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EGRI FEHÉR/FEKETE
a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja

Templomunk felújított Szent Alajos oltára.
(Kovács Ottó tanár úr felvétele)

Lékai Jusztin atya irányításával kezdődött el a Szent Bernát templomunk felújítása. Elsőként a Szent Alajos oltár készült el.
A jobb leghátsó oltár Kilián Dániel kanonok adományából készült 1742–1744 között. Az oltárkép érdekessége, hogy a szent
liliomot oszt az előtte hódoló és korabeli viseletbe öltözött ifjaknak. A képet helybeli festő, Michael József festette.

––––––––––––––––––––––––
A TARTALOMBÓL

Beszámolók a 2009. évi érettségi találkozókról
Jubilánsaink
Bán Elizeus: Az élet főiskoláján – Börtönélmények 1950 – 1954
Életutak: Veres Árpád
Ez történt a Gárdonyiban Húsvéttól – Veni Sancte-ig

Ágoston Julián tanár úrra emlékezünk…
A mi művészeink: Húsvéti Sándor
Bogdán Kálmán: Az utolsó kerékpár túránk
Károly apátúrra és Jusztin atyára emlékezünk
hírek...hírek...hírek...
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Közös találkozó – közgyűlés
Június 13-án immár ötödik alkalommal jöttünk össze Egerben köszönteni Alma Materünket, megismerni az elmúlt
tanévnek eredményeit, gondjait. Diákszövetségünk elmúlt évéről is meghallgattuk ügyvezető elnökünk beszámolóját.
Szép hagyománnyá formálódik az öregdiákok és az iskola tanév végi közös találkozója, melyet először 2005-ben Pók
Tibor diáktársunk javaslatára rendeztünk.
Fél tizenegy órakor a Szent Bernát templom padjaiban két osztálytalálkozó öregdiákjai mellett helyet foglaltak az
iskola vezetői, „fiatalabb” és az idősebb öregdiákok is. Az oltárnál Hervay Levente atya zirci alperjel, és az 58. éves
találkozójukat tartó osztály két öregdiákja Jéger Károly és Valuch István végezték az eucharisztiát. Homíliájában Levente atya a nap szentjéről, Padovai Szent Antalról emlékezett. Sajnos egy szomorú hírt is közöltek ekkor: meghalt
Kerekes Károly ny. zirci apátúr, aki a tavalyi találkozónkon mondotta a találkozói közös misét.
Mise után az iskolában a volt rendház földszinti ebédlőtermében a hozzátartozókkal együtt kb. negyvenen foglaltunk
helyet. Összejövetelünk egyben a Diákszövetség közgyűlésének megtartására is alkalmul szolgált.
Dr. Molnár Miklós, ügyvezető elnök bevezetőben megemlékezett váratlanul elhunyt elnökünkről, Lékai Jusztin
atyáról. Temetésén diákszövetségünk is képviseltette magát, kívánságának megfelelően a koszorúra szánt összeget a
szerzetes növendékek nevelésének támogatására juttattuk el. Jelezte, hogy 100 ezer forinttal támogattuk Kerekes Károly
atya verses kötetének megjelenését, mely éppen a napokban került ki a nyomdából. Diákszövetségünk ez évben is pénzjutalmat adott az iskolavezetés által kijelölt hat diáknak, akik tanulmányi eredményeik és példaadó valláserkölcsi magatartásuk alapján kiérdemelték. A jutalmakat Molnár Miklós elnök a ballagási ünnepélyen adta át Tóth Ágnes 12. B,
Borbás Szilvia 12. C, Urbán Márta 13. A, Dávid Eszter, Kónya Zsófia, Lőrik Lilla 13. K osztályos tanulóknak. Támogatta szövetségünk azt a pályázatot, melyet a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet a középiskolák
és kollégiumok tanulói részére történelem témában írt ki az egyházi iskolák államosításáról. Jakab Nikoletta 10. A osztályos tanuló vállalkozott erre a feladatra, melyet azonban határidőre családi okokból elkészíteni nem tudott. Szövetségünk biztatására dolgozatát befejezte, s ezt a közgyűlésen „A Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium államosítása az
1948. évi XXXIII. Törvénycikk alapján” címmel ismertette.– (A szeptemberi elnökségi ülésen a dolgozatot szövetségünk 6 ezer Ft-os könyvutalvánnyal jutalmazta.)
Ezután dr. Pisákné Balogh Éva, az iskola igazgatója tartott igen érdekes, sok képpel és adattal illusztrált előadást az
iskola elmúlt tanévéről. Mindenek előtt Kerekes Károly atyáról emlékezett meg, ki az iskolának növendéke, majd tanára
volt, s az újraindulás után is minden formában segítette az iskola munkáját. Képeket láthattunk Károly atya 90. éves
születésnapján tartott iskolai ünnepségről.
Örömmel számolt be a szép tanulmányi eredményekről: a négy osztályban 118 diákjuk fejezte be sikeresen középiskolai tanulmányait. A végzős diákok osztályátlaga minden eddiginél kiemelkedőbb: 4,38. A 118 diák közül 33-an kitűnő és jeles eredménnyel fejezték be tanulmányaikat, és 82-en már nyelvvizsgát szereztetek, vannak, akik kettő, s vannak
olyan diákjaik, akik három nyelvvizsgát is tettek. Számos olyan tanulója van az iskolának, aki az elmúlt évek folyamán
országos versenyeken öregbítette az iskola hírnevét.
Mindnyájan láthattuk, hogy a tornaterem építése befejezéséhez közeleg. Az igazgatóasszony beszámolt az építtetés
számos nehézségéről, de reményei szerint az épület az ősz folyamán elkészül, és a tornaterem átadására az október 21-i,
az elsősök fogadalomtételének ünnepségével egyidejűen kerül sor. Erre meghívta a ciszterci öregdiákokat is.
A közgyűlés befejezése után került sor az 58. és a 65. éves érettségi találkozókra.

Közgyűlés résztvevői az ebédlőben

Az igazgatóasszony tájékoztatója
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JUBILÁNSAINK
A múlt évekhez hasonlóan megemlékezünk a jubiláns osztályokról, számba véve és köszöntve ma is élő tagjaikat.
A 75 éve érettségizett osztálynak két élő tagjáról tudunk. Szeretettel köszöntjük Dr. Fischer (Faluhelyi) János
(Wiesbaden, Németország) és Nagy László ny. plébános (Nyíregyháza) diáktársainkat.
Osztályfőnökeik voltak dr. Hegyi Kapisztrán (I–II.), Varga Bennó (III–IV.) és dr. Pataki Vidor (V–VIII).
***
A 70 éve végzettek – osztályfőnökeik dr. László Vince, dr. Palos Bernardin és Vajk (Wáger) Atanáz voltak –
hét élő osztálytársukról tudnak: Godó Vidor, Komár László, Sárdy Lóránt, dr. Székely Tamás, Tárkányi László,
és dr. Várhelyi (Ungár) Zoltán, valamint hat esztendőn át velük járt Zárai (Zelenák) György.

Tanáraik voltak:
Ciszterciek:
Ágoston Julián dr. – latin VI.
Erdélyi Guidó – történelem VIII.
Gonda Keresztély – francia VIII.
László Vince dr. – magyar I–V., latin I–V., német II–III.
Mészáros Ervin – földrajz I–III., természetrajz I–II.
Palos Bernardin dr. – német IV–VII., magyar VI–VIII., filoz. VIII.
Pataki Vidor dr. történelem – IV., VII., földrajz VII.
Károly (Peszeszér) Asztrik – fizika III.
Rássy Paulin – ének I–II., mennyiségtan II–VIII., fizika VII–VIII.
Székely Artúr – görög V–VI.
Tobákos Kilit – görög VII–VIII.

Tóth János – hittan I–VIII.
Varga Bennó – földrajz IV., természetrajz IV–VI.
Vajk (Wáger) Atanáz – latin VII–VIII., német VIII.
Világiak:
Divínyi Mihály – francia V–VI.
Ócsvár Géza – matematika I., rajz I., IV., gyorsírás IV–V.,
Oltai Rudolf – testnevelés VIII.
vitéz Szabó Ferenc – testnevelés I–VII.
Szilágyi József dr. – egészségtan VII–VIII.
Takács Tibor dr. – francia VII.
Troján Alfonz – matematika I., rajz I. (1931.12.15-ig)
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A 65 éve érettségizettek közül – osztályfőnökeik Székely Artúr( I. o.), Varga Bennó ( II. o.), és Falubíró Győző voltak –
a következő, ma élő diáktársainkról tudunk: dr. Intze István, dr. Juhász Tibor, Kalapos József, Kékesi György, Kiss István,
Lieszkovszky Gyula, Mohi György, Oláh Elemér, Oláh Gyula, Sági Lajos, Sávoly Miklós, dr. Sávoly Titusz, dr. Szabó Gábor, dr. Székely György, Szemerédi Dénes, Tóth Albin, dr. Tóth Ferenc, dr. Turcsányi Tibor; és akik együtt jártak, de nem
érettségiztek az osztállyal: Fügedi István, Lőcsey Iván, Válent Gyula.
Közülük hatan jöttek össze Egerben, a 65. éves találkozón.

Tanáraik voltak:
Ciszterciek:
Ágoston Julián dr. – latin II.
Baghy Osvát – magyar III–VI.
Erdélyi Guidó – földrajz I.,III., gazdaságtan VI.
Falubíró Győző – ének III., latin III–VIII., tört. III.–VIII., honv. ism. VIII.
Gonda Keresztély – ének II.
Hegyi Kapisztrán dr. – bölcselet VIII.
Kádár Antal – honvédelmi ismeretek VII.
Kerekes Sándor – német III.
Lékai Lajos dr. – földrajz VII.
Rássy Paulin – matematika II–VIII., fizika III., VII–VIII.
vitéz Rédey Gerő – görög V–VIII.
Rédei Rezső – testnevelés VI–VIII.
Révész Amadé dr. – francia V–VIII.

Szabó Tihamér – hittan V–VII.
Székely Artúr – magyar I., latin I., szépírás I., ének I.
Tobákos Kilit – görög VII. (1943.03.01-ig)
Tóth János dr. – hittan I–IV.
Vajk (Wágner) Atanáz – német IV–VIII.
Varga Bennó – természetr. I–II., IV–V., földrajz II., vegytan VI.
Világiak:
Habis György – magyar VII–VIII.
Ócsvár Géza – matemat. I., szépír. II., rajz I–IV., VII–VIII.,
gyorsír. IV.

vitéz Szabó Ferenc – testnevelés I–V.
Sziklay Árpád dr. – egészségtan IV.,VIII.
Szilágyi József dr. – egészségtan IV.
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Beszámolók a 2009. évi érettségi találkozókról
Az egész ciszterci pedagógiánknak a családiasság volt az alapja. Gyerek, tanár összetartoztak, egy nagy famíliát alkottak. Természetes, ami
beléjük szívódott, azt sugározták és innen származik az a még ma is
nagy összetartás a volt diákok és a volt tanárok között, hogy ők magukat egy nagy család tagjainak érzik, melyeknek közösek az eszményeik
és közösek az értékeik…
Palos Bernardin szavai 1989 májusában, Egerben

65 évesek – (1936–1944) – Falubíró Győző osztályának érettségi találkozója június 13-án volt Egerben. Örültünk
egymásnak, hálát adva Istennek, hogy ezt megélhettük. Hatan jöttünk össze, de még kilencen adtak hírt magukról.
Akik itt voltak: Lieszkovszky Gyula és felesége Marcsi (Budapest), Mohi György (Budapest), Oláh Gyula és felesége
Mandi (Budapest), Sági Lajos és felesége Jolika (München–Zánka), Szemerédi Dénes, lányával, vejével (Tatabánya) és
dr. Tóth Ferenc (Eger).
Akik hírt adtak magukról:
Fügedi Pista telefonon keresett meg: hosszú éveken keresztül elzarándokolt Egerbe, de már nem mert nekivágni a
hosszú útnak; Intze Pista telefonon mindig hűségesen köszönti a találkozó résztvevőit, sajnos izületi és egyéb panaszai
miatt nagyobb távolságok megtételére már nem vállalkozhat; Juhász Tibi a nizzai remeteségéből küldte minden osztálytársának szíves köszöntését; Kis Pista, aki a hosszú évek vándorlása után itthon, Soponyán telepedett le, szintén csak
telefonon köszöntött bennünket. Habár ő még aktív „dolgozó”, de a lábai miatt nem vállalkozhatott hosszabb útra;
Sávoly Titi a találkozó időpontjában Hévízen tartózkodott és hosszabb levélben számolt be sorsáról, és küldte üdvözletét. Levelében Miklós öccséről is írt, aki Németországban él, s nyaranta egypár hetet a Balatonon tölt el; Székely
Gyurka a frissen műtött szemét féltve nem tudott eljönni, ígérete szerint jövőre pótolja (ha még szervezünk találkozót?);
Turcsányi Tibi már tavaly sem tudta vállalni az egri utazást, s idén is csak telefonon küldte köszöntését a résztvevőnek;
Lőcsey Iván kedves levélben üdvözölte a találkozóra összejötteket, ő csak az alsó három osztályban járt velünk, de
levél-kapcsolat azóta sem szakadt meg vele.
Sajnos több osztálytársunktól nem kaptunk hírt, de szeretettel gondoltunk Kalapos Jóskára, Kékesi Gyurkára, Szabó
Gabira, Oláh Elemérre, Tóth Albinra, abban a reményben, hogy még a „koruknak megfelelő” egészségben élik életüket.
Hírt kaptunk a Tatabányán élő két osztálytársunktól, hogy e városban él Válent Gyuszi, aki a négy alsó osztályban járt
velünk, majd a „keri”-be ment át és ott érettségizett, de eddig még nem kerültünk vele kapcsolatba.
Ez évben csatlakoztunk a már ötödik alkalommal megtartott tanévvégi egri ciszterci öregdiák találkozóhoz. Fél tizenegykor a templomunkban találkoztunk, mely a „diákmisére” majdnem megtelt különböző évfolyamok öregdiákjaival. A misét Hervay Levente ciszterci atya, zirci alperjel celebrálta, két, 1951-ben végzett pap-diáktársunk közreműködésével.
Mise után mindnyájan, öregek és még öregebbek (volt aki 1935-ben, s aki 1954-ben érettségizett), a volt rendház –
ma kollégium – földszinten levő ebédlőjébe mentünk, ahol a Diákszövetség elnökének, dr. Molnár Miklósnak a beszámolóját hallgattuk meg, majd vendéglátónk, dr. Pisákné Balogh Éva, a gimnázium igazgatója mondott érdekes, vetített
képekkel illusztrált beszámolót a gimnázium elmúlt tanévének fontosabb eseményeiről. Megtudtuk, hogy ez év őszére
átadásra kerül a kétszintes tornaterem, melynek avatására ezúttal meghívta az öregdiákokat.
Déli egy óra körül ballagtunk az iskola szomszédságában levő Szantofer étterembe. Sajnos Tóth Feri már ide nem
kísérhetett el bennünket, nem jött velünk Szemerédi Dini sem. Így az eléggé leapadt létszámmal ültünk asztalhoz. Jól
esett a beszélgetés itt Egerben, talán ilyen találkozóra a jövőben már nemigen tudunk összejönni.
Mi 1936/37 és 1943/44 között az egri Szent Bernát Gimnáziumban végeztük a nyolc gimnáziumot, ez alatt 106 diák
járt együtt osztályunkba, ki egy-két, sokan – harmincan – nyolc éven keresztül. Közülük 21-ról tudunk. 1944-ben 53-an
érettségiztünk s 18-an vagyunk még életben.
O. Gy.
_________________________

60 évesek – (1941–1949) – 2009 május 16-án tartottuk azoknak a diáktársaknak az éves találkozóját, akikkel az
1941–48-as tanévekben a ciszterci gimnáziumban jártunk együtt, illetve akikkel 1949-ben (hatvan éve) érettségiztünk.
A találkozó időpontját és programját ez év január 29-én a Budapesten lakó diáktársainkkal egyeztettük a Kárpátia étteremben. A programról megállapítottuk, hogy nincs különösebb indokunk a korábbi évek gyakorlatán változtatni. A
kerek évfordulóra tekintettel viszont felbátorodtunk arra, hogy az esemény ünnepélyességét emelendő felkérjük a Zircen élő Hervay Levente tanár urunkat a részvételre, valamint a szentmise megtartására. Örömünkre a felkérésünket
elfogadta és fáradtságot nem kímélve Egerbe utazott és a megemlékező ünnepségen végig részt vett. Ezúton is hálásan
köszönjük!
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A találkozó a Dobó téren volt 10 órakor. Ott köszönthettük – mint már évek óta – szeretett tanárunk
és osztályfőnökünk, dr. Habis György tanár úr kedves feleségét, Magda asszonyt, akivel együtt helyeztük el virágunkat férjének a minorita altemplomban
lévő sírjánál. Tanáraink iránti hálánkról diáktársunk,
Veres Árpád pápai prelátus barátunk emlékezett meg
egy nagyon kedves és tartalmas beszéd keretében.
Ezután visszasétáltunk a ciszterci templomba,
ahol Hervay tanár és a két pap-diáktársunk – Veres
Árpád és Zsurkai János – koncelebrálásával, Hervay
tanár úr szentbeszédével mondott énekes szentmise
a régi diákmisék hangulatát idézte vissza.
Mise után átmentünk a gimnázium épületébe,
megnéztük a tablókat, megcsodáltuk a majdnem kész
emeletes új tornacsarnokot. Szomorú szívvel, de a
helyreállításban reménykedve láttuk a „nagyudvari”
csataképet és a volt „orgonást”. Örömmel konstatáltuk, hogy a gimnázium épülete belül újra szép és
gondozott. Eltűntek az „állami” barkácsolás nyomai.
Látszik a jó gazda jelenléte a patinás épületen.
Egy rövid beszélgetésre a nagyon szépen átalakított (régi rajz-) díszterembe mentünk, ahol Hervay
tanár úr rövid áttekintést adott a rend személyi állapotáról. (Itt az örömhírekre még láthatólag várni
kell!) Ezt követően régi hűséges diáktársunk – Nickl
Karcsi – egy rövid vetítését láthattuk a budai Szent
Imre gimnázium életéről, és Brükner Ákos OCist
atya beszédét a rend mai helyzetéről. A szentmisén
és a díszterembe velünk jött Csák György tanár úr,
aki a jelenlegi tanári kart szimbolizálta. Köszönjük a
jelenlétét.
Ezután kerestük fel az iskola szomszédságában
lévő Szanthofer éttermet, ahol közös ebéden vettünk
részt és vettünk búcsút egymástól a jövő évi viszontlátás reményében.
Az ünnepségen részt vettek: Dr. Habis Györgyné
Magda asszony meghívott vendég, Hervay Levente
OCiszt, volt tanárunk, Veres Árpád és Zsurkai János
Egy lap az iskola 1948/49-es évkönyvéből
pap-diáktársaink, v. Botár Sándor, Bene István,
(Az érdemjegyek mai szemmel nézve kissé szokatlanok.)
Böjthe László és felesége, Fecske László és felesége,
Kékesy Tibor, Kovács Géza és felesége Svájcból, Kovács Jenő, Lakatos István és felesége, Nickl Károly és felesége
Hollandiából, Póta Béla, Szalmási Pál, Szedlacsek József, v. Szemző Gyula.
Betegségre hivatkozva kimentették magukat: Fikár László, Gyulai György, Homonnai Tibor, Molnár László, Pozder
Miklós és Tanyi László. Nekik gyógyulást kívánunk és bízunk a velük való találkozásban.
A találkozó szervezésében Kékesy Tibor, Kovács Jenő és Veres Árpád vett részt.
A szervezésben való részvételt köszöni, a beszámolót összeállította: Póta Béla.
***

58 évesek (1943-1951) – osztályfőnökeink dr. Ágoston Julián, dr. Mikó Sándor, dr. Örsi András voltak. Korábbi
elhatározásunk szerint a közös Ciszterci Öregdiák találkozó napján – június 13-án – jöttünk össze.
A találkozó szentmiséjét az általunk meghívott Hervay Levente OCist mutatott be osztálytársaink Jéger Károly és
Valuch István kanonokok koncelebrálásával. Mise után részt vettünk a közgyűlésen, majd az iskola ebédlőjében
Kovácsné Ilonka asszony jóvoltából jóízű, finom ebédben volt részük, előtte és utána a cserkésztáborokra emlékezve
énekeltük el az asztali áldást. Az elmúlt évhez hasonlóan, Kovács Béla (Kovax) telefonjainak eredményeként aránylag
szép számmal jöttünk össze.
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Jelen voltak: Bartha István és
felesége, Bene Attila és felesége, Bogdán Kálmán és
felesége, dr. Csikváry István,
Demeter László és felesége,
Gődl Károly, Jéger Károly,
dr. Jobbágy Aladár és felesége, Kádár János és felesége,
Kárpáti Jenő és felesége, dr.
Kilián István, Kocsis Antal és
felesége, Kovács barna István
és felesége, Magyari Béla,
Rozgonyi László és felesége,
Szemző János, Tilless Béla,
Ujvári Ernő, Valuch István,
Vargha Pál.
Többen egészségi okokra
hivatkozva jelezték távolmaradásukat és kérték, hogy
továbbítsuk osztálytársi üdvözletüket: így dr. Csányi
László, Czapek József, Deák
Sándor, Gulyás Andor, Kristóf László, Kovács Béla
(Kovax), Vargha László. Demeter László (Cuki) szeretettel köszöntötte a megjelenteket, kiemelve Hervay Levente
tanár urat, aki sokunk számára életre szóló emléket hagyott Vele eltöltött cserkésztáborokról. A Tanár úr megköszönve a jókívánságokat
elmondta, hogy eddigi élete
során, közel 100 cserkésztáborban vett részt.
Az utolsó élő hittantanárunk, Hölvényi György dísztáviratban üdvözölte találkozónk résztvevőit: „Ciszterci
közösségetek tábortüzét kialudni ne engedjétek”. A
Tanár úr Szent Bernát-i szeretet elvén alapuló emlékező
sorait közös levélben köszöntük meg: „A régi diák-tanár iránti tisztelettel kérjük a Mindenhatót, adjon szárára még imádságot, jó egészséget és
lelki békét. Tisztelettel 18 volt tanítványa.”
Cuki barátunk mély együttérzéssel, és a régi diáktársi szeretettel emlékezett meg egyenként 29, már az
örökkévalóságba távozott osztálytársainkról, és a fenti kedves versével fejezte ki mindnyájunk életérzését. Dr. Kilián
István szeretett osztályfőnökünkre, dr. Ágoston Juliánra meleg szavakkal emlékeztetett bennünket.
Jó volt a régi iskolánk megszépült falai között 58 év után újra találkozni és emlékezni, bízva abban, hogy jövőre
ismét találkozhatunk.
v. Bartha István
––––––––––––––––––––––––-
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A mi művészeink…
Husvéti Sándor 1945-ben érettségizett Baghy Osvát osztályában. Már kora
gyermekkorától szeretett rajzolni és festeni. Kezdeti próbálkozásait látva Ócsvár Géza
tanár úr néhány külön rajz leckére méltatta.
1952-ben orvosi diplomát nyert. Tagja lett
annak a munkacsoportnak, amely bevezette a
nyitott szívműtéteket Magyarországon. Több
nemzetközi sebész kongresszuson vett részt és
hosszabb tanulmányutat tett Nagy-Britanniában.
A sebészi tapasztalatcsere mellett kihasználta az
alkalmat a helyi múzeumok és galériák anyagának beható tanulmányozására Itáliában, Németországban és Angliában. A hazai művészek alkotásait is figyelemmel kísérte; minden jelentős kiállítást megtekintett.
1970-ben kivándorolt Kanadába, ahol általános orvosi és szülészeti gyakorlatot
folytatott és oktatott a Torontói Egyetemen. Tovább folytatta az autodidakta képzést és
kiterjesztette a grafika és szobrászat területére is. Munkáinak elbírálása alapján hivatásos művészi egyesületek tagjaik közé választották (Kanadai Szobrász Szövetség;
Észak-Amerikai Fametszők, Éremszobrászok; Kanadai Magyar Képzőművészek).
Önarckép
Ezekkel a szervezetekkel több nemzetközi és hazai kiállításon vett reszt (Weimar, Paris,
Akrilát
(30x25
cm) – 1976.
Budapest, Portugália, Colorado Springs és több kanadai és amerikai városban). Fametszeteit kanadai, észak-amerikai és világ-antológiák ismertették. Képei akrilát- és olajfestmények, vagy fametszetről nyomtatott grafikai
kompozíciók. Szobrászati munkáinak anyaga fa,
bronz, cement és üvegrost. Egy bronz emlékérem
sorozatot is készített híres művészek, zeneszerzők,
tudósok portréjával.
Műveinek túlnyomó többsége figurális kompozíció. Eredeti, egyéni stílusában gyakran alkalmazza a
belső szervek ábrázolását a testfelszín anatómiájával
egyidejűleg. Orvosi tapasztalatai tükröződnek olyan
témakörök választásában, amelyek nem, vagy csak
ritkán szerepeltek művészi feldolgozásban, mint pl.
szülés, betegség, műtét, stb. Időnként absztrakt vagy
conceptuális területekre merészkedik.

Bartók Béla
Olaj, masolite alapon (41x51 cm) – 2004.

Munkái
kanadai,
magyar,
német,
francia,
brit és
amerikai
gyűjteményekben
találhatók.

Szent-Györgyi Albert
Bronz medál; elő- és hátlap (átm. 10 cm) – 2001.

(Húsvéti S.:
Curriculum
Vitae-jéből)

Pygmalion
Bronz dombormű (11x14 cm) – 2002.

2009. VENI SANCTE

Egri FEHÉR/FEKETE

9

100 éve született Ágoston Julián tanár úr
1909. augusztus 29-én Kalocsán, és már negyven éve, 1969. március 18án hunyt el Budapesten.
Diákszövetségünk a gimnáziummal közös szervezésben szeptember 30-án
tartott ünnepélyen emlékezik meg kedves tanárunkról.
***
Lehetett volna kiváló irodalomtörténész. Kaffka Margitról írt disszertációja
nagyszerű kezdet volt.
Csillagnak indult a magyar líra egén, méltó társaként a harmadik nemzedék
költőinek. Egyetlen verseskötete, a Fekete remeteségem áradó, látomásos szabad verseivel semmivel sem rosszabb kezdet, mint a többieké, akiket ma klaszszikusokként tisztelünk.
Az a türelem, nyugalom, amely a prózaíráshoz elengedhetetlen, hiányzott
belőle. Lángolt, lobogott, tervezgetett. Az Esteván mégis mintha ellentmondana
ennek a vélekedésnek. Hibátlan, érdekes regény.
Minden tehetsége megvolt, hogy nagy hitszónok legyen. Elbűvölő előadó
volt, szellemes, változatos, azt csinált hallgatóságával, amit csak akart.
Tanár lett. Kivételes hatású, nagy tanár. Aztán börtöntöltelék lett. Egy szám
a többi közül. Szegény és számkivetett.
Ha hihetünk az ígéreteknek, most angyal. Körülötte ülnek társai és elbűvölve hallgatják gyöngyöző nevetését.
(Rónay László: Leletmentés – Bp. 2008. Szent István T.)
***

Európai történetünk nem más, mint örök küzdelem: mintha ma is csudaszarvasokat kergetnénk, — csakhogy a csudaszarvas nem ősi mocsarak mélyén kísértő lidércfény, nem eredetmagyarázatunk tetszetős jelképe többé, hanem egy
mindíg elérhetetlen magyar ábránd: — mindannak megvalósítása, amiben mások előttünk jártak, önmagunk meghurcolt
lelkiségének kiépítése egy messziről integető szebb jövő reményének fényei mellett.
Bármennyire megkeresztelt is bennünket az élet, alapjában véve nem lett más a lelkünk. Örök tünődés ünnepel szavainkon, örök tünődés önmagunk szebbre- és jobbra-hivatottságán. Nem tudunk elszabadulni sem a multtól, sem a jövendőtől. Nem tudunk ellendülni olyan repeső örömmel a földtől a végtelenbe, mint más boldogabb és szerencsésebb
népek, — nekünk az a sorsunk, hogy örökké vissza-visszaessünk önmagunk zárt világának titkai közé. …
(A századforduló költészete – Előszóféle — UJ MAGYAR MUSEUM 1943.)

ILLANÓ NAPJAIM
Uram a halál kapujából kelnek
feléd most vérző szavaim
hallgasd meg hangját húnyó életemnek
sok a félelem sok a kín

összekúszálódott már minden bennem
a lét és nemlét peremén
egyedül vagyok egyedül kell lennem
ha a folyón átlépek én

a dermedtarcú napok eltakarnak
belőlem mindig valamit
s nem tudom elmondani önmagamnak
kevés volt-e vagy sok a hit

lehet hogy most visszaengedsz élni
egy-két évre vagy napra tán
hogy összelopjak valamit tenyérnyi
és illó napjaim során

testem palástja fojtotta-e lelkem
hogy annyiszor neked szaladt
szent vágy hevített-e ha vezekeltem
vagy csak a legyűrt indulat

köszönöm ezt s Te tudod miért van
idő és kín és gondolat
és ez az egész zűrzavar mért van
hisz beléd futnak az utak.
Megjelent a Katolikus Szó 1969. jan. 26.-i számában
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ÉLETUTAK…
Veres Árpád érseki tanácsos, c. kanonok, pápai
prelátus diáktársunk 1937–44 között végezte a gimnázium hét osztályát iskolánkban. A háborús események
megakadályozták tanulmányai folytatását s csak 1949ben, a már államosított gimnáziumban érettségizett,
majd a papi hívatást választotta.
1976–88 között templomunkban is végezte szolgálatát.
Pelbárt és Jusztin ciszterci atyák elhalálozása után
újra vállalta a Szent Bernát templom vezetését.
Veres Árpád diáktársunkat a szeptemberi rendkívüli közgyűlés diákszövetségünk elnökévé választotta.
Az egri Szent István rádióban Simon György főszerkesztő a múlt év végén több adásban is interjút készített
Veres Árpáddal. Kérésünkre a főszerkesztő úr az elhangzottakról készült CD lemezt rendelkezésünkre
bocsátotta, s így folytatásokban mi is megismerhetjük
diáktársunknak az elmúlt jó háromnegyed század lenyomatát magán viselő, papi hívatásának élő, az egyház
szolgálatában tevékenykedő ember életútját.
Egy nagyon hosszú és mozgalmas életút. Hol is kezdődött?
Szívesen gondolok vissza mindig a szülőfalumra. Besenyőtelek nagy nevelőereje azért olyan fontos, mert ott
születtem. Ismertem jól a lakosait, még mint kisgyermek.
Szüleim kereskedők voltak és sokan megfordultak az
üzletben, ahol mint kisegítő kis inasféle találkoztam az
emberekkel. Így kezdődött 1926. november 18-án.
Milyen indíttatást kapott Árpád atya a szüleitől?
Édesapám nem volt gazdag, és nem tudott sok iskolát
végezni, de olyan született tehetsége volt, hogy jól tudott
az emberekkel bánni. Édesanyám odahaza dolgozgatott a
konyhában, és a házkörüli feladatokat végezte el.
Később kitudódott, hogy édesapámnak nagy tervei
voltak velem, Ő egy kiskereskedő volt, és természetszerűen azt szerette volna, hogy a fiából komoly közgazdasági
ember lesz, majd kitanulja ezt a szakmát és mindent.
Édesanyám és – mint később megtudtam – főleg édesanyám szülei, az én nagyszüleim, nagyon szerették volna,
ha pap leszek. Bár ezt akkor nekem nem mondták.
Az elemi iskolai éveket Besenyőtelken töltötte Árpád atya?
Négy elemit Besenyőtelken végeztem, mert utána
gimnáziumba pályáztam. Az elemi iskolába szívesen
jártam. A tanítók külön figyeltek engem, szeretettel bántak velem,
Közel laktunk a templomhoz – a szomszédban volt –,
így én mindig kéznél voltam, ha ministráns kellett, nekem
szóltak. Szerettem ministrálni.
Ez azt jelenti, hogy a ministrálás természetes dolog
volt Árpád atya számára?
Néha édesapám mondta: mindig csak téged hívnak.
Nem csak engem – mondtam –, de hát én itthon vagyok.
Szóval ez természetes volt számomra.

Otthonról is kapott hitbeli útmutatást?
Édesapámnak a természetes erényeket követelte meg:
becsületesség, őszinteség, szorgalom. Én nagyon vonzódtam hozzá.
Édesanyám az imádságokra tanított: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy, a rózsafüzérre is. Nagyon boldog
volt, mikor látta, hogy ministrálok. A katekizmust is mindig kikérdezte. Amikor elsőáldozó lettem, és nagyon
nehéz volt az első lelkiismeretvizsgálat, ebben is segített
nekem: – „ne félj fiam, majd együtt megcsináljuk”.
Árpád atya hol folytatta tanulmányait az elemi iskolát
követően?
Kezdettől fogva az volt a kívánság, hogy az egri ciszterci gimnáziumban. Volt a faluban egy ciszterci atya, ő
nagyon imponált nekem, sokat beszélgettem vele, de
egyébként is nagyon jó híre volt az egri ciszterci gimnáziumnak. Édesapám is úgy gondolta, hogy mindenképp
odamenjek.
Nehéz volt elhagyni a szülőföldet?
Érdekes, hogy nem. Annyira izgultam, hogy lesz,
amint lesz, és szinte észre sem vettem, hogy elhagytam a
szülőfalumat. A nyolc év folyamán különböző helyeken
laktam itt Egerben. Az első két évben kosztos diák voltam
egy családnál, akik mintegy második szülőként szerepeltek. Így sokkal könnyebb volt az átállás. A Szent József
Internátusban is laktam. Később, mint nagydiák, már nem
éreztem olyan erős vonzódást a személyekhez, vagy falumhoz. Egyébként a szüneteket mindig otthon töltöttem,
nem kerültem oly távolra.
Milyen elfoglaltság volt az iskolában, voltak délutáni
foglalkozások?
Délutáni elfoglaltságok inkább a felsőbb osztályokban voltak. Nagyon szerettem a híradós-levente szolgálatot. Ez azt jelentette, hogy a levente mozgalmon belül
technikai dolgokkal – telefonnal, rádióval és mindennel,
ami ehhez tartozott – lehetett foglalkozni. Ez nagyon
érdekelt, itt sokat tanultam, és ez befolyásolta később a
sorsomat is.
A gimnáziumban voltak különböző ifjúsági egyesületek: Önképzőkör, Mária-kongregáció, alsó osztályban az
Eucharisztikus Szövetség.
Árpád atya említette a technika iránti érdeklődését.
Mi volt a kedvenc tárgya?
Matematika, fizika, kémia.
Mennyi volt a heti óraszám, naponta hány órájuk volt?
Általában reggel nyolctól délután egy óráig tartottak
az órák és szombaton is volt tanítás.
Hogyan emlékszik osztálytársaira?
Közel voltunk egymáshoz lélekben. Most, hogy még
vannak érettségi találkozók, nekem nincs meg a helyem,
mert amikor hivatalosan érettségizni kellett volna, nem
voltam itthon. Utána pedig – mint magántanuló érettségiztem – már másokkal voltam együtt.
Ciszterci diáknak lenni fogalom volt ebben az időben,
nemcsak azért mert a képzés, teljesítmény, a tanulási
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színvonal magas volt, hanem mert országosan öt ciszterci
gimnázium volt ebben az időben és ezek vitték a prímet –
ahogy mondani szokás –, és ha már egyszer bekerült az
ember, akkor tartani kellett a színvonalat.
Az atyának nehéz volt?
Először nehéz volt, főleg az első osztály, hiszen a különböző tanárokhoz hozzá kellett szokni. Az, hogy gimnazista diák vagyok, egész más életmódot kívánt meg,
mint egy elemista gyerektől. Azután nehezebb feladatok
elé kerültünk. Jöttek a nyelvek: latin, német, majd a görög
vagy a francia. Nem volt könnyű, sok időt elvett, de aztán
nagy hasznát vettem ennek is.
Említette, hogy nem együtt érettségizett a többiekkel.
Tulajdonképpen 1945 júniusában kellett volna érettségiznem a többiekkel együtt. De hát telibe talált a front,
a frontesemények. Magát a gimnázium épületét is lefoglalták, először a németek. Az iskola a líceumban kapott
provizórikus termeket, néhányat, nem eleget. Nehéz volt
így a tanítás is. Azután a tanárok egy része sem volt ott.
Szóval minden olyan zavaros volt. Végül is ekkor nem
tudtam érettségizni, életem egészen másképpen alakult,
ettől az osztálytól elszakadtam.
És hát atyának nem sikerült ekkor érettségiznie, mi
volt az ok?
Akkoriban volt a levente intézmény. Önmagában véve értelmes dolog volt, valláserkölcsi alapon építették fel,
és – hűség a nemzethez – tehát nemzeti alapon. Én is ezt
szívtam magamba, több nyáron keresztül voltam
ifjúvezetőképző táborban. Aztán cserkész is voltam, nyári
táborokban. Külön a ciszterciek által szervezett országos
tiszti táborok is voltak a Bervában. Ezek a dolgok már
kifelé vitték az embert az iskola padjaiból. És a háborús
idők teljesen lehetetlenné tették, hogy én érettségizzek.
’44 őszén sok minden történt. Elkerültem innen Egerből, a
falumból is, a leventék útján. Mert hát háború volt, egyre
közelebb a front… Féltem nagyon az oroszoktól. Voltak
ezek a nagy jelszavak: „Győzelem vagy Szibéria” stb.
Belénk nevelődött, hogy ott nagyon embertelen a helyzet.
Elmenekültem otthonról.
Emlékszem arra, amikor Besenyőtelek „felszabadítása” volt – így mondták annak idején – majd Füzesabony,
Kerecsend, később Eger „felszabadítása”, én mindig úton
voltam, az oroszok elől menekültem. Szent András napján, november 30-án foglalták el Egert, és akkor minden
megváltozott, minden más lett. Egerből is menekülnöm
kellett, már az előző napon. Ekkor voltam legközelebb az
oroszokhoz. Közben a leventéknél is bejelentkeztem.
Minden rendszer a fiatalokat akarta megszerezni, a nyilasok, a németek is és tulajdonképpen az oroszok is. Ez elől
menekülni kellett, nem volt más megoldás.
Végülis hogy’ sikerült átvészelni ezt az időszakot?
Nem volt rá időm gondolkozni rajta. Mindig ez állt
előttem: jaj Istenem, csak ezt kibírjam! Mikor például
Kerecsendről menekültem Egerbe, az úton gyalog mentem, és oldalról ágyúval lőttek, meg rakétával, arra gondoltam: jaj Istenem, csak Egerbe érjek. És ez így ment
lépésről-lépésre. Ezért is említettem az elején: én mindent
Istennek köszönhetek, mindenhol kézzelfoghatóan megsegített. Tehát volt úgy, hogy minden probléma nélkül,
fényesen ment, volt úgy, hogy nagyon nehezen sikerült. A
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nagy tömegben mindenki ezt csinálta. Menekültek az
emberek. Fiatalok kódorogtak mindenfelé, itt is, ott is
egy-egy katonacsoport.
Volt néhány megható történet is. Eszembe jut, ami
Balaton nevű faluban történt. Egerből menekülve úgy
gondoltam, hogy eltöltök egy-két napot ebben a faluban.
Itt minden házban katonák voltak: magyarok, németek.
Egyik házba térve kérdezi a bácsi tőlem: mit akarsz itt
fiam? – Volt nálam egy hátizsák, semmi más. Diáksapka
volt rajtam, amin rajta volt a ciszterci címer. Mint kiderült, a bácsi ismerte ezt, a fia is a ciszterciekhez járt. –
Egy éjszakára szállást. – Jaj fiam, itt minden tömve van,
de várjál csak. A házba menve mondja a feleségének,
hogy éjszakára kimegy az istállóba és átadja ágyát ennek
a szegény fiúnak. Hát ilyen dolgot! Ahol szükség, ott a
segítség!
Többször volt ilyen megható segítség. Istenben bízva
nagy szükség volt a bizalomra. Nem csak egy hónapra
nem lehetett előre látni, de még egy napra sem.
Egy másik történet. Egerben két hetet tudtam eltölteni. Elhagyva Eger városát, ahol a patak van a Berva felé,
a Felnémetre vezető út mellett egy csendes helyre mentem. Volt egy imakönyvem, sétáltam és olvasgattam.
Odajön hozzám egy férfi: – Nézd, fiam, most jövök Egerből, elbúcsúztam a szüleimtől. Te is Egerből való vagy,
csatlakozzunk egymáshoz. – Nagyon szívesen, mondtam.
A nevét már elfelejtettem, a közigazgatásban dolgozhatott. Tovább menve Bátor környékén, már ágyúztak, menekültek az emberek. Úgy adta ki, hogy a testvére vagyok, és kaptunk szállást. Amikor elválltunk egymástól,
egy térképet adott Parádról. Mondja: itt van rajta a mi
házunk, Írtam néhány sort, hogyha odaérkezel, kérd el a
kulcsot ettől meg ettől, és nyugodtan foglald el a házunkat. Lakjál ott, a spájz tele van. Nagyon meghatódtam,
megköszöntem, elváltunk. Soha többet nem találkoztam,
később érdeklődtem, vajon ki lehetett.
Ezek szerint az emberek akkor igyekeztek segíteni
egymást?
A legmesszebbmenőkig.
Meddig tartott ez a vándorlás, vagy nem is tudom minek nevezzem?
Nekem az volt a tervem, mivel Kassa mellett Kisidán
laktak rokonaim, hogy oda eljussak, és majd ott leszek
egy darabig. Az is olyan kalandos volt, ahogy eljutottam
Kassára. Végül sikerült megérkeznem rokonaimhoz. Nagy
szeretettel fogadtak. A nagybátyám erdész volt Kisidán,
ismerte jól az egész környéket. Befogadtak mint gyermeküket, sőt talán még jobban is szerettek, segítettek. Nagyon kedves idők jöttek. A karácsony estét még ott töltöttem, igyekeztek pótolni az otthoniakat. Nem hallottunk
akkor már semmit, sem Egerről, sem Besenyőtelekről.
Szülei semmit sem tudtak Árpád atyáról, hogyan gondolkodtak ebben az időben?
Nagyon sírtak utánam. A különböző állomásokról
ment a hír vissza. Megadtam a címűket, sokan ismerték
őket.
Hogyan került sor a fogságra?
A karácsonyt Kisidán töltöttem, majd jött egy parancs: Mindenkinek be kell vonulni. A rokonaim szereztek nekem Kassáról egy nemzetőri igazolványt, tehát
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nekem jogom volt egy ideig otthon maradnom, még ha a
lakosság be is vonult. De jött a telefon, hogy mindenkinek
be kell vonulnia, nekem is a leventékhez Kassa és Rozsnyó között. Beosztásunk fogatos csoport volt a katonaság
mellett, egy székely tizedes vezetésével. Roppant jó szándékú, kedves ember volt. Ez még magyar katonaság volt.
Majd átadtak minket egy másik oszlopnak, mely ugyancsak magyar katonasághoz tartozott. Ott gyalogosan mentünk. Feladatunk volt, hogy a Kárpátokon átjutva Csehszlovákiába menjünk. A Kis-Kárpátok szerpentinjein
gyalogoltunk. Ekkor éreztem, hogy nem szabad itt maradni a leventéknél, mert a helyzetünk nem megbízható. S
akkor összetalálkoztunk egy magyar katonai osztaggal, ők
is visszavonulóban voltak, éspedig az 1. hegyidandár
híradós zászlóaljának a rádiós százada. Ekkor hasznát
vehettem, hogy a leventében morzézni tanultam. A bakon
ült két katona, az egyikük egy jóképű, mosolygós képű
azt mondja nekem: Hová mégy öcsém, hová gyalogolsz?
Mondom: magam sem tudom. Ülj fel és gyere velünk.
Szétnéztem, gondoltam, valóban ez nekem jó lesz. – Ez
megint a Gondviselés! – Befogadtak maguk közé, ettől
kezdve én már ennek a századnak a katonája voltam,
leventéktől megszabadultam. Igenám, de még ott a szerpentineken utolért az a bizonyos levente oszlop, és kiabál
a parancsnoka: Halló, mit gondol maga, szálljon le onnan.
De rákiabáltak a katonáim: Menjen innen, semmi köze
ehhez az emberhez! Erre ő: legalább a névsort adja ide! –
ugyanis nálam volt a leventeoszlop névsora. – No jó, azt
odaadom. Így át tudtam menni a hegyidandárhoz, méghozzá a rádiósokhoz. Ez kivételes nagy segítség volt számomra. Volt egy rádiós típusgépkocsi, annak négy, ún.
távírász volt a legénysége, és a parancsnok meg a sofőr.
Én idetartozhattam.
Először Morvaországba mentünk. Ott jó dolgunk volt.
A morvák szeretik a magyarokat. Látszott rajtuk, ezek
nem csehek. Azután átkerültünk Csehországba. Közbe
mondták nekem: – látjuk te értesz a morzéhez, de hát
erről papírt is kell szerezni. Be kellett vonulnom 10 napra
egy tanfolyamra, ahol rádiótávírásznak képeztek ki. Tíz
nap múlva – akkor még lőni sem tudtam – már mint hivatalos rádiótávírász szerepeltem. Ez a hegyidandár zászlóalj, ill. század áttelelt Morvaországban. Akkor ki volt
adva a jelszó a magyar honvédségnél, hogy készüljünk fel
a tavaszi felszabadító hadjáratra. Tehát Magyarországot
felszabadítjuk az oroszok hatalma, megszállása alól. Akkor már lövészetre is kiképeztek, és mint rádiótávírász is
egyre jobban értettem a dolgom. Így kerültünk Lébény
mellé egy faluba – Enese, Bezi –, és már közeledett a
húsvét. Jöttek a hírek, hogy az oroszok közelednek nagy
erővel, nem lehetett ellenállni, nem hogy visszaverjük
őket. A lébényi hatalmas kettős templomtoronyba volt
felszerelve a rádiós antennánk, Mosonmagyaróvár mellett. A rádiós kocsink felállt az útvonalba, az útra. Ott
roppant nehéz helyzetbe kerültünk. Egyik oldalról az
oroszok lőttek aknákkal, a másik oldalról a németek az
ún. „hitlerkutyákkal”, ez tulajdonképpen valami gránátféle volt. A kettő közé került a kocsink, és be lehetett mérni.
Közben a rádión keresztül tartottuk a kapcsolatot a győriekkel, akik kis brigádokba oszolva próbálták még a várost
tartani, és a parancsnoksággal. Mi voltunk tulajdonképpen
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a kulcspozícióban. (Ekkor történt Apor püspök úr lelövése.) Nagyon nehéz volt a helyzet, de a gránátok és egyebek kikerülték a rádiós kocsit.
És akkor jószerivel ez a társaság sem a németek sem
az oroszok oldalán nem állt?
Ez önálló magyar hadsereg, magyar parancsnoksággal, felszabadító hadjárata volt. A németek az 1.
hegyidandárnak önállóságot adtak, egészen a főparancsnokságtól kezdve lefelé. Nem tartoztunk egyik blokkhoz
sem.
Akkor úgy tűnt, hogy ennek van reális esélye?
Kezdettől fogva látható volt, hogy ennek semmi realitása nincsen. Valláserkölcsi alapon igyekeztek belénk
pumpálni: milyen szép dolog felszabadítani Magyarországot, ismét visszaadni a templomokat stb. Volt egyhetes
lelki képzés is, de nem volt semmi realitása, az oroszok
akkora fölényben voltak mindenben, páncélosokban,
fegyverekben, egyedül repülőben nem, emberekben. Rengeteg volt a katona, Győrt úgy megszállták, hogy meg se
lehetett mozdulni. Lébényt elhagytuk, fölvetődött a nagy
kérdés köztünk katonák között: átmegyünk-e Németországba, elhagyjuk-e Magyarországot. Erről szavazni kellett. Érdekes, milyen demokratikus volt, maguknak a
katonáknak, tisztektől lefelé szavazniok kellett, hogyan
gondolják. Végül is nem volt mit tenni, azt mondtuk menjünk át. Rajkánál mentünk át az osztrák-német határon.
Ott egy német katonai csoport megállított és azonnal
igazoltatás kezdődött. Nehéz helyzet alakult, úgy bántak
velünk, mint katonaszökevényekkel. Később megtudtuk,
miről volt szó. Összetévesztették az 1. hegyidandárt az 1.
hadsereggel. Az 1. hadsereg a Donnál visszavonult, szétzilálódott, demoralizálódott, de az 1. hegyidandár sose.
Teljesen külön csoport voltunk. Tiltakoztunk, majd telefonálgatás után ez tisztázódott, bocsánatot kértek. Visszakaptuk a rádiós kocsit és mentünk tovább Ausztrián keresztül. Hát még messze van az orosz fogság.
Nagyon érdekes kalandunk volt Csehországban egy
Týn nad Vlatavou nevű – németül Moldautein – városban.
Még mindig birtokában voltunk a rádiónknak. Ez volt a
szerencsénk.
A rádiós autót már nem tudtuk vinni magunkkal, mert
nem volt üzemanyag, lovas kocsin mentünk tovább. Az
orosz csapatok egyre közeledtek, mindig a nyomunkban
voltak. Ebben a városkában, Prága alatt, már várták az
oroszokat. Ekkor még német megszállás alatt voltak. A
csehek gyűlölték a németeket. A mi feladatunk kettős
volt. Az egyik: a rádiónkkal együtt beköltöztünk a városházára és tartottuk a kapcsolatot a helyi partizánok és a
szovjetek között. A másik feladatunk, hogy fegyveresen
megvédjük a város lakosságát a visszavonuló német SSektől, akik Prágában, nagyon-nagyon véresen verték le a
felkelést.
A téren szólt a zene, már csak egy félóra, a téren gyülekezett a fogadóbizottság, hogy a tényleg felszabadító
szovjeteket fogadják. Mikor megérkeztek, közölték, hogy
a mi küldetésünk lejárt. A város mindegyikünknek egy
külön névre szóló igazolást adott: A mi jelenlétünknek
köszönhetően a város megmenekült a németektől, és a
partizánokkal nagyon jó kapcsolatunk volt. Ezt három
nyelven – csehül, németül és oroszul – írták. Akkor igen
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fontosnak látszott. Az oroszok akkor még tényleg a felszabadítók szerepében jártak, igen kedvesek voltak, ölelgettek, minden szép volt. Néhány nap telt el, jött a nagy
csalódás. Akkor mi elhatároztuk, hogy visszaindulunk
Magyarországra. Nincs mit tenni. A mi osztagunk 1200
emberből állott. Nemcsak a rádiósok, volt ott, gyalogság,
tüzérség stb.
Hogyan volt a visszaút, járműn vagy gyalog?
Gyalog, volt két autónk, de azt is ló húzta. Ez volt a
tiszti kocsi. Nagyszombat felé jártunk, már közeledtünk
Érsekújvárhoz. Katonai térkép alapján mindig a dűlőutakon mentünk, hogy kikerüljük az oroszokat. Az egyik
helyen mégis át kellett menni egy főúton. Ott állt egy
szlovák kerékpáros férfi, egy nemzetőr és igazoltatni
akart bennünket. Mit képzel maga! – mondták a tisztek –,
és félretolták. Ez megsértődött, bekarikázott a városparancsnokságra és feljelentett bennünket, hogy mi dezertálni akarunk. Az orosz parancsnokságon már vártak bennünket. Elővette mindenki az igazolványát, az iratát. Nevettek egy nagyot, széttépték, és eldobták. Ekkor kerültünk fogságba. Bekísértek bennünket Nyitrára, egy kis
tüzérségi laktanyába. Egy éjszakát töltöttünk ott. Másnap
átkísértek Nagyszombatra. Itt már elszedtek tőlünk mindent, amit a foglyoktól el szoktak szedni. Tehát ez már
szabályos fogság volt.
Hogyan emlékszel a vagonos utazásokra? Tudtátok-e,
hogy hová mentek?
Egyik legnehezebb volt, hogy senki sem tudott semmit. Azt sem tudtuk, hogy otthon mi van a szülői házban.
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Nem tudtuk, hová megyünk, meddig maradunk kinn. Ez a
nagy tudatlanság rátelepedett az emberre, és meglehetősen rossz hangulatot váltott ki. A bajtársak – így hívtuk
egymást, a fogoly a fogolynak bajtársa volt – ingerültek
voltak, nem tudtuk mi lesz velünk. Állandóan ez járt az
eszünkben.
Nyilván az is nagyon nehéz volt, hogy az otthoniakról
nem volt hír.
Semmit sem tudtunk az otthoniakról, és mi se tudtunk
hírt adni magunkról, habár minden alkalmat felhasználtunk.
Már bevagoníroztak minket Pozsonyban, a fogolyvonatban, elhagytuk Budapestet, mentünk Vác felé.
Nagynehezen hozzájutottam egy darab papírhoz meg
ceruzához, írtam haza üzenetet. Csináltam egy kis galacsint belőle, és a vonat WC nyílásába dobtam. A többit
rábíztam a Jóistenre. Mikor hazasegített, visszajőve megtaláltam otthon a kis cédulát, mellette egy levél. Azt írta
benne egy váci kislány: – Én minden fogolyvonathoz
kimegyek, mert annyira sajnálom a foglyokat. Így találtam meg Árpádnak a levelét, a címet s így tudom továbbítani. – A szüleim erről is értesültek. Írtam, hogy jól vagyok, hál’ Istennek nincs semmi bajom (valóban nem
volt), nem tudom, hogy hová, merre megyünk.
Később, mikor visszajöttem és felgöngyöltük az élményeket, megtudtam, hogy a szüleim mindent elkövettek,
hogy utánam érdeklődjenek, engem kiszabadítsanak, de
nem tudtak semmit. Sem ők, sem mások a faluban.
Folytatjuk

–––––––––––––––––––––––––––

Az utolsó kerékpár túránk

A

nyári szünidőben természetes dolog volt,
hogy valahova elmentünk dolgozni, vállaltunk fizikai munkát az erdészetnél, festettük
a berendezéseket a Tejipar begyűjtő helyein,
mert kellett a kis plusz pénz a terveinkhez, amely terveket a család pénztárcája nem tudta fedezni. – Így volt ez
1949 nyarán is, amikor Egerben az akkori Tűzoltó Laktanya mellett hidat építetett a város az Eger patakon
keresztül, és az építők segédmunkásokat kerestek az ún.
cölöpverő munkákhoz.
Jelentkeztünk négyen ( a Zsan – Kádár János, a
Berci – Czapek József, a Jocó – Ficzere József és én –
Bogdán Kálmán) , mint kis legénykék, hogy majdan a
megkeresett pénzből az egyik álmunkat meg tudjuk
valósítani. Mégpedig azt, hogy Egerből kerékpárral
elmegyünk Budapestre, onnan Székesfehérvárra, majd
Bakonyba, Zircre, innen le, a Balatonhoz, aztán Keszthelyen át megkerüljük, és a Déli oldalon Zamárdin,
Székesfehérváron át vissza Budapestre, onnan pedig
haza Egerbe. – Ezt teljesítettük is…
Kemény munka volt az ún. hídépítés, mert 8 órán keresztül felváltva húztuk fel a 150 kg-os kost, amely

leesve a cölöpöt ütötte be a talajba. Munkánk végeztével
a pénzünket megkaptuk, és felkészültünk az indulásra.
Dr. Hegyi Kapisztrán igazgató úr eligazított bennünket, hogy minden városban, ahol még van Ciszterci
Rendház, jelentkezzünk, mert ott biztosan kapunk szállást. Annak idején ugyanis még kempingek nem léteztek, más szállásra pedig pénzünk nem volt. – Így is
tettünk. (Ő nem mondta, de biztos, hogy már előre telefonon intézkedett az érdekünkben, mert mindenhol
kedvesen fogadtak bennünket.)
Indulás előtti este, amikor összeültünk megbeszélni
az utazásunk teendőit, Jocó keserűen mondta, hogy ő
nem tud eljönni, mert a két felnőtt bátyja elkérte tőle az
összes keresetét: „Legyen nyugodt, majd Budapestre
utána fogják küldeni.” – (Azóta is küldik.) – Nincs mese
– volt a válaszunk –, együtt dolgoztunk, a hármunk
pénze elég lesz négyünknek. Gyere csak, nem maradhatsz itthon. – El is jött. (Az élet viharában ő az Egyesült Államokba került, és ezt a tettünket sose felejtette
el. Valahányszor telefonon beszélgettünk, vagy itthon
találkoztunk, mindig nagy hálával emlegette: „Istenem,
hogy’ tudnám én ezt visszaadni nektek?” – Ma már Jocó
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jó helyen van, a mennyben kerékpározik, 2007-ben
meghalt, hamvait a Csendes Óceánba szórták.)
Az első állomásunk 135 km-es út után Budapest
volt. Úgy cselekedtünk, ahogy igazgató úr mondta, és a
bemutatkozásunk után azonnal kaptunk is szállást a
cisztercieknél, majd egy nagyot sétáltunk a városban.
Másnap tovább Székesfehérvárig. Ott is, hasonlóan,
mint Budán, a Ciszterci Rendházban jelentkeztünk és
meg is kaptuk a szállást. Egy tornateremben aludtunk.
Egy kicsit fáradtak voltunk, de azért elhatároztuk, hogy
felderítjük a Magyar Királyok Városát. El is mentünk
csavarogni, megnéztük az országalmát, a romkertet és a
belváros szép épületeit, utána már nem kellett altatni
bennünket. A következő nap volt a legnehezebb, mert
Zircig szinte mindig csak felfele kellett hajtanunk.
Veszprémet elhagyva Kádártán, Gyulafirátóton és
Eplényen át már csak vánszorogtunk a sok emelkedő
miatt. Zirc előtt már csak toltuk a bicikliket, mert annyi
erőnk sem volt, hogy ráüljünk. Így estünk be félholtan
az Apátságba.
Itt aztán minden megváltozott. Már várt bennünket
Zsan legidősebb bátyja, Kádár Gábor Laci (a későbbi
egri érsek). Akkor már itt készült a ciszterci szerzetestanári pályára. Azonnal kézbe vette a sorsunk irányítását:
megfürödtünk, megvacsoráztatott, és mielőtt ágyba
dugott volna bennünket, az apátsági templomba hívott,
ahol részt vettünk az esti kompletóriumon. (Ez különlegesen szép és látványos esemény volt számunkra. Egy
kis baki is történt, de mivel a templomban egész hátul
ültünk, ezt rajtunk kívül nem vette észre senki. A fáradság miatt az egyikünknek lekókadt a feje és elaludt.
Észrevettük, de hagytuk, mert nem zavart mindaddig,
míg hirtelen horkolni kezdett. Zsan ült mellette, abban a
pillanatban oda nyúlt, és befogta az orrát… – sikerrel..)
Endrédy Vendel apát úr engedélyével három nagyon
szép napot tölthettünk az Apátságban. Sportolhattunk,
kosárlabdáztunk, sétáltunk a csodaszép arborétumban.
Kádár Laci megmutatta a híres könyvtárt, egyszóval
remekül éreztük magunkat. A negyedik napi indulásunknál Laci jól felpakolt ennivalóval, és Isten áldásával
útra engedte a kis csapatunkat. – (Akkor még nem is
gondoltuk, hogy csak évtizedek múlva fogunk újra ide
visszajönni)
Keszthelyig mentünk. Zirctől Balatonig szinte csak
fékezni kellett, mert mindig partról lefelé gurultunk,
majd kipihenve tekertünk végig a Balaton északi oldalán, közben többször megálltunk fürödni (Tihanynál,
Badacsonynál), és estére értünk Keszthelyre. A főtéren
bekopogtattunk a premontreiek rendházába, bemutatkoztunk, és ők is befogadtak bennünket. Szállást kaptunk, a gimnázium tornatermében aludhattunk. A Feste-
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tics Kastély akkor még romokban hevert, így a városnéző sétánk csak az ó városra terjedhetett.
A Balatont megkerülve folytattuk utunkat
Zamárdiig, mert akkor ott volt tanítónő-édesanyám az
egri iskolájának gyerekeivel nyári táborozáson. Abban
az időben az iskolák az Egyesült Államokból ún. UNRA
csomagokat kaptak, melyben élelmiszereket is küldtek a
segítők. Így ehettünk – életünkben először (én utoljára)
– szójababból készült ételt. Megettük, mert éhesek voltunk, mint farkasok, de egyöntetűen megállapítottuk,
hogy azért ez nem az igazi. Jó nagyot fürödtünk a gyerekekkel, aludtunk, majd másnap búcsút vettünk édesanyáméktól, és Siófokon, Székesfehérváron, Agárdon
keresztül felhajtottunk Budapestig.
Akkoriban a főutakon messze nem volt olyan nagy
forgalom, mint manapság, így néhányszor el-elkaptuk
egy-egy lassan döcögő teherautó hátsó raklapját és húzattuk magunkat. – Ezt csináltuk Agárdnál is, de a sofőrnek ez nem tetszett, hirtelen jobbra-balra rántva a
kormányt, mi egymásnak mentünk, és egy kupacba
zuhanva elestünk. A sofőr a tettével elégedetten elhajtott
– a tükörből biztos mindent látott –, mi pedig bekéredzkedtünk a legközelebbi házba és a kerti kútnál lemostuk
vérző tagjainkat, bekötöztük sebeinket. Berci sérült meg
legjobban, de azért rövid szünet után folytattuk utunkat
Budapestig.
A korábbi szálláshelyünkön a ciszterci tanárok ismét
szívesen láttak vendégül bennünket, és így a nagy város
sűrűjében teljes biztonságban voltunk (Ők viszont ekkor
már a legnagyobb bizonytalanságban éltek.)
Ekkortáj volt Budapesten az ún. Világ Ifjúsági Találkozó, amit nekünk természetesen meg kellett néznünk. A
Margit-szigetre menve elvegyültünk a tömegben. Ruházatunk olyan volt mint egy átlagos szegényebb külföldi
gyereké, ezért már a Sziget bejáratánál elhatároztuk, hogy
nem fogunk magyarul beszélni. Az összes memoritert
amit – latinból, németből, franciából tanultunk – felváltva
mondtuk egymásnak – ebben Jocó jeleskedett –, és csak
néztek bennünket: vajon honnan a csudából szalasztották
ide ezt a négy fickót? Mi pedig jókat nevettünk, és egész
délelőtt nagyon jól szórakoztunk.
De hát mindennek vége lesz egyszer, így a mi túránknak is. Kora délután hálás szívvel mindent megköszönve szállásadóinknak, elindultunk haza, Egerbe. Az
esti órákban egy életre való élménnyel a hátunk mögött
épségben, egészségben meg is érkeztünk. Amikor a
kerecsendi nagypartról lefutottunk, az aljában az Eger
táblánál megálltunk, hálát adtunk a Jóistennek, hogy
már rögtön az elején küldött hozzánk négy őrangyalt,
akik egész úton felettünk bicikliztek és vigyáztak ránk.
Bogdán Kálmán, dr. Ágoston Julián osztályából
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EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN A 2008/09-ES TANÉVBEN
HÚSVÉTTÓL VENI SANCTE-IG …
ÁPRILIS
8.

Lelki nap a Gárdonyiban. Az előadók Sípos Gyula, a Szeretet földje alapítvány vezetője és a Zarándok honlap
szerkesztője, Brückner Ákos Előd ciszterci atya, Maczkó Mária népdalénekes és a szalézi nővérek voltak. A
helyszíneken Balogh Attila tanár úr osztálya egy színdarabot, dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő színjátszó csoportja pedig egy passiójátékot mutatott be.
22. A holokauszt emléknap alkalmából iskolánk volt diákja, Székely Gábor megemlékezést tartott a 11. évfolyam
diákjai számára, akik a Jób lázadása című filmet is megtekintették.
28. Ballagási ünnepély a kollégiumban. A kollégiumi ballagás Lékai Jusztin atya elbocsátó gondolataival kezdődött a kápolnában: „Itt állunk a tanév végét jelölő esemény, a ballagás kezdetén. Az ember azt veszi észre, hogy
karácsony volt, aztán húsvét, most itt a ballagás, majd itt lesz az őszi újra kezdés, s majd ismét a karácsony. Az
élet szalad. S ezt a rövid életet valamiképpen nekünk hasznosan kell kitölteni, mert mindenkinek küldetése van.
Talán most még nem érzitek azt, hogy tapasztalni fogjátok, mindnyájatokat fel akar az Úrjézus használni valamire. S ezt próbáljátok meglátni s ezt teljesíteni. Ha ezt a feladatot megtaláljátok, teljesítitek, akkor boldogok lesztek. S boldogan fogtok egykor számot adni arról, amikor az Úristen előtt megjelentek. Talán kissé furcsa az,
hogy már ilyen messzire nézek. De sose tudjátok azt, hogy ki mikor kapja a lehetőséget az ottani megjelenésre.
Nem behívó, hanem lehetőség, mert örömmel kell készülni arra, hogy oda jussunk. …”

MÁJUS
1.

A végzős évfolyamok tanulóinak ballagási ünnepe. Az „osztályfőnöki óra” után az osztályok a kisharang jelzésére elindultak az iskola folyosóin az udvaron keresztül végig a Széchenyi utcán a bazilikába. Menetünk élén az iskola lobogója haladt, négytagú fúvós zenekarral, amely ballagási dalokat játszott. Útjukat a diáktársaik sorfala jelezte.
14. Ünnepi szentmise a bazilikában Eger város katolikus iskoláinak részvételével, amelyen dr. Ternyák Csaba érsek
atya megjutalmazta az iskolák által ajánlott tanulókat.
21. Kazinczy Ferenc író, költő, műfordító nyelvújító és irodalomszervező születésének 250. évfordulója alkalmából
meghirdetett Kazinczy-emlékév egri rendezvényét az egri vár Dobó-bástyájában tartották, amelyen az emlékező
műsort Ballagóné Csernyák Éva tanárnő készítette. A műsor szereplői az ünnepeltről és a magyar nyelvről szóló
művekből idéztek.
28. Kultúrdélután. — Nagyon örvendetés, de kevés nézőt – főleg szülőket – vonzott iskolánk dísztermében Bisztriczki
Zoltán és Balogh Attila tanár urak által szervezett előadás. A program első részében a kamarazenekar és az
énekkar műsorát hallhattuk. A második részben a 6. C osztály tanulói a Szent Margitról szóló színdarabjukat mutattak be az érdeklődő szülőknek.
29. A csíksomlyói búcsún vett részt Köves Eszter tanárnő szervezésében Köböl Zsolt nevelési igazgatóhelyettes úr
vezetésével 17 tanuló. Jártak még Farkaslakán Tamás Áron, Sejkefürdőn Orbán Balázs sírjánál; Segesvárott,
Petőfi nyomában; Kolozsvárott Mátyás király szülőházánál is.

JÚNIUS
5.

Bisztriczki Zoltán tanár úr diplomahangversenye a Szent Bernát templomban volt, amelyen közreműködött az
iskola kamarazenekara és kamarakórusa.
15–24. Szóbeli érettségi vizsgák.
19. Te Deum – a bazilikában. Jézus Szívének ünnepén tartotta meg iskolánk a tanévzáró, ünnepi szentmiséjét, melyet Soós Tamás atya celebrált. A szentmise végén Tóth Eszter (11. A) szavalt, Király Judit (9. A) és Szabó Lilla
(9. E) pedig fuvolázott. Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő tanévet záró gondolati közül a számvetés mondatait
idézzük: „… A tanév végén 25 osztályban 839 diákot értékeltünk. Az iskolai átlag az elmúlt évek átlagához képest – talán minden eddiginél magasabb – 4,24. A legjobb osztályátlag 4,65. Gratulálok nekik, s ami igen bíztató,
hogy egyetlen osztálynak van négyes alatti tanulmányi átlaga 3,96-tal. … Kitűnő tanulóink száma 87, a jeles tanulóink száma 85. Elmondhatom tehát, hogy diákjainknak több mint 20%-a kiválóan teljesített. … Sajnálatos,
hogy 6 tanuló nem teljesítette a tanulmányi követelményeket. Itt szeretném őket figyelmeztetni arra, hogy ha a
pótvizsgán nem tudnak javítani, úgy el kell hagyniuk az iskolát. Nem lehetnek ciszterci diákok. A tantárgyak közül
a matematika átlaga a legalacsonyabb. Gondolom, számos diákunknak okoz ez nehézséget, de még statisztikai
szinten elfogadható a 3,92-es matematika átlag.” — Könyvjutalomban 22 tanuló részesült.

„EZ TÖRTÉNT A GÁRDONYIBAN” oldalait az iskolában havonta megjelenő (MAG – Mindennapok A Gárdonyiban)
diákújságból állítottuk össze Kovács Ottó tanár úr szíves közreműködése segítségével.
Az iskola életéről részletes beszámoló az iskola honlapján
– http://www.gardonyi-eger.sulinet.hu - AKTUALITÁSOK, INFORMÁCIÓK, linken – olvasható.
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Érdemes volt…— emlékek a bükki lelkigyakorlatos táborokról
Károly apát úr írásai között tallózva, többször találhattunk utalást azokra a táborokra, melyeket a diáklányok részre szerveztek az Eger környéki Bükkben a ’48–’49 években, – „amikor még lehetett nyári lelkigyakorlatos
táborokat szervezni, ahol nemcsak jámborkodtunk, hanem „embernyi emberségre” is akartunk jutni” – írja erre
emlékezve. – Kerestük azokat, akik vele együtt voltak ezeken a lelkigyakorlatokon. Köszönet az egykori angolkisasszony-növendékeknek, akik nagyon halványuló emlékeiket kérésünkre papírra vetették.

Mónosbéli napok
(1948 nyarán)
Hatvan év távlatából kell felidéznem azokat a napokat,
amiket „mónosbéli napok”-nak neveztem el magamban.
Emlékeim már csupán emlékképek, amelyek nem állnak
össze egybefüggő történetté. Naplót soha sem vezettem,
ahonnan kiolvashatnám az előadások szövegét, vagy a
napirendet, amely szerint teltek napjaink.
Ami élesen megmaradt bennem az a szép természet. A
patak csobogása, a víz kristálytisztasága, a fenyők illata,
susogása s félhomálya. Mindez nagy nyugalmat jelentett
számunkra. Még a harang is másként szólt. Ilyen környezet
vett körül ott minket.
Kitörölhetetlen emlék maradt a bélapátfalvi ciszterci
apátsági templom meglátogatása. Ekkor jártam ott először.
Itt hallottam először a ciszterci építészeti stílusról, a rend
középkori reformtörekvéseiről. Az itt elhangzottak segítettek belelátni a kora-középkor Európájába, a fennálló feszültségekbe. Mindezen túl a templomban tartózkodva
megérintet azoknak a szerzeteseknek a lelkisége, akik évszázadokkal ezelőtt elhagyták hazájukat, hogy nálunk letelepedve munkálkodjanak értünk, magyarokért.
Mónosbélben ismertem meg késő utódaikat: Kerekes
Károlyt és Ferenczy Csabát. Nap mint nap hallgattam
kifejtett gondolataikat. Ezek nem voltak oktatások, távol-

ságtartó előadások, hanem beszélgetések. Utólag összegezve a hallottakat, ezek felkészítések voltak a felnőtt életre.
A felnőttek már tudták, milyen éveknek nézünk elébe.
Felismerték azt, hogy nekünk nőknek komoly szerepünk
van a társadalomban, különösen a családban. Az itt felvázolt nő-ideál a művelt családanya volt. Olyan nő, aki nem
csupán a háztartás vezetésében, a gyermekek nevelésében
tájékozott, hanem az élet különböző területén is megállja
helyét.
Ferenczy Csaba atya lelkesen vázolta fel a szerinte
ideális asszonyt. Kerekes atya sokkal elvontabb témákkal
foglalkozott. Az emberi lélek fejlődésével, a társadalmi
változások egyénre gyakorolt hatásával stb. Őt mindig az
egyén érdekelte. Foglalkozott ez egyén vallásos fejlődésével is. Kedvenc időtöltése volt a grafológia. Mint mondta,
az írás a személyiség lenyomata. Minden kezébe került
írást kianalizált. Mindezt kedvesen, humorosan tette, senkit
meg nem sértve.
Orosz Pál atyát sem szabad kifelejtenem. Úgy tudtuk,
Ő biztosította a tábor anyagi alapját. Szép szál alakja, állandó jókedve mindenkit örömre hangolt.
Felejthetetlenek azok a tábortüzek, amik mellett számtalan népdalt tanultunk, s nap mint nap énekeltünk.
Jó volt itt lennünk, kiszakadva a mindennapok gondjaiból, útmutatást kapva az elkövetkező időkre.
Maróti Klári Koncz Attiláné

–––––––––––––––––––––––
Boldogasszony vára — emlékfoszlányok
(Felsőtárkány Szamassa-ház 1949. augusztus )
1948 tavaszán, érettségünk után nem csak iskolánknak, de szerzetes tanárnőinknek is búcsút mondtunk. Az
Angolkisasszonyok egri iskoláját is államosították. Apáca
tanárnőink még az intézet egy részben maradhattak, beszorulhattak a földszinti „sötét folyosóra”, kapcsolatuk
nem szűnt mg velük, gyakran kerestük fel őket. Egyik
alkalommal örömmel mondták: – Ifjúsági tábort szerveznek a Bükkben, a Szamassa-házban, – lehet jelentkezni.
Korcsoportok szerint osztották be a jelentkezőket, három részletben. Úgy emlékszünk, hogy az érsekség támogatta a tábort, az akkoriban Magyarországra érkező amerikai szeretetcsomagokból oldották meg az ellátást.
Volt tanáraink jöttek velünk: Máter Erdős, Máter
Bodolay és Máter Hirtelen. Két segítő nővér –
„sveszterke” – intézte az étkeztetést. A lelkigyakorlatot
három pap vezette: Kerekes Károly, Hölvényi György
Olaf ciszterci atyák és Orosz Pál, aki egyházmegyés pap
volt.
A ház középső nagy termében és egy kisebb szobában
volt a hálóterem. Az apácák az ebből nyíló szobában
laktak. Egy kis szoba volt a kápolna. A ház végében a
külön bejárattal a konyha, mellette az atyák szobája. A
ház mögött kezdődött az erdő, a szélén két szép fenyő

alatt a tábori oltár. A ház előtti tisztáson étkezéshez hoszszú asztalt állítottak lócákkal. – Egy-egy csoportban 20–
25 főt lehetett elhelyezni, ennyi fekvőhely volt.
A nap szentmisével kezdődött, evangéliumkor az első
szentbeszéd, majd reggeli. Délelőtt és ebéd után ismét
szentbeszéd útmutató gondolatokkal. Napközben felváltva segítettünk a konyhában. Szabad óráinkban a fák között sétálgatva beszélgettünk, az erdő csendjében elmélkedtünk. Egyik nap kirándulás volt a Tarkőre. Szentbeszédek itt is voltak. Csak késő este jött be a csoport.
A nap zárása a tábortűz volt. Egy kis dombon kényelmesen körülülhettük a tüzet. Innen hangzottak el
gyakran többszólamú kórusok, és sok-sok kedves régi
népdal, cserkésznóta. A tábortűz mellett Kerekes atya
gondolatébresztő elmélkedései után meghitt beszélgetések alakultak ki. Útravalót kaptunk. Következetesen –
talán úgy mondhatnánk, hogy jövőbelátó bölcsességgel –
adta, adták azt az alapot, ami a későbbi nehéz években
mindig segített a megmaradásban, túlélésben. Nagy szükségünk volt ezekre. Hosszú évtizedekig sokaknak ez volt
az utolsó lelkigyakorlat.
„Bárhogy lesz is: Isten akkor is dicsértessék!” – írta
Kerekes atya a tőle kapott szentképre.
„Ami nehéz, az lesz édes, azt megtenni üdvösséges!”
– így írta Orosz atya.
Simonyi Ilona Urbán Sándorné és Vasas Ella dr. Csank Istvánné
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Az élet főiskoláján
(Börtönélmények 1950 – 1954)
Folytatjuk és ebben a számban befejezzük Bán
Elizeus atya, zirci perjel írását a nyolc ciszterci (Lékai
Imre Ányos, Bán Zoltán Elizeus, Biczó Ferenc
Emmerám, Haraszti Béla Xavér, Hegedüs József Albin,
Katona Ferenc Farkas, Petkó Tamás Tarján, Kis Horváth Mihály Paszkál) 1950. szeptemberi sikertelen
meneküléséről.
A második kategóriában a papokat említem. Az első
nagy letartóztatási hullám az iskolák államosítása idején,
1948-ban kezdődött. Akkor még „izgatás” volt az ítéletek indoklása, és 3 évet szabtak ki ilyenféle bűntényekért: a plébános nem fogadja el keresztapának Rákosi
elvtársat, nem áldja meg a Magyar Nők Demokratikus
Szövetsége zászlóját, felolvassa a prímás körlevelét stb.
Később emelkedett a tarifa 5 évre, és az indoklás: összeesküvés. Egyik jó barátomat, egy ötgyerekes pravoszláv
papot nagypénteken ragadták ki családja köréből, mert
„összeesküvést szőtt” egy hívével, egy Ausztráliába
évekkel előbb kivándorolt öregasszonnyal a demokrácia
megdöntésére. A Grősz-perhez kapcsoltan elítélték a
Pálos rend csaknem minden tagját, velünk voltak a börtönben. Több jezsuitával is együtt voltam. Nevezetes
esemény volt Tüll atyának és két társának megpróbáltatása: 96 óra kurtavasat kaptak fegyelmi büntetésül szabotázsra való felbujtás címén. Ezt 6–6 órás részletekben
kellett letölteniük minden második napon, a közbülső
napokon pedig csak kenyeret és vizet adtak nekik enni.
Az igazi ok nem tudható, de teljesen mondvacsinált.
Zárkájukba belépett a „felügyelő úr”, és rájuk rivallt:
„Mit röhögnek?” Ők védekeztek: „Nem röhögünk”.
„Még visszapofáznak?” És ezzel megvolt a jogalap a
példás büntetésre. Egy ferences házfőnököt azért ítéltek
el 6 évre, mert rejtegetni merészelt egy egyházmegyés
papot, akit újságcikkeiért köröztek. Érthetetlen a logikájuk: az elfogott bujkáló pap csak 3 évet kapott. Imponáló
volt egy fiatal szerzetespap álláspontja: „Akár csinál
valamit az ember, akár nem, előbb-utóbb számíthat a
kurtavasra. Akkor hát inkább csináljon valamit”. Ez a
valami a lelkipásztori munkát jelentette. Volt egy világi
pap, aki nem mert gyóntatni, mikor megkérte valaki,
mert félt, hogy csak provokálják. Mégis kurtavasat kapott azzal a váddal, hogy gyóntatott. Annál rámenősebb
volt egy ferences atya, aki a séták (azaz a napi kötelező
menetelések a zárt udvaron körbe-körbe), sorakozók
alkalmával, a munkahelyen, fürdéskor a zuhany alatt,
mindenütt bátran kockáztatott, hogy egy-egy rabtársat
meggyóntasson. Sohasem bukott le. Egyszer én is fel
akartam használni az alkalmat szentgyónásra, amikor
kihallgatásra várakozva arccal a fal felé fordulva egy
jámbor képű ismeretlen pap mellett álltam. Megkérdeztem, gyónhatnék-e. Bizonytalanul rázta a fejét. Újra
kérdeztem: „Talán nincs jurisdikciód?” Újra csak nemet
intett. Végre odasúgta: „Zsidó rabbi vagyok”. Később
elmondtam ezt másoknak is, és a derék rabbit csak úgy

emlegették: az Elizeus lelkiatyja. Ő és egy másik rabbi
inkább vállalták a kurtavasat, de a hosszúnapjukon semmi szín alatt nem voltak hajlandók munkára menni. Hasonlóan hős volt az a fiatal gyerek, aki reformátusból
Jehova tanúja lett, és ebben a szektában „gyülekezetszolgává” (lelkipásztor) emelkedett. Azért ült köztünk 5
évre ítélve, mert vallási meggyőződésből megtagadta a
katonáskodást. Vidám, rendes, jó pajtásnak bizonyult. –
Sajnos, ellenpéldák is adódtak a papok közt, például
olyanok, akik nem tudtak megbocsátani ávós őreinknek a
durvaságaikért, vagy egymással is haragban voltak (sokszor idegi alapon), vagy a börtönből szabadulva
aposztatáltak.
A harmadik kategória azok a fiatal összeesküvők,
akik valóban megpróbálták felvenni a harcot ezzel az
átkos rendszerrel, bár nem erőszakos módon, fegyverrel,
inkább szellemi összefogással. Bencés diákok Budapestről, Pannonhalmáról, vasutas szervezkedők az Alföldről,
és ami különösen érdekes: ávósok, katonák, pártemberek. Itt is találunk ártatlanul elítélteket, pl. a már említett
olasz déligyümölcs-kereskedő, 5 gyermek apja, aki csupán azért kapott 4 évet, mert egyetlen esetben szívességből elvitte a pálos tartományfőnök levelét Rómába a
főelöljárónak. Ettől a Vincenzotól tanultam meg, hogy
még 20 fillért sem lehet úgy elbliccelni, hogy rövidesen
ne veszítené el az ember a százszorosát. Szabadulása
után kitoloncolták az országból, s ő vitte meg hírünket a
római generálisházba. Egy fiatal báró 7 évet kapott, mert
egy barátjával elutazott Szombathelyre a menyasszonyához. A barátja az ő tudtán kívül disszidálni próbált, lebukott, és a kihallgatásakor elkottyantotta az ő nevét is. Ő
szegény a légynek sem ártott, a nyelvtanulás volt egyetlen ambíciója, és bent is csendesen tűrte a váratlanul
rászakadt megpróbáltatást. Valaki ezt a tanulságot szűrte
le az ő 7 évével kapcsolatban: „A népidemokratikus
bíráskodásban az alap a származás. Aki népi vagy munkásszármazású, az ezért 3 évet érdemel; az értelmiségi 5
évet, a főnemesi 7 évet. Ha ezen felül még csinált is
valamit, akkor az természetesen progresszíve hozzászámítandó”. Egy fiatal végzős repülőtiszt-jelölt csupán
annak köszönhette, hogy föl nem akasztották, hogy pár
nappal a hadnaggyá-avatás és eskütétel előtt bukott le.
Nem csinált ugyan semmit, de a már régebben külföldre
szökött bátyja titokban hazajött látogatóba a családhoz,
és a hatóság ezt valahogy megtudta. Azt nem tudták
elfogni, hát az öccsét tartóztatták le azzal a váddal, hogy
biztosan beépítették amerikai kémnek. 15 évet kapott.
Eskütétel után hűtlenség és hazaárulás címén halálra
ítélték volna. Ekkoriban sokan kerültek erre a sorsra,
mert ha Jugoszlávia felé disszidáltak, a „láncos kutya”
(Tito) csak azzal a feltétellel engedte őket tovább nyugatra, ha előbb visszatérnek Magyarországra, és bizonyos ideig kémkednek. Ha mint katonák vállaltak kémkedést, felhúzták őket. A legalacsonyabb büntetés katonáknak, ha nem minősült cselekményük hazaárulás bűn-

18

Egri FEHÉR/FEKETE

tettének, 10 év volt. Egy meggyőződéses kommunista
repülőezredesnek is meg kellett kóstolnia a rabkosztot.
Rendes embernek ismertük, jóban voltunk vele. Később
kiengedték az elvtársai és rehabilitálták. A lebukott ávósok csalódott falusi fiúk voltak, akiket szép ígéretekkel
toboroztak a „nép” szolgálatára. Amikor rádöbbentek
arra, hogy nem bíznak bennük, sőt egymás ellen kell
jelentéseket tenniük, elment a kedvük, és szervezkedni
kezdtek. 10 éveket kaptak. Egy kedves naiv fiúcska
szintén hitt a boldogító eszmének és ávós lett. Buzgóságában annyira vitte, hogy megtették az ávós egység
párttitkárának. Hamarosan kinyílt a szeme, mert egyrészt
látta, hogyan teszi tönkre a rendszer a falusi népet, így az
ő szüleit is, másrészt az elvtársak kicsapongó élete mélységesen felborzolta erkölcsi érzékét. Amikor mint párttitkár szóvá tette az alezredes elvtárs részegeskedését, és
jó példaadásra szólította fel egy gyűlésen, lecsapták, és
15 évet kapott.
1952 elején áthelyeztek a Bal 1. osztályra új zárkatársak közé. Négyünkre csak két szalmazsák állt rendelkezésre (az is teljesen lapos), ezért keresztben feküdtünk az
összetolt szalmazsákokon, lábunk, pedig lelógott róluk.
Hogy ne fázzunk, a levetett téli (szúmán = pokrócszövet)
nadrágunkat lábzsák gyanánt használtuk. Olyan szorosan
voltunk egymás mellett, hogy oldalra fordulva csak úgy
fértünk el, ha mind a négyen egy irányban feküdtünk. Ha
éjjel valaki fordulni akart, a többieknek szintén fordulniuk kellett. Békében összefértünk. Itt a gombüzemben
dolgoztunk. Két fajta gombot gyártott az üzem: csontgombot és halalit-, azaz túróból készült műanyaggombot.
A marhacsontot a vágóhídról hozták, sokszor még rajta
voltak mócsingfoszlányok, és az éhes rabok képesek
voltak leenni róla. A csontot kifőzték, szárították, géppel
darabokra vágták, úgynevezett koronafúróval kis korongokat szabtak ki belőle, automata géppel lyukakat fúrtak
és fazont adtak a korongoknak, majd kb. fél méter átmérőjű forgó rongykoronghoz szorítva fényezték. Ez utóbbi
nagyon poros munkafázis, és olyan meleget fejleszt,
hogy télen is nyitott ablaknál dolgoztak a rabok. Reumát
lehetett kapni tőle, mert arcukat, kezüket meleg érte,
hátukra meg jött a hideg. A galalit gombokat kb. 50 x 70
cm-es színes galalit táblából kellett kimetszeni koronafúróval. Munkapadok előtt álltunk egymás mellett hónunk
alatt a táblával, amelyet gyors egymásutánban egy kar
segítségével a csőalakú és fűrészfogú forgó fúróhoz
nyomtunk, amely pillanatok alatt kivágott egy kis korongot. A korong a csőben maradt, és a következő korong
tolta hátrább, míg végül a kb. 20 cm-es cső túlsó végén
kipottyant, bele egy kis ládikába. Koronafúrónak hívták,
mert a fűrészfogak a cső végén egy korona ágaira emlékeztettek. Két feltétele volt a termelékeny munkának:
minél gazdaságosabban, vagyis sűrűn egymás mellett
kivágni a korongokat, és minél gyorsabban. Transzmiszsziós tengelyről gépszíj hajtotta a fúrógépet. A nagy
zajban hangosan énekelhettünk, még a szomszédunk,
vagy az őr sem hallotta. Az ebédszünetet és a műszak
végét fényvillanásokkal jelezték, majd kikapcsolták a
transzmissziós tengelyt mozgásban tartó motort. Az
általunk kivágott korongok további feldolgozása ugyancsak automatikus: fazon, lyukfúrás, polírozás, minőségi
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ellenőrzés. Tetszett ez a munka, de nem sokáig tartott:
nyár elején elszállítottak Vácra.
Majdnem egy évet a váci MZ-n (emzé, magánzárka
osztály) töltöttünk, amely egy négyemeletes épületrész,
és a fegyház eredeti épülettömbjével keskeny négyszögletes udvart zár körül. Ebben úgy megszorult a nyári
hőség, hogy a zárkában csak vízbe lógatott kézzel bírtuk
ki valahogy. A földszint ekkor a papok számára volt
fenntartva, általában 4 embernek egy-egy kis cella. Én
először egy fiatal plébánossal és két szerzetes atyával
voltam együtt, majd amikor azok karácsony előtt amnesztiával szabadultak, áttettek a szomszéd zárkába 3
idősebb plébános mellé. Felületesen szemlélve unalmasan teltek napjaink, mert csak az számított eseménynek,
amikor sétára sorakoztattak, meg amikor jött a „xilofon”
hangja, vagyis azoknak a rudaknak a koppanása, melyekkel hozták az ételeket tartalmazó kondérokat. Valójában itt is jól felhasználtuk az időt. Egész délelőtt szent
csendben elmélkedtünk és imádkoztunk. Délután egyik
plébánostól németül tanultam a katekizmust. Beszélgetve
tanultam a teológia és a lelkipásztorkodás sok csínjátbínját. Egyik már régebb óta bent levő társamtól hallottam, milyen élet folyt itt, mielőtt az ÁVO vette kézbe a
börtönöket. A negyvenes évek végén a politikai elítéltek
megtehették, hogy hazulról hozathatták a kosztjukat.
Leküldhették a smasszerokat a boltba cigarettáért, nyalánkságokért, hiszen maguknál tarthatták a pénzüket.
Levelezhettek. Volt olyan is, aki behozatta a papagáját a
zárkájába. Mindezeknek máról-holnapra vége lett 1950ben. Az MZ öreg parancsnoka, aki fiatalon még önérzetesen visszautasította, hogy volt főnökét, Tasnádi Nagy
András igazságügyi minisztert kellő szigorral kezelje, s
ezért büntetésből nem haladt előre a ranglétrán, végre
„megértette az idők szavát”, felvette a kellő hangnemet,
s most ávós törzsőrmesteri egyenruhában feszít, mint
osztályvezető. Ezt is a régiek mesélték el. Ebben az
időben már gondoskodtak szellemi fejlődésünkről is:
hetenként kaptunk olvasásra könyveket. Egy-kettő megmaradt emlékezetemben: Lagerlöf Z.: Egy udvarház
története, Vas Zoltán visszaemlékezései börtönéveire,
egy orvos könyve az alkoholizmusról, a Maurer-féle
szőlőművelés, a Kneip-kúra, az orosz Sahmati folyóirat
(sakk-újság), Tolsztoj: Feltámadás stb.
1953 tavaszán meghalt Sztálin. Valahogy megtudtuk
mi is. Egy reggel a fegyőrök szürke ruhában nyitották ki
a zárkánkat. Az öreg osztályvezető is szürke smasszeregyenruhában. Egyelőre mást nem tapasztaltunk. Zárkatársam pesszimistán idézte a német szólásmondást: „Dieselbe Schweinheiten durch dieselbe Schweine
weitergetrieben” (ugyanazokat a disznóságokat ugyanazok a disznók végzik tovább). Hozzátette, hogy egyes
javíthatatlan optimisták mindenben jó jelet látnak: ha
szépen szólnak hozzánk az őrök: „Látjátok, már dörgölőznek”, ha durváskodnak: „Már vesztüket érzik. Guggolva is kibírjuk már”. Pedig valóban enyhülés következett be. Az MZ szigorúságából átvittek minket az ún.
Nagyosztályra, ahol 10–12 fős szobákba kerültünk. Mind
egyháziak voltunk, nagyon kedves kis közösség. Vasárnaponként szárazmisét mondtunk és felváltva prédikáltunk (a laikus testvérek és a kispapok is). Hétköznap a
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volt börtön-kápolna karzatán asztalnál ülve csillámot
fejtettünk. Napi 22 dkg volt a norma. Mindenki kapott
egy ládikát és bele egy jó marokra való csillámpalát.
Ezeket a 6-8 négyzetcenti felületű fél centi vastagságú
réteges ásványdarabokat kellett borotvaéles hegyes késfélével szétfejteni a cigarettapapírnál is vékonyabb átlátszó lapocskákra. Egy-egy kövecske olyan sok lapra volt
széjjelbontható, hogy a műszak végére tele lett vele a
ládika. Jó munka volt, közben csendben beszélgethettünk, néha nótáztunk is. Ebédszünet alatt, vagy a műszak
után napozhattunk a szép nagy udvaron. A fegyőrök nem
háborgattak. Reggel az őr kedvesen beköszönt: „Jó reggelt, emberek!” – Egyik vasárnap kivezényeltek minket,
hogy egy terméskővel megrakott uszályt rakjunk ki.
Szép látványt nyújtott a szervezett munka: egyik pallón
szakadatlanul áramlott befelé az üres talicskák sora, a
hajó fenekén megrakták őket, és már jöttek is vissza a
másik pallón. Edzés nélkül azonban igen nehéz volt. Ki
is dőltem hamar, mert eleinte a forró napsütésben minden forduló után sok vizet ittam, és ez túlterhelte a szívemet. Szerencsére Albin volt a váltótársam, és helyettem is dolgozott. Este még a zárkában is megittam néhány csajka vizet. Ez a közmunka azért is nevezetes lett,
mert hallatlan dolog történt: egy rab mindenki szeme
láttára hasba rúgta az intézet vezetőjét, Lehota alezredest. Jött ugyanis egy sétahajó, és arról integettek a raboknak. Erre az I. V. visszaparancsolt mindenkit a börtönfalak mögé, de igen vonakodva engedelmeskedtek.
Ekkor történt az incidens a hajó utasainak szeme előtt.
Nem tudom, mi lett a megtorlás. De még súlyosabb volt
az az eset, hogy este a létszámellenőrzésnél hiányzott
egy fő. Sok keresés után kiderült, hogy az egyik írnok
tűnt el. Az írnokoknak nem kellett csíkos rabruhában
járniuk, így ez is fehér vászonnadrágban járt. Hogy hová
tűnt, csak akkor tudták meg, amikor személyesen üzent
Amerikából Vácra rádión. Vácott átúszott a szigetre a
Pokol-csárdához, onnan valahogy Csehszlovákiába jutott, és sikerült nyugatra szöknie.
1953 augusztusában orvosi vizsgálatra vittek minket,
majd néhány nap múlva elindultak velünk a meseautók
Tatabányára, hogy a legrangosabbnak tartott munkával
építsük a népidemokráciát. A XIV. akna mellett négy
barakk állt kettős drótkerítéssel körülvéve: az új otthonunk. Mindegyik barakk kettő + kettő teremből és köztük mosdóhelyiségből állt (hosszú bádogvályú sok kifolyó csappal) 160 személy befogadására. Ez a 160 fő tette
ki 1 műszak dolgozóit. Három barakkban minket, politikai foglyokat helyeztek el, a negyedikben közbűntényesek voltak, akiket közöttünk elosztottak a három műszakra. A munkavezetőink: az aknászok (körzetvezetők),
a lőmesterek (művezetők) és a vájárok civil emberek
voltak, megbecsültek minket, s rajtuk keresztül sikerült
zsemléhez és szőlőhöz jutnunk, hogy titokban misézhessenek a köztünk levő papok. A rabok számára is rendeztek vájár-tanfolyamot, sokan jelentkeztek is rá, hogy
több legyen majd a bérük. A bánya 200 m mélyen húzódó szénréteg kitermelését végezte. A szénréteg nem
vízszintes, hanem nagyjából követi a földfelszín domborzatát, hegyeit-völgyeit, hiszen sok-sok millió évvel
ezelőtt együtt gyűrődött ez a hajdani tengerfenék a tek-
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tonikus erők hatására. […] A Síkvölgyi-aknát évekkel
előbb egészen elöntötte egy „tengerszemből” beáradó
víz, és csak, miután cementes-zsákokkal sikerült eltorlaszolni a víz útját, és kiszivattyúzni a rengeteg vizet,
akkor tudták végre kimenteni a gépeket és csilléket jól
megrozsdásodva.
Mikor azon az augusztusi délutánon megérkeztünk
Tatabányára, és névsor szerint elhelyeztek minket a
barakkokba, kellemes meglepetésként jó vacsorát kaptunk: egy teli csajka gulyáslevest és ugyancsak teli csajka mákos metéltet mézzel jól megöntözve. Csak nagyon
óvatosan mertünk enni a sovány börtönkoszt után. Hála
Istennek, nem ártott meg. Megtudtuk, hogy mint bányászok I. oszt. ételnormában részesülünk. Mindennap volt
hús, hetenként többször sütemény, sőt tortaszelet is, és
mindig jó nagy adag. Kedvezményként havonta levelezőlapot válthattunk hozzátartozóinkkal. Vásárolhattunk
füzetet, ceruzát. Behozathattunk hangszert. Időnként
látogatót fogadhattunk. A kettős kb. 5 m magas drótkerítésen belül szabadon mozoghattunk. Ha feljöttünk a
bányából, heverészhettünk, napozhattunk és sportolhattunk, egymáshoz látogatóba mehettünk. Sok régi ismerőssel kerültünk újra össze. Itt láttam viszont rendtársaim
közül Farkas, Xavér és Albin testvért; Emmerámmal
pedig közös hálóban is laktam. Szerencsére több pap is
volt köztünk, így 3 év után újra szentmisében és szentáldozásban részesülhettem, mégpedig mindennap. A
szentmisét a pálos Miklós atyával úgy oldottuk meg,
hogy alkalmas időben vagy az emeletes ágy alsó szintjén
egymás mellett feküdve én előremondtam neki a kánon
latin szövegét, mintha élő misekönyv lettem volna, ő
pedig papi hatalmával átváltoztatta a zsemlyéből szeletelt kis kockákat, meg a szőlőfürtből kinyomkodott, és
egy kis orvosságos fiolában megerjesztett lét, vagy a
barakkok közt sétálva végeztük ugyanezt. Ugyancsak
csodálkozhatott a drótkerítés egyik sarkánál álló őrtoronyban (a „galambdúcban”) őrködő „gitáros” őrszem,
hogy miért sétál két kótyagos ürge a hideg, szeles, havas
esős időben félórát fel-alá, de nem szólt érte.
Ha délelőttös műszakra mentünk, hajnali 4-kor keltünk, 5-kor sorakoztunk a bányához vezető drótfolyosónál, mert beletelt egy órába, mire a „solni” (a kas) mindenkit leszállított. Mindnyájan a piszkosabbik csíkos
ruhánkban voltunk, gumicsizma a lábunkon, kemény
műanyagból védősisak, ún. „stabi” a fejünkön, felvételeztük a frissen feltöltött, erős fénnyel világító bányászlámpát, és 6-kor felváltottuk az éjszakás társainkat. Engem a szállításhoz osztottak be: a 16-os siklónál lettem
először kuplis, majd fékes. Minthogy ezen a területen a
termelő csapatok (egy csapat: 1 vájár és 2 „csillés”) 120
%-ot is elértek, ezért az őket kiszolgáló „uraságiaknak”,
a szállítóknak is ugyanennyi százalékot számoltak el.
Csak a végén tudtam meg, mennyire előnyös lett ez
nekem: nem csak többet kerestem, olyannyira, hogy
ebből a keresményemből le tudták vonni 4 évre a rabtartási költséget, és még maradt is pénzem, hanem az is,
hogy minden 100 %-on felüli 2 %-ért a kiszabott büntetésből elengedtek havonta 1 napot. Nekem a 20 % túlteljesítésért havi 10 napot. A munka csak eleinte volt nehéz, utóbb vígan bírtam. Jó kollektívával dolgoztam
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együtt. A civil főnökök is szerettek. Amikor éppen pangott a termelés, társaim álomra hajtották fejüket, én meg
őrködtem felettük a patkányok miatt. Az volt néha kellemetlen, ha kisiklott egy teli csille, és másképp nem
tudtuk újra sínre tenni, mint hogy kiborítottuk a tartalmát, üresen sínre tettük, és újra telelapátoltuk. – Egyszer
baleset ért. Míg gyanútlanul felfelé mentem a siklóban,
valaki elindította a szerkezetet, és engem egy teli csille
sarka hozzányomott egyik tartóoszlophoz mellmagasságban, a kereke pedig átment a lábam fején. Nagyobb
baj nem történt, de percekig nem jött ki hang a torkomon, a lábfejem pedig nagyon megdagadt. Talán nem is
kellett akkor kiíratnom magam a munkából. Volt rá eset,
hogy megfáztam, és lázasan kellett végigdolgoznom a 8
órát. A raborvos csak 38 fok feletti láznál menthetett fel
a munkától. Úgy emlékszem, csupán akkor mentem
orvoshoz, amikor másnapos kifőtt-tésztától ételmérgezést kaptam, de akkor nagyon rosszul voltam. Egy napra
kimaradtam a munkából.
A műszak után felmarkoltuk a tiszta ruhánkat, és siettünk a fürdőbe, utána jöhetett az étkezés, majd az alvás.
Valóságos kéj, amikor az ember az éjszakai műszak után
megtisztálkodva felvételezi a tele csajka (1 l) tejeskávét,
és azt már csak elalvás előtt az ágyban ereszti le a torkán. Nagy szellemi kéj volt, hogy egy kis tanítványom
akadt, aki matematikát akart tanulni tőlem. Hála jó tanáraimnak, szinte mindent vissza tudtam idézni emlékezetembe, amit csak tanultam, pedig 4 éve már nem foglalkoztam vele. Öröm volt az is, hogy korombeli fiatalokkal
filozofáltunk az élet kérdéseiről. A lelki-életemet nem
csak a napi szentáldozás táplálta, hanem az elmélkedés
is, ami különféle témákra épült. Kedvező keretet adott
hozzá a bánya csendje egy-egy vasárnapi éjszakai műszak alkalmával. Szívesen vállalkoztam volna még karácsony éjszakáján is, hiszen igazabban lehetett átélni a
betlehemi éjszakát ott a bánya sötétjében. A nagy kegyelmek közé tartozott, hogy egy téli vasárnapon látogatóba jött hozzám az öcsém, akit 4 éve kisgyerekként
hagytam otthon, s most nyúlánk fiatalemberként láttam
viszont. Akkor tudtam csak meg, hogy kispap Budapesten. Hála a jó Istennek, őt is elhívta!
1953. karácsonyára a körletparancsnokság felszereltetett minden teremben hangszórót, és a parancsnoki
irodából szórakoztatott minket rádióval és hanglemezzel.
Mikor Szilveszter-estén a rádió bemutatta az új év slágereit („Sétahajó...” stb.), a fiatalok úgy fellelkesedtek,
hogy táncra perdültek egymással. Sok nótának és slágernek is a szövege megragadt bennem, és megtermékenyítette imáimat. Itt jöttem rá, hogy a jó Isten mindenfelől
tud hozzánk szólni. A legszebb elmélkedést a „Hawaiban
jártam...” kezdetű dal nyújtotta nekem.
1954. zimankós telén sokszor hallottuk a patetikus
felhívást: „Termelj többet! Kevés a szén. Állnak a vonatok. A gyerekek nem tudnak iskolába menni.” Bár a
pótműszakot jól megfizették, a vasárnapit meg kétszeresen, nem mindig akadt rá önként vállalkozó. Egyszer a
körletparancsnok hadnagy sorakoztatott minket, és felszólított önkéntes jelentkezésre, de nyomaték kedvéért
magával hozott két gitáros őrt is. 1954-ben azonban ez
már nem ijesztett meg senkit. Egyszer két fiatalember
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jelentkezett vasárnapi éjszakai pótműszakra. Lent, mihelyt elcsendesedett a jövés-menés, a felügyelő őr is
bevette magát a gépházba, ahol jó meleg volt, a két fiatal
visszatért a függőaknához, és annak a falához erősített
létrafokokon feljöttek 200 m mélységből. Fent a civil
aknacsatlós is szundikált, így sikerült a szökésük – néhány napra. Átfésülték értük az egész környéket, végül is
kézre kerültek. Egy napig ott kellett ülniük a kapunál
megláncolva, hogy mindenki lássa: nem érdemes szökni.
A többtermelésre való ösztönzésnek kapóra jött a híres nyári futball-világbajnokság. […] Az utolsó forduló
előtt előre kinyomatták a tábori újságban: „Légy méltó
világbajnok futballistáinkhoz: nyerd meg a széncsatát!”
Mikor focistáink az utolsó mérkőzést elvesztették, az
újság nem jelenhetett meg, és elmaradt az ünnepi „nagytermelés”. Szólásmondás lett: „Megnyertük a széncsatát:
a szén alul maradt”. A nagy termelés különben annyit
jelentett, hogy a lecsődített sok bányász ácsolás, biztosítás nélkül „rabolta” a szenet. Egy ilyen nagytermelés
után az aknászok rémülten látták, hogy a vízbetörés ellen
biztonságul hagyott szénfalat is megvékonyították a
lelkes termelők. Ekkor ugyan nem lett tragédia, de bennfulladhattunk volna könnyen. Más balesetet is sikerült
megúsznunk: öngyulladás állt be az egyik légvágatban,
azaz szellőző folyosóban, amelytől felrobbanhatott volna
a sújtólég, ezért azonnal ki kellett menekülnünk. Akkora
füst lepett el mindent, hogy csak tapogatózva találtuk
meg a kiutat. Két öreg civil bányász elvesztette a tájékozódását, és rossz irányba menekültek, de a többiek kimentették őket. Máskor másik két öreg széndioxidtól
fulladt meg.
Nyáron közölték, hogy aki már negyedre vagy nyolcadra jogosult (vagyis büntetésének végén jár), kérvényezheti a hátralevő rész elengedését. Én is megkérvényeztem. Néhány hét múlva Farkas, Emmerám, Xavér és
Albin megkapták, és szabadultak, nekem az illetékes
Esztergomi Ügyészség indoklás nélkül elutasította. Mindenki sajnált, és azt gondolta, hogy vigasztalhatatlan
vagyok, pedig nyugodtan el tudtam fogadni mint Isten
akaratát. Hamarosan megértettem, hogy még várt rám
egy feladat: valakinek a becsületét tisztára kellett mosnom. Néhány hét múlva esedékessé vált a normán felüli
teljesítményért járó kedvezményes szabadulás. Ezt már
megadták. Éppen éjszakai műszakra készülődtünk, amikor a rab táborparancsnok bekiabált a szobába: „A 141es nem száll le”. Boldogan feküdtem le aludni, másnap
pedig csak „lebegtem”: búcsúzkodtam mindhárom műszakbeli barátoktól, végrendelkeztem frissen tömött
szalmazsákomról, saját-gyártmányú fapapucsomról, és
vártam a parancsnokság hívását. Július 24-e volt. Este
hívtak. Megkaptam személyi holmimat, civilbe öltöztem,
átadták a szabadulócédulát és az elszámolt keresetemet
(kb. 430 forintot), elköszöntünk egymástól, és kiballagtam a Tatabánya-felső vasútállomásra. Hamarosan jött a
budapesti vonat. Kelenföldön átszálltam a pécsire, és
reggel 5 óra tájban toppantam be szüleim lakásába. Vasárnap volt, 1954. júl. 25. Egy nagyon szép kaland befejeződött, hogy jöjjön az újabb. Istennek hála!
Vége
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hírek...hírek...hírek...
•
DIÁKSZÖVETSÉGÜNK ELNÖKÉNEK VERES ÁRPÁD érseki tanácsos, pápai prelátus diáktársunkat választották meg a nemrég elhunyt Jusztin atya után a szeptember 8-i rendkívüli közgyűlésen.
Veres Árpád 1937–44 között végezte a gimnázium hét osztályát iskolánkban. A háborús események megakadályozták tanulmányai folytatását s közel négy éves oroszországi hadifogság után csak 1949-ben, a már állami Gárdonyi Géza
gimnáziumban érettségizett. A papi hívatást választotta és 1954-ben szentelték pappá. Négyévi kápláni szolgálat után; a
szemináriumban lett gondnok, majd 1978-tól a Papnevelő Intézet vicerektora. Közben 1976–1988 között a Szent Bernát
templomunkban volt templomigazgató. 1988-tól plébánossá nevezték ki az egri Fájdalmas Anya (Serviták) plébániára.
1990-től 2002-ig volt a bécsi Pázmáneum rektora. 2002-től vonult nyugállományba. Jelenleg ismét kinevezést kapott a
Szent Bernát templom templomigazgatói teendőinek ellátására.
•
ÉRDEMES VOLT — Versek, imák, elmélkedések címmel jelent
meg dr. Kerekes Károly ny. zirci apátúr munkája, sajnos postumus kötetként.
90. születésnapjára már kézbe vehette a gyűjteményt, de könyvalakban csak
halála utáni napokban került ki a nyomdából. Sokan fogtak össze a ciszterci
családban, hogy a gyűjteményből könyv lehessen, ebben Diákszövetségünk és
a Gárdonyi Gimnázium is segített.
Kilián István diáktársunk írja a könyv záró tanulmányában: „…Kerekes Károlyt valamiféle belső tűz hajtja. Hatni akar embertársaira. El akarja mondani,
hogy az Isten, aki az ő életét olyan csodálatos „humorral” alakította, minden
ember számára fenséges életet ígér. S ezt az ígéretet meg kell hallani, s ebben
az ígéretben bízni kell. Az imádkozó ember, az elmélkedő pap, a prédikáló
lelkész és a ciszterci életet a szétszóratás után újjászervező apát szólal meg
ezekben a költeményekben – a biblikus professzor tökéletesen tájékozott ismereteivel, olykor a dogmatika súlyos szavaival, máskor a teológus precízen kidolgozott gondolatmenetével és szakkifejezéseivel akarja bizonyítani az Isten
feltétlen jóságát. Ezért merem állítani, hogy Kerekes Károlynak szinte valamennyi verse a legtisztább szívben megszületett imádság. Egy papköltő nyilvános imája, rímekkel és költői képekkel megrakott elmélkedése valamennyi költeménye. Ezért hát van értelme elővenni ezeket a verseket, s közelebb vinni
azokhoz, akik őt szeretik, tisztelik, s akik költeményeit titokban vagy nyíltan
imádságként olvassák, akik az Istent az ő versei segítségével keresik. A vers
nemcsak arra való, hogy az ember legbensőbb érzelmeit kifejezze, hanem arra is mindenképpen, hogy hasson embertársainkra.”
(Szent István Társulat kiadása, 3500 Ft.)
CISZTERCI VILÁG
•

A ZIRCI CISZTERCI APÁTSÁGBAN ünnepélyes keretek között bemutatták az 1182-ben a III. Béla
király által alapított apátságfeltárt és mostanra restaurált keleti szárnyának romjait a mai kolostorépület mögötti udvaron
2009. augusztus 19-én. Az ünnepi átadást megelőzően a bazilikában Bérczi Bernát OCist vetített képes előadással ismertette a monostor történetét. – A középkori apátság a 13. századtól a tatárjárás, majd aztán a törökdúlás idején elnéptelenedett, s romjai, miután a XVIII. századi új, barokk apátság építkezéséhez szinte maradéktalanul felhasználták,
feledésbe merültek. A XX. század elején Békefi Remig zirci apát kezdeményezésére tárták fel a középkori apátság
megmaradt falait. A történelem viszontagságai majd száz évig lehetetlenné tették a feltárva hagyott egykori keleti
szárny romjainak konzerválását, bemutathatóvá tételét. Hervay Ferenc Levente atya kezdeményezésére 2005-ben szerzetesnövendékek a romkertet kitakarították, s a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal támogatásával, majd 2007-ben sikeres pályázattal megkezdődhetett a feltárás és rekonstrukció. A mai barokk apátsági épület irányában és a 82-es út alatt
találhatók az ősi épület további maradványai is.

•
A CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM közössége kapta ez évben a Szent István Érdemérem és
Díj-at, melyet az alapítók olyan székesfehérvári személynek ítélnek oda, aki sokat tett első királyunk életművének folytatásáért, s Székesfehérvár polgárai példaértékűnek tartják munkáját. A díjat idén először kapta egy intézmény.
A rendszerváltozás után 1992-ben indult az első ciszterci osztály az iskolában, mely az első nyolc évfolyamos osztály
volt. A zirci apátság 1994-ben lett újból fenntartója az iskolának. A Ciszterci Szent István Gimnáziumban jelenleg nappali tagozaton 8 évfolyamos és hagyományos 4 évfolyamos képzés folyik összesen 20 osztályban 620 tanulóval.
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•

MAGYARY JOLÁN M. ASSUMPTA ciszterci nővér 100. születésnapját ünnepeltük május 16-án az
érdi Regina Mundi ciszterci monostorban.
Assumpta nővér 1909. május 16-án született Szentgotthárdon, egy vallásos polgári család harmadik leánygyermekeként. Különösen vonzotta a zene, és 1926-ban felvételt nyert a Nemzeti Zenedébe, amely a mai Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elődje. A Nemzeti Zenedében szerzett kitűnő minősítésű diplomával hazaérkezve zeneiskolát létesített
Szentgotthárdon. 36 éves korában tizenegyedmagával 1945. december 16-án a nagyesztergári templomban magára
öltötte a fehér habitust, és ezzel – 300 év után – újra megjelentek a ciszterci nővérek Magyarországon. Majd
Bakonyboldogasszonyban öt évet töltöttek. A teljes ősi ciszterci liturgiát végezték és a földosztáskor kapott 50 holdon
gazdálkodtak. Mire mindent szépen rendbe tettek, jött a szétszóratás. 1950. november 21-én el kellett hagyni a megmunkált földet és a lakhatóvá tett házat. Ismerős családoknál kapott ideiglenesen menedéket. Végül Érdligeten találtak
egy kis egyemeletes házat, ahol aztán – a hosszú évtizedek rejtőzködő élete után – a templomot és a monostort is felépítették.
Falubíró osztályfőnökünk nyomait keresve ismertem meg Asszumpta nővért. Földiek voltak, és a zene közös szeretetéről, az együtt muzsikálásról mondta el emlékeit. Születésnapi ünneplésén Győzőre is emlékezve fogadta kedves
szeretettel és öleléssel köszöntésünket.
(Oláh Gy.)
•

KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! Gődl Károly Höhr-Grenzhausen (Németország) – 10 000 Ft, dr. Lakatos István Budapest – 10 000 Ft, N.N.– 50 CAD, dr. Tóth Sándor(35) Gödöllő – 40 000 Ft.

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

KÖSZÖNTJÜK ÚJ TAGUNKAT, aki újságunk küldését kérte: Szpolecsnyik Sándor (47) Moldava

Szlovákia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

HALOTTAINK

Nem történt semmi, csak átmentem a másik oldalra…

LÉKAI JUSZTIN
1932–2009

2009. április 30-án Zircen elhunyt Lékai-Hochenburger Péter Jusztin atya életének 78. évében. Nagy részvét mellett május 11-én temették. Az apátsági bazilikában az érte bemutatott koncelebrációs szentmisét dr. Seregély István ny. egri
érsek vezette, a zirci temető ciszterci sírkertjében a temetési szertartást pedig dr.
Márfi Gyula veszprémi érsek végezte.
Jusztin atya 1932-ben született Budapesten. Öt gyerek közül ő volt a harmadik. A gimnáziumot a budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban végezte, majd
államosítás után Petőfi Sándor Gimnáziumban, és ott is érettségizett. 1954-ben
Műszaki Egyetemen gépészmérnöki oklevelet szerzett és 1965-ig a Ganz Villamossági Gyárban dolgozott. Ezután papi pályára lépett, és Egerben a Hittudományi Főiskolán tanult. Közben, mint ciszterci szerzetes 1967-ben tett örökfogadalmat. Pappá szentelték 1969 júniusában. Rövid kápláni szolgálat után prefektus lett
az egri szemináriumban, majd Kádár László érseknél titkár. 1988-től a szemináriumban gondnok és vicerektor. 1994-től már ciszterci szerzetesként a zirci ciszterci
apátság gazdasági vezetője. A ’90-es évek elején iskolánkban hittanár volt. Pelbárt
atya után pedig a Szent Bernát templom templomigazgatója.
***

„Az ember már érzi lassan, hogy »a rúdja kifelé áll«, de az az Úristennek csodálatos adománya, hogy én, aki a gyerekkoromban egy ötvenéves embert már öregnek véltem, 78 éves koromban nem érzem magam vénnek – mondotta az egri
Szent István Rádióban a vele beszélgető gárdonyis diákoknak – Az emberben benne van, és azt próbálom az idősekbe is
beleplántálni, hogy nem a »Kaszás« jön értünk, hanem az Úrjézus. Ő azt mondta az apostoloknak, hogy »Elmegyek, helyet
készítek nektek, s ha majd elkészítem, eljövök értetek, és magammal viszlek benneteket«. Tehát az Úrjézus jön értünk! Nem
kell félni attól a pillanattól.” – Április 28-án, szerdán a Szent Erzsébet kollégiumban rendezték a ballagási ünnepélyt, ahol
Jusztin atya útravalóval, egy kis versét adta át a diákoknak: „Legyen arcodon keresztény derű…”– írta. Majd visszament
Zircre, hogy két nap múlva csütörtökön újból Egerbe jöjjön ballagásra. Már nem jött vissza…
Temetésekor dr. Seregély István érsek, aki egri papsága idején elöljárója volt, egyéniségét jellemzően idézte: „Nem
történt semmi, csak átmentem a másik oldalra…”
Szíves lélekkel vállalta a diákszövetségünk elnöki tisztét is, Kovács Endre halála után. Hívásunkra eljött a budapesti-egri öregdiákokhoz is, nagy lelkesedéssel beszélt a zirci bazilika megújulásáról, és nagy reménységgel és bizakodással a Szent Bernát templomunk elkezdett felújításáról.
Aggódva kérdezzük, vajon mikor láthatunk újból fehér-fekete habitust iskolánkban?
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… ez legyen szívemnek végső dobbanása: – „Érdemes volt!”
2009. június 13-án a zirci monostorban elhunyt dr. Kerekes Károly ny. zirci
apát. Az apátsági Bazilikában június 20-án ünnepélyes szertartással vettek búcsút
Károly atyánktól. A felállított ravatal előtt az engesztelő gyászmisét dr. Bábel
Balázs kalocsai érsek mutatta be, dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, püspök, Balás Béla kaposvári megyés püspök, dr. Katona István egri segédpüspök,
dr. Bán Elizeus zirci perjel, Hervay Levente zirci alperjel és a jelen lévő rendtársak, világi paptestvérek koncelebrálásával. Kerekes atya áldozatos életéről
Farkasfalvy Dénes Dallas-i ciszterci apát emlékezett meg a szentbeszédben, aki a
gyászszertartást is végezte. A ciszterci iskolák nevében dr. Párdányi Miklós, a
Budai Cisztercita Szent Imre Gimnázium igazgatója búcsúzott, a Magyar Ciszterci Diákok Szövetsége képviseletében pedig Visontai József egykori budai ciszterci
diák. Az elhunyt apátot a Bazilika altemplomában helyezték örök nyugalomra.
Kerekes Károly 1918. március 17-én Kistályán született. Középiskolai tanulmányait 1934-ig a Ciszterci Rend egri gimnáziumában végezte, majd 1934–1937ben, mint oblátus, a rend budai Szent Imre Gimnáziumában fejezte be. 1937.
augusztus 29-én lépett a Rendbe. 1937-től Zircen, 1940-től Budapesten a rend
hittudományi főiskoláján végezte teológiai tanulmányait, és a Pázmány Péter
Tudományegyetemen szerzett görög-latin szakos középiskolai tanári képesítést.
65 éve, 1944. május 16-án szentelték pappá Zircen.
1945–1948 években tanár és házgondnok Egerben, 1948–50 között tanár a
Dr. Kerekes Károly OCist
rend budapesti hittudományi főiskoláján. 1951 után általános iskolai tanár. 19571918–2009
ben léphetett újra egyházi szolgálatba: 1957–1973 között káplán, 1973-tól 1989ig teológiai főiskolai tanár Szegeden, majd Budapesten. 1987-ben a Szentszék a
Zirci Kongregáció prézes apátjává nevezte ki, apáttá avatását azonban az állam csak külföldön engedélyezte; ez Ausztriában a Stams-i apátságban 1987. július 14-én történt. 1989-től részben Zircen, részben Budapesten dolgozott a magyar
ciszterci élet újraindításán. 1996-ban, miután lejárt apáti kinevezése, további éveit Budapesten töltötte. 2008 novemberétől,
mivel egészsége meggyengült, a zirci apátságban kapott gondozást utolsó napjáig, 2009. június 13-ig.

***
Kilencvenedik születésnapját megünnepeltük Budán, s köszöntöttük őt Egerben is. Az egri gimnázium dísztermét érdeklődők, ismerősök töltötték meg, az első sorban az egri egyházmegye érseke, a ciszterci rend magyarországi főapátja, s a
város polgármestere foglalt helyet több jeles városi képviselő kíséretében. S nem sokkal ezután megszületett az ötlet a
budai és az egri ciszterci diákszövetség vezetőinek grémiumában: ki kellene adnunk Kerekes Károly apát úr költészetének
legjavát. A választás rám esett, hiszen a Kerekes-versek értékét én magam már Budán és Egerben is igyekeztem meghatározni. Nyilván erre nem lett volna meg a lehetőségünk, ha Károly atya, aki a múlt század nyolcvanas éveitől nem írta,
gyűjtötte volna költeményeit, s ha neki nem lettek volna olyan jólelkű gépírói.
Károly atya költeményeivel írásban is, szóban is korábban többször is találkozhattam. Előfordult, hogy egyik igen hatásos költeményét egy érettségi találkozó alkalmából prédikáció helyett olvasta fel, s ez a költemény nemcsak a jelenlévők
többségét, hanem engem, e sorok íróját is meghatott. S egy egri diáktársunk munkája nyomán hamarosan kézbe kaptam
Kerekes Károly összes költeményét számítógépen, s ha már ilyen változatban olvasható, kezelhető, szerkeszthető egy
könyv, akkor a vele kapcsolatos munka mérhetetlenül meggyorsul.
Károly atya felett azonban az idő egyre veszedelmesebb rohamléptekkel haladt. Egyik tragédia követte a másikat, s így
természetesnek tartotta mindenki, hogy budai kicsiny szobáját fel kellett cserélnie a zirci apátság betegszobájával, ahol
természetesen állandó gondozásra szorult, s ahonnan egyre gyakrabban egyre rosszabb és rosszabb hírek érkeztek hozzánk.
A kötet azonban készült, a szerkesztő igyekezett munkáját mindinkább gyorsabbá tenni. A Szent István Kiadó vállalta a
kötet kiadását, de a szerkesztőség költözése miatt a tényleges kiadói munkát nem tudta kézbe venni. Bíztunk a lehetetlenben, reménykedtünk abban, hogy még kezébe adhatjuk a nagyon szépre tervezett kötetet. A Jóisten azonban másképp
döntött. Meghalt 2009. június 13-án, s temetésére csak 20-án került sor. A kötet egyik szerkesztője, s a zárótanulmány írója
június 19-én ment a nyomdába egyetlen példányért, hogy legalább a szerző temetése napján a színhelyen, Zircen legyen az
értékes kötet. A zirci ház perjele átvette a kötetet, s csak annyit mondott, hogy Károly atya nagyon várta már.
E sorok írója legelőször Egerben találkozott Kerekes Károly atyával. Az akkor már tudományos képzettségű fiatal
szerzetes papnak olyan munkát kellett vállalnia, amely bizony nem igényel ilyen magas előképzést. Az egri ciszterci rendház lakóit kellett ellátni a legalapvetőbb élelmiszerekkel. Hiszen a háború viharában s azután sem működött a közellátás.
Kenyér talán volt Egerben, de a további alapvető élelmiszerek beszerzésére olyan embert szemelt ki az ő személyében a
zirci apát, aki el tudja látni, ha szűkösen is az egész szerzetesi családot. Károly atya lett az egri rendház mindenese, hátizsákos embere, házgondnoka, beszerző mestere. Mert mestere volt feladatának. A rend tagjainak volt ennivalójuk. Egyszer
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azt is bevallotta, hogy saját rendtársai kissé megbotránkoztak azért, mert a városban, s természetesen azon túl is motorbiciklivel közlekedett. Nem kellett azonban sok idő ahhoz, hogy a fiatal, fantasztikusan energikus fiatalember, a kiválóan
prédikáló pap elkerüljön Egerből oda, ahová apátja szánta, a tanárképzésben részesülő ciszterci növendékek otthonába, a
Bernardinumba prefektusnak. Az iskolák államosítása, a szerzetesrendek törvénytelen feloszlatása tehát őt már itt érte. A
latin-görög szakos fiatalembernek, aki arra készült, hogy biblikumot tanítson, valamiféle más munka után kellett néznie.
Egerhez kötődött, hiszen szülei itt éltek Andornaktályán. Átképezte magát fantasztikusan gyorsan, s megszerezte az orosz
szakos tanári képesítést, s néhány éven át tanított, Adonyban, Beloianniszban és Szomolyán. 1957-ben könyvelésvezető
lett a pannonhalmi szociális otthonban, majd hamarosan a kalocsai egyházmegyébe került, s szolgálta egyházát, egyházunkat Baján, Jánoshalmán, Akasztón, Dunapatajon, Bácsalmáson, Bátyán és Kalocsán. Hét egyházközség papja volt tíz év
alatt. Miért? Kevesen tudják. 1956-ban valamelyest enyhült ugyan az egyház kemény felügyelete, de a szerzetességben
indulók sorsa, ha egyáltalán tudta, vagy merte fogadni őket valamelyik egyházmegye, nehezebb volt azoknál, akik akartak
vagy tudtak tapsolni. Ő bármilyen feddhetetlen életű, kiválóan prédikáló és igen nagy műveltségű pap is volt, a hányattatás, az ide-, odahelyezgetés várt rá. Sorsát vagy a bajszos püspök irányította vagy a félénkké nyomorított igazi. Ötvennégy
évesen lett végre teológiai tanár. Majd nyugdíjaztatása után tovább tanított a levelező teológiai képzésben Budapesten.
Íme, egy teljes élet az Isten szolgálatában. Rendje azonban a szétszóratásban is komolyan számított rá. Mint minden
feloszlatott szerzetesrend, úgy a ciszterciek is az ötvenes években felkészültek a lehető legrosszabbra. Endrédy Vendel
zirci apáturat a szerzetesrendek feloszlatása után azonnal letartóztatták. Utódjául kiválasztott ’Sigmond Lóránt bámulatos
energiával és tehetséggel óvta, védte inkognitóban is rendjét. S arra az esetre, ha Lóránt atya is az apátúr sorsára jutna, a
második kiszemelt vezető Kerekes Károly volt. 1961-ben azonban Lóránt atyát is letartóztatták. Károly atya lett a megbízott apát ugyanazokkal a jogokkal és kötelességekkel mint a választott apát, Endrédy Vendel. Azt hiszem, hogy munkája,
kötelessége valamelyest enyhült addig, amíg Endrédy apát úr élt, halála után azonban a még akkor mindig nagy létszámú,
de szétszórtan élő rend irányítása teljesen rá hárult. Egyszer elmesélte, milyen különös körülmények között sikerült neki
Pannonhalmára lejutnia akkor, amikor Vendel apátúrtól véglegesen búcsút kellett vennie. A Jóisten kegyelmének tulajdonította, hogy még elérhetett Pannonhalmára.
Befejeződött egy nagyon hiteles papi élet. Egész életében tanított, gyóntatott, prédikált, példásan élt, írt és szervezett.
Szervezte a ciszterci rendet, átvette a gimnáziumokat, írt és fordított. Legutoljára Bartók Béla úti otthonában kerestem
meg, éppen latin himnuszokkal bajlódott, s akkor megkérdeztem: Atya, éjszaka is szoktál írni? Válasza ez volt: Előfordult
már, hogy munkámmal voltam elfoglalva, s elfelejtettem aludni, s csak reggel jöttem rá, hogy végigdolgoztam az egész
éjszakát.
Drága Károly atya, ezeket a sorokat egy magát tanítványodnak tartó, nálad legfeljebb másfél évtizeddel fiatalabb tanár
írja. Mindig példa volt előttem életed. Azt hiszem, nagyon sokszor fogsz még eszembe jutni. S felteszem magamnak a
kérdést: Ezt te hogyan csinálnád? Amikor utolsó találkozásunk alkalmával elköszöntem tőled, arra kértelek, áldj meg engem, s te akkor magadhoz öleltél, s nem a szertartásos áldó szavakat mondtad, hanem akkor fogalmaztad, s azok annyira
szépek voltak, hogy ezt a papi áldást, azt hiszem, míg élek, nem felejthetem el. A Jóisten áldjon meg téged is ott ahol most
vagy, mondja ezt neked egy sokszoros nagypapa, aki oda tart, ahol most te vagy.
Dr. Kilián István
***
Badál Ede Álmos OCist. atya életének 86. évében Budapesten hunyt el 2009. július 5-én. 1942-ben lépett a rendbe, bár
rendi gimnáziumokban nem taníthatott már, diplomája volt történelem, művészettörténet, könyvtáros és muzeológus
egyetemi szakokból. Emlékezetesek maradnak Endrédy apátúr utolsó évtizedeiről alkotott emlékiratai. Az utolsó napokig írta finomrajzú tudósításait a ciszterci múltról, melyek a modern történetírás iskolapéldái lehetnének. A Rend leghűségesebb krónikása volt. A zirci temető ciszterci sírkertjébe temették el július 17-én.
(Budai FehérFekete)
***
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