnyire már gyermekeink, unoká-
ink és romló egészségi állapotunkra vonatkozott. 

Sajnos a vártnál kevesebben jöttünk össze, többek eljövetelét romló egészségi állapota akadályozta. Így Marczis Döme 
váratlanul kórházi ápolásra szorult, Dr. Csikváry Pistát kisebb baleset érte, Vargha Laci és Kristóf Laci feleségeik gyen-
gélkedése miatt nem tudtak eljönni. Dr. Jobbágy Aladár, Kocsis Tóni, Gődl Karcsi telefonon jelentkeztek, és mindenkit 
szeretettel üdvözöltek. Váratlanul ért bennünket, hogy Kovács Béla, alias Kovax eddigi főszervezőnk nem jött el közénk. 

A találkozón részt vettek v. Bartha István és felesége, Bogdán Kálmán és felesége, Demeter László és felesége, Jé-
ger Károly, Kádár János és felesége, Kárpáti Jenő és felesége, Szemző János és Valuch István, kinek ezúton is hálásan 
köszönjük a szíves vendéglátását, a találkozók létrejöttében való tevékeny részvételét, nyugdíjas éveire jó egészséget 
kívánunk, további életére Isten áldását kérjük 

Részt vettek találkozónkon az elhunyt osztálytársaink özvegyei közül Beniczky Miklós felesége, Hegyi Géza felesége 
unokájával. Megállapodtunk, hogy az elkövetkező években minden külön értesítés nélkül csatlakozva a Diákszövetségünk 
elnökének felhívásához, és minden év július első szombatján találkozunk templomunkban 10.30-kor a szentmisén. 

v. Bartha István 
 
54 évesek – (1945–1948–1953) – is szép számmal részt vettek a közös találkozón. Ez az osztály a Dobó István Gim-

náziumban, 1953-ban, a IV. B osztályban fejezte be tanulmányait. Közülük többen az 1945–48 években a Ciszterci 
Rend egri Szent Bernát Gimnáziumba jártak, osztályfőnökük dr. Kerekes Károly volt. A közös misén a főcelebráns 
Károly apátúr szólt hozzájuk, egybefonva két iskolájuk névadóinak gondolatait, idézve Dobó Istvánnak az egri vár 
védőihez intézett szavaiból: … a falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében…, és Szent Bernát Keresztelő 
Szent János születésnapján mondott beszédéből: Tantum lucere vanum; tantum ardere parum; ardere et lucere 
perfectum. (Csak égni kevés, csak világítani hiú dolog, égni és világítani, ez a tökéletesség.) 

–––––––––––––– 
 
 
 

                                 AZ ISKOLA FOLYOSÓJÁN LÁTHATÓ TANÁRAINK KÉPEIBŐL  
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ÁGOSTON  JULIÁN 
Kalocsa, 1909. aug. 29. – 
Budapest, 1969. márc. 18. 

1933-ban tett örökfogadalmat, és 
pappá szentelték. 1934-ben dokto-
rált. 1935-ben lett magyar-latin 
szakos tanár. 1936-1948 között 
Egerben tanított, 1946-tól az ált. 
isk. igazgatója. 1950-ben Pécsről 
Kunszentmártonba száműzték, 
1951–52-ben Kistarcsára internál-
ták. Utána civil munkákból élt. 
1963-tól torbágyi iskolában tanít-
hatott. Költeményei „Fekete 
remeteségem” (1938, 1939, 1991) 
és „Kiadatlan versek” címen 
(2005) jelentek meg. 

VARGA  BENNÓ 
Eger, 1895. júl. 17. – 

Debrecen, 1964. márc. 31. 
1905–14 között az iskolánkban 
járta a gimnáziumot. 1914-től 
1918-ig hittudományi és az egye-
temen földrajzi és természetrajzi 
tanulmányokat végzett. 1918-ban 
örök fogadalmat tett, és pappá 
szentelték. Ezután egy-egy évig 
Hercegfalván, Előszálláson és 
Zircen volt segédlelkész. 1921-től 
1924-ig tanár volt Pécsett. Ekkor a 
zirci apát Egerbe helyezte, és itt 
tanított 24 éven át az iskolák 
államosításáig. 1948-ban Debre-
cenbe rokonaihoz költözött. 

KÁROLY  ASZTRIK 
Felsőberkifalu, 1895. nov. 5. – 

Békéscsaba, 1958. júl. 10. 
1914-ben lépett a Rendbe, majd 
teológiai és bölcsészeti tanulmá-
nyai végeztével 1919-ben örök 
fogadalmat tett, és pappá szentel-
ték. 1921–25-ben Zircen apáti 
jegyző és szertartásvezető. 1925-
től 1948-ig, 23 éven át az egri 
gimnáziumban mennyiségtan-
természettan szakos tanárként 
tanított. Az iskolák államosítása 
után két évig a Lajosvárosi temp-
lomban kisegítő lelkész. 1951-től 
haláláig Békéscsabán tanított a 
Vízműépítő Technikumban. 

VAJK  ATANÁZ 
Beszterce, 1908. febr. 22. –
Jászberény, 1991. febr. 13. 

1926-ban lépett a Rendbe. Hittu-
dományi tanulmányait 1930-ig 
Zircen és Budapesten végezte. 
1931-ben örök fogadalmat tett, és 
pappá szentelték. Az egyetemen 
latin-német szakból tanári okleve-
let szerzett 1933-ban. Tanárként 
1937 és 1948 között Egerben 
tudta igazán kifejteni oktatói és 
nevelői tehetségét. Diákkorától 
cserkész, cserkészvezető volt és 
maradt élete végéig. 1948-tól az 
egri egyházmegyében segédlelké-
szi feladatokat láthatott el. 

 
 
 

PATAKI  VIDOR 
Pécs, 1901. febr. 19. – 
Budapest, 1973. okt. 5. 

1918–20-ban Egerben végezte el a 
gimnáziumot. A budapesti egye-
temen magyar-történelem szakon 
végzett, magyar történelemből 
doktorált. 1925-től 1938-ig első 
kinevezése Egerbe szólt. Az egri 
vár feltárásában szerzett érdemei 
és tudományos munkássága által 
iskolája is, Rendje is gazdagodott. 
1938–48 között Budán tanított. 
Történelmi előadásait külföldre 
sodródott tanítványai kiadták. 
1948–1971 között a budapesti XI. 
kerületben volt kisegítő lelkész. 

ERDÉLYI  GUIDÓ 
Sopron, 1893. május 14. –  

 Székesfehérvár, 1984. május 20. 
Teológiai és történelem-földrajz 
szakos egyetemi tanulmányok után 
1917-ben tett örök fogadalmat és 
pappá szentelték. 1933–1934-ben a 
pesti a Bernar-dinumban a rendi 
növendékek lelki vezetője volt. 
1934–1945 között Egerben tanított. 
1947–1949-ben pécsi egyetemi 
kollégium, a Maurinum igazgatója. 
1950–1956-ig Budapesten civil 
munkakört vállalt. 1956–1964 
között kisegítő lelkész. 1964–1974-
ig gyóntató a belvárosi Főplébáni-
án. 

FALUBÍRÓ  GYŐZŐ 
Muraszombat, 1908. nov. 10. – 

Dallas, 1975. jún. 4. 
1931-ben tett örök fogadalmat, és 
pappá szentelték. 1935-ben lett 
történelem-latin szakos tanár, majd 
Hercegfalván segédlelkész, 1938–
1944 között Egerben tanított. 
Átszervezte és vezette az iskola 
szimfonikus zenekarát és énekka-
rát. 1944–1950-ben tanár, majd 
segédlelkész, innen Kunszent-
mártonba száműzték. 1950–64 
között Vaskúton volt kántor. 1964-
ben az Egyesült Államokba utazott, 
és 1965-től haláláig a Dallasi 
Apátság szerzetese. 

RÁSSY  PAULIN 
Budapest, 1883. aug. 4. – 

Eger, 1954. aug. 5. 
Az utolsó két gimnáziumi évet 
Egerben végezte. 1903–07 között 
teológiát, mennyiségtant és termé-
szettant tanult. Ekkor örök foga-
dalmat tett, és pappá szentelték. 
1907–1915 között Székesfehér-
váron és Pécsen tanított. Az I. 
világháborúban tábori lelkész volt. 
1919–20-ban Zircen házgondnok. 
1920-ban az apát úr Egerbe he-
lyezte, itt tanított 1948-ig. Ő 
vezette a gimnázium fúvós zene-
karát és nagy létszámú énekkarát 
is. 1950-től egri rokonánál lakott. 
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EGY TANULMÁNYÚT KEZDETE (1950) – IV. rész 
Folytatjuk Nagy Menyhért Mójzes atya elbeszélését huszonegy ciszterci 1950. szeptemberi menekülésének történetéről. 
Az első három részt előző számainkban közöltük.  

 
Az első tízes csoport elindul Bécsbe 

élfelé elhagytuk a templomot, s észrevétlenül átsurran-
tunk a plébániára. A vonat indulása előtt még volt 

annyi időnk, hogy megebédelhettünk, s az elmaradt tisztál-
kodási szükségleteket is elvégezhettük. A plébánostól meg-
kaptuk az útiköltséget, s kettesével elhagytuk a plébániát. A 
plébános még azt is lelkünkre kötötte, hogy az állomáson ne 
sokat tereferéljünk: csak annyit mondjunk, hogy „Zwei 
nach Wien”. 

Johann plébános kijött a kapuig, s ott búcsúzott el a tár-
saság tagjaitól, könnyes szemmel. Ha valaki csak ránk 
tekintett, látván siralmas külsőnket, már biztosra vehette, 
hogy „szökevények” vagyunk. 

A kis motoros vonat, mely késedelem nélkül „berobo-
gott”, mindannyiunk számára kellemetlen meglepetés volt: 
a MÁV feliratot mindenki gyanakodva fogadta. Mit keres 
ez a „magyar vonat” itt, Ausztriában. Ide tévedt, vagy mi 
tévedtünk el? Még a kalauz is magyar volt! 

Személyes megfontolásokra nem volt idő, gyorsan fel 
kellett szállni, s már indultunk is. 

– Magyarország felé? Igen kellemetlen érzés fogott el, 
mert ezek után én nem tudtam, hol és hányszor kell majd 
átszállni Bécsig. Abban bíztam, hogy a többiek jobban 
tudják. 

– Megkérdezni? Mit és kitől; és milyen nyelven? A ka-
lauztól? – A német tudásomat nem lett volna célszerű el-
árulni. 

– Magyarul? – Nem lett volna okos dolog egy ilyen buta 
kérdéssel felfedni kilétemet. Figyelnem kellet tehát a többi-
eket. 

A végén Bécsben megtudtam, hogy a kalauz nemcsak a 
vonaton „kalauzolt”, hanem minket is eligazított: s amikor 
felismerte a társaság egy-két tagját, diszkréten meg is kér-
dezte tőlük: 

– Ugye maguk magyarok?  
S utána finoman tudtukra adta, hogy időben figyelmez-

teti őket, mikor kell leszállni Bécs felé. Normális körülmé-
nyek között csak egy helyen kellett volna átszállnunk, de 
Neusiedl-nél éppen azokban a napokban szedték fel a vasúti 
síneket, s emiatt egy zsúfolásig tele (szerencsére!) autóbusz 
szállította tovább az utasokat, ami Neusiedl-ben kétszeri 
átszállást jelentett; a harmadik átszállás pedig Pandorfban 
történt. 

Azt tudtuk, hogy a Pandorfon áthaladó vonatot, amely 
Hegyeshalomról jött, már a magyar oldalon nagyon tüzete-
sen átkutatták, majd az első osztrák állomáson ismét, még 
alaposabban átvizsgálták. Hanem azon az állomáson, ahol 
nekünk kellett átszállnunk, sem az osztrákok, sem az oro-
szok nem tartották már érdemesnek az ellenőrzést. 

Az utolsó átszállások zökkenőmentesen megtörténtek, s 
így vonatunk robogott Bécs felé. Abban reménykedtem, 
hogyha már többé nem kellett átszállni, ezen a vonaton nem 
érhet semmi kellemetlen meglepetés. Főleg, ha nem kell 
beszélnem! 

– Hogyan is tudnák bennem felismerni a menekültet? 

– Meglepetés? Majdnem saját magam teremtettem meg. 
Egy óvatlan pillanatban észrevettem, hogy a zakóm bal 
zsebében még mindig ott volt a magyar újságom, szépen 
összehajtva, ahogy akkoriban „divatos” volt egy újságot 
zsebben hordani. Megrettenve gondoltam a lehetséges 
következményekre; kimentem tehát a kocsiból és egy óvat-
lan pillanatban a két kocsi között ledobtam a magyar újsá-
got.  

S ha már kint voltam, kivettem zsebemből a doboz ciga-
rettát, s rágyújtottam. Hanem a doboz is magyar volt! S 
miután a cigarettát meggyújtottam, a csomagot is a két 
kocsi közé dobtam; nem akartam, hogy legközelebb megint 
magyar cigaretta kerüljön a számba, mások szeme láttára. 

Abban a pillanatban, hogy meggyújtottam, egy orosz 
katona lépett ki a kocsiból, s mintha én lettem volna az 
egyetlen személy a vonaton, akitől tájékoztatást szerezhet-
ne, azt kérdezte tőlem németül, hogy milyen messzire va-
gyunk még Bécstől. Mit sem gondolván a helyzetről, fél-
vállról azt válaszoltam neki, hogy „Ne znan”. De, hogy 
megmutassam neki, mennyire osztrák vagyok, németül azt 
vágtam oda neki: „Es gibt noch etwa vierzig km bis zum 
Wien”. Ha a mondat nem is teljesen tökéletes, gondoltam 
magamban, hadd javítsa ki ő, ha jobban tud németül, mint 
én! Hanem a válaszommal meg volt elégedve, s másra 
érdeklődése nem terjedvén ki, engem békén hagyott, s 
visszament a kocsiba. 

Megérkezünk Bécsbe 

zeptember 6-án, a kora délutáni órákban, befutottunk 
Bécsbe, a Déli pályaudvarra. Szerencsére nagy tömeg-

ben érkeztünk az állomásra, s így az orosz katonák nem 
tudtak minden utast leigazoltatni: a tömeg kisodort bennün-
ket az utcára. Ott a „D” villamosra kellett felszállnunk. 
Közben a jelszó pedig már kialakult: minden feltűnés elle-
nére „együtt kell maradnunk”. Bár már csak tízen voltunk, 
mindenhol feltűnést keltettünk. Ha nem tétovázunk, a fel-
szállás könnyen megtörténhetett, de akárhová mentünk, már 
a határ óta ránk ragadt – s ebből egy általános szokás alakult 
ki – mindig hezitáltunk, mindig haboztunk. Főnökünktől 
ragadt ránk ez a viselkedés! Soha nem tudtunk időben 
semmit elhatározni, elhatározásainkból mindig hiányzott 
egy dimenzió. 

A kalauz hölgy, akit én elegánsnak véltem, s akinek or-
cája szépen ki volt pingálva – nekem akkor nagyon feltűnt, 
hogy egy villamos kalauznő szépen fel legyen öltözve, s 
orcája ki legyen festve! – sejtette, hogy menekültek va-
gyunk, megnyugtatott, hogy ő majd megmondja, hol kell 
átszállni az „F” villamosra, amely a Boltzman Strasse köze-
lébe visz bennünket. 

Nyolcan szerencsére meg is érkeztünk egy nagyon ele-
gáns palota közelébe, ami nem a Pázmaneum volt, hanem 
az Amerikai Követség. A csoportból ketten, sajnos, lema-
radtak az átszállásnál, illetve nem is szálltak át. 

Róluk egy egész krónikát lehetne írni. Annyit megtud-
tunk, hogy amikor látták elhagyottságukat, nagyon elkezd-

D
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tek idegeskedni, bár a kalauznő nem hagyta őket cserben. 
Megmagyarázta nekik, hogy a következő megállónál még 
mindig átszállhatnak az „F” villamosra, és hogy még min-
dig odaérnek a Boltzman Strasse vidékére. Utasítását ugyan 
megértették, el is fogadták, de miután idegesek voltak, nem 
várták meg a következő megállót, hanem amikor a villamos 
lassított, ők leugrottak. Az egyik úgy gondolta, hogy ha a 
villamos előre megy, neki hátra kell ugrania. Az eredmény 
az lett, hogy mindenki nagy meglepetésére ő az utca köze-
pén szépen elterült. Szerencsére a kocsi forgalom nem volt 
nagy; különben az egész tragikusan végződhetett volna, ha 
egy autó még el is gázolja őt. 

A krónika még arról is beszámol, hogy az illető gyorsan 
összeszedte magát, felszállt az „F” villamosra, s bár volt 
neki egy átszálló jegye, biztonság kedvéért váltott még egy 
vonaljegyet. Nem volt gazdag, de ennyire még futotta neki. 

Megérkeztünk tehát a Pázmáneumba. Miután kaput nyi-
tottak előttünk, én tátogattam a számat s ékes németséggel 
kb. ezeket mondtam: 

– Zirci klerikusok vagyunk, kérem szépen, s most ér-
keztünk Magyarországról. 

– Ah! Maguk magyarok! – jegyezte meg magyarul a 
portás. 

– Így már én is jobban tudok, –  mondám magamban. 
Aztán egy kicsikét beljebb vezetett bennünket. Néhány 

perc múltán a Rektor úr is megjelent. Tőle tudtuk meg, 
hogy mi voltunk az első fecskék; idáig ugyanis abban re-
ménykedünk, hogy a többiek már régen megérkeztek. Kissé 
elszomorított a hír, de bele kellett nyugodnunk, hogy a 
többiekre még várni kell. 

Különben vágyaink beteljesedését nagylelkűen kilátásba 
helyezték; meleg fürdőt kaptunk, ami után még egy rövid 
sziesztára is lesz idő. Hozzáláttam az előkészületekhez, 
hogy amire rám kerül a sor, semmi se hiányozzék, és hogy 
senkit se várassak meg. A fürdés után mindenki ugyanazt 
hajtogatta, hogy ti. „úgy fürödtem, mint egy kacsa”. A 
fürdés teljesen új életet öntött belém. Elfeledtette velem, 
hogy az utolsó négy nap óta állandóan loholtam: semmire 
sem volt időm, de most valóban még egy kis sziesztára is 
adnak majd időt! A fürdés után mindjárt el is aludtam, s 
olyan mélyen aludtam, kb. két órát, hogy még álmodni sem 
tudtam. 

Vacsorára mindenkit felébresztettek, közösen megva-
csoráztunk, ami után elmondtuk a Completoriumot. Hanem 
még mindig csak tízen voltunk; tizenegyen hiányoztak. 

– Hová lettek? Mi történt velük? Elfogták őket? Vagy 
csak eltévedtek? 

– Majd megjönnek, mondogattuk. Még itt Bécsben fo-
gunk velük találkozni. 

Persze, mi mindnyájan meg voltunk győződve, hogy 
egynéhány napot az osztrák fővárosban fogunk tölteni, az 
Amerikai Követség árnyékában. Ők ráérnek megérkezni, 
mi meg ráérünk várni rájuk; s közben városnézéssel töltjük 
kellemes napjainkat. Semmi sem sürget! 

A császármorzsa vacsora rendkívülien ízlett, bőséges is 
volt, meg könnyű is. Hogyha minden más főztük ilyen jó, 
akkor a bécsi tartózkodást könnyen el lehet viselni. 

Bécsből hirtelen távoznunk kell 

lyen és ehhez hasonló hiú gondolatok után el lehet 
képzelni, milyen nagy volt a csalódás, amikor vacsora 

után bejelentették, hogy másnap kora reggel tovább kell 
mennünk. Az egészben nem láttunk rációt. 

– Hát nem voltunk biztonságban? Még az Amerikai 
Nagykövetség szomszédságában sem? – A tizenegy 
embernek a késése még aggasztóbbá vált. Mindenki 
gondterhelten feküdt le. Hanem lefekvés után néhány 
perccel jelentették, hogy a tizenegyből hárman mégis 
megérkeztek, köztük a Prefektus. Tőlük értesültünk, 
hogy nyolc emberre nem számíthatunk, mert őket elfog-
ták. 

Másnap kora reggel tehát csak tizenhárman indulhat-
tunk tovább. Az irányt is megszabták: Wiener-Neustadt, 
Pinggau, Fridberg, Graz, Innsbruck és Stams. 

Miért kellett olyan hirtelen elhagynunk Bécset? Azok-
ban az órákban nem volt könnyű megérteni. Nem a logika 
hiányzott, inkább a mi fantáziánknak volt nehéz elfogadni a 
valóságot, pedig az egész történet nagyon egyszerű volt. Ha 
azt a néhány embert elfogták, az oroszok azt is meg fogják 
tudni, hogy a csoport egy része Bécsben szállt meg. S ha 
Bécsben vannak, akkor csak a Pázmáneumban kaphattak 
szállást és menedéket. Ha tehát az oroszok sietnek, huszon-
négy órán belül elkaphatják az egész társaságunkat. Minden 
perc fontos volt. 

Pihenés helyett, reggel öt órakor már mindenki útra ké-
szen állt, s egy korai gyorsvonattal lementünk Wiener-
Neustadtba, onnan az orosz-angol zónahatáron kellett át-
szöknünk. Az egész ugyan cserkészkirándulásra emlékezte-
tett, de az oroszok akkor sokkal komolyabban vették zóná-
juk védelmét, mint azt az elején elképzeltük. 

A vonatról autóbuszon folytattuk az utunkat, fel a ki-
ránduló hegyekbe. Ott fentről egy nagyon szép kastély 
uralta az egész vidéket, minden bizonnyal szálloda volt. De 
ha valóban az volt, akkor nem olyan vendégekre várt mint 
mi lettünk volna. A szállodát szépen kikerültük, s kacska-
ringós kis utakon a völgy felé vettük utunkat. A völgy mé-
lyén egy patakocska jelezte a határt az orosz és angol zóna 
között. 

– A „keleti demokráciák”, gondoltam magamban, itt ér-
nek véget; kár, hogy egy ilyen patakocska nem egy-két ezer 
kilométerrel keletebbre jelzi az orosz zóna végét. 

A vezetőnk nagyon jól ismerte a terepet, minden lépése 
pontosan ki volt számítva. Néha előrement, bennünket 
hátrahagyva, s amikor megbizonyosodott, hogy mi is ha-
ladhattunk, intett, hogy kövessük. Így haladtunk egészen a 
hegy lábáig, ahol 1950. szept. 7-én, fél tizenegy előtt három 
perccel átléptük az utolsó veszélyes határt, s végre szabad 
földre léptünk. Táncolni, énekelni tudtam volna örömöm-
ben, hogy kijutottunk a „pokolból”. 

Az egyetlen gondolat, ami örömünk egét sötét homály-
lyal borította az volt, hogy azoknak a száma, akik otthon 
maradtak messze fölülmúlta a mi számunkat, és hogy a mi 
kis számunk a nyolc ember letartóztatásával még jobban 
megcsappant. Ki tudja, hány esztendeig kell majd az otthon 
maradottaknak az igát viselniök! 

I



2007. VENI SANCTE Egri FEHÉR/FEKETE 9 
 

De mi lesz a lemaradt nyolc embernek a sorsa, ha való-
ban fogságba kerültek?! Ezen a napon csak annyit tudtunk, 
hogy az osztrák rendőrség kezébe kerültek, de ha az osztrá-
kok átadják őket az oroszoknak, akkor előbb-utóbb a ma-
gyar államvédelmi rendőrség veszi át őket… 

Néhány kilométeres gyaloglás után beérkeztünk 
Pinggauba, ahonnan már csak sötétedés után érkeztünk meg 
Grazba autóbuszon. Első utunk a vasút állomásra vezetett. 

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy Innsbruckba csak 
másnap reggel megy vonat, az éjszakát tehát Grazban kel-
lett töltenünk. 

– De hol? És másnap, szeptember 8-án nagy ünnep volt, 
a Szűzanya ünnepe! Jó lett volna azt a napot már a ciszterci 
monostorban tölteni, például Stamsban. 

– Stamsban? – Az Ausztria másik végén volt! 
Hanem, Graz szépen ki volt világítva, a kirakatok ros-

kadozásig tele voltak minden jóval és széppel! Ennek elle-
nére a mi vágyaink egyszerű és alázatos nívón maradtak. A 
kirakatokat röviden ugyan megcsodáltuk, de nekünk szállás 
után kellett néznünk. A domonkosokat kerestük, mert úgy 
tudtuk, nekik nagy konventjük van Grazban. Miután egy-
szer-kétszer rossz helyre kopogtunk be, tizenegy óra felé 
rátaláltunk a domonkosok konventjére. Hosszas csengetés 
után kaput nyitottak, s mi bevonultunk, szám szerint 
tizenhárman. Egy kis gyenge vacsora után ágynak dőltünk: 
másnap egy egész napos út várt ránk. 

 
Még mindig a bizonytalanság útján Graztól Stamsig 

 
ár az ötödik napja, hogy utazom, s minden arra 
mutat, hogy még két napot fel kell vállalnom; a 

hatodik nap már biztosítva volt: egy pénteki nap, amit ki 
kellett böjtölnünk, nekem is és az egész társaságnak. 

Kisboldogasszony napján korán keltünk, misét hallgat-
tunk, kilenc órakor indultunk Innsbruckba. Úgy határoz-
tunk, hogy a vonat indulása előtt egy órával beszállunk, 
hogy jó helyet biztosítsunk magunknak. 

A vonat pontosan, menetrend szerint indult. Az út 
szépnek, kényelmesnek, de hosszúnak ígérkezett: 
tizenkét órás útról volt szó. 

Az indulás pillanatától mindnyájan el voltunk ra-
gadtatva a természet szépségétől: mintha csak azért 
szervezték volna számunkra az egész utat, hogy él-
vezzük és csodáljuk Stájerországot. Az Alpesek igye-
keztek a legszebbet nyújtani: az égig érő hegyeket 
sötétzöld fenyvesek, majd békés legelők váltogatták. 
Az egész úton szép verőfényes napsütés kísért, amit 
nagy ritkán egy kis záporeső váltott fel. Sokszor nem 
tudtuk, melyik ablakon nézzünk ki, hogy a sok szép-
ből a legtöbbet megőrizhessük emlékezetünkben. 

Az utazó közönség, rajtunk kívül majdnem állandóan 
változott, kivéve egy fiatal hölgy, aki Bruck a. d. L-ben 
szállt fel. Alajos és az én közelemben foglalt helyet. Mind-
járt mondtam Alajosnak, hogy a signorina egészen Inns-
bruckig fog bennünket kísérni. Mind kettőnkben, feltétele-
zem, felmerült a kérdés, hogyan viselkedjünk vele szemben. 

Hosszas dialógusról vagy „udvarlásról” szó se lehetett, 
hiszen nem volt közös nyelvünk. Amikor habitust kellett 
hordanom, azt tartottam, hogy az udvariaskodással vi-
gyázni kell, s nem szabad azt szabadlábra engedni. De 

némán sem nézhettük egymást órákon át: előbb-utóbb 
valamilyen formában meg kell törni a jeget. A végén ő 
kínált meg mindkettőnket cigarettával. Én egyáltalán nem 
tartottam ezt feltűnőnek, de ugyanakkor nagyon zavarba 
jöttem. Próbáltam szabadkozni, de a végén el kellett fo-
gadnom. 

Ez az egy eset megbocsátható lett volna, de Innsbruckig, 
a hosszú nap folyamán, ez többször is megismétlődött. Sőt, 
néha még nápolyival is megkínált. Magatartása egyáltalán 
nem volt kihívó, úrilány modorán egy percig sem változta-
tott. Közben kiderült, hogy kicsikét beszélt franciául, s így 
német tudásunkat elég gyakran franciával pótoltam. Érde-
kesnek találtam, hogy nagyon keveset érdeklődött kilétünk-
ről, vagy hogy honnan jövünk és hová megyünk. Egyszer 
megkockáztatta ugyan a kérdést, hogy nem vagyok-e orvos-
tanhallgató, s amikor nemlegesen válaszoltam, még egyszer 
megpróbálta a kérdést tisztázni, amire csak annyit mond-
tam, hogy egyetemi „studensek” vagyunk. 

Hans egy másik társunk volt, aki a fiatal hölgy mellett 
ült, utazásunk sok pillanatát nagyon kellemessé tette. Mint 
fiatal kamaszgyerek (tizenöt-tizenhat éves lehetett) érezte a 
helyzet komikumát: íme egy csinos fiatal hölgy két fiatal-
ember társaságában, de közöttük semmi viszony nem alakul 
ki! Gyerekes tréfáival és megjegyzéseivel gyakran megne-
vetetett bennünket. Nagyon ügyesen ő oldotta fel 
mindannyiunkban a helyzet teremtette romantikus feszült-
séget. Majdnem Innsbruckig tartott velünk. 
A mögöttünk ülő tizenegy – főleg a Prefektus! – gyakran 
igen furcsán tekintgetett felénk; egyesek talán már attól is 
tartottak, hogy az egyikünk „elkallódik” a fiatal hölgy va-
rázslatos világában és kiválik a sorból… Az bizonyos, hogy 
a helyzet hasonlított minden mozzanatában a tipikus érzel-
mi kalandokhoz, amelyek utazások alkalmával jönnek létre, 
s szűnnek is meg. Egy alkalommal a prefektus atya meg is 
látogatott bennünket, s azt kifogásolta, hogy sokat dohány-
zunk, ami igaz volt. Mentségünkre szolgát, hogy „muszáj” 
volt szívnunk, mert állandóan kínált bennünket. Arról vi-
szont nem tehettünk, hogy együtt utazunk, hiszen ő „utá-
nunk” jött. S különben is, egy fiatal csinos hölggyel utazni, 
elvégre nem volt olyan ördöngös dolog. De hogy is hívták? 
Sajnos még a nevét sem jegyeztem meg. Ha legalább a 
címét jegyeztem volna fel, később megírtam volna neki, kik 
voltunk és mik lettünk. 

M 

Ilyen kis incidensek után érkeztünk meg Innsbruckba ti-
zenkét órás utazás után, holt fáradtan és éhesen, hiszen 
egész nap csak azt ettem, amit a fiatal hölgytől kaptam, 
néhány nápolyi szeletet. Többször gondoltam rá, talán azért 
tömött cigarettával, mert látta, hogy semmink sem volt, s 
annyi ennivalója nem volt, hogy bennünket eltartson. Fur-
csának vélhette, hogy ezek az emberek hosszú órákon át – 
egész napon át! – semmit sem ettek. 

Első szállási lehetőséget a premontrei rendházban keres-
tük. Az állomáshoz nagyon közel volt a házuk, s így, csodák-
csodájára, egyenesen odataláltunk. Hárman mentek be szál-
lást kérni, mi többiek kinn vártunk az udvaron. Tíz perces 
várakozás után a helyzet gyanúsra fordult: talán zárt ajtókra 
találunk. Míg mi kinn folytattuk a diskurálást, a követek, egy 
fehér reverendás premontrei kíséretében végre megjelentek. 

 

Folytatjuk. 
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EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN 
HÚSVÉTTŐL – VENI SANCTÉIG 

ÁPRILIS 
6–10. Tavaszi szünet. 
12–13. Diáknapok. 
17. Réti Árpád színművész rendhagyó irodalomórája a költészet napja alkalmából. 
25. A holokauszt-emléknap alkalmából a 11. évfolyam tanulói megtekintették a Hibay Károly utcában 

lévő zsinagógában megrendezett emlékkiállítást. 
26. Az esti tagozat vizsgáinak záróértekezlete.  

A Bartakovics Béla Művelődési Központban a Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszerta-
ni Intézménnyel közös jótékonysági műsor. 

28. Iskolánk Köves Eszter tanárnő által vezetett diákszínjátszó csoportjának előadása a Forrás Szabad-
idő Központban. 

MÁJUS 
2. Az érettségi felügyeletével, lebonyolításával kapcsolatos teendőkről Varga B. János igazgatóhelyet-

tes előadása. 
Ballagási ünnepély a kollégiumban. 
A búcsúzó osztályok szerenádot adnak osztályfőnökeiknek. 

3. A végzős évfolyamok tanulóinak osztályozó konferenciái. 
Közös szerenád. A búcsúzó osztályok az iskola nagyudvarán búcsút vesznek tanáraiktól. 

4. Az utolsó tanítási nap a végzős évfolyamon. 
5. A végzős évfolyamos tanulók ballagása. 

A Himnusz eléneklése után Nagy Dóra 12. E osztályos tanuló elszavalta Tamási Lajos Ha azt hallod 
majd… című versét. Néhány mondat Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő búcsúztató beszédéből: 

„Kedves Vendégek, Kedves Kollégák, Kedves Búcsúzó Diákok! 

Amikor a napokban a gyönyörű és számomra megható búcsúzó éneketeket hallgattam, a ballagási meg-
hívó egyik üzenete jutott az eszembe: „Találkozás és búcsúzás, az élet annyi csak, valaki jön, valaki megy, s 
az emlék megmarad.” … 

Kedves Szülők! 

Önök ránk bízták gyermeküket 
életük legfontosabb szakaszában, s 
mi igyekeztük megszolgálni bizal-
mukat. Munkánk során arra töre-
kedtünk, hogy felvértezzük őket 
képességeiknek megfelelő tudás-
sal, hogy hittel és szeretettel tisz-
tességre és becsületre neveljük 
őket. Most, hogy számvetést készí-
tünk, az eredményeik birtokában 
büszkék lehetünk. Százhar-
mincnyolc végzős diákunk sikere-
sen fejezte be középiskolai tanul-
mányait, átlageredményük: 4,4. 
Közülük tizenhatan kitűnő ered-
ménnyel végeztek, hatvannégyen 
nyelvvizsgát szereztek, és nyolc-
vanegyen egy vagy két tárgyból 
már előrehozott érettségi vizsgával 
rendelkeznek. Számosan sikeresen
szerepeltek tanulmányi és sport-
versenyeken is. Büszkék lehetünk 
arra, hogy a katolikus iskolák ünnepén érseki jutalomban részesül kiváló tanulmányi munkájáért és példamu-
tató magatartásáért Szeles Éva 12. A, Kecse-Nagy Csilla, Pál Noémi és Zakkar Klaudia 12. B, Józsa Péter 
és Hufkó Boglárka 12. E, Kovács Réka, Szecskó Petra és Molnár Máté 13. K osztályos tanuló. Büszkék 
vagyunk Flaskay Gábor, Kovács Zita, Ludányi Nándor, Mayer Attila, Petrovai Márton, Petrovai Panna, 
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Bodnár Pál és Hócza Gréta sporteredményeire, akik többször is álltak a győzelem dobogóján. Büszkék va-
gyunk arra, hogy a 12. A osztályosok közül igen sokan részt vettek a kölni katolikus ifjúsági világtalálkozón, 
hogy a 13. K osztályosok pályázatukkal Svédországba utaztak, hogy a 12. B osztály sportolói Spanyolor-
szágban öregbítették hírnevünket, hogy a 12. E osztályosok éveken át felejthetetlen karácsonyi koncertet 
adtak számunkra.  

Kedves Diákok! Kedves Vendégeink! 

Hagyomány iskolánkban, hogy a ballagási ünnepségen azok a diákok, akik 4-5 éven át kitűnő vagy jeles 
tanulmányi eredményt értek el, versenyeken, kulturális rendezvényeken sikeresen szerepeltek, öregbítették 
iskolánk hírnevét, ezért Gárdonyi-díjat kapnak. Többéves hagyománya iskolánknak, hogy ezen az ünnepsé-
gen Gárdonyi-díjban részesül iskolánk azon pedagógusa, aki több évtizeden át kiváló pedagógiai, szakmai 
munkát végzett. Ebben az évben Gárdonyi-díjban részesül Vizkeleti Anna 12. A, Denk Zsófia 12. B, 
Viraszkó Anett 12. E, Bajzáth Daniella 13. K, Galambos Erika 13. K, Hócza Gréta 13. K, Szívós Tímea 
13. K, osztályos tanuló, valamint Csák György tanár úr.” … 

Megható és kedves kötelességemnek teszek eleget akkor, amikor bejelentem, dr. Hibay Györgyné meg-
boldogult férje, dr. Hibay György egykori ciszterci diák végakaratából jutalomban részesíti azokat a tanuló-
kat, akik történelem tantárgyból kiemelkedő eredményt értek el. A történelem-munkaközösség javaslata 
alapján jutalmat kap Vízkeleti Anna 12. A és Zay Orsolya 13. K osztályos tanulónk. 

Tisztelettel felkérem dr. Hibay Györgynét, hogy adja át a jutalmat, és szóljon néhány szót diákjainkhoz!” 

„Örömmel és szeretettel adom át nektek ezt a nagyon kiérdemelt szép, jutalmat. Gratulálok, és büszkék 
vagyunk Rátok. S tudom, hogy büszkék most az előttetek végzett, hajdani ciszterci diákok is, akik közül már 
sokan az égi hazából tekintenek most rátok, késői utódjaikra. Ők is ebből a nagy múltú intézetből indultak el, 
és egész életüket meghatározó útravalót vittek innen magukkal. Az iskola lelkiségét, a tanáraiktól kapott 
szellemi javakat, a tudást, a hitet, az erkölcsi alapállást, a haza- és emberszeretetet és a végtelen hűséget 
iskolájukhoz. Ezek a hajdani diákok most a búcsúzásotok pillanatában azt kérik tőletek, hogy vegyétek át 
tőlük a régi stafétabotot, s fussatok vele a szép életutatokra, és ne feledjétek el a Szent Bernát-i jelmondatot: 
ardēre et lucēre! Lángoljatok és világítsatok, hogy igazabb és jobb legyen a világ! Segítsen és óvjon benne-
teket új útjaitokon a Jóisten és az iskolátok féltő szeretete! Isten veletek!” 

A „Kell még egy szó…” kezdetű énekkel búcsúzott az énekkar, amelyet Árvainé Kovács Krisztina tanárnő 
vezényelt, Bisztriczki Zoltán tanár úr pedig gitáron kísért. Részletek Szabó Edina 11. C osztályos tanuló 
búcsúztató gondolatiból:  

 „… az a lehetőségem maradt, hogy nálatok egy évvel fiatalabb diákként segítsek nektek emlékezni a 
gondtalan, emlékekkel teli boldog diákéveitekre, amelyek erőt adhatnak számotokra a jövőre. A búcsú pilla-
natában biztasson benneteket diáktársaitok egy-egy mosolya, gondoljatok az itt eltöltött vidám perceitekre: a 
tankönyvetek lapjaiból előbukkanó kis leveleitekre, a közös munkátok eredményeként létrejött diáknapi prog-
ramokra, az osztálykirándulások vidám napjaira, a versenyek izgatott hangulatára, a polcaitokon felsorakozó 
érmekre, oklevelekre.  

„… nem hullhat romba bennünk, Amit a jó iskola épített!”- írta Tóth Árpád. Igen, ezekből az emlékekből 
erőt meríthettek az előttetek álló megpróbáltatásokhoz, nehézségekhez.”…  

 

Múlnak az évek… énekelte búcsúzóul Denk Zsófia12. B és Szecskó Petra 13. K osztályos tanuló 
Bisztriczki Zoltán tanár úr gitárkíséretével. Majd Zakkar Klaudia 12. B osztályos tanuló így kezdte búcsúzó 
beszédét:  

„Megérkeztünk. Kicsit még felfoghatatlan, hogy újra itt állok, azon az udvaron, ahonnan pár évvel ezelőtt 
elindultunk az első közös Veni Sancténkra. Félve, de izgatottan vágtunk bele életünk új fejezetébe. Tudtuk, 
hogy kemény munka vár ránk, és hogy az elkövetkezendő évek nem lesznek könnyűek. Rengeteget dolgoz-
tunk azért, hogy most újra itt állhassunk kiöltözve, virággal a kezünkben. Nem sokára kilépünk a kapun, ma-
gunk mögött hagyva a középiskolás éveket, diáktársainkat, tanárainkat. Csak az emlékeinket és a megszer-
zett tudást visszük magunkkal. Az itt eltöltött évek alatt felfedeztük a világot. Nemcsak körülöttünk, hanem 
leginkább magunkban. Márai Sándor szavaival élve: „Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a leg-
izgalmasabb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás.” Mi elértünk életünk legnagyobb fordulópontjához. 
Ráébredtünk, hogy kik is vagyunk valójában, s találtunk magunknak célt, amit meg kell valósítani. 

A Szózat közös eléneklése után végzős diákjaink elindultak bejárni az iskola folyosóit, udvarait, és le-
tették a hála virágait a Szent Bernát-templom oltára elé. 
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MÁJUS 

7-9. Igazgatói szünet. Írásbeli vizsga magyar, történelem és matematika tantárgyakból közép- és emelt 
szinten. 

10-18. Közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák. 
15-17. Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő és Luca Enikő tanárnő látogatása a boltoni (Nagy-Britannia) 

iskolában. 
15. Ünnepi szentmise a bazilikában Eger város katolikus iskoláinak részvételével, amelyen dr. Seregély 

István érsek atya megjutalmazta az iskolák legkiválóbb tanulóit. 
16. A 9. K osztály írásbeli osztályozó vizsgái angol nyelvből. 
19. Csák György tanár úr szervezésében iskolánkból 22 tanuló vett részt a nagymarosi találkozón. 
21. Írásbeli szakmai vizsga a számítástechnikai szoftver-üzemeltető, számítógép-kezelő (-használó), és 

a gyermek- és ifjúsági felügyelő I. OKJ-s szakképzésben. 
22. Szabó József atyának, a Hittudományi Főiskola spirituális tanárának előadása a díszteremben Szent 

Erzsébetről. 
24-28. Tantestületi kirándulás Csíksomlyóra, igazgatói szünet. 
30. Kompetenciamérés 6. C, 8. C, 10. A, 10. B, 10. C, 10. E, 10. K osztályokban szövegértésből és ma-

tematikából. 
31. Pedagógusnap az iskolában. 
 

JÚNIUS 

1. Szóbeli szakmai vizsga a számítástechnikai szoftver-üzemeltető, a számítógép-kezelő (-használó) a 
gyermek- és ifjúsági felügyelő I. OKJ-s szakképzésben. 
Mándy Zoltán helynök úr 17 diákunknak kiszolgálta a bérmálás szentségét. 

4. Osztályzókonferencia az esti tagozaton. 
6. A 9. K osztály szóbeli osztályozó vizsgái angol nyelvből. 

A 8. C osztály vizsgája történelemből. 
Az írásbeli érettségi dolgozatok megtekintési lehetősége. 

8. A 10. C osztály vizsgája történelemből. 
Előzetes érettségi konferenciák. 

7-14. Emelt szintű érettségi szóbeli vizsgák.  
14. Osztályozó konferenciák. 
15. Úszóvizsgák a Bitskey Aladár Uszodában az 5., 6. és 9. évfolyamos tanulók számára. 

Utolsó tanítási nap a nappali tagozatos tanulóink számára. 
Te Deum – tanévzáró ünnepi szentmise a bazilikában. 

18-27. Középszintű szóbeli érettségi vizsgák az iskolánkban. 
22. Az elsősök beiratkozása. 
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AUGUSZTUS 

11-18. Hildegard Kaufmann tanárnő és Arnold. Stracke tanár úr vezetésével 16 fős olpei diákcsoport látoga-
tása városunkban és iskolánkban. 

24-31. Dr. Szabóné Kállay Ágota, Bozóné Tóth Gabriella és Papp Valéria tanárnők vezetésével 16 tanulónk 
meglátogatta testvériskolánkat, az olpei St. Franziskus Gimnáziumot. 

 

7-31. Erdei iskola Felsőtárkányban. 
kezlete. 

30. 
 

ZEPTEMBER 

. Veni Sancte - ünnepi szentmise a bazilikában. Az első tanítási nap az iskolában.  
 

 Rácz cs könyvéből volt 
(22

 tanévnyitó ünnepén a legtöbb diák és tanár lelkében kettős érzés jelenik meg. Az egyik a szomorúság, 
his

egfogalmazódó kérdéseteket, 
va

 ne-
vé

zdve a pedagógiai igazgatóhelyettesi feladatokat 
Kö

 
2
29. Az iskola tanári karának alakuló érte

Írásbeli javító-pótló és különbözeti vizsgák. 
Szóbeli javító-pótló és különbözeti vizsgák. 

31. Tantestületi évnyitó értekezlet. Tanári ebéd.

 

S
 
3

A  István Pelbárt atya által celebrált szentmisében az evangélium Szent Luká
,24-30). A szentmisét záró áldás után Weörös Sándor: Faiskola versét a Kaláka együttes feldolgozásá-

ban Fekete Krisztina és Révész Virág 7. C osztályos tanulók énekelték Bisztriczki Zoltán tanár úr gitárkísér-
tével. Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő tanévnyitó beszédében így szólította meg az elsősöket és a szü-
lőket: 

 
"A
zen véget ért a gondtalan szabadság, a másik az öröm érzése, hogy újra együtt lehetünk mi, gárdonyisok 

és újult erővel kezdhetünk neki az olykor nehéz és fáradságos, de mégis csodálatos tanító tanuláshoz. Né-
pes a táborunk, közel 900 diákunk kezdi meg az új tanévet. Megkülönböztetett figyelemmel és szeretettel 
köszöntöm középiskolai tanulmányaikat kezdő 150 fős 5. és 9. gimnazistákat. 

Szemetek fényében látom a várakozó tekintetet és hallani vélem halkan m
jon milyen is lesz a Gárdonyi Ciszterci Gimnázium. Erre a kérdésre az idő adja majd meg a választ. Ezért 

most csak annyit mondhatok, ne féljetek, legyetek nyitott szívűek, kitartóak és türelmesek. S akkor magatok 
is megtapasztaljátok, amit Pál apostol írt: „Ha mindig a kötelességteljesítés útján jártok, az eredmény és a 
jutalom nem marad el. Jót cselekedve nem csüggedünk, mert annak idején aratni fogunk, ha kitartunk.” 

Önöknek pedig köszönöm a bizalmat, hogy ránk bízzák gyermekeik tanítását és nevelését. Kollégáim
ben biztosíthatom Önöket, hogy a ciszterci nevelés értékrendje szerint kegyelmemmel és fegyelemmel, de 

a legnagyobb szeretettel tanítjuk gyermekeiket. Munkánk során nemcsak tanítunk, hanem nevelünk is, tisz-
tességre, becsületre, hazaszeretetre és igazmondásra. Mi nem csak okos, hanem jó embereket is szeret-
nénk nevelni. Olyan embereket, akiket bárhová sodor az élet, megállják helyüket, akik szeretik és tisztelik 
szüleiket, tanáraikat, akik képesek másokon segíteni és életüket Jézus Krisztus tanítása szerint élni. Kérem 
Önöket, legyenek ebben munkában segítségünkre. ….  

Szeretném továbbá bejelenteni, hogy ettől a tanévtől ke
böl Zsolt tanár úr látja el. Kívánok az új munkájához jó egészséget és sok sikert. … 
A 2007 /2008. tanévet ezennel megnyitom.” 
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Húsvéti Sándor: 
 

EGY HAJDANI MINISTRÁNS EMLÉKEZIK… 
 

Húsvéti Sándor 1945-ben Baghy Osvát osztá-
lyában érettségizett. Orvosi diplomát nyert 1952-
ben. Tagja volt a nyitott szívműtétet Magyarorszá-
gon bevezető munkacsoportnak. 1970-ben kiván-
dorolt Kanadába. Az orvosi gyakorlat mellett au-
todidakta módon több képzőművészeti technikát 
sajátított el; akriláttal és olajjal fest, fametszetete-
ket készít. Szobrászati munkáinak anyaga fa, ce-
ment és bronz. Több nemzetközi kiállításon szere-
pelt és antológiák ismertették művészeti munkáit. 

 
A következő írás tisztán emlékezetből fogant, 

hosszú időrendi és földrajzi távolságból. Sok adatot 
nem volt módom ellenőrizni. Az akkori megfigyelése-
im most megszűrve, új világításban jelennek meg 
előttem, az öregkori memória fókuszában, amely éle-
sen rajzolja ki a múlt döntő benyomásait, ugyanakkor 
elködösíti a jelen mindennapi jelentéktelenségeit. 
Amiben nem voltam biztos, igyekeztem elkerülni. Ha 
mégis előfordulnak pontatlanságok, szeretnék az olva-
sók javítására, kiegészítő megjegyzéseire számítani. 
Tudom, hogy egyre kevesebb lehetőség akad, kortár-
saink sorra elhagynak bennünket. 

Nyolc éven keresztül, 1937 és 1945 között koptat-
tam a Ciszterci Szent Bernát Gimnázium és Rendház 
köveit, nemcsak mint tanuló, hanem egyidejűleg mint 
a ministránsok kiváltságos kis csoportjának tagja. A 
ministránsok tandíjmentességet élveztek, reggelit 
kaptak, ingyen kölcsönvehették a könyveket, a nyári 
szünidőben használhatták a nyitva hagyott tornaterem 
szereit. Hogy időnként csodálatos őszibarackot is 
lophattunk a rendház mögötti orgonásban, nem illő a 
kiváltságok közé sorolni. 

A legnagyobb kiváltságnak azt lehet tekinteni, 
hogy tanárainkkal közelebbi kapcsolatba kerültünk, 
láthattuk őket a saját otthoni környezetükben, nem 
csupán a tantermekben. Időnként apróbb szívessé-
gekre kértek meg, bejáratosak voltak lakosztályukba. 
Az ilyen kapcsolatokat mostanában szokás némi gya-
núval szemlélni, különösen az észak-amerikai földré-
szen. A sajtóban egyre másra jelennek meg a vádak a 
tanár-tanítvány viszony hagyományos erkölcsi törvé-
nyeinek megszegéséről, vélt vagy valóban megtörtént 
visszaélésekről. A mi generációnk idejében ez a prob-
léma ismeretlen volt, fel sem merült. 

Tanulótársaink között egyesek irigyelték a valóban 
kiváltságos helyzetünket. Amikor azonban kötelessége-
inket is megtudták, már korántsem tartották irigylésre 
méltónak. Csak kevesen lettek volna hajlandók korán 
kelni a téli hidegben is, és reggel fél hat és hat óra között 
jelentkezni a sekrestyében. 

Ekkora már András bácsi, a harangozó befűtött a 
folyosóról tüzelhető kályhába, és háttal nekitámasz-
kodva nyomogatta vissza a kizáródással fenyegető 
lágyéksérvét. Írástudatlan volt, de sokszor elkáprázta-
tott bennünket matematikai képességeivel, hosszú 
számoszlopot tudott fejben összeadni.  

A ministráns szó jelentése az értelmező szótárak 
szerint: valaki, aki miniszterként tevékenykedik; a 
latin minister szó eredeti jelentése: szolgáló, segédke-
ző. Tehát a ministráns tágabb értelemben vett jelenté-
sét Isten szolgálataként értelmezhetjük. Feladatunk 
lényege segíteni az áldozópapokat liturgikus tevé-
kenységükben. Meggyújtottuk az oltár gyertyáit, el-
lenőriztük, fel vannak-e töltve az ampolnák borral és 
vízzel, van-e ostya a patenában és ciboriumban, elő-
készítettük a misekönyvet, stb. A papok öltöztetése 
betanult ügyességet kívánt: az albát, a hosszú fehérin-
get karunkon felgöngyölve kellett átbújtatni a pap 
fején, anélkül, hogy a gondosan ápolt frizurát össze-
kuszálnánk, majd deréktájon a cingulussal átkötni, a 
redőket tetszetősen elrendezni, ha túl hosszúnak bizo-
nyult az alba, a fölösleget a cingulus fölé húzni. Ez-
után következett a misepalást.  

Nagyobb ünnepek alkalmával a ministránsoknak 
be kellett öltözniök hosszú csuhába, karingbe, körgal-
lérba, ügyelve az aznapi előírásra a gallér színére 
vonatkozólag. Gyászmisékhez segítettünk a tomba 
(katafalk) felállításában. Mindezekben a feladatokban 
együtt kellett működni a sekrestyéssel, aki története-
sen az édesapám volt. A ministránsok felügyeletét és 
irányítását a felső osztályokból választott főminiszter-
re bízták: ő intézte a ministránsok kijelölését, ki me-
lyik tanárnak fog segédkezni. A főminiszterek közül 
különösen Gallai Lacira és Bíró Jóskára emlékszem, 
mindketten példásan látták el faladatukat. Időként 
igénybe vettük Bíró Jóska kivételes latin nyelvtani 
tudását a pár perces szünetekben. Sokat segített az 
accusativus cum infinitivo és az ablativus absolutus 
megértésében. 

A sekrestye egyébként fontos találkozóhelynek is 
bizonyult, több nem-ministráns társunk is megjelent 
időnként egy kis eszmecserére, vagy a házifeladatok 
összehasonlítására. Egyeseket az ostyahulladékok 
vonzották, ezt a csemegét mindenki szívesen ropog-
tatta. Molnár József, a későbbi híres festőművész is 
betoppant néha, egy remek portrét rajzolt édesapám-
ról. Péntek László, a későbbi neves onkológus itt ha-
ladt át az orgonához igyekezve, egyenes tartással, 
tekintetét az ég felé fordítva, nem sok szót váltott 
velünk, valószínűleg Bach valamelyik orgonaműve 
zsongott a fejében, – kiváló orgonista volt. 

A ministránsok összekötőkapocsként működtek a 
sekrestye és a konyha között, onnan kapták az izzó 
parazsat a füstölőbe, amelyet azután brikett-pogácsát 
ráhelyezve tovább élesztettek egy hosszú nyéllel ellá-
tott fémtartályban forgatva. Ünnepi misék, délutáni 
litániák alkalmával gondoskodni kellett arról is, hogy 
elegendő tömjén legyen a díszes szelencében. 

A konyhában vettük fel az ostyasütéshez használt 
finomlisztet is. Magában az ostyasütésben rajtam 
kívül más ministránsok nem vettek részt, a mellékter-
mék, ostyahulladék fogyasztásában annál inkább. 
Manapság nem könnyű megérteni, miért volt az os-
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tyahulladék olyan kívánatos; nem állt egyébből, mint 
liszt és vízkeverékből. 

 

A misemondók közül elsőnek Richter Mátyás 
nyugalmazott tanár úr érkezett. Közeledtét a folyosó 
végén levő ajtó jelezte hatalmas dörrenéssel. 

A tanár úr rendszerető ember lévén sokat bosszan-
kodott az ajtók nyikorgása miatt, ilyenkor időnként 
magában dohogott, vagy a portást korholta: „már 
megint fütyöl az ajtó” és azonnali olajozást követelt. 

Richter tanár úr pirospozsgás, kicsattanó egészsé-
get élvező idős férfi benyomását keltette, katonás 
léptekkel, feszes tartással közeledett. Időnként azon-
ban rossz világítás mellett észre lehetett venni, hogy 
látása nem tökéletes, (szürke hályog? macula degene-
ráció?), mert a földre szegezett tekintettel igyekszik 
ellenőrizni, hová lép. Valószínűleg időskori álmatlan-
ságban szenvedett, szívesen jött volna korábban is 
misézni.  

 
A korán kelők és gyors misézők szöges ellentéte 

Szalay Gábor (1866–1945) személyében testesült meg. 
Szalay úr – csaknem mindenki így hívta – már a 

mi időnkben több éve nyugalomba vonult latin-
görögtanár a vallás gyakorlásának szentelte hátralevő 
életét. Idült betegségei hosszas pihenést kívántak, 
ezért általában későn kelt, és ritkán misézett a temp-
lom valamelyik mellékoltáránál, leginkább kápolnát 
(oratórium) választotta a szentmise bemutatására. 
Szalay úr a kápolna padlójának döngetésével jelezte, 
hogy készen áll a mise megkezdésére. Ekkorra azon-
ban az idő vészesen közeledett a tanórák kezdetét 
jelentő csengetéshez. Ezért a ministránsnak a mise 
megkezdése után magára kellett hagynia Szalay urat, 
aki ekkor ismét jelzés adott le a sekrestyébe, sánta 
lábával a padlót döngetve. A sekrestyés (édesapám) 
vette át ezután a ministráns szerepét. Lassan a legtöbb 
ministráns igyekezett megszabadulni Szalay úr miséi-
től, mert kellemetlenül érintette őket az a veszély, 
hogy elkésnek az órákról, ugyanakkor bűntudatot is 
éreztek, mert a szentmisét ott hagyták. Végülis az 
angyali türelemmel megáldott Vongrey Guszti, Gallai 
(Göttl) Laci és jómagam tartottunk ki Szalay úr szol-
gálatában, a hétvégeken a mise egész tartamára köte-
lezve el magunkat, ami igen kiszámíthatatlannak bi-
zonyult. A szentéletű Szalay úr sem volt mentes ap-
róbb emberi gyarlóságtól, hosszúszárú tajtékpipából 
pöfékelt szobájában és egy makacs, krónikus bronchi-
tisben szenvedett. Többször megbízott bennünket, 
hogy a közeli gyógyszertárból hozzuk el mindenféle 
aromás füvekből kotyvasztott narancsszínű köptetőt, 
melynek azonban a kellemes ízen és illaton kívül 
semmi hasznos hatása nem volt. 

Mikor Szalay urat öltöztettük a miseruhákba, leg-
alább húsz zsebkendőt tűzdelt köröskörül az albát 
átfogó cingulus alá. A mise végére ezeket mind el-
használta a gyakran visszatérő köhögés, krákogás 
miatt. A zsebkendők némelyike más célt is szolgált: 
ezzel próbálta leütni, vagy elkergetni a szemtelen 
legyeket. Állandó rettegésben leledzett, hogy az oltá-
riszentség, Krisztus valóságos testévé átváltoztatott 
ostya valamilyen megszentségtelenítő balesetnek esik 
áldozatul, lehullott morzsáját valaki eltapossa, vagy 

Isten ne adja, légy száll rá. „A sátán már elküldte 
madarát” – dörmögte, mikor észrevette a legyet. Néha 
sikerült egyet leütnie, a rovar hulláját az olvasó gyer-
tya lángjánál gondosan elégette, hátha mégis érintette 
az ostyát, olykor saját ujját is megperzselte. A kenyér 
és bor átváltoztatása után Szalay úr térdre borulva 
maradt hosszú ideig. Ilyenkor teljesen átszellemült, 
arcáról földön túli áhítat, mélységes alázat és szeretet 
sugárzott. Csak később, itáliai tanulmányutam alatt 
láttam hasonló arckifejezést Bernini híres Szent Teréz 
szobrán. Nem lehetett megindulás nélkül látni ezt a 
rendkívüli imádás megnyilvánulását. Sokszor oly 
sokáig időzött térdre hullva, látszólag öntudatlan álla-
potban, hogy Vongrey Gusztival együtt aggódni kezd-
tünk, és az ampolnákat összekoccintva próbáltuk fel-
riasztani. 

Szalay úr sokat szenvedett a háború borzalmairól 
tudósító hírek miatt. Miséje végén az előírt liturgiához 
hozzátéve szenvedélyes imával kérte a Teremtő be-
avatkozását, az emberiség ellen elkövetett szörnyűsé-
gek megszüntetését. Ebben az imában részletesen 
felsorolta az összes modern öldöklő fegyvert, kérve a 
Mindenhatót, hogy pusztítsa el azokat. Abban az idő-
ben még latinul hangzottak el a szentmise szavai. 
Szalay úr – mint hajdani latintanár – mindenáron latin 
kifejezéseket próbált rögtönözni a zuhanóbombázók, 
lángszórók, tankok, stb. megnevezésére. Egyik válto-
zattal sem elégedett meg, újabbakkal kísérletezett, 
persze a modern fegyvereket csak körülírni tudta, ezek 
nem szerepeltek a rómaiak szótárában. Nem csoda, 
hogy a légutak hurutjának tisztításával, légyüldözés-
sel, transfigurációval a szertartás elhúzódott. Szalay 
úr valamiképpen jutalmazni akarta áldozatunkat, mise 
után intelmeket adott, hogyan kell egy katolikus ifjú-
nak viselkednie a sok kísértés közepette, vagy az az-
napi ünnepelt szent életének történetét beszélte el. 
Ezekben a percekben ismét tanúi lehettünk a belőle 
áradó mélységes szeretetnek. 

Szalay Gábor astheniás alkatú, alacsony, vékony 
dongájú ember volt, egyik lábára sántított. Visszagon-
dolva ortopédiai tanulmányaimra, valószínűleg egy 
elhanyagolt, illetve fiatal korban nem kezelt dongaláb 
lehetett sántaságának oka. 

Sohasem hallottuk, hogy panaszkodott volna fizi-
kai fogyatékossága miatt. Külső megjelenése az előző 
század viseletét és szokásait idézte. Egyre ritkábban 
mutatkozott az utcán, ilyenkor fekete, kaftánszerű 
felöltőt hordott a nyári melegben is, kezén bőrkesz-
tyűt. Kalapja egy úgynevezett háromnegyedes cilinder 
volt, valamivel alacsonyabb, mint a teljes kürtőkalap. 
Rajta kívül már senkin sem lehetett látni ezt a divat-
jamúlt fejfedőt, de ő kitartóan ragaszkodott ehhez az 
egyéni darabhoz, kétségbe ejtvén a kisváros kalapo-
sait, akik nem tudták, hová forduljanak a beszerzés 
érdekében. Amikor az oltárhoz indult, a birettát vi-
selte (szögletes kalap, pomponnal a tetején), egyedül 
az egri ciszterci papok közül. 

Mint a templom megbízott gondnoka, Szalay úr 
munkaadói viszonyban állt édesapámmal, aki a sek-
restyési teendőket látta el; tulajdonképpen a szakmája 
férfi- és papi szabóság volt. A rendház portásfülkéje 
melletti szabóműhelyben szabták-varrták a ciszterci 
szerzetesek ruháit a portással, Szabó Gáborral együtt. 
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A finom gyapjúszövetet – fehéret és feketét – a rend 
belgiumi szövödéjéből szerezték be.  

Szalay úr nem volt érzéketlen népes családunk 
szociális problémái iránt; minden fizetéskor egy tábla 
csokoládéra adott pénzt a saját zsebpénzéből és fe-
dezte a tízóraim költségét a régi markotányos nőkre 
emlékeztető iskolai büfés néninél. 

A nagyheti szertartások előkészítése izgatott, moz-
galmas tevékenységet váltott ki kedves öregünkből. 
Mindent személyesen ellenőrzött, intézkedett, min-
denhová elsántikált, meghazudtolva törékeny egész-
ségi állapotát. A részletek kidolgozásánál együtt mű-
ködött a sekrestyéssel, édesapámmal, aki sokszor 
jobban emlékezett a komplikált liturgiára egyik évről 
a másikra. Különös gondot jelentett a szentsír felépí-
tése. Egerben sok templom található, de egyik sem 
vetélkedhetett a ciszterci templomban felállított ha-
talmas művészi alkotással. A második emeleti szertár-
ból cipeltük a tömör öntött gipszből készült 
építőelemeket, amelyekből az egész Szent Bernát 
mellékoltár mennyezetéig érő, sziklába vágott sírbolt-
utánzatot állítottunk össze. Maga a kivájt szikla-
szarkofág, melyben a szépen mintázott Krisztus-test 
nyugodott, még nehezebb volt, szállításához már nem 
volt elegendő a ministránsok izomereje, a rendház 
több felnőtt alkalmazottját kellett igénybe vennünk. A 
szentsír díszítése már sokkal könnyebben ment az egri 
kertészek nagylelkű adománya révén. Egymással 
versengve rengeteg virággal járultak hozzá a 
feltámadás ünnepléséhez. 

Ezen műveletek alatt Szalay úr mindenhol sürgött-
fogott, irányított és szinte szülői féltéssel vigyázott 
testi épségünkre. „Jaj, a fejeteket meg ne üssétek!” – 
mondogatta. 

A sírnál két cserkészegyenruhába öltözött iskola-
társunk állt díszőrséget. Előfordult, hogy valame-
lyikük nem bírta a hosszabb vigyázzállást és össze-
csuklott. Ilyenkor az éppen jelenlevő ministránsnak 
kellett beugrania a helyettesítéssel. Egyszer Vongrey 
Gusztival együtt egy megható, de egyben mulatságos 
jelenetnek lehettünk szemtanúi: egy töpörödött, kétrét 
hajlott szegény öregasszony egy tízfillérest tett a sír 
mellé helyezett tálcára, majd gondosan megszámolva 
kilenc fillért visszavett. Csak nehezen tudtuk meg-
őrizni komolyságunkat. Vongrey Guszti megjegyezte: 
„Valószínűleg az a tíz fillér volt összes vagyona sze-
génynek.” 

Amikor még nem vezették be a klauzúrát, és a nők 
is látogathatták a rendház lakóit, karácsony táján Szalay 
úr meghívta egész családunkat. A gyerekeknek csoko-
ládéval kedveskedett, a szülőknek teát szolgált fel, azt 
sem tudta, mit csináljon örömében. Elég tekintélyes 
gramofonlemez-gyűjteményéből többet is lejátszott egy 
kézzel felhúzható lemezjátszón, pl. Bach Karácsonyi 
oratóriumát, a D-moll toccata és fúgát, az Alleluja 
kórust Händel Messiásából. Azelőtt csak cigánynótákat, 
népdalokat és együgyű operett részleteket ismertem, 
Szalay úr rögtönzött hangversenyein tanultam meg, 
hogy egy magasabb rendű zene is létezik. Ezután Bach 
lett egyik legkedvesebb zeneszerzőm, zenéje még a 
legszomorúbb események kifejezésénél sem lehangoló, 
hanem mindig felemelő. 

Szövődményekkel járó skarlát hosszabb korházi ke-
zelésre kárhoztatott 13 éves koromban. Mikor már 
állapotom jobbra fordult, rettenetesen unatkoztam a 
kórház zárt osztályán. Az egyik kedves apáca egy 
szentképet adott, amely Lisieux-i Szent Terézt ábrá-
zolta. Elhatároztam, hogy megfestem a kinagyított 
másolatát. Kérésemre szüleim egy olajfesték készletet, 
vásznat, néhány ecsetet hoztak be. Nagy büszkeséggel 
töltött el, hogy minden utasítás, segítség nélkül elsajátí-
tottam az olajfestés alapvető technikáját. A kép sok 
eredetiséget nem mutatott, szolgai másolásnak lehetett 
minősíteni. Később megmutattam Szalay úrnak. Meg-
dicsért, inkább a téma választásáért, mintsem a festői 
technikáért. Elgondolkozott egy-két percre, majd intett, 
„gyere csak velem”. Lebicegett a templom bal első 
mellékoltárához, és felmutatott az oltárképre. „már pár 
héttel ezelőtt észrevettem, hogy Loyolai Szent Ignác 
arcképe megrepedezett, a festékréteg itt-ott felpúposo-
dott, néhány kisebb darab lepattogott. Látod a hiányo-
kat? Nem tudom, mit kellene tenni vele?” 

„De hiszen én ezt meg tudom javítani, főtisztelendő 
úr!” – jelentettem ki azonnal, gondolkodás nélkül, a 
tizenévesek magabiztos arroganciájával, akik számára 
nincs lehetetlen, mindent meg tudnak oldani. 

„Igazán meg tudnád javítani, fiam?” – kérdezte a 
kisöreg, némi kétkedéssel a hangjában. Mikor már 
letisztogattuk az évszázados porréteget, kissé elszorult 
szívvel észleltem, hogy milyen nehéz dologra vállal-
koztam. A kép régi, számomra ismeretlen festője való-
színűleg nem követte az alapelvet, hogy sovány alapra 
fessen csak olajosabb réteget; a festék több helyen 
repedezett meg és vált el az alapjától, mint amit alulról, 
messziről láttunk. Lelkiatyánk gondjaimra bízta a fél-
tett kincset, majd megáldott: „imádkozni fogok, hogy a 
jó Isten vezérelje ecsetedet, fiam”. Ekkor megfogad-
tam, hogy nem fogom cserbenhagyni, meg fogom ér-
demelni a bizalmát. 

14 éves koromban fogalmam sem volt a képrestau-
rálásról, de munkához láttam. A felpúposodott festék-
réteg alá enyvet fecskendeztem a kórházból szerzett 
finom injekciós tűn keresztül, majd apám nehéz, tö-
mörvas vasalójával lenyomtattam. Az elveszett, kitö-
redezett darabok helyét több rétegben megfestettem. 
A régi sötétzöld és fekete-barna színeket nehéz volt 
kikeverni, de végül is sikerült egy alig észrevehető 
javítást elérnem. Szalay úr örült az eredménynek, a 
sikert a Szentlélek befolyásának tulajdonította, elho-
mályosítva saját érdemeimet.. 

Néhány magyarországi hazalátogatásom alkalmával 
elzarándokoltam a ciszterci templomba, megsimogat-
tam a bejárathoz száműzött Szent Bernát szobrot, majd 
némi szorongással felnéztem a Szent Ignác képre, kibír-
ta-e gyerekkori munkám az idő vasfogát? 1997-ben 
még nem láttam károsodást. Ilyenkor megrohantak az 
emlékek, megjelent képzeletemben Szalay úr törékeny, 
kedves alakja. 

1944-ben a kelet felől közeledő front elől nyugatra 
menekült, a háború borzalmai ott is utolérték. Nem 
láttam többé, úgy tudom Zircen halt meg 1945-ben. 

 
Folytatása következik 
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D i á k k a p t á r  
 

Ócsvár Géza tanár úr volt az irányítója. 
az iskolánkban működő 501. sz. 
Diákkaptárnak  

Ennek keretében a tagok többek között 
almamag-gyűjtéssel, papír- és fémhulladék 
értékesítéssel, selyemhernyó-tenyésztéssel 
stb. foglalatoskodtak.  

Iskolánk is részt vett az 1941 decembe-
rében rendezett „hasznavehetetlen cipők” 
gyűjtésében, s mint a korabeli Évkönyvben 
olvashatjuk, 253 pár cipőt gyűjtöttek össze 
a kijelölt városrészben.  

Még arról is van tudomásunk, hogy a ci-
pőgyűjtésben a legjobb eredményt a VI. 
osztály (o. f. Falubíró Gy.) érte el, össze-
sen 164 pár használt cipőt gyűjtöttek, lekö-
rözve ezzel a VII. (o. f. Ágoston J. ) osz-
tályt, akiknek csak 78 és fél párt sikerült 
összeszedniük. 
Az legjobb egyéni eredmények: 
 

Wolszky Agenor 
Szentgyörgyi Dénes 
Kalo Géza 
Detky László 
Schubert Ferenc 
Papp János 
Székely György  

37 pár 
18 pár 
16 pár 
15½ pár 
14 pár 
13 pár 
13 pár 

 
A korabeli dokumentumokat Kis István 

(1944) diáktársunk őrizte meg  
 

    
–––––––––––––––––––– 

Szabó Tihamér tanár úrra emlékezünk…  
 

– Tízóraizás 
Szabó tanár úr tíz per szünetben szobájába rendeli egyik diáktársunkat. Szinte vele egy időben érkezik inasa, tálcán 
hozva tanár úr tízóraiját. „Engedd meg öreg, hogy bekapjam ezt a kis tízórait” – kéri meg udvariasan a diákot. A beka-
pás éppen tíz percet vett igénybe, s megszólalt a következő órára hívó csengő. A tanár úr jobb híján búcsúzik: „Menj 
órára öreg, csak ezt akartam mondani.”                             (Mohi György lejegyzése) 
 

– Egy „háborús” történet  
1943-ban elszaporodtak az ellenséges gépek berepülései a magyar légtérbe, s az illetékes szervek által elrendelt légiria-
dók. A szirénák süvöltésére mindenki köteles volt a kijelölt óvóhelyekre haladéktalanul levonulni. A Rendház óvó pin-
céi a nagyudvarból nyíltak, s bizony 5–10 perc is kellett ahhoz, hogy valaki a szobájában felöltözve, előre elkészített 
légó-csomagját felkapva, a pincébe lerohanjon. 
A Rendház légóparancsnoka Erdélyi Guidó tanár úr volt. Közvetlen mellette lakott jámboréletű hittantanárunk, Szabó 
Tihamér. Történt, hogy egyik éjjel Erdélyi tanár úr, kizárólag heccből megzörgette Szabó tanár úr ajtaját a riadók ese-
tén megszokott módon és bekiabált: „Tanár Úr, riadó, riadó!” Aztán besietett a szobájába, várva a hatást. Szabó tanár 
úr 4-5 perc múlva felöltözve megjelent, s leballagott az óvóhelyre. Mivel senki sem követte, egy - másfél óra múlva 
visszaballagott szobájába, megzavart alvását folytatni. Így ment ez három napon keresztül. 
Mit ad Isten, a negyedik éjszaka megszólaltak a szirénák, valóban légiriadót jeleztek. Erdélyi tanár úr most is megzör-
gette Szabó tanár úr ajtaját az ismert szöveggel: „Tanár Úr, riadó, riadó!” – Belülről kihallatszik Szabó tanár úr hang-
ja: „Öreg, most nem tudsz becsapni.” S míg az egész tanári kar másfél óráig a pincében várta a riadó lefújását, Szabó 
tanár úr ágyikójában az igazak álmát aludta.             (Wolsky Agenor lejegyzése) 
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Emlékezzetek és emlékeztessetek… 
 
Ebben a sorozatban azoknak az egri ciszterci tanároknak és diákoknak emlékét szeretnénk megőrizni, akik II. 
Világháború és az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint azt követő terrorizmus szenvedői és áldozatai 
voltak. Kérjük, segítsetek összegyűjteni ezen emlékeket! 
 

Szemző Gyula diáktársunknak egy életen át 
kellett megszenvednie a II. világháború, és az ’56-os forra-
dalom következményeit. A középiskola alsós éveit 1937–41 
között Baghy Osvát osztályában, az egri Szent Bernát Gim-
náziumban végezte. A felső osztályokat – mivel édesapját 
Egerből áthelyezték – más városokban folytatta. A nyolca-
dik osztályt 1944 szeptemberében elkezdte ugyan a buda-
pesti Piarista Gimnáziumban, de Szálasi hatalomátvétele 
miatt az iskolákat bezárták, és mint katona Németországba, 
1945 májusában pedig szovjet hadifogságba került. Innen 
négy év „kalandozás” után jutott haza, és a középiskolát az 
egri ciszterciek már államosított gimnáziumában, a Gárdo-
nyi Gimnáziumban fejezhette be, ahol 1949-ben érettségi-
zett. 

Tanulmányait folytatva az Agrártudományi Egyetem 
Gépészmérnöki Karán 1955 nyarán abszolvált, de a diploma 
megszerzése előtt két éves gyakorlatra kellett mennie a 
füzesabonyi gépállomásra. Itt érte 1956 októbere. 

A forradalom alatti és utáni eseményekről Szemző Gyu-
la visszaemlékezésiből idézünk: 

„Október 28-án munkahelyünk munkástanácsának el-
nökévé jelöltek és egyhangúlag meg is választottak. 

Néhány nap múlva a főmérnökünk elhagyott bennünket 
és a Mezőgazdasági Gépállomások Megyei Igazgatósága 
engem nevezett ki főmérnökké, így a gépállomás szakmai 
irányítása a továbbiakban az én feladatom lett.  

Dolgozóink nyugalmát a fővárosból és az ország más 
helyeiről szerzett információkkal igyekeztem biztosítani a 
központi üzemünkben, a Kál községi üzemegységünkben és 
az egyes falvakban meglevő brigádszállásainkon éppúgy, 
mint a földeken tevékenykedő dolgozóinknál.  

A nálunk dolgozó egri ciszterci iskolatársammal, Balla 
Jánossal és más munkatársainkkal az országos események-
ről szóló információkat összegyűjtve tájékoztattuk dolgozó-
inkat és kértük őket maradjanak jó magyarok. 

A Kádár-kormány megalakulása után Balla Jancsi ba-
rátommal röpcédulákat készítettünk, majd néhány segítővel 
sokszorosítottuk. Mindkettőnké Kádár- ellenes dolgokat 
tartalmazott, én az ausztriai példa szerinti kivonulást köve-
teltem a megszállóktól és a Varsói Szerződés felmondását. 

1957. február 18-án mindkettőnket letartóztattak. A fü-
zesabonyi rendőrkapitányság szolgált „szálláshelyünkül” a 
maga 2x2 m-es celláival, 4–6 ember számára. Jancsival 
közös ügyvédet fogadtak feleségeink, az egri ügyvédi kama-
ra akkori elnökét. Róla csak vagy negyven év után tudtam 
meg – a Rákosi éra vérbírájának, dr. Major Máténak a 
retrospektív könyvéből –, hogy minket tettlegesen miért nem 
bántalmaztak. (Nem számítom bántalmazásnak, hogy éjsza-
kánként egy részeg Kádár-karhatalmista kinyitotta cellánk 
ajtaját és talpon rugdosva érdeklődött: „Te vagy az a híres 

főmérnök?”) A nyomozók irodájába menet láthattuk, hogy 
másokat milyen eszközökkel vallattak. Majd egy alakalom-
mal beszámolót is hallhattunk erről. Egy kemény kötésű 
szihalmi kőművest belöktek mellém, aki két napig csak nyö-
szörögni tudott. Két nap után megszólalt: „Az anyám…, 
engem már agyonverni sem lehet?” 

Egy hónapi kihallgatás és nyomozás sorozat után Balla 
Jancsi barátommal –„másodrendű vádlott- társammal” – a 
nyomozónk beszállított az egri megyei börtönbe egy Skoda 
terepjáró autóval olyan figyelmeztetés mellett, hogy „Ura-
im, nem szeretném, ha pisztolyom golyójától vérmérgezés-
ben halnának meg!” 

Az egri börtön egy tízszemélyes cellájának „szobapa-
rancsnokává” tettek. Ilyen minőségemben az egyik esti 
létszámellenőrzés alkalmával az őrségparancsnokot kísérő, 
volt ávós őrmester így szolt hozzám: „Szemző úr, nem va-
gyunk ám megelégedve a szobarenddel. Majd beszáll ide a 
gólya!” (Ez a katonaságtól ismert kifejezése annak, ha a 
parancsnok széttúrja, az ablakon kidobálja és újra csináltat-
ja a szobarendet.) Erre én így válaszoltam: „Ez lehetetlen, 
őrmester »elvtárs«. Ide nem tud berepülni a gólya, mert 
rács van az ablakon”  

A reggeli tornák levezénylését híres olimpikonunkra, az 
’56-os katonai városparancsnok személyi titkárára, Kádas 
Gézára bízták. Az első napi tornát így vezényelte: „Lendít-
sük magasra a lábunkat, … még magasabbra, … még ma-
gasabbra, … rúgjuk le a csillagot!” Másnap már nem ő volt 
a tornavezetőnk. 

Elérkeztünk az elsőfokú tárgyalásunkhoz a Megyei Bíró-
ság Egri Károly vezette tanácsa előtt. Itt közöltük, hogy nem 
érezzük magunkat bűnösnek, nem tekinthetjük bűnnek, amit 
elkövettünk. Az egész vizsgálati idő alatt azért nem ejtettünk 
szót harmadrendű vádlott társunkról, hogyha szerencséje 
van, ússza meg. 

Bíráink fejenként 3 évi börtönbüntetéssel díjazták tevé-
kenységünket. 

A nyár vége felé aztán egy napon „fűzőláncra” verten 
teherkocsira raktak vagy húszunkat. Márianosztrára érve 
a börtön és a pálosrendi templom és kolostor előtt azt 
kérdezte tőlem egy – velem egy cellában lakott – Buda-
pest Mátyás-téri „vagány”: Szemző úr, tudja, hogy kegy-
helyre jöttünk!” Válaszomra, hogy tudom, hogy ez az 
egyetlen magyar alapítású szerzetes rendház és annak 
temploma – ő így folytatta: Nem úgy értettem a kegyhe-
lyet, hanem piszok egy hely!” 

Itt éltük további börtönéletünket. A Legfelsőbb Bírósá-
gon 1957. október 28-án tartott fellebbviteli tárgyalásunkra 
nem vittek fel bennünket, de már említett közös ügyvédünk 
feleségeink jelenlétében meggyőzte – az ismeretségi körébe 
tatozó – bírákat, hogy egy-egy évre mérsékeljék büntetésün-
ket. 

––––––––––– 
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Emléktöredékek Kádár László Gábor egri érsekről, 
mint kollégáról és jóbarátról 

 

A húsvéti számunkban az „Intézetünk jeles tanulói vol-
tak” – sorozatban Kádár László Gábor OCist, egri érsek 
életútjáról közölt írásunkhoz kapcsolódik az alábbi 
visszaemlékezés, melyet Bartha István diáktársunk 
közvetítésével közlünk. 

 
Akkor ismertük meg egymást személyesen, amikor 

1956 őszén teológiai tanári kinevezést kaptam Egerbe. Ki-
derült, hogy sok közös ismerősünk van, érdeklődési kö-
rünkben sok a közös elem. A baráti kapcsolat magától érte-
tődő módon alakult ki. Ő ebben az időben az egyházügyi 
törvények következtében kívül került azon a „kereten”, akik 
papi tevékenységet folytathattak: noha felszentelt pap és 
fogadalmas ciszterci szerzetes volt, de nyilvános egyházi 
funkciót nem végezhetett. Kántori állást vállalt 
Felsőtárkányban, ezzel biztosította megélhetését. Ezt még 
elnézték neki az állami hatóságok. 

Apróság, de az egész akkori helyzetre jellemző a követ-
kező eset: 

Az akkori állami-egyházügyi megbízott, bizonyos Borai 
Emil, akit a nép csak civil püspöknek nevezett, valami okból 
előadást tartott a Gárdonyi Gimnázium új, Csiky utcai szár-
nyában. Meglátta Kádárt az utcán haladni, s epésen meg-
kérdezte: ugyan hova megy ez a …? Eleve rosszindulattal 
kezelt mindenkit! 

László is, magam is szerettük az igazi, művészi zenét, 
mindkettőnknek volt szerény lemezgyűjteménye s zenehall-
gatás céljából fel-felkerestük egymást. Ekkoriban került ide 
Vácról dr. Petróczy Sándor kolléga, akinek feltűnt az embe-
rileg kiváló és magas intelligenciájú Kádár László. Ő irányí-
totta Lászlóra az Egyházi Főhatóság, személy szerint 
Brezanóczy Pál, akkor apostoli kormányzóként működő 
főpap figyelmét, mire a hatóságnak sikerült őt bevenni a 
„keretbe”, sőt ő lett a sor végén álló „legkisebb” titkár az 
érseki aulában; („legkisebb” a csaknem kétméteres testma-
gassága ellenére). Itt is kiválóan megállta helyét. 

Eközben történt, hogy az állam engedélyezte, hogy új 
segédpüspököket szenteljenek az egyházmegyékben. 
Brezanóczy érsek (vagy akkor még nem volt az?) összehívta 
a papság képviselőit, az ún. papi szenátust, s eléjük terjesz-
tette azoknak a papoknak neveit, akiket ő méltónak ítélt a 
püspöki méltóságra. Első helyen szerepelt az emberileg 
jóindulatú Csontos Barna, aki eddig az ún. északi részeknek 
– a Rozsnyó, Kassa, Szatmári egyházmegyék Magyaror-
szágra eső részeinek – a helynöke volt. Szerepelt az előter-
jesztésben még két másik név is, a másodikra már nem 
emlékszem, a harmadik helyen állt a „legkisebb” érseki 
hivatalnok, Kádár László. Az előterjesztő egyházi méltóság 
magától értetődőnek vette, hogy a papok többsége az ő 
jelöltjére, Csontos Barnára szavaz. De nem így történt. 
Kádárt az egyházmegye ismerte, s elsöprő többséget kapott. 

S itt álljunk meg egy pillanatra. Ez a gyűlés, melynek 
dátumára már egyáltalán nem emlékszem, a Szeminárium-
ban zajlott le. Hosszúra nyúlt, és cigarettaszünet közben az 
egyik résztvevő meglátogatott a lakószobámban, s elmondta 
a nagy újságot. Alighogy újrakezdődött a gyűlés, ismét nyílt 

az ajtó, s megjelent nálam Kádár László. Valami hitoktatási 
előadást kellett tartania, s ahhoz adtam neki némi szakiro-
dalmi anyagot. Felhasználva az adott helyzetet, megkérdez-
tem tőle: – Tudod-e, hogy ki lesz az új egri segédpüspök? – 
(ti. a gyűlésen a „segédpüspökségre” nézve tették fel a kér-
dést). Ő mondta, hogy fogalma sincs róla. Mire én, jól kö-
rülbástyázva kijelentésemet, előrebocsátottam a következő-
ket: – Most mondok neked valamit. De nem ugratlak, és 
szavaimnak semmi hátsó jelentése nincs. Így hallgasd, amit 
mondok: Te leszel az egri segédpüspök! – Egyszerűen nem 
akarta elhinni! Később nyilvánvalóan mások is mondták 
neki. Majd egy alkalommal megjelent az Egri érsekségen a 
kalocsai érsek, Ijjas József, aki négyszemközti beszélgetésre 
hívatta magához Kádár Lászlót. 

Ehhez tudnunk kell, hogy az egyházi berkekben a hiva-
talos ügyekben való titoktartást mennyire szigorúan veszik, 
ezért az ügy nyilvános kihirdetése előtt csak azok tudnak 
egy-egy ügyről, akik hivatalból foglalkoznak vele. Kádár 
László „érseki titkár” sem mondhatott semmit még hivatali 
kollégáinak sem. Az érsektől kijövő kollégájára nézett a 
másik titkár, Valuch István, aki jelenleg prelátusi méltóságot 
visel, s némi malíciával ennyit mondott neki: – Laci, nagyon 
piros a füled! – jelezve ezzel, hogy sejt valami fontos dol-
got. A nyilvánosságra hozatal után természetesen a titoktar-
tási kötelezettség is megszűnik. Mindenki tudta, hogy az 
említett látogatás alkalmával Ijjas érsek átnyújtotta a leendő 
püspöknek Rómából érkezett kinevezési okmányát. 

A folytatás mégsem egészen egyszerű. Rómában nem 
szívesen neveznek ki senkit pl. a szülővárosába, mint jelen 
esetben is így volt, attól való aggodalomban, hogy azok 
előtt, akik pl. gyermekként ismerték, nem lesz elég tekinté-
lye. Ez most is így történt: Kádár László segédpüspöki 
kinevezést kapott Veszprémi egyházmegyébe. Néhány évig 
veszprémi püspök volt. De mert Rómában azt is tudták, 
hogy Egerben Kádár László családjának milyen nagy a 
tekintélye, így Brezanóczy érsek halála és Bánk József 
érseknek Vácra való távozása után 1978-ben kinevezték egri 
érsekké. 

* * * 
Záradék. Már egri érsek volt, amikor civil ruhában fel-

kereste idős szüleit otthonukban. Összefutottunk akkor az 
utcán, barátságosan üdvözöltük egymást, s akkor mondta 
nekem a következőt: – Te voltál az első, aki mondta, hogy 
mi lesz a sorsom! Nem felejtette el! 

Pedig de sokan elfelejtik azokat, akik közül egykor ki-
emelkedtek. Sajnos négy év múlva meghalt. Kezelő orvosa 
mondta: – Soha senkivel nem találkoztam, aki ennyire nyu-
godtan nézett szembe a biztos halálának tudatával. 

* * * 
(Ha némely adatom nem pontos, elnézést kérek, de az 

adatok ellenőrzésére, pl. hogy ki mikor, milyen tisztséget 
töltött be, stb. biztos, hogy pontos. A lényeg ugyanis más.) 

 

Dr. Surányi Imre, volt teol. tanár, 
az Egri Főegyházmegyei Könyvtár tudományos 

munkatársa 
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•  KÖSZÖNTJÜK AZ 50 ÉVES AZ ÉSZAK-AMERIKAI CISZTERCI ÖREGDIÁKOK 
SZÖVETSÉGÉT – Lékai Lajos OCist 1956. október 16-án a dallasi Swiss Avenue-i rendházból írt levelében vetette fel 

először a Szövetség ötletét. Mint írta, addig a magyar ciszterciek létbizonytalansága miatt 
lehetetlen volt ilyen kezdeményezés, amikor viszont, hogy az atyák végleges otthonra talál-
tak Dallasban, időszerűnek látszik beszélni erről a tervről. A szövetség első közgyűlésére 
1958 tavaszán került sor kb. 20 résztvevővel, melyet a második, ”alkotmányozó” gyűlés 
1959. április 26-án követett 40 öregdiák részvételével. A Szövetség elnökéül Nagy Anzelm 
dallasi perjelt választották meg. 1959. nyarán a körlevelek új sorozata indul. Lajos atya 1960 
márciusában „Texasi Levél” címen folytatta leveleit és az amerikai alapítás történetéről, 
gondjairól, valamint a Magyarországon élő ciszterciek életkörülményeiről írt. 1959-ben 
meghirdették a Szövetség ösztöndíj pályázatát rászoruló magyar diákok számára. 1959. 
december 8-án a Szövetségnek már 162 tagja volt, ez a szám 1960. április végére 242-re, 
július végére 300-ra emelkedett.  

Az 1960. szeptember 25-én megtartott közgyűlésen a Nagy Anzelm perjel képviseletében Lékai Lajos volt jelen. 1961 de-
cemberében a közgyűlésen Anzelm atya már személyesen jelent meg. 1962 márciusában a Szövetség pályázatot hirdetett 
angol nyelvű, magyar témájú dolgozatok megírására. Az 1963 februárjában kiadott közlemény szerint a 49 beérkezett munka 
közül 15 részesült pénzjutalomban. 1962-ben az évi közgyűlésen kívül már elkezdték az évenkénti érettségi találkozók meg-
tartását.  

A Szövetség anyagi segítséget nyújtott Magyarországon élő öreg ciszterci tanároknak, ugyanekkor nagyobb könyvállo-
mánnyal járul hozzá a dallasi Cistercian Preparatory School könyvtára növekedéséhez. 1965. június végén ismét megtartották 
az érettségi találkozót 20 öregdiák és 40 családtag jelenlétében. 1967. július 1-jén a kanadai Montrealba hívták össze a köz-
gyűlést (akkor folyt ott a világkiállítás) Nagy Anselm elnökletével és 29 öregdiák részvételével. 1970 júliusában Jeszenszky 
Imre, aki a megalakulásától kezdve a Szövetség ügyvezető elnöke volt, 73 éves korában elhunyt. Az 1971-es közgyűlésen 
Turányi Istvánt, 1934-ben érettségizett egri öregdiákot választották meg a megüresedett elnöki székbe.  

1973 nyarán két kanadai öregdiák finanszírozta a Magyarországon élő Pataki Vidor atya látogatását a dallasi monostorba. 
Vidor atya tíz nappal Magyarországra visszatérése után meghalt, mintha csak az utazás reménye tartotta volna benne az életet. 
1975-ben a tagság Katona Jánost választotta meg a Szövetség elnökének. Az évek során a Szövetség folyamatosan gyűjti és 
(Nagy Anzelm apát révén, az IKKA útján) küldi Magyarországra a sok száz (évenként mintegy 800 és 1000) dollárnyi ado-
mányt a Magyarországon élő ciszterci tanárok számára. 1978-ban a Szövetség fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte, de – 
érdekes módon – ugyanakkor valamiféle gyengülés tünetei is jelentkeztek, voltak, akik úgy érezték, hogy ez lesz a Szövetség 
legutolsó közgyűlése.  

Az 1980-as, Montrealban megtartott közgyűlésen Várfi Istvánt, bajai öregdiákot,  kérték fel az elnöki tiszt betöltésére és a 
következő közgyűlések megszervezésére. Ekkor tevődött át a Szövetség súlypontja Torontóra, és ezt követően Várfi Pityu 
energikus vezetése alatt új életerő, élni akarás költözött a tagok szívébe, a Szövetség ismét virágozni kezdett. A 2007 évi jubi-
leumi közgyűlésig is évente tartottak összejöveteleket, melyeken majdminden alkalommal a Dallasi apátság képviseletében 
ciszterci atyák is részt vesznek.  

A Szövetség évek óta támogatást nyújt az újra induló ciszterci gimnáziumoknak, és támogatja a ciszterci öregdiák szövet-
ségeket is.                    (Készült Lelóczky Gyula Donát OCist atya írása alapján.) 
 
A rendelkezésre álló iratokból összeállítottuk a szövetségben működött egri öregdiákok névsorát, – zárójelben az érettségi éve. 

Andaházy Géza (35) Parma, OH; Barankovics István (25); Bessenyő (Szabó) Zsigmond (06); Dániel Ernő (41) Thornhill, 
Ont.; Dutkay István (45) Santa Monica, CA; Fáy E. Ödön (31) Scarboro, Ont.; Feyer J Tucson AZ; Raggambi (Fluk) Ottó (47) 
MC Lean, VA; Forgách László (27) Canada; Gerney J. Albert (23) Parlin NJ; Győry Iván (47) Ansonia, CT.; Hallay István (34) 
Toronto Ont.; Hollósy E S (32) Broadwiew Heigts OH ; v Horváth Béla (40) Bunaby BC; Hunyadi–Buzás Attila (45) Spotswood 
NJ.; Husvéti Sándor (45) Scarborough, ON ;Istványi Miklós (45) Hinckley OH ; Jezierski László (27) USA ; Juhász Alfonz (39) 
Pierrefonds Que; Kádár István (48) Terra Linda CA ; Kékesi György (44) Toronto Ont.; Korózs János (35) Montreal, Que ; 
Mattyasovszky Zoltán (27) Rosemere, Que ; Mikófalvy (Markovich) Lajos (44); Mischinger András Mihály (42) Hamilton, Ont.; 
Négyessy Árpád (29) Nordfield ; Pelláthy István (18) ; Pozsgai (Pozojevich) Dezső (41) Pittsburgh PA ; bizáki Puky Pál, (43) 
Peterborough ON ; Pusztai András (36) Bradenton FL ; Ryll Ferenc (31) USA; Szathmári Lóránt (38) Lachine, Que ; Toronyai 
Pál (38) Joliette, Que ; Turányi (Turner) István (34) Pierrefonds, Que ; Vígh Tibor (20) Woodbridge NJ. 

 
•  PRO AGRIA DÍJAT KAPOTT VALUCH ISTVÁN diáktársunk, az 1951-ben érettségizett osztály 
szeretett és megbecsült tagja, kanonok, pápai prelátus, 1974 óta a Nagyboldogasszony (Ferences) templom plébánosa, 
aki ez év augusztusában vonult nyugalomba. Ezt a díjat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata adományozza azok-
nak, akik életük, munkásságuk során Eger város fejlődéséhez nagymértékben járulnak hozzá. Mint a laudációjában 
olvashatjuk, „Tevékenysége révén Eger város legértékesebb műemlékei között szereplő épületek újultak meg, hozzájá-
rulva ezzel az itteni látnivalók vonzóvá tételéhez. Valuch István több mint egy évtizeden át vezetőségi tagja volt az Egri 
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Városszépítő Egyesületnek, és egy ciklusban az Urbanisztikai Bizottság külső szakértőjeként is sokat tett a város szépü-
léséért, értékeinek megóvásáért.” 
1970-es években elvégezte az ELTE művészettörténeti szakát, annak érdekében, hogy szakszerűen részt vehessen az 
egyházi műemlék épületek helyreállításában, valamint az egyház tulajdonában levő műtárgyak nyilvántartásában és 
szakszerű megőrzésében. Személyesen irányította több műemlék épület felújítását, így a Ferencesek templomának kül-
ső-belső restaurálását, melynek során feltárták azt a középkori altemplomot, mely sejteti a jelenlegi templom helyén 
állott középkori Szent Demeter templom maradványait. Nevéhez fűződik a Minoriták templomának és a Bazilika teljes 
külső felújítása, melynek során újrafaragták a homlokzatot díszítő Casagrande szobrokat. Újra faragtatta a székesegy-
házhoz vezető lépcsősort is, és irányította a bazilika belső felújítását is. 
Szeretettel gratulálunk diáktársunknak.        (Bartha István tájékoztatása alapján.) 
 

•  SZENT BERNÁT ÜNNEPE A ZIRCI APÁTSÁGBAN – A Zirci Apátság alapításának 825. év-
fordulóján, 2007-ben, augusztus 18-án ünnepelték meg Clairvaux-i Szent Bernát atyánk ünnepét. A szentmisén 
Ujfalussy Ottó atya gyémánt-, Katona Farkas atya aranymiséjét ünnepelte. Bérczi Bernát és Imrefi Mór testvér örökfo-
gadalmát, Grónai Damján és Papp Sebestyén testvér ideiglenes fogadalmát tette le Zakar Polikárp főapát kezébe.  

(www.ocist.hu) 
 

•  AZ APÁTSÁGI BAZILIKA ÚJ OLTÁRÁT 2007 húsvét 
vasárnapi ünnepi szentmise keretében dedikálta dr. Zakar Polikárp zirci főapát 
úr. Az oltárban elhelyezték az a barokk oltárkövet, melyet a Zirci Apátság 
török idők utáni, Heinrichauból jött ciszterci újralapítói 1702-től először a 
Pápai Rezidencián, majd itt Zircen használtak a legszentebb áldozat bemutatá-
sára. Az oltár elején a zirci és heinrichaui apátságok egyesített címere, belső 
oldalán Mária monogram található. Az oltár felszentelésével lényegileg befe-
jeződött a Bazilika közel 13 éves felújítása. A neobarokk oltárt japán akácból 
készítették a templomot is restauráló művészek és asztalosok. 

(www.ocist.hu) 
 

•  RENN OSZKÁR: ÖSSZEKULCSOLT KÉZZEL – A Gonda Könyvkiadó jelentette meg a már külső 
alakjában is vonzó verseskötetet, melynek emberi hangja valóban magával ragad, és szünet nélküli végigolvasásra ösztönöz. 

A szerző, Renn Oszkár évtizedek óta az egri közélet alakítója, formálója, termékeny 
éveket tud maga mögött. Új kötete az 1998–2006 között született költeményeit teszi 
közzé, időrendje tartalmi eligazodásul is szolgál. Az élet és magánélet egy-egy jelen-
tős állomásához vezeti el az olvasót és minden esetben az adott téma továbbgondolá-
sára is alkalmat ad, ezzel is gazdagítva ön-ön üzenetét. 
A Hirtelen jött fohász segítségkérése mentsvár, a biztos „… Út, Igazság és Élet…” 
keresése adja meg a kötet alaphangját és hangulatát, jól érzékeltetve a költő valóságlá-
tását, „a szép új világ” sok-sok megtévesztő útvesztőjét. 
Az „… ezredvégi sóhaj…” „tudásalapú társadalmában” a szeretet örömét és több 
mosolyt óhajt az emberiségnek, nekünk, valamennyiönknek a szerző. 
A hazánk és a magyarság sorsát érzékeltető költemények halk visszafogottságukkal 
együtt is gyors változást sürgetnek. A szerző saját sorsát – Köszönet – kívülről láttató 
realisztikus életkép sokunk számára példát ad „az élet él és élni akar”-ásából, a kapott 
feladat „nemes terhe” teljesítésének fontosságáról. A szabadságvágyat – Requiem –, a 
békét áhító – Háborút soha – versek „jaj-kiáltása”, tiltakozása megható és elgondol-
kodtató egyszerre. 
A szubjektum, a haza sorsát értő és érző figyelemmel kísérő költemények sorából nem 
hiányozhat a szűkebb pátria, Eger bemutatása sem. A püspökség millenniumára írott 

Örvendj Eger! történelem és jelen egyszerre. 
„A Szent István választotta püspöki-székhely”, amely „Az Égi Bírónál bejegyeztetett már ezer éve…”, ma is – egy egri lokál-
patrióta szerint – „a világ legszebb városa”. Eger, a szülőváros szeretete a remegő Madridba is elvezeti a szerzőt, itt is békét, 
megtisztulást remél. 
A kötet minden egyes verse természetesen  ennél mélyebb elemzést, értelmezést érdemel. Így a Sorsomra és a szívbe markoló 
Évfordulóra c. költeményekre szeretném még külön is felhívni a figyelmet. 
Renn Oszkár verseskötete a legbensőbb emberi érzelmektől a kisebb és a nagy közösség sorsa iránti felelősségérzetig sokszí-
nű hangon szólaltatja meg üzenetét, és mind a maga, mind a mások számára, mindnyájunknak megfogalmazott jókívánságait. 
Az élet örömét, mosolyát, az igaz jóságot, tiszta szívet, hitet, szeretetet, egészséget, „a szív és lélek csodás cseréjét”: „a kapni 
és adni tudás nagy életadományát” szedi csokorba ez a szívet-lelket melegető, valóban „új tavaszi szél”-ként ható „csendes 
hitvallás”, verseskötet, – amit ezúton is köszönünk Neki.   Dr. Nagy Andorné ny. gimn. igazgató 
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•  BÁNFFY GYÖRGY KOSSUTH-DÍJAS SZÍNMŰVÉSZ DIÁKTÁRSUNKAT köszöntjük 80. születésnapja 
alkalmából. Élete hitvallását jól példázza a Kossuth Rádióban „Az evangélikus egyház félórája” c. műsorban, 2007. június 4-
én Kulein Enikő műsorvezetővel elhangzott beszélgetés.  
K.E. Különféle felekezetű egyházaknál tart előadói esteket. Úgy látszik, nem tesz különbséget, hogy református, evangélikus, 
unitárius vagy római katolikus gyülekezetbe hívják meg az előadó estet tartani. 
B.Gy. Még a Pécsi Nemzeti Szinház-i időmben kezdtem el ennek a korlátokat feszegető gondolkodásomnak a gyakorlatra 
váltását. Egy nagyon híres, ma is élő és nagy tiszteletnek örvendő rabbi volt akkor az ottani zsidó közösség vezetője, aki egy-
szer az utcán találkozott velem, megemelte kalapját és rámköszönt. Én első pillanatban csak a papi ruhát vettem észre és 
mondtam hangosan, ahogy a római katolikus Egerben – ahol felnőttem – megszoktuk, hogy „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” 
Amikor láttam egy pillanatra meghökkent arcát, akkor néztem meg jobban, s akkor láttam, hogy itt valami nem stimmel, mert 
ez nem katolikus pap. De ő odajött, mosolygott és azt mondta: Kedves művész úr, hadd gratuláljak, örülünk, hogy itt van 
Pécsett, és van egy kérdésem, hajlandó-e eljönni egy zárt közösség számára valami irodalmi estet tartani. Mondtam, természe-
tesen elmegyek, megtisztelő a felkérés, és atyámnak szólítom, mert hitem és meggyőződésem, hogy az istenhívő ember min-
dig egy lépcsőfokkal más talajon áll, mint aki nem hisz. Így kezdődött ez a vándorlásom, Mivel a feleségem evangélikus, a mi 
házasságunkban gyönyörűen alkalmazzuk immár ötvenkét esztendeje az ökumenizmusnak a szép hatását, és egymás hitének 
szépségeiben és örömeiben részesedünk. 
Annak idején az evangélikus püspök meghívott a lelkészképző főiskolára, ahol négy vagy öt esztendőn keresztül próbáltam 
tanítgatni a leendő evangélikus papokat a szónoki beszéd szépségére, fontosságára. Aztán ennek híre ment és akkor hívtak a 
reformátusokhoz. Eljutottam Egerbe is, az egri papneveldébe. 
K. E. Említette, hogy feleségével együtt nagyon jól gyakorolják az ökumenét, ebből az következik, hogy mind a ketten gyako-
rolják a hitüket. Mit jelent önöknél ez a mindennapokban?  
B. Gy. A nap azzal kezdődik, hogy a reggeli után szakítunk magunknak egy negyedórát (ritka kivétellel ez sikerül is), és az ő 
evangélikus füzete alapján a napra kijelölt evangélium-részlettel foglalkozunk. Ha érdekes gondolat merül fel bennünk, rövi-
den megbeszéljük, és a Miatyánkkal zárjuk ezt a negyedórát. Aztán a vasárnapok úgy telnek, hogy lemegyünk a reformátusok 
templomába, Pasarétre, mert ott van egy Isten ajándékával rendelkező református parókus, aki minden prédikációja alkalmá-
val előidézett valamit a lelkünkben. Utána aztán vagy felmegyünk a Várba, az evangélikus templomba, vagy hazafelé besétá-
lunk a pasaréti Ferences templomba – ez időbeosztástól függ – és mindenütt az az érzésünk, és ez a mély meggyőződésünk, 
hogy Krisztust követni mindenhol lehet. 
K. E. Mit mondjunk azoknak, akik azt mondják, hogy a mai rohanó világban nem lehet időt találni az Istenre és az elcsende-
sedésre? 
B. Gy. Volt nékem egy drága édesanyám, aki fantasztikus érzékenységével a kérdést harminc-negyven-ötven esztendővel 
ezelőtt fölmérte. Felköltöztünk Egerből Pestre, és itt megismerkedtünk egy Egerhez képest föltétlenül rohanóbb élettel. Ha 
akkor tudtuk volna, hogy ebből a rohanó életből milyen vágtató élet lesz… És azt tanította nekünk, az öcsémmel együtt, hogy 
gyermekeim, a Jóistennel való kapcsolattartás nem függ semmilyen helyzettől, és nem függ időtől sem. Fölszállsz egy autó-
buszra, leülsz, lehunyod a szemed, és fohászkodsz. Ami azt jelenti, hogy két-három mondattal fohászkodik az ember, vagy 
kér, vagy hálát ad. Az utóbbiról sokszor megfeledkezünk. Milyen érdekes, hogy most, hogy a Jóisten ilyen hosszú élettel 
megáldott engem, egyre többször jut ez eszembe, és egyre több hálaadó imádság születik meg bennem. Míg évekkel ezelőtt 
mindig kértem valamit: hogy jaj, csak sikerüljön ez az előadás, Istenem, adj nekem erőt, kegyelmet, hogy ezzel a szereppel is, 
vagy ezzel a versösszeállítással is hirdetni tudjam a Te létezésedet, a Te hitedet. Ma már nagyon sokszor csak hálát adok: 
köszönöm, Uram, hogy még mindig bírom, még mindig van erőm! Tehát semmi esetre sem szabad kikapcsolni ezt az állandó 
kapcsolattartást a Jóistennel, és akkor élve marad bennünk az Ő kegyelme.  
Bánffy György – az iskolánkban Hunyadi Buzás – diáktársunk 1937–40 években, a négy alsó osztályban járt a 
Szent Bernát Gimnáziumba. Isten adjon erőt és egészséget, hogy hívatásában és a közéletünkben továbbra is 
képviselni tudja meggyőződését. Ad multos annos! 

 

•  „SZÉGYENTABLÓN” LÉNÁRT ANDOR DIÁKTÁRSUNK. – A Kossuth Rádió „Hajnal –Táj 
c. műsorában július 12-én reggel hangzott el az alábbi rövid kis beszélgetés Zengő Árpád a rádió munkatársa és 
Tyekvicska Árpád, a Nógrád megyei levéltár igazgatója között. 
Z. Á. A megszégyenítésnek nagyon sok formája létezik, időről időre, századokról századokra változtak a módszerek. De 
azt csak kevesen gondolnák, hogy külön tablókat készítettek azoknak, akik a hivatalos gondolkodástól eltérő véleményt 
fogalmaznak meg. Egy ilyen sajátos tárgyra, vastagon porral borított „szégyen tablóra” lelt az intézmény padlásán a 
Tyekvicska Árpád, a Nógrád megyei levéltár igazgatója 
Ty. Á. 1956 után a forradalom leverését követően a megtorlásnak számos formája és eszköze volt. Az egyik a szereplők 
megszégyenítése, nyilvános tablókon való közzététele volt. A most talált tabló is ennek a megtorlási folyamatnak egy 
tárgyi dokumentuma. A Megyei Levéltár épülete egykoron a Munkásmozgalmi Múzeumnak adott helyet. 1957 után, 
amikor ez a szégyenkiállítás végigvonult a megyén, ennek az elemeit valószínűleg ide, a múzeum padlására helyezték 
el. A kilenc portréból hat maradt meg a tablón. Az előző igazgató Varga László – ma a Budapest Főváros Levéltárának 
főigazgatója – a nyolcvanas években már látta ezt a tablót. Akkor az egyik ismerősének a fényképét le is vette róla. Az a 
fénykép Lénárt Andort, a Megyei Forradalmi bizottság titkárát ábrázolta. 
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•  DR. HIBAY GYÖRGYNÉ ALÍZ boldogult férje végakaratából húszezer forintot adományozott a Gárdonyi 
Géza Ciszterci Gimnáziumnak azzal a céllal, hogy az ajándékot olyan tanuló kapja, aki történelem tantárgy tanulása terén ki-
emelkedő eredményt ért el. A jutalmat az iskola történelem munkaközösség vezetője javaslatára Vízkelety Anna 12.A és Zay 
Orsolya 13.K osztályos tanulók kapták, melyet az igazgatóasszony kezdeményezésére Alíz asszony a ballagási ünnepen szemé-
lyesen adott át.  

 

•  KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! − Diákszövetségünket az alábbi diáktársaink 
támogatták adományukkal: dr.Csikváry István (51) Sehnde (Németország) – 8 000 Ft, Gődl Károly (51) Höhr-Grenzhausen 
(Németország) – 10 000Ft, Kádár István (48) Terra Linda CA. (USA) – 15 000 Ft, dr. Tóth Sándor (35) Gödöllő – 25 000 Ft, 
N. N. (Franciaország) – 100 Euró. 
 

•  AZ EGRI FEHÉR/FEKETE − Interneten a www.ciszterciekegerben.hu honlapon található az  Újságunk 
menüpontra kattintva. A honlap gondozója Kaibás Gábor Márk, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban 2001-ben érettségi-
zett diáktársunk, akinek köszönhetően újságunk 1994 óta megjelent valamennyi száma olvasható, ill. letölthető. 

 
––––––––––––––––––––– 

H A L O T T A I N K 
 
 

Elbúcsúztunk Kovács Endre Gergely OCist, ny. püspöktől, Diákszövetségünk elnökétől 
 

Mikor Diákszövetségünk, mint önálló osztály újraindulhatott, mindnyájan 
örömmel vettük, hogy szép hagyományként egy ciszterci szerzetes és püspök 
diáktársunk, az egri főegyházmegye segédpüspöke, vállalta szervezetünk 
irányítását. Az 1991. februári vezetőségválasztó közgyűlésén őt választottuk 
meg elnökünké, s ezt a tisztséget halála napjáig hűségesen és becsülettel ellát-
ta. Induláskor egyetlen célkitűzésünk volt: legyen Egerben ismét a Ciszterci 
Rendé iskolánk, és ciszterci szellemben tanítsák-neveljék az iskola tanárai 
ifjúságunkat. Kovács Endre ennek érdekében irányította és szervezte egyesüle-
tünk munkáját. Nem élhette már meg a ciszterci gimnázium újra indulásának 
10 éves jubileumát, de mindnyájan, akik még figyelemmel tudjuk kísérni 
iskolánk életét, emlékezni fogunk áldozatos munkájára. 

Ezzel a lelkülettel gondolnak rá az iskolánk nevelői is, Kovács Ottó tanár úr 
búcsúztató gondolatait idézve: „Köszönettel tartozunk áldozatos és fáradtságot 
nem ismerő munkájáért. Köszönjük anyagi áldozatokban megmutatkozó ke-
gyességét, lelki szolgálatait és támogatásainak sok-sok megnyilvánulását. Kö-
szönjük az emberi kapcsolataiban megmutatkozó szeretetét, nyugalmát, őszinte-
ségét, közvetlenségét, barátságát. Köszönjük a krisztusi szeretetről és az atyai 
jóságról tanúságot tevő egész életét.” 

Kovács Endre 1927. nov. 6-án született Egerbaktán, ahol édesapja fő-
jegyző volt. Hárman voltak testvérek. Középiskolai tanulmányait a Ciszterci 

Rend egri Szent Bernát Gimnáziumában végezte, mind a nyolc évben vastagbetűsként, kitűnő eredménnyel. 1946 augusztu-
sában lépett be a Ciszterci Rendbe, teológiai tanulmányait Zirci Teológiai Főiskolán, majd a Budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem Teológiai Karán folytatta, ahol teológiai doktorátust szerzett. Ünnepélyes fogadalmát a magyar szerzetesek 
deportálásának napjaiban 1950-ben tette le. A pappászentelés kegyelmében 1951-ben már mint az Egri Főegyházmegye kleri-
kusa részesült. Püspökké VI. Pál pápa nevezte ki 1975. január 7-én, püspökké február 7-én szentelték. Püspöki jelmondata: IN 
CRUCE SALUS (a Kereszt a mi üdvösségünk). Hétéves kápláni szolgálat után az egri Teológiai Főiskolán lett tanár és spiri-
tuális. Az Egri Főegyházmegye (és a Váci Egyházmegye) ma élő és működő papjainak jó része benne tiszteli a papi lelkiség-
ben való elindítóját, kibontakoztatóját. – Már mint segédpüspök vállalta 1980-ban a Miskolc-Mindszent-i plébánia vezetését, 
míg főpásztora vissza nem hívta őt Egerbe általános helynökévé. Emellett a Ciszterci Templom templomigazgatói szolgálatát 
is ellátta. Az Egri Főegyházmegyében vállalt szolgálatai mellett a Püspökkari Liturgikus Bizottságnak kezdettől fogva egyik 
legtevékenyebb tagja volt. 75. évét betöltve kérte felmentését a szentatyától, aki 2003. január 15-én ezt elfogadta. Utolsó éveit 
Miskolcon, Szent Erzsébet Szeretetotthonban töltötte. 

Hosszantartó, türelemmel és méltósággal viselt betegség után 2007. július 28-án hunyt el Miskolcon. Temetése augusztus 7-
én volt az egri bazilikában. A gyászmisét és a temetési szertartást dr. Paskai László bíboros végezte, dr. Seregély István ny. egri 
érsek, dr. Ternyák Csaba egri érsek, és jó néhány püspök kíséretében. A bazilika altemplomában helyezték örök nyugalomba.  

R.I.P 

http://www.ciszterciekegerben.hu/
http://www.ciszterciekegerben.hu/index.php?page=ujsag
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Papp Gézára emlékezve  
 

„Papp Géza – született Bélapátfalván 1929. szept. 17. szentelték 1953. febr. 1. Életút: …” – és következnek papi szol-
gálatának helyei. Ennyit ír Géza atyáról az egri sematizmus.  

De mindössze csak ennyi lenne egy egri ciszterci diák, a későbbi pap, káplán, plébános élete? Kiválóan tanult Rássy 
Paulin tanár úr osztályában, és még sikerült a ciszterciek egri gimnáziumában érettségiznie. Ezért szinte élete legutolsó 
pillanatáig őrizte ezeknek az éveknek a boldog emlékét. Ciszterci szerzetes és paptanár akart lenni. Erre azonban már nem 
volt meg a lehetőség, amikor ő érettségizett. Világi pap lett, és hitének, buzgóságának szeretetének csakhamar híre ment. 
Hányszor volt híveivel külföldön Lourdes-ban vagy Fatimában, Rómában vagy a Bécs közeli Máriazellben? Mennyi ven-
dég fordult meg nála, s hányszor menetelt a falu népével búcsújáróhelyre, Szentkútra, vagy máshová, hogy áldást osszon a 
rábízottakra? Egy gazdag és nagyon értékes papi élet végére tett most pontot az Úristen. 

Papp Gézával szinte gimnazista korunk óta nagyon jó barátok voltunk. Ő foglarista, később kisszeminarista volt, én szüle-
imnél testvéreimmel laktam Egerben, de sokszor nagyon hosszan s igazán barátian elbeszélgettünk. Három évvel idősebb volt 
nálam. Gyakran láttam őt karácsonyi, húsvéti nagymiséinken asszisztálni. Egyszer azonban elveszítettük egymást. Ő maradt 
Egerben, én Zircre kerültem. S évek múlva újból valamikor hajdúnánási plébánossága idején, munkahelyemen, a debreceni 
Déri múzeumban találkoztunk újra. Itt én irodalomtörténész-muzeológus voltam, s ő szlovákiai vendégeit hozta be hozzám. S 
ott, akkor döbbentem rá arra is, hogy Papp Géza, hajdani diákkori, jó barátom itt szolgál nem messze Debrecentől, Hajdúná-
náson. Majd néhány nappal később mindannyian Hajdúnánáson találkoztunk újból, Géza megejtően szép ezüstmiséjén. A 
megújult barátság azonban csak nagyon rövid ideig tartott, hiszen még egy év sem telt el, s őt érseke Hajdúnánásról áthelyezte 
a Gyöngyös melletti Abasárra. Itt átutaztunkban nagyon sokszor bekopogtunk hozzá. S amikor családommal Budapestre 
kerültünk, akkor meg az Egerbe tartó utazást mindig megszakítottuk Abasáron. Itt ő, aki egy nagycsaládból lett pappá, em-
lékművet állított a meg nem született gyermekeknek. Akkor még „csak” ötmilliót számoltak. S akkor is ott voltunk, amikor a 
csak évekkel később boldoggá avatott IV. Károly király tiszteletére a templom szentélyében egy üvegablakot készíttetett, 
érseke szentelte fel Habsburg Ottó és családja jelenlétében. 

Mindeközben egy újabb község lelki szolgálatát is el kellett látni. Egyszer rémülten hallottam, hogy agyvérzést kapott, 
ráadásul még valamivel műteni is kellett, s valamelyik oldala megbénult s a beszéd is nehezére esett. Hosszú korházi ápo-
lás után kérte nyugdíjaztatását, majd rokonai segítségével helyet kapott egy öregek otthonában akkor, amikor már vala-
mennyire járóképes volt. Végül a mankóval járni tanuló Géza kisegítő lelkészi helyet kapott paptestvérénél, Valuch István-
nál, az egri Nagyboldogasszony plébánián. Megnyugodott, hiszen a gyóntatás, a napi szentmise, a szentségek kiszolgálta-
tása nélkül egy pap élni igazán nem tud. De néhány évi szolgálat után egy alkalommal öntudatát is elvesztette, s végül a 
felsőzsolcai katolikus szociális otthonban kapott megnyugtató helyet. Nagyon nehezen tanult meg újból beszélni, járni is 
nagyon nehezen volt képes, csak az nyugtatta meg, hogy több paptársával együtt lakhat, s az estét mindig koncelebrációs 
szentmisével fejezték be. 

Utoljára idén, július legelején találkoztunk Miskolcon a kórházban. Türelemmel viselte szenvedését. Lábát kétszer is 
műteni kellett. Némi elégedetlenséggel közölte, hogy még mindig nem sikerült egykori ciszter tanárunk, Ágoston Julián 
verskötetéhez jutnia. Legközelebbi egri utam alkalmával vásároltam több kötetet, s az egyiket elküldtem postán neki. Bíz-
tam abban, hogy ez a kötet még életében elérte. 

Meghalt 2007. július 18-án, mindvégig az Úrban bízva. Isten áldja Őt ott is, ahol most van.  
Kilián István 

 
* * * 

Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk: 
 

Bartha Tibor (1950) – Eger 
Deli János (1948) – Eger 
Ditrói Sándor dr. (41) – Miskolc 
Dobrányi László (1944) – Balatonalmádi-Vác 
Horváth Lajos (1944) – Jászapáti 
Kádár Tamás (1950) – Eger 

Kovács Endre Gergely dr. OCist (1946) – Miskolc Eger 
Kristóf Imre (1948)  
Pálinkás Miklós (1935) – Budapest 
Papp Géza (1948) – Miskolc– Borsodnádasd 
Scharer Andor (37) – Mátraderecske 
Tar József (1938) – Eger 

 

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.gyula3@chello.hu – ÚJ CÍM!!! 
 

A „HÍREK a GÁRDONYI-ból” lapjait Kovács Ottó tanár úr készítette. 
 

 

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. 
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