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LÁTOGATÁS POLIKÁRP ATYÁNÁL 
 
 

DDr. Zakar Ferenc Polikárphoz, a ciszterci rend 
ny. generális apátja, ny. zirci főapát úrhoz készültünk 
látogatóba Őszi Ferenc és Oláh Gyula, a Budai és az 
Egri Fehér Fekete szerkesztőiként megköszönni cisz-
terci családunk érdekében végzett munkáját, híradás-
sal lenni gazdag életútjáról, életének mostanában 
kezdődött napjairól. 

Bár még elég közeli a változás, de hogy most már 
apát urunkra mint öregdiák-társunkra tekinthetünk, 
közelebb került hozzánk, akár miről is beszélgethe-
tünk, az már a megélt évek szűrőjén keresztül neme-
sedik éretté. 

Igen, Polikárp atya is elmúlt 81 éves, és ahogy vé-
gig tekint alkotó, munkás évein, előtolakszanak a 
Rómában eltöltött évtizedek. Itt, Rómában, a szülő-
földtől távol kellett az Egyháznak fiatal éveinek min-
den energiája, hogy akár egyetemi katedrákon, akár a 
konstitúciók készítésében, akár a rend legfőbb irányí-
tásában alkosson, hagyjon maradandót. Mígnem a 
zirci konventbeli rendtársai a magyarországi rend 
főapátjának választották 1996-ban. Azóta itt él közöt-
tünk, immár 15 éve. 

A két évszám között nagy a különbség. Nemcsak az 
évek számában, hanem a történelmi időket figyelve a 
cselekvések lehetőségeiben is. Rómában a nagy ívű 
alkotások sorozta követte egymást, míg itthon a 
posztkommunista környezet és a szerzetes tanárok 
hiánya nehezítette a ciszterci nevelés kibontakozását. 
Főapátunk munkásságával hírnevet szerzett mindkét 
helyen; itthon lehetőséget teremtve az új rendi vezetés 
kibontakozásának. 

– Először is gratulálunk a nemrégiben kapott rangos 

kitüntetéshez: Magyar Köztársasági Érdemrend középke-

resztje a csillaggal. De emellett a ciszterci iskolák érde-

kében végzett munkádat szép elismerésben részesítette a 

Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 

vezetőjétől, Bajzák Erzsébet M. Eszter nővértől kapott 

elismerés is: 

 „…Egyúttal szeretném megköszönni a sok-sok 
éves együttműködést, az elfogadó megbecsülést 
és tiszteletet, amit minden találkozáskor volt al-
kalmunk megtapasztalni. Köszönöm a gondos-
kodó és nagylelkű segítségnyújtást, amellyel a 
Rend fenntartásában működő iskolákat elindította 
és fejlesztette úgy, hogy azok 10–15 év alatt a 
katolikus oktatási rendszer kiemelkedő központ-
jai, minta- és példaadó intézményei lettek…” 
 

„Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit 
dicsekszel, mintha nem kaptad volna.” (1Kor 4,7) 

Polikárp atya: Szent Páltól az idézet. Ez rám vonat-
kozik! Ez legyen a beszélgetés mottója is. 

 
1950: fiatal ciszterciek szökése 

 

– Az Egri Fehér Feketében megjelent Nagy Mójzes 
atyának és Bán Elizeus atyának a visszaemlékezése a 

„szökésünkről”. Néha arra gondolok, hogy – nem ugyan-
ezeket – megírjam én is. Mert amennyire emlékszem, 
mind Mójzes atya, mind Elizeus atya avval kezdi, hogy 
egy szép pillanatban azt mondták, akarsz-e menni Rómá-
ba stb. 

Nincs egyáltalán tisztázva sehol, hogy mikor és kinél 
született meg ez az ötlet. Arra következtetésre jutottam, 
hogy Endrédy Vendel apátúr, és egyáltalában a zirci 
vezetőség nem gondolt ’50 augusztusáig arra, hogy egy 
csapatot kiküldjön. 

Amikor ugyanis megjelent a hír, hogy lehet menni így 
– de nem mondták meg ki és hogyan – akkor mindjárt 
megkérdeztek engem. Én azt mondtam: nem, nem me-
gyek! Szüleim egyetlen gyermeke vagyok, szüleim idő-
sek, eléggé szegények, és én biztos vagyok benne, nem 
olyan egyszerű ez az út. Éppen ezért én nem óhajtok 
Rómába menni.  

Ez volt elég hosszú ideig a válaszom. Persze, közben 
szerettem volna tudni, ki van az egész mögött, hogy és 
mint. Abban az időben nem lehetett azt csinálni, hogy én 
elmegyek Vendel apátúrhoz, és mondom neki, én vagyok 
Polikárp, zöldfülű kis növendék és szeretném tudni… Én 
Vendel apátúrral kétszer beszéltem: először mondtam 
neki: én szeretnék teológus lenni és nem matematikus. Ő 
– „majd beszélek az elöljáróiddal”. De járható volt az út 
’Sigmond Lóránthoz, ő gyóntatott bennünket, és ott élt 
közöttünk. Mondtam neki, én nem akarok Rómába men-
ni. Azt mondta, nem kell mindenkinek Rómába menni, 
itthon is kell, hogy maradjon valaki. – Persze a te eseted-
ben azért…  

És annyira ment a dolog, hogy például, amikor zsoltá-
roztunk, az egyik zsoltárnál azt mondtam: megyek, a 
másiknál: nem megyek. Borzasztó küzdelem volt ben-
nem. Szüleimhez menjek, elköszönjek?, ne köszönjek? A 
végén, a legutolsó pillanatban azt mondtam: megyek A 
szüleim októberben tudták meg, hogy én Tirolban va-
gyok. Azt sem tudták, merre járok.  

Elég kalandos volt az egész ügy, mert későn kezdtek 
el rajta gondolkozni, és nem láttak el bennünket a leg-
elemibb instrukciókkal. Nem mondták, hogy Burgen-
landban orosz zóna van, hogy nem kell hangoztatni, kik 
vagytok, merre mentek. Mikor átmentünk, meg sem vár-
tuk, hogy szürküljön, és elindultunk a falu felé. Jöttek a 
munkások, paraszt emberek ki a munkára: fiatalurak, 
honnan jönnek, hová mennek? – és mi mindent meg-
mondtunk. Mi megmondtuk, Zircről jövünk, Bécsbe 
megyünk, onnan Rómába és így tovább. Azonnal följe-
lentettek bennünket, méghozzá úgy, hogy ötvenen va-
gyunk stb.  

Most a levéltári kutatásokból – hála az Állami Bizton-
sági SZervek Levéltárának – kiderült, hogy amikor Fűz 
Balázs Rómából megírta, hogy a premontreiek már elin-
dultak, kijöttek július elején Ausztriába, akkor kezdtek 
Zircen gondolkozni. De a döntés csak akkor született 
meg, amikor Rómából érkezett egy kérés, hogy Lékai 
Ányost ki kell juttatni Spanyolországba. Lékai Ányos, 
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Lajosnak az öccse, Borsodpusztán volt szubprior, és 
Piusszal sehogy sem tudtak kijönni. Úgy hogy a – quasi  
apostoli vizitációnak, amit a karmelita Martel atya tartott, 
az volt a konklúziója: a kettő nem maradhat együtt, vagy 
egyik, vagy másik. S mivel a közösség inkább Piusz 
mellett volt, így 
jött a döntés: 
Ányos induljon 
Spanyolországba, 
s ott tanítson 
filozófiát. Mi 
erről persze 
semmit sem 
tudtunk. Vendel 
apátúrhoz megér-
kezett a kérés, s 
akkor ő megbízta 
a szomszéd falu-
jából való pető-
házi Kis Horváth 
Paszkált, hogy 
menjen el és 
nézze meg a 
lehetőségeket. 
Arról volt szó, hogy Ányos kerüljön ki. S ekkor a Kis 
Horváth Paszkál, aki ma is él Dallasban, elment a falujába, 
és rájött arra, hogy van egy ilyen ember-csempész, aki ezt 
meg tudja szervezni. Avval jött vissza, hogy nem csak az 
Ányost lehet kitenni, hanem lehet másokat is ezen az úton 
kiküldeni.  

S akkor jött a kérdés, kit kellene kiküldeni? Olyat, 
akinek már van ünnepélyes fogadalma, s aki Ma-
gyarországon pappá szentelődik előbb utóbb, azt ne, 
hanem olyanokat, akik még kicsit messze van-nak ettől, 
és még fel kell venni szemináriumba, ide-amoda. Úgy-
hogy kb. az én évfolyamomnál húzták meg a határt, a 
fölöttem levő évfolyamból jött Vazul, ő eltévesztette 
Bősárkányba az utat, úgyhogy itthon maradt. Azon kívül 
jött a Monostori Bánk,  

Végül is ennek a „bokorugró” csoportnak a dolga 
csak nyáron dőlt el, amikor Zircen rájöttek, hogy a pre-
montreiek már lényegében megoldották. Persze a pre-
montreieknek könnyebb volt, mert Csorna ott van a hatá-
ron, ők könnyen átmentek. Azonkívül ők okosan meg-
szervezték: elmentek Wiltenbe, egy premontrei apátság-
ba, közölték a generálisukkal, hogy ott vannak, mire a 
premontrei generális, aki egyébként Zirc történetében 
nagyon fontos személy: Hubertus Noots, aki apostoli 
vizitátor volt 1935-től 40-ig,  belga állampolgár mindjárt 
vonatra ült, pénzzel, mindennel, vett habitus anyagot a 
premontreieknek, s így állított be: tessék habitust csinál-
ni, itt a pénz. Így ezek tudtak létezni. A végén kikötöttek 
Kaliforniába. Hál’ Istennek a főnökük egy nagyon talpra-
esett volt. Ma a kaliforniai premontrei apátság 103 rend-
tagot számlál, fantasztikus iskolával, és plébániákkal. 

Ezzel szemben nálunk nehezebb volt a dolog, mert mi 
átjutottunk a határon – ezek ismert dolgok–, s láttunk egy 
templomtornyot, s akkor irány a torony felé, mert ahol 
torony van, ott pap is van. Igen ám, de nekünk olyan 
szempontból nem volt szerencsénk, hogy a tadteni pap 

nem volt egy talpraesett ember, s épp akkor lopták el a 
disznait, és várta a csendőröket. Nagyon odavolt, hogy 
most beállít 21 fiatalember, szerencsére telefonált az 
esperesnek, Szentandrásba, ami 8 km-rel odébb van, s 
kérdezte: mit csináljak, teljesen készületlen volt. Hál’ 

Istennek, volt 
bennük annyi 
lélekjelenlét, – 
ez ’50-ben van 
ám, amikor itt 
orosz zóna van, 
és amikor ezek 
az emberek még 

meglehetősen 
szegények, ezt 
nem szabad 
elfelejteni –, és 
azt mondták, 
hogy autóbusz-
szal menjenek 
Bécsbe, két 
csoportban, né-
gyen, négyen. 
Nem mondták, 

hogyan kell jegyet venni, azért kapcsolták őket le. Ezzel 
szemben mi 13-an még tovább mentünk 8 km-t gyalog, és 
vonattal indultunk Szentandrásból. Majd Bécsbe érkez-
tünk, nagy kalamajka volt, s és a végén 45 évet Rómában 
töltöttem. 

Élet Rómában 
 
– Valamikor a történelem folyamán egy magyar 

szerzetes főpapszerepet játszott Rómában. Bakócz Ta-

más II. Gyula pápa betegsége alatt részt vett a világ-

egyház ügyeinek intézésében. Egy kicsit ilyet látunk, 

Főapátúr, a te esetedben is. Kikerültél: oda mint fiatal, 

egyszerű szerzetes, és egyszer csak ott voltál a római 

központban végül mint generális apát, és sokat tudtál 

tenni a magyarság ügyben is  

– Egy-két apróság a római évekből. Nehézségek a 
kezdet elején. 

Én szaggatott ruhában, ahogy a stamsi képen állunk, 
úgy mentünk az egyetemre jelentkezni. Minden papíros 
nélkül. Az egyetem rektora akkor egy bajor bencés, a 
most meghalt Augustin Mayer bíboros volt, apja bajor 
királyi tábornok, két méter magas ember. Zircről még 
csak nem is hallott, azt sem tudta, hogy létezik. Min-
denesetre elmondtam, mit szeretnék. – Tessék még 
végezni egy év filozófiát! Nem engedett tovább.  

Így sok mindent ismételtem. Már Zircen is jórészt 
latinul ment a dolog, de ott aztán végképpen.  

Sajnos társaim jó része nyelveket nem voltak képe-
sek megtanulni, latinul nem tudtak.  

Mindenesetre, hogy én újra kénytelen voltam sok 
mindent tanulni és ismételni, odavezetett, hogy a filozófi-
ai karon kicsit feltűntem. Az egyik bencés, aki egy világ-
hírű tudós volt, mondta a másiknak, figyelj csak arra a 
gyerekre, abból még lesz valaki. (Ezt én később tudtam 
meg, mint generális apát.) Úgyhogy ’53-ban én már részt 
vettem Franciaországban a neves francia teológusoknak 

1950 szeptemberében Stamsban, már csak 13-an a monostor perjelével 
Elsősorban balról a második a klerikus Polikárp 
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kongresszusán, eme ajánlás alapján. Ennek a kongresz-
szusnak az anyagát kinyomtattuk a generalicián, megje-
lent a ciszterci folyóiratban, csak senki nem küldte szét. 
És ez bántott engem, hisz én hallgattam az előadásokat, 
ismerem ezeket a nagy tudósokat, s én neki álltam és 
szétküldtem az anyagot. Később rájöttem, hogy ennek a 
folyóiratnak nincs semmi jogi része elintézve. Én meg-
csináltam, mondtam az akkori generálisnak, folyószámlát 
kell nyitni, kellenek engedélyek stb. Így mint egy „hasz-
nos embert” ott tartottak. Ennek köszönhettem, hogy a 
papszentelés napjától tagja lettem a kúriának a folyóirat 
számára. Persze azt is mondták, hogy tanuljak tovább.  

 
Richelieu ciszterci volt 

 
Egy szép napon írt Lékai Lajos, hogy neki kell egy 

dokumentum Nápolyból ilyen és ilyen számon. Írtak 
onnan, ilyen nincs. Lajos mondta, á, dehogy, a doku-
mentum biztos megvan, csak más lesz a száma. Lemen-
tem Nápolyba és megtaláltam. Akkor még fényképezni 
kellett, nem volt fénymásolás. Ez alapján bementem a 
Vatikánba és mondom 1637. április elsején a 
Congregatio consistorialis (a mai püspöki kongregáció) 
egy ülést tartott arról, hogy Richelieu bíborost, akkor 
miniszterelnököt, meg lehet-e erősíteni, mint Citeaux-i 
apátot, mint a Ciszterci Rend generálisát, ezt a jegyző-
könyvet kérem. A Vatikánban nézett mindenki, senki 
sem tudott segíteni. Végül egy kis embernek mutatom, 
nem látott-e ilyen iratot. Magának ördöge van – mondta 
–, a sarokba mutatott egy pakkot, többek között a spa-
nyol király, meg az osztrák császár levelével, ebben az 
ügyben. Ez egy óriási botrány volt akkoriban, Francia-
ország megszakította a diplomáciai kapcsolatot a Szent-
székkel stb. Erről van nekem öt dossziém, még ’55-ben 
szándékoztam megírni könyvben. Most talán majd meg 
tudom írni. Nem írok sokat róla, csak kiadom a doku-
mentumokat, amit én megtaláltam.  

Így küldtek el engem történelmet is tanulni.  
’56-ban rájöttek, hogy a növendékeknek nincs senki-

je, aki törődne dolgaikkal. Erre az elődöm megbízott 
engem, 26 évesen, hogy törődjek a többiek dolgával, 
Mondtam, hogy egy prefektusnak legalább 30 évesnek 
kell lenni. Ó, hát mindennap közeledik a harminchoz, 
mondta.  

Amikor ledoktoráltam, és közben történelem szakos 
is lettem, azonnal meghívtak tanárnak. Így 30 éves ko-
romban nekem volt egy fontos funkcióm a generalicián, 
könyvtáros voltam, a növendékek főnöke és az egyete-
men egyháztörténelem tanár. 

1960-ban kezdtem el tanítani. Tudva levő, hogy ’62-
ben kezdődött a II. Vatikáni Zsinat. Utána jött a ciszter-
ci zsinat, azt meg kellett nekünk a Rendben is csinálni, s 
ezt rám bízták. 

1985-ben engem választottak meg generálisnak. Saj-
nos 1988-ban Braziliában kaptam egy morbus Werlhof-
ot, ami gyógyíthatatlan betegség, elég nagy trombocita 
hiány  a vérben. Egyetlen gyógyítási lehetőség, ha kive-
szik a lépet. De nem merték kivenni, mert generális 
voltam. Bécsben meg is mondta a főorvos: „Tudja ön-
nek mi a baja? Hogy ön generális apát, ha káplán lenne 

vagy plébános már rég kivették volna a lépét és vígan 
táncolna. ”Három évig tonnaszámra kaptam a kortizont, 
tönkre tették a gerincem, a végén kivették a lépem, 
akkor a vérkép rendbe jött (1992), de a gerincem oda-
volt, és így átestem 25 egynéhány operáción.  

 
Az Úristennek ez volt a terve, azt hiszem ezt sokan 

meg tudták volna csinálni, ha meg kapják az Úristentől 
mindazt, amit én kaptam. Tehát, mondjuk egy jó közép-
iskolai képesítést, s utána jó úton indítják. Aztán külön-
féle apróságokkal lökdösött a gondviselés, hogy még ezt 
és amazt, és végül az életrajzom úgy néz ki, mintha… 
De én tudom, hogy mindent csak kaptam. Ahogy egy 
József Egyiptomba került valahogy, hát én úgy kerültem 
Rómába és segítettem. 

Semmi érdemem nem volt benne. Így jöttek a dol-
gok.  

Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogyha az 
Úristen ad erőt, megpróbálom megírni a magam kis 
életét, tudva azt, hogy mindezt kaptam, s nem az én 
érdemem. Átéltem néhány pápát, habár a pápa nem 
azonos az Egyházzal, de sok minden függ a pápától és 
az időtől is. Kezdtem 1950-ben XII. Pius-szal, és ami-
kor eljöttem (2005. április 2), akkor halt meg II. János 
Pál.  

Egyszer Brazíliába utaztam repülőn, és 15 órán át a 
jelenlegi pápával egymás mellett ültünk, és 15 órán át 
beszélgettünk. Ő akkor érkezett Rómába, ’82-ben, én 
meg akkor már 32 évet voltam ott. Már „öreg” római 
voltam.  

 
– Azután több mint negyven év után Zirc. 

– Mikor 1996-ban hazakerültem, és március 15-én 
megválasztottak zirci apátnak, mellesleg akkor még 
nekem volt egy kis dolgom Rómában, kánonjogból 
akkor doktoráltam. 

Ekkor már minden megvolt, kivéve a disszertációt. S 
amikor nem választottak újra generálisnak (1995), nem 
loptam a napot, s írtam, szerintem egy nagyon fontos 
dolgot rendi szempontból, s azt be kellett fejeznem. 
Befejeztem, és megvédtem.  

És erre fel is indíthatta meg Erdő Péter itt a Kánon-
jogi Posztgraduális Intézetet. Ehhez két „nyilvános 
rendes egyetemi tanár” kellett. Az egyik ő volt, a másik 
én. 

 
Itthon az iskolák ügye volt a fontos 

 
Amikor én ’96-ban elmentem a Budapesten, a XI. 

kerületi polgármesterhez, s mondtam neki, polgármester 
úr, én kérem a Szent Imre Gimnáziumot, amit akkor 
József Attilának hívtak. Azt mondta nekem a jó ember, 
ha az asztalra teszek 4 milliárd forintot, – ’96-ban! – 
akkor megkapom.  

Mondom neki, polgármester úr, honnan gondolja, 
hogy van nekem 4 milliárdom? – Hát az Egyháznak! – 
Az Egyháznak sincs, de én nem vagyok az Egyház. 

Nem volt könnyű.  
A Margitot (Budán, a Villányi úti Szent Margit 

Gimnázium – a szerk.) aránylag könnyen adták.  
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De a végén mégis majdnem egyhangúan szavazták 
meg. Még egy Lakos Endre is, aki az SZDSZ-nek volt 
egy igen fontos embere.  

 

– Feltűnő is volt nekünk, hogy minden vallási közös-

ség megkapta a maga iskoláját, és pont a római katoli-

kus Egyház nem. Csak nagy huzavona után.  

Annak idején a ciszterciektől minden iskolát elvettek 

és tartotta magát az a nézet, hogy Rákosi szerint 

Endrédy Vendel zirci apát volt Mindszenty jobb keze, 

aki mindenről tájékoztatta a Vatikánt.  

 
– Sajnos, amire nem számítottak Endrédy apátúrék, 

hogy azt a titkos levelezést, amit ő folytatott Fűz Ba-
lázzsal, természetesen előbb mind lemásolták. 

Egy Rodolfo Mosca nevű egyetemi tanár, aki az 
olasz követségen volt kulturális attasé, azon keresztül 
küldte a leveleket, ezeket mind lemásolták. Annyira jól 
működött ez az apparátus, hogy csak egy példát mond-
jak: Zemplén György, a későbbi püspök, tőlem egy leve-
lezőlapon Carpo Futo-tól kért egy könyvet, nem is a 
hivatalos címre. Még annak is a másolata ott van az 
említett levéltárban.  

 
Hogy miért késlekedtünk mi egy kicsit? A következő 

nagyon nagy probléma: Zirc. Tudjuk, hogy 1990-ben 
hogyan állt. Nagy részét nem használhattuk, én elértem, 
mint generális apát, hogy adjanak nekünk Zircen öt (!) 
szobát.  

Amikor Miklós Imre megtudta azt, hogy engem is 
jelöltek az esztergomi székre, tehát ’86. december 7-én, 
ő Rómában tárgyalt. Akkor három embert jelöltek: 
Paskai, Szakos, Zakar. Mikor kimondta a nevemet Vati-
kán, ő mindjárt hozzátette: Vétó! Nem magyar állam-
polgár!  

Az köztudomású volt, hogy én osztrák útlevéllel 
utaztam. Vagyis ma is az is vagyok. IS!!  

Miklós Imre nem mondott igazat, mikor azt mondta, 
hogy én nem vagyok magyar állampolgár, pedig tudta, 
hogy én az vagyok. És akkor december 8-án megkérdez-
tek a Vatikánban: Igaz, hogy Ön, nem magyar állam-
polgár? Nem igaz, mondtam, mert nem mondtam le, és 
nem vették el. Hát akkor ezt mondja meg ma este Mik-
lós Imrének, úgyis együtt leszünk egy vacsorán.  

És még be se mentem a hotelnek az ebédlőjébe, már 
jött Miklós Imre felém és mondta, „Professzor úr, – én 
neki mindig professzor voltam, nem generális apát – 
bocsásson meg a tegnapi tévedésért. Ezért Zirc kap majd 
valamit.” Azután beszélve vele azt mondtam, két dolgot 
kérek: először is, hogy Nagyvenyimben indulhasson el 
egy rendház. Kaptunk is egy írást, hogy ott az 
„exciszterciek” nyithatnak egy nevelési házat. Ezzel 
nem volt nagyobb probléma. Kértem azután öt szobát 
Zircen, amit elvben megadtak. Csak aztán jöttek: a tűz-
oltóság így, a tűzoltóság úgy, a tűzoltóság amúgy…  

Később 1990-ben Sulyok Ignác, Hervay Levente, 
Szabó Vilmos atyák aztán oda kerültek 

Az iskolákkal az volt: szép dolog azt mondani, hogy 
mi átvesszük az iskolák „fenntartását”, de nincs egy 
fityingünk se. A tanárokat fizetnünk kell, az iskola fenn-

tartása sok pénzbe kerül. Kerekes Károly apátúr, akit 
nagyon tisztelek, nagyon óvatos ember volt, nem akart 
neki menni csak úgy bárminek, amíg nem volt biztos 
abban, hogy meg lehet csinálni. 

Elsőnek sikerült megszerezni a pécsi gimnáziumot, 
mert Arató Orbán, aki maga is pécsi volt, és látta a 
helyzetet, meg tudta szervezni. Úgyhogy Péccsel kez-
dődik, a következő volt Fehérvár, ott a polgármesterrel 
sikerült kötni valami megegyezést, hogy amit a város ad 
(a saját iskoláinak) azt megkapja majd Zirc is, hogy a 
tanárokat fenn tudjuk tartani. És ezzel megállt.  

S akkor jöttem én. Az én dolgom volt, hogy intéz-
zem Budát és Egert. Nem volt olyan egyszerű dolog. 
Változott a törvényhozás. Mikor én odakerültem, már 
segítettek, és tudtuk, hogyan kell csinálni. Aki végigjár-
ja a Szent Imre gimnáziumot, de ha csak az egrit is járja 
végig, akkor látja, egy óriási komplexum, egy óriási 
feladat, és felelősség.  

Bevallom, mikor az egrit átvettem, akkor én is na-
gyon megijedtem. Az egri olyan állapotban volt, hogy 
borzalom. Hál’ Istennek a múlté ez a borzalmas állapot.  

 
Hálát adok Istennek, hogy még vagyok. Nem hittem 

volna, hogy ennyi esztendőt megélek. Talán nem hoz-
tam nagy szégyent senkire.  

A betegségem engem korlátozott és korlátoz. Például 
az óriási zirci monostor nem az én két botomnak való. 
Sajnos. 

 
– Főapátúr, ahogy kivettük szavaidból, az elkövetke-

ző időkben szeretnél írásnak is élni. 

 
– Holnap előveszem megint Badál Álmos Endrédy 

életrajzát, s az utolsó simításokat megteszem. Átadom 
Párdányi igazgató úrnak, hogy adják ki. Minél később, 
annál rosszabb. Már húsz éve ki kellett volna adni. Saj-
nos Álmos is sokáig nagyon el volt foglalva.  

 
Még két feladatot látok: A Richelieu anyagot kiadni. 
Egy apróság: A történészek kételkedtek abban, hogy 

megválasztották-e tényleg Richelieu-t Citeaux-i apát-
nak. Hol a jegyzőkönyv? Nincs Rómában, Nincs Párizs-
ban. És hol találtam kettőt is? – Heiligenkreuzban, 
Bécstől 30 kilométerre. Az apát átírta a maga naplójába 
az egészet, s ott van még egy külön lapon is. Azt mond-
ták, ők nem tudták, hogy micsoda kincs.  

Persze, nem dől össze a világ, ha én nem adom ki, 
akkor kiadja más, mert együtt van az anyag.  

Akkor sem dől össze a világ, ha én nem írom meg a 
magam kis életrajzát. De érdekes volt, hogy én nyolc 
évet még XII. Pius-szal töltöttem, öt évet XXIII. János-
sal, Nagyon érdekes volt, utána jön VI. Pál, tizenöt év…  

 
Főapátú, köszönjük, hogy ilyen lábadozó állapotban 

is fogadtad a budai és az egri öregdiákok újságjait.  

Kérjük Isten segítségét, hogy a továbbiakban nyu-

godtabb környezetben megvalósíthassad terveidet. 

* * * 
(A beszélgetés 2011 áprilisában volt Polikárp 

főapátúr budapesti Csörsz utcai hivatalában.) 
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MAGYAR CISZTERCIEK AMERIKÁBAN 
 
A következő számainkban az Amerikába mene-

kült magyar ciszterci szerzetesek életét szeretnénk 
bemutatni a Dallasi Miasszonyunk Ciszterci Apátság 
honlapján (www.cistercian.org) megjelent írások 
alapján. 

A cikkek szerzője egy-egy eseményt, képet villant fel 
az úttörő évek történetéből, jól érzékeltetve a sok ne-
hézséget, útkeresést az itthonról elüldözött zirci atyák 
életéből, akik fogadalmukhoz híven messze hazájuktól 
is folytatták a magyar ciszterciek évszázados tanító-
nevelő munkáját. 

1946 és 1968 között összesen 42 magyar ciszterci ér-
kezett szerencsésen az Egyesült Államokba – olvassuk a 
cikkben –, köztük voltak Lékai Lajos, Ferenczy Csaba, 
Falubíró Győző tanáraink, Zimányi Rudolf Ferenc diák-
társunk.  

A cikkek szerzője David Stewart, 1974-ben a Dalla-
si Apátság középiskolájában, a Cistercian Prepa-
ratory School-ban végzett öregdiák, közíró, az iskola 
Continuum c. lapjának szerkesztője.  

A cikkek nyers fordítását a szerkesztő unokája, 
dr. Oláh Tamás végezte, s kérésünkre Lelóczky Donát 
Gyula atya, a dallasi apátság könyvtárosa, a gimn. 
tanára és lelkésze „fésülte át”. Önzetlen munkáju-
kért ezúton szeretnénk köszönetet mondani. 

 

I. Nem a tipikus texasiak 
1946– 1955 

 

A magyar ciszterciek bátor csoportja érkezett Ameri-
kába a II. világháború utáni évek során azzal a céllal, 
hogy megőrizze és folytassa eredeti hivatását. Új otthont 
találni az Új Világban azonban nem volt egyszerű. 

1955 tavaszán hét ciszterci atya költözött Dallas-ba a 
Swiss Avenue rezidenciába. Két évvel később elkezdő-
dött a jelenlegi monostor első szárnyának építése, amit 
1958-ban szenteltek fel.  

* * * 

 „Te jó Isten!” – didergett Monostori Bánk atya né-
hány perccel azután, hogy a másfél méter mély öntöző 
csatornából (Hansági – a szerk.) ruhátlanul kilábalt és 
lerakta ruháját a parton. Egy másik ciszterci atya és 19 
szerzetes növendék társaságában csak percekkel ezelőtt 
szökött át a szögesdrótkerítéssel, őrtornyokkal és aknák-
kal teli 45 méter széles magyar határsávon. Csendben, 
dermedten álltak, szárítkoztak, próbálták elviselni a hide-
get, és megerősíteni lelküket a rájuk váró bizonytalanság 
ellen. Néhány óra volt hajnalig.  

Egy pillanatra Bánk atya visszatekintett Magyaror-
szágra. „Életünkben soha többé nem fogunk visszatérni 
szülőföldünkre” – gondolta. Majd hátat fordított és elin-
dult Ausztria felé. Most nem volt ideje az elérzékenyü-
lésnek. A hideg sötétségbe kémlelve Bánk atya megrázta 
fejét. „Azt sem tudom, hogy merre menjünk!”  

A 21-ből csak 13-an jutottak el Bécsig, végül Stams-
ig és Rómáig. A többi nyolcat (köztük a most Dallasban 
élő Kis-Horváth Paszkál atyát is), letartóztatták a Bécs 

felé menő buszon, visszatoloncolták Magyarországra, 
ahol börtönbe kerültek. 

* * * 
Közel nyolc héttel később, október 29-én, a kommu-

nista hatalom letartóztatta és bebörtönözte Endrédy Ven-
del zirci apátot. A magyar ciszterciekre a szovjet hatalom 
rázárta a kaput. Az 1956-os forradalomig több ciszterci-
nek nem sikerült elmenekülnie az országból.  

Vendel apát, letartóztatása előtt, több tucatnyi ciszter-
cit segített elmenekülni a zirci apátságból. Ők Ameriká-
ban élve megőrizték az apátság hagyományait. 

Az Amerikába való áttelepülés gondolata egy 29 éves 
egri ciszterci javaslatára született meg már 1945 nyarán. 
Lékai Gy. Lajos, nagy tudású, sokoldalú ember, elutasí-
totta a szovjet megszállás alatt élés gondolatát. Míg sokan 
arra számítottak, hogy a szovjetek 1947-ig elhagyják az 
országot, Lajos atya úgy vélekedett, hogy sokkal gono-
szabb terveik vannak.  

„Előre kell tekintenünk – írta barátjának és volt cisz-
terci osztálytársának, Nagy Anzelmnek 1945. július 19-én 
–, és meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, hogy 
hasznosan töltsük el hátralevő életünket. Ezen kell mun-
kálkodnunk, elkészítettem egy tervet, melyet átadtam az 
apátunknak.” Úgy gondolta, hogy egy amerikai alapítás 
lenne a legbiztosabb módja annak, hogy ciszterci élet-
formájukat megőrizhessék. „Nem akarok túlzásba esni – 
vonta le következtetésként Anzelm atyának írt levelében 
–, de úgy hiszem, hogy a közösségünk életben maradása 
szakmai tudásunkon és hivatásunkhoz való elkötelezett-
ségünkön múlik, és azon hogy mennyi erőfeszítést te-
szünk e célok érdekében.” 

A tervet, hogy az Új Világban monostort és iskolát 
építsenek, Vendel apát meglepő gyorsasággal fogadta el. 
(A zirci apátság egy sajátosan magyar ciszterci életutat 
alakított ki, amely megkülönböztette az összes többi 
ciszterci apátságtól, ezért valószínűtlennek tűnt, hogy 
pont ez az apátság telepedjék át az Új Világba.) 

Ez a döntő és példa nélküli elhatározás lehetővé tette, 
hogy megőrizzék Zirc örökségét a 45 év során is, amíg a 
zirci apátság kapui zárva voltak a ciszterci élet számára. 
1946 és 1968 között összesen 42 ciszterci érkezett sze-
rencsésen az Egyesült Államokba a Zirci apátságból (bár 
végül tízen elhagyták a rendet) 

A zirci atyák első úttörő képviselői, akik 1946 és 
1954 között érkeztek Amerikába, számtalan nehézséggel 
találták szembe magukat, mielőtt az általuk elképzelt 
monostorukat megalapíthatták volna. 

* * * 

Lajos atya, aki évekkel később elkápráztatta történész 
tanítványait a dallas-i katolikus Egyetemen, már 1945 óta 
azon fáradozott, hogy ez az amerikai alapítás létrejöjjön. 
Ez volt a törekvése 1953 nyarán is.  

Lajos és Anzelm atyák együtt több felfedező expedí-
ciót is tettek, hogy egy állandó otthonra leljenek. Az első, 
háromhetes útjuk során 1949 augusztusában az Egyesült 
Államok 19 nyugati és délnyugati egyházmegyéjét keres-
ték fel. 
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Lajos atya volt az „eladó”, ismertette elképzeléseiket, 
szenvedélyesen ecsetelve a ciszterciek szakértelmét, 
Anzelm atya pedig türelmesen figyelt, gondosan jegyze-
telt, és elemezte a kilátásokat.  

A velük tárgyaló egyházmegyei elöljáróknak azonban 
– ez nekik megbocsájtható – volt némi fenntartásuk a 
magyar ciszterciekkel szemben. Erős akcentusuk, rosszul 
kiejtett szavaik és nem mindig helyes nyelvhasználatuk 
elhomályosították mondataik értelmét. Míg Lajos atya 
méltatta a magyarországi tanítási tapasztalataikat, szak-
képzettségüket, a hallgatói arra gondolhattak, vajon ho-
gyan fognak bármit is tanulni tőlük egy amerikai közép-
iskola diákjai, ha nem tudják megérteni őket. 

(Még évtizedekkel később is a ciszterci középiskola 
diákjainak szülei nehezen tudták megérteni Anzelm atyá-
nak az évnyitó vagy az évzáró ünnepélyeken mondott 
beszédeit.) 

„Az új nyelv elsajátítása sokkal nehezebbnek bizo-
nyult és sokkal több időt vett igénybe, mint amire eredeti-
leg gondoltunk” – ismerte be Lajos atya egy 1968-ban 
megjelent cikkében (The Records of the American 

Catholic Historical Society – Az Amerikai Katolikus 
Történelmi Társaság Évkönyve). 

Az 1949-es első út eredményeként végül is kaptak 
ajánlatot San Diegoból és Dallasból. Lajos atya négy 
hónapot töltött San Diegoban, hogy létrehozzon az akkor 
tervezés alatt álló egyetemmel együtt működő középisko-
lát. Kiderült azonban, hogy ez a vállalkozás pénzügyileg 
túl nagy kockázatot jelentett volna a rendnek. (A dallasi 
ajánlatot ekkor nem is vették fontolóra; talán a texasi 
hőség elriasztotta őket.) 

A nyelvi nehézségek ellenére a ciszterciek jól érzékel-
tették – némi önteltséggel is – a magyar származásuk és a 
zirci apátsághoz tartozásuk értékét.  

„A magyar egy olyan nyelv, mely nem hasonlít semmi-
lyen más nyelvre, s ezért az anyanyelven beszélőkre az 
elszigetelődés és egyedülállóság érzése nehezedik” – fejtet-
te ki Farkasfalvy Dénes apát a Dallas-i Ciszterci Monostor 
alapításáról szóló 1998-évi írásában, amely a „Cistercians 

in Texas” című kiadványban jelent meg. Ezt az „egyedülál-
lóságot” örökíti meg egy régi mondás, melyet a magyarok 
latinul szeretnek idézni (mintha ez nemzetközileg ismert 
lenne): „Extra Hungariam non est vita”.  

A zirci apátságukra büszkeséggel gondoltak a ciszter-
ciek, mely a Rend 800 éves magyarországi történelméből 
és az apátság szerteágazó szerzetesi, oktatási és lelkipász-
tori tevékenységeiből fakadt. 

A magyar ciszterciek először a 18. század végén ke-
rültek kapcsolatba az oktatással. A 20. században már öt 
gimnázium (5-től 12. osztályig) működött az országban 
szétszórva, és ezeket az egész Magyarország legjobb 
iskolái között tartották számon. Ezekben az iskolákban az 
összes tanár ciszterci szerzetes volt, akik Európa legjobb 
intézményeiben tanultak. 1942-ben az apátság 159 papja 
közül 68 doktori, 91 mester (okl. tanár – a szerk.) foko-
zattal rendelkezett. Ezenkívül 50 novícius és klerikus 
készült hivatására.  

Tevékenységüket az apátság 40 000 acre (16 187 hek-
tár – a szerk) nagyságú birtoka finanszírozta, mely a 
középkor óta halmozódott fel. Ez a birtok a 20. században 

jól irányított és igen eredményesen működő mezőgazda-
sági üzem volt. 

A ciszterci iskolák öregdiákjai az ország sok intézmé-
nyében voltak vezető állásban. A ciszterciek az állammal 
és a társadalommal jó kapcsolatban voltak – a zirci apát 
ex officio tagja volt a parlament felsőházának. 

Ez a 800 éves fényes örökség – melyet a szovjet bar-
bárság megkísérelt lerombolni – nehezedett az országból 
elmenekült szerzetesek vállára. 

* * * 

 „Kedves Demjén – írta Lajos atya Szödényi 
Demjénnek 1953 kora nyarán –, a jól ismert célunk eléré-
se érdekében felfedező útra vállalkozom Anzelmmel 
augusztus első felében. Kérlek, imádságos megfontolás-
sal, te is vállalkozz egy hasonló északnyugati útra olyan 
valakivel, mint Odó (Egres Odó atya).  

„Jó ötlet lenne Anzelmmel Kanadába menni augusztus 
utolsó hetében, és így szeptember első napjaiban gyümöl-
csözőbb beszélgetést folytathatnánk a jövőnkről. Ha min-
den lehetőség kimerítése után úgy tűnne, hogy, jobb lenne 
várni egy darabig, én is abba fogom hagyni a biztatást.” 

Demjén „imádságos megfontolással” visszautasította 
a felkérést. Lajos atya ragyogó elképzelései, tervei ellené-
re nem volt hivatalos hatalma az 1953-ban Amerikában 
élő  mintegy 20 magyar ciszterci felett.  

Ezeket a ciszterci atyákat nagyon elfoglalta minden-
napi feladatuk a tanítás, diplomájuk megszerzése. Igye-
kezet új hazájukba beleilleszkedni.  

A cisztercieknek ez a sokszínű csoportja – néhányan 
urbánusok, mások vidékiek, többen szabadelvűek, mások 
konzervatívabbak, egyesek művészhajlamúak, többen 
természettudományi érdeklődésűek – gyökértelenné vál-
va, elszakítva szülőföldjüktől, megfosztva családjuktól, 
barátaiktól és a zirci apátságtól, nagyon vágyott arra és 
szükségesnek látta, hogy valamiféle stabilitás, normalizá-
lódás legyen az életükben.  

Marosszéki Zsolt (Ralph March) atyát, egy jó humor-
érzékű, tehetséges szerzetest Párizsból feljebbvalói 1952-
ben az Egyesült Államokba irányították. Sajnálkozva 
hagyta ott Párizst, melyet nagyon megszeretett, és ahol a 
doktorátus megszerzése után már 5. évét töltötte. Disszer-
tációja a ciszterci gregorián zene ma is egyik legtekinté-
lyesebb műve ebben a témában. Megpróbált otthon találni 
Milwaukee-ban: vezette a ciszterci növendékek tanulmá-
nyi házát, a Marquette egyetemen franciát tanított, és 
vezette az egyetemi kórust. 

Lajos és Anzelm atyák látták, hogy minden év elmúl-
tával egyre nehezebb lesz a szerzeteseket – mint Zsolt 
atyát is – kitépni a környezetükből és összegyűjteni egy 
közös otthonba.  

* * * 

Némi remény azonban felcsillant 1950-ben, mikor a 
New York állambeli Buffalo püspöke, John O’Hara meg-
hívta a cisztercieket, hogy az egyházmegyében egy főis-
kolát működtessenek. A ciszterciek egyetértésével 
Demjén és Lajos atyák 1952 januárjában elmentek 
Buffaloba tájékozódni, mielőtt az egyezséget aláírják. A 
remények azonban szétfoszlottak, mikor O’Hara püspö-
köt Philadelphia érsekévé nevezték ki.  
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A zirci örökség súlya Lajos és Anzelm atyát egyre 
jobban nyomta. 

1953-ban a legtöbb magyar ciszterci a Spring Bank-i 
Miasszonyunk monostorban élt Okauchee-ben az 
Oconomowok tónál Wisconsin államban, 30 percnyire 
nyugatra Milwaukee-tól. Spring Bank-et a Ciszterci Rend 
alapította 1928-ban (gyakran úgy hivatkoztak erre a rend-
re, mint a „Közös Obszervanciára”, megkülönböztetve a 
Szigorú Obszervanciájú Ciszterci Rendtől, akiket trappis-
tákként ismertek). Ez volt az első a számtalan alapítás 
közül (ideértve Dél-Amerikát, Afrikát és Vietnamot), 
melyet ebben az időszakban Európán kívül alapított a 
Ciszterci Rend. Spring Bank-nek sikerült a római 
generalincia számára anyagi eszközöket előteremteni, 
viszont mint közösség nehezen boldogult.  

A római elöljárók messziről úgy látták, hogy az otthont 
vesztett magyar ciszterciek beleilleszkedhetnek ebbe az 
amerikai világba.  

A magyarok ebben nem voltak olyan biztosak. Kilá-
tástalannak látták egy középiskola létrehozását ebben az 
álmos Okauchee-ben, vagy Milwaukke-ben, ahol a 
Marquette egyetemhez már jól kidolgozott rendszerű, 
egyetemi tanulmányokra előkészítő katolikus iskolák 
működtek.  

* * * 

Amerre a szem ellátott, mindenütt aszfalt és autók. 
Egy légkondicionálás nélküli kocsiban négy ciszterci ült 
azon töprengve, hogy a fák nélküli tájban tegyenek-e egy 
kitérőt Texasba. A hosszú és forró utazás után Mississip-
pitől Fort Worth-ig 1953 késő augusztusában céljuktól 
egy órányira csikorgó megállásra kényszerültek a kétsá-
vos országúton. A csúcsforgalom teljesen elzárta a Dal-
lasba vezető utat, s a forróság, amely országúti sebesség-
gel haladva is nehezen volt elviselhető, most izzadság 
takarójával lepte el őket.  

Monostori Bánk, Fehér Tamás, Chladek Menyhért és 
Demén Dózsa atyák ezen az izzadós délutánon léptek be a 
„magános csillag” államába, Texasba. 

Néhány napja utaztak el Wisconsinból egy Spring 
Bank fennhatósága alatt levő missziós templomig, Mis-
sissippi államba, hogy az újonnan felszentelt Bertold 

atyával találkozzanak és a primíciáját megünnepeljék. Az 
észak-texasi kitérő Tamás atya gondolata volt, aki föld-
rajzból diplomázott Magyarországon. Ő javasolta az 
útvonalat vissza Wisconsin-ba Észak-Texason át, hogy 
így meglátogathassák Ferenczy Csaba György és Egres 
Odó atyákat. 

György atya először 1951 nyarán jött Texasba, hogy 
részt vegyen egy szakmai programon és egy budapesti 
barátját meglátogassa, aki a Wichita Falls-i egyetem 
zenei tanszékét vezette.  

A látogatás alatt György atya megismerkedett a 
Namuri Szűz Mária Nővérek több tagjával, akik a helybe-
li katolikus középiskolában tanítottak. Nagy terveik vol-
tak: A nővérek azt remélték, hogy a közeljövőben egy 
négyéves katolikus, koedukált egyetemet alapítanak Dal-
las-ban, amely jogi örököse lenne a Fort Worth-i Győ-
zelmes Miasszonyunk (Our Lady of Victory) kétéves 
főiskolájuknak. Oda, a Győzelmes Miasszonyunkba, 
hívták meg György és Odó atyákat tanítani. 

György atya, ragyogó zongoraművész, aki francia 
irodalomból doktorált, úgy látta, hogy a nővérek tényle-
gesen is valóra válthatják nagy álmukat.  

A ciszterciek váratlan feltűnését a prérin a nővérek a 
Gondviselés jeleként látták. (A Namuri Szűz Mária Nő-
véreket egy belga ciszterci, Joseph Minsart alapította, akit 
a francia forradalom alatt űztek ki a monostorából.) Gya-
korlatilag nem is tudták, hol másutt találhatnának ilyen 
magasan képzett papok csoportját, akik hajlandók lettek 
volna csatlakozni az új egyetemük megalapításához.  

Naplementekor a fáradt magyarok megtalálták Fort 
Worth-ot. Érkezésük után egy órával már vidáman be-
szélgettek Odó atya kedvenc éttermében, ahol a találko-
zás örömére felejthetetlen rántott csirkét fogyasztottak.  
Texasról alkotott eléggé rossz első benyomásuk lassan 
változni kezdett. 

Másnap reggel Odó atya elvezette a látogatókat a 
Namuri Szűz Mária Nővérek konventjébe, hogy György 
atyával is találkozzanak. 

„Élénken emlékszem arra, ahogy odasétáltunk a kon-
ventbe – idézte vissza Menyhért atya –, és ahogy hallot-
tam a gyönyörű zongoramuzsikát kiszűrődni az alagsor-
ból.” A ciszterciek György atya üzenetét még muzsikájá-
nál is jobban értékelték.  

„Ha visszaérkeztek Spring Bank-be – hagyta meg 
György atya a négy utazónak –, mondjátok meg a testvérek-
nek, ez az a hely, ahol le kellene telepednünk. Itt szükség 
van tanítókra és papokra és nagy szeretettel fogadnának.” 

* * * 

Az első koppantás az asztalon a mindig derűs, 34 éves 
Bánk atyától származott, aki néhány éven belül a dallas-i 
katolikus egyetem fizika tanszékét vezette. Eléggé maga-
biztosan fejezte ki magát 1953 hideg decemberének dél-
utánján, Wisconsin-ban. Az asztal túlsó oldalán Sighard 

Kleiner, az újonnan megválasztott generális apát ült, aki 
Rómából jött Spring Bank-be, kánoni vizitációra, új hiva-
talának első feladataként. 

Bánk atya elég jól ismerte a generális apátot, mivel 
1950 év végét és 1951-et vele töltötte Rómában, miután a 
12 szerzetes növendékkel elmenekült Magyarországról. 
Akkor Kleiner nem sokat habozott, hogy felborzolja a 
magyarok idegeit. 

„A Gondviselés jelének tűnik, hogy a kommunisták 
bezárták iskoláitokat Magyarországon – mondta Kleiner a 
fiatal magyar szerzeteseknek, amikor Rómába érkeztek. – 
Most már elfeledhetitek a tanítást, és igazán szerzetesek 
lehettek az imára és munkára koncentrálva.” (Kleiner a 
munka alatt a kétkezi munkát értette.) 

„Az ilyen beszéd igen felbosszantott bennünket” – 
emlékezett vissza Menyhért atya. 

Ám ez volt az egyetlen szerzetesi életforma, amit 
Kleiner elismert. Ő valójában egy reformmonostort alapí-
tott a svájci Hauterive-ben. Ebből a svájci apátságból 
léptették elő és jött Rómába, mint prokurátor generális. 
Bánk atya a találkozó alatt nehezen tudta tűrtőztetni ér-
zelmeit annak ellenére, hogy Kleiner új rangja generális 
apát volt. 

„Soha életemben nem viselkedtem ilyen tiszteletlenül 
egyetlen feljebbvalómmal sem – emlékezett vissza Bánk 
atya. – Ám ő nem hallgatott senkire.” 
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A generális apát ragaszkodott ahhoz, hogy a szerzete-
sek napirendje imából és mezőgazdasági munkából áll-
jon. Akár volt doktorátusuk, akár nem, a Spring Bank-i 
szerzeteseknek nem volt megengedve, hogy tanítsanak. 
Nekik a földeken kellett dolgozniuk.  

Kleiner úgy gondolta, hogy a menekült magyarok 
készségesen csatlakoznak a reformmozgalmához, és 
hálásak, hogy kapnak egy helyet, amit otthonuknak hív-
hatnak. Hisz hova máshova mehetnének? 

Ám Kleiner félreismerte a magyarokat. 
A vizitáció záró beszélgetése során, a generális apát 

megszólította a Spring Bank-i magyar szerzeteseket, nem 
köntörfalazott: vagy az ő útja vagy az „autóút”.  

A magyar ciszterciek nagy többsége, fiatal és idős, az 
„autóutat” választotta.  

A generális apát ávozása során olyan statútumot ha-
gyott hátra, melyben megszabta a Spring Bank-iek élet-
formáját. Egy olyan klauzulát is beiktatott, hogy azok, 
akik nem fogadják el követeléseit, engedélyt kapnak 
távozásra, hogy máshol leljenek otthonra. 

Két hónappal később, 1954. február 1-jén, a 
konventgyülésen, a száműzött szerzetesek kérték a gene-
rális apátot, hogy Anzelm atyát nevezze ki feljebbvaló-
juknak. Döntöttek arról, hogy elfogadják Thomas K. 

Gorman püspök meghívását, aki a Dallas-Fort-Worth-i 
egyházmegye koadjunktor püspöke volt (Joseph Patrick 
Lynch püspök, aki 1911 óta szolgált püspökként, élete 
utolsó éveiben betegen feküdt.) 

Anzelm atya öt papot – Demjén, Bánk, Tamás, Simon 

Lambert, és Rábay Kristóf atyákat – irányított Texas-ba, 
hogy a zirci hagyományokra alapozva, kezdjék meg a 
szerzetesi közösség megalapítását. A ciszterciek segítet-
tek a Namuri Szűz Mária Nővéreknek megalapítani egy 
új katolikus egyetemet Dallas-ban. 

* * * 

 „Bizonyára medveszagot érzett – írta Demjén atya a 
két ajándékról, amit Barbara nevű nővérétől kapott 1949-
es újratalálkozásuk alkalmából –, mert valami arcszeszt 
és dezodort vett nekem. Így kezdődött el az én amerikai 
civilizációm.” 

Ahogy 1953 nyarán Demjén atya Dallas-ba vezette a 
sógorától ajándékba kapott Oldsmobile-ját, már több mint 
négy éve élt az amerikai társadalomban. Számtalan fel-
adatot vállalt különböző helyeken, és buzgón törekedett 
arra, hogy javítsa angoltudását és megismerkedjen az 
amerikai szokásokkal.  

A másik négy ideérkezett ember nem volt ilyen sze-
rencsés.  

„Ti gyóntatni fogtok szombaton, és két misét tartotok 
vasárnap – mondotta a Szent Cecília templom plébánosa 
első találkozásukkor –, és hétfőn kezdjük az iskolát. Két 
osztályban fogtok hittanórát tanítani.” 

„De Monsignor, – mondta lassan, keresve a szavakat 
Bánk atya – én nem tudok angolul.” „Majd megtanul” – 
válaszolta a plébános. 

„A hátralévő időt az elsőosztályosokkal töltöttem – 
emlékszik vissza Bánk atya. – Mindig készen álltak arra, 
hogy csacsogjanak-fecsegjenek, és nem várták azt, hogy 
én sokat beszéljek. Így nagyon sok amerikai kifejezést 
tanultam tőlük.” 

„Bedobtak a mélyvízbe – ismerte el Bánk atya a Dal-
las-ban töltött első évekről. – Megtanulsz úszni vagy 
elmerülsz. Izgalmas volt és nagyon szívesen csináltam.” 

Nem minden idekerült magyar élvezte azt a számtalan 
kihívást, amit az amerikai életmódba való beilleszkedés 
jelentett. Nem úgy mint a többi rendtársa, Tamás atya 
példáut nem volt készséges emigráns. Neki azért kellett 
elhagynia Magyarországot, mert „demokráciaellenes 
tevékenysége” miatt, koholt vádak alapján hosszú bör-
tönbüntetés várt rá.  

Tamás és Demjén atyák az első őszt Texas-ban a Szt. 
Edward Leányakadémián tanítással töltötték.  

„Igen nehéz volt számára – emlékezett vissza Demjén 
atya 1969-ben – sokat szenvedett, de az Akadémián a 
lányok udvariasak és igen fegyelmezettek voltak. Nem 
használták ki Tamás atya gyenge angol tudását. Később, 
amikor már a mi gimnáziumunkban tanított, elveszett a 
fiúk között, tréfálkoztak vele; megijedt a diákoktól, nem 
tudta fegyelmezni őket.” 

A ciszterciek igen szerették a havi összejöveteleket 
Bánk atya szálláshelyén, a Szt. Cecília plébánián, az 
egyetlen helyen, ahol légkondicionálás volt. A hagyomá-
nyos magyar kártyajátékot, a tarokkot játszották és be-
szélgettek, mielőtt a Fáklyába (The Torch), az ismert 
görög vendéglőben vacsoráztak volna, ami csak néhány 
háztömbbel volt odébb a Davis úton. Vacsora után tovább 
folyt a tarokkozás.  

„Mindig remekül szórakoztunk”, emlékszik vissza 
Demjén atya egyik írásában. „Mi voltunk az első ciszterci 
»fáklya« ebben a városban. Nagyon sok lelkesedéssel és 
energiával szerettünk égni.” 

A ciszterciek papként és nevelőként szolgáltak. Az 
volt még hátra, hogy megpróbálják a szétszórtakat össze-
gyűjteni egy fedél alá, és így elkezdhessék a közös imát, 
mint szerzetesi közösség.  

* * * 

Lynch püspök könyvtárában, a Swiss Avenue egy 
szép épületében 1955 Áldozócsütörtökén, május 19-én, 
papok, apácák és világi hívek gyűltek össze, hogy 
Gorman püspökkel együtt megünnepeljék azt az ígéretet, 
amit a ciszterciek hoztak a Dallas-Fort-Worth-i egyház-
megyébe. 

Gorman püspök bocsátotta a ciszterciek rendelkezésé-
re ezt a házat, néhány hónappal Lynch püspök halála 
után, 1954 augusztusában. Demjén és Tamás atyák el-
kezdték kitakarítani és monostorrá alakítani a házat, a 
faburkolatú könyvtárszobát pedig kápolnává. 

Ezen a napon mutatta be Menyhért atya első miséjét, 
két nappal Dallas-ba érkezése, és közel egy héttel Spring 
Bank-i pappászentelése után. Úgy döntött, hogy vár 
primiciájával, amíg Dallas-ba érkezik.  

A délutáni fogadáson a püspök megáldotta és felavat-
ta a monostort és a Dallas-i Ciszterci Atyák kápolnáját 
(ahogy magukat ezidőtájt nevezték).  

„Innentől kezdve, a tehetségeteken és szellemiségete-
ken keresztül mint egyén és mint közösség – mondta a 
fiatal püspök –  az egyházmegye minden szegletébe ki-
árad az a spirituális karakter, amivel rendelkeztek. Nagy-
fokú elégedettséggel tölt el, hogy itt imádkozzák napról 
napra az Egyház szent zsolozsmáját. Biztosnak érezzük 
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azt is, hogy ez a tanulás háza és a tudomány központja is 
lesz. Hogy közénk jöttetek, áldás lesz számunkra – tette 
hozzá. – A szolgálatotok eredményeként egy erősebb, 
bölcsebb, és szellemiségében nagyszerűbb papok és hí-
vők generációja fog felnőni Dallas-Fort-Worth egyház-
megyében.” 

„Mégegyszer, kedves Atyáim, jó szerencsét kívánok 
nektek, Isten hozott titeket!” 

A püspök szavai kifejezték mind a gyakorlati, mind a 
személyes szempontját azon vágyának, hogy letelepítse a 
cisztercieket az egyházmegyéjében: 

– Dallas-Fort-Worth-i egyházmegye ekkoriban óriási 
kiterjedésű volt, és szükség volt papokra, hogy megfele-
lően ellássák ezt a gigantikus területet.  

– Gorman püspök igen jól képzett ember volt, aki a 
Washington-i Katolikus Egyetemen és a belgiumi 
Louvain-i Egyetemen szerzett diplomát, és méltányolta az 
oktatás jelentőségét. Püspöksége alatt 25 új plébániai 
iskolát épített, két középiskolát Dallas-ban, és más közép-
iskolákat Fort Worth-ben, Tyler-ben és Wichita Falls-
ban, nem is szólva a dallas-i katolikus egyetem 
(University of Dallas) 1956-os és a Szentháromság Sze-
minárium 1965-ös alapításában betöltött szerepéről. Na-
gyon értékelte a magyarok tehetségét, azt az ígéretet, amit 
hoztak és együtt érzett szívfájdalmukkal.  

„Az a reményünk, hogy a ti munkátok itt növekedni 
és fejlődni fog – mondta Gorman –, és valamennyire 
kárpótol titeket a szülőföldről való elszakadás fájdalmá-
ért. Őszintén bízom abban, hogy Isten újra rámosolyog 
országotokra, békét, polgári és vallási szabadságot hozva 
el számára.” 

Másnap az atyák elkezdték a teljes szerzetesi életrend-
jüket azon ideák szerint, amiket Lajos atya fejezett ki 
közel tíz évvel korábban. 

* * * 

1955 hátralévő részében Anzelm atya azon fáradozott, 
hogy az összes magyarországi cisztercit Dallas-ba hozza, 
az új közösségükbe, a Dallasi Miasszonyunk Ciszterci 
Monostorába (amit 1955. március 25-én jegyeztek be).  

A májusi ünnepség után kevesebb mint egy hónappal 
Anzelm atya értesítést kapott a Szentszéktől, hogy kineve-
zik a zirci apát vikáriusává és joghatóságot kap, mely kiter-
jedt minden zirci szerzetes fölé, akik már nem tartózkodtak 
Magyarországon és nem tartoztak Spring Bank-hez. Ez az 
új titulusa azonban nem könnyítette azt a törekvését, hogy 
a szétszórtakat egyesítse. Ugyanis mire a közösség meg-
alakult Texas-ban, többen már máshol alapozták meg az 
életutjukat. Mások várakozó állásponton voltak, figyelve, 
hogyan alakul a University of Dallas terve.  

Időközben Anzelm atya igyekezett a pénzügyi alapo-
kat megteremteni és telket biztosítani egy állandó monos-
tor számára. A telek-tárgyalások különösen fontossá 
váltak. A ciszterciek megfelelő nagyságú földet kerestek 
a középiskola elhelyezéséhez is, hisz minden atya szerette 
volna tovább vinni a zirci hagyományokat. 

A legtöbben tovább folytatták a tanítást, illetve a tanu-
lást, hogy felkészüljenek a University of Dallas-on való 
működésre, mely 1956 őszén nyitotta meg kapuit.  

Bár Texas nem az első helye volt Zirc amerikai „in-
karnációjának”, de itt volt rájuk szükség, és eltökéltek 
voltak, hogy munkájuk sikeres legyen. 

„1950-ben a határon átjőve – emlékezett Bánk atya –, 
hogy ahova a Gondviselés vezet, ott fogok élni és dol-
gozni. Megteszek minden tőlem telhetőt, hogy a legjobb 
legyek és ott fogom magam otthon érezni. Soha nem 
bántam meg a Texas-ban való letelepedésünket – folytatta 
Bánk atya. – Még mindig különös számomra, de ez teszi 
érdekessé és ez fűszerezi meg életünket.” 

Csakúgy, mint az első rántott csirkés vacsora ’53-ban, 
Fort Worth-ben.  

______________________________ 
 
A történetben szereplő dallasi ciszterci atyák:  

 

Chladek Menyhért István (1931– 
Demén Dózsa László (1924– 
Egres Odó József (1918–1979) 
Farkasfalvy Dénes Miklós (1936– 
Fehér Tamás József (1911–1980) 

Ferenczy Csaba György (1920–1999)  
Kis-Horváth Paszkál Mihály (1924– 
Lékai Lajos Gyula (1916–1994) 
Marosszéki Zsolt Rudolf (1922– 
Monostori Bánk József (1919– 

Nagy Anzelm Sándor (1915–1988) 
Rábay Kristóf István (1919–1999) 
Simon Lambert Gyula (1913–1981)  
Szirotny Károly Bertold …† 
Szödényi Demjén István (1912–1998) 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 
ZIMÁNYI FERENC RUDOLF OCist 
(1923 Hódoscsépány – 1994 Irving USA) 

CURRICULUM VITAE 
 

szemem a tengerbe zuhant  
és elveszett a hullámok alatt 

 

a négy világtáj négy felé  
dobálta végtagjaimat 

 

de szívem árva szívem  
egy kis falusi házban  
örökre ott maradt 

 
1973-ban megjelent Szomjúság c. kötetéből 
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„GYÖKÉR ÉS LOMB” – GÁRDONYIS TALÁLKOZÓ 
 

A ciszterci Szent Bernát és az állami Gárdonyi Géza gimnázium öregdiákjainak 
ünnepi találkozója 

 
2011. május 21-én, szombaton az ünnepség a Szent 

Bernát templomban 9 órai szentmisével kezdődött, me-
lyet Hervay Levente OCist és Soós Tamás atyák celebrál-
ták. A prédikációjában Tamás atya kiemelte: „Ebből a 
találkozóból is erőt merítünk …, hogy az utánunk jövő 
ciszterci diákoknak, tanároknak példát tudjunk adni.” A 
szentmisén közreműködött az iskola énekkara Bisztriczki 

Zoltán tanár úr vezetésével. 
A szentmise után a vendégek és az öregdiákok az is-

kolába vonultak át, ahol a bejáratnál diákok az iskola-
zászlóval álltak őrt, s a folyosókon, a lépcsőkön a diákok 
sorfala vezette fel a vendégeket a díszterembe. A föld-
szinti folyosón emlékkönyvi bejegyzésre volt lehetőség. 

A díszteremben az Egri Ciszterci Kórus rövid énekkel 
köszöntötte a vendégeket.  

Papp Ildikó konferanszié, iskolánk volt diákja 
(GGCG ’98), a Szent István Rádió bemondója nyitotta 
meg a találkozót: „»Valami láthatatlan fonál köti egyik-
másik embert egybe, ha nem is ismerik egymást. A fonál 
lehet mérföldekre nyúló, de egy napon, amikor találkoz-
nak, csomót köt rá az égi kéz.« Úgy érzem, Gárdonyi 
Géza szavai a mai napra, a mai találkozóra különösen is 
igazak. Lehet, hogy sokan, akik itt vagyunk, ismeretlen-
ként tekintünk egymásra, mégis ugyanaz az érzés, ugyan-
az a gondolat vezérelt mindannyiunkat ide, egykori vagy 
jelenlegi iskolánk falai közé. 

Az iskola falai között Pataki Vidor osztályfőnöksége 
alatt az 1934-ben érettségizet évfolyamnak tudomásunk 
szerint közülük már egyedül csupán wiesbadeni otthoná-
ban Faluhelyi (Fischer) János úr él, aki egészségi állapota 
miatt sajnos személyesen nem tud részt venni ezen a talál-
kozón. Néhány hete küldött leveléből így írt erről: »Hálás 
köszönet az igen értékes meghívásért.… Egész életemben 
büszkén vallottam magam ciszterci diáknak, és diákkorom 
óta határtalan tisztelettel viseltettem volt osztályfőnököm, 
dr. Pataki Vidor iránt, aki – ha szabad így mondanom – 
atyai jóbarátom lett, és haláláig levelező partnerem volt. … 
Ma már csak a lakásban próbálok a bútorokba, falba, fiam 
által épített korlátba kapaszkodva botorkálni, utcán már 
csak tolószékkel, ha gyermekeim közül valaki éppen ráér, 
hogy eltoljon egy szakorvosi rendelőbe.« Úgy gondolom, 
szavaiból is kitűnik, hogy ő lélekben biztosan velünk van. 
Mi pedig, gondolatban, ővele.” 

Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő köszöntőjében 
kiemelte, hogy az iskola több évszázados történelme alatt 
ugyan változott az iskola neve, de lényege nem változott. 
„Mindig diákok százait és ezreit tanítottá a szépre, a jóra, 
a tisztességes, becsületes munkára. A ciszterci tanárok 
Szent Bernát regulája nyomán azt az örökséget adták 
diákjaiknak, hogy »Lángolj és világíts«. A gárdonyis 
tanárok a nagy író nyomdokaiba lépve azt mondták: le-
gyetek lámpások. S mindig is nagyhírű volt az iskolánk. 
Az iskola mai neve – úgy gondolom – magába foglalja a 
teljes szellemi örökséget. S mint az intézmény vezetője 

reménykedem és imádkozom, hogy az iskola ma is egy jó 
hírű iskola. …” 

Bagi Emese tanárnő – mint a találkozó kigondolója és 
fő megvalósítója – beszédében többek között így foglalta 
össze a találkozó célját: „… A mai nap számomra nagyon 
különleges. Ma módom nyílik arra, hogy tiszteleghessek 
intézményünk múltja előtt, és köszönthessem a legfiata-
labb nemzedéket is. Tanári zsebkönyvünk első lapján ez 
áll: »A legtöbb, amit egy gyermeknek adhatunk: gyöke-
rek és szárnyak.« Tanárként, ma már felismerem, hogy 
értékes gyökereket tudhatok magaménak ennek az isko-
lának a jóvoltából, és remélem, hogy az én tanítványaim 
is visszaigazolják majd egy napon, hogy szárnybontoga-
tásukhoz magam is hozzá tudtam járulni valamivel.  

Pataki Vidor ciszterci paptanártól – temetésén, 1973-
ban – diákjai, mint »magister optimus«-tól, az eszményi 
tanártól búcsúztak. Lehet-e a felelős szellemi embernek, 
köztük a tanárembernek ennél nemesebb küldetése?” 

A találkozó díszvendége, dr. Nyitrai Zsolt államtitkár, 
a Gárdonyi gimnázium 1995-ben végzett diákja volt.  

Dr. Pisákné Ba-
logh Éva igazgatónő 
a következő szavak-
kal átadta át államtit-
kár úrnak a »nagykö-

veti kitűzőt« és meg-
bízó levelét: „A 
GGCG tisztelettel 
felkéri dr. Nyitrai 
Zsolt államtitkár 
urat, hogy intézmé-
nyünkhöz fűződő jó 
kapcsolatát oly mó-
don is szíveskedjék 

megerősíteni, hogy iskolánk hírnevének ápolására, hiva-
tása gyakorlása közben is emlékezzék, továbbá hagyo-
mányőrző és értékgyarapító törekvéseink támogatását 
mindig szívügyének tekintse.”  

Nagyköveti kitűzőket és megbízó leveleket adott át az 
igazgatónő dr. Bakó Zsuzsannának, dr. Löffler 

Erzsébenek és Berecz Mátyásnak, az ünnepség előadói-
nak, valamint Habis László polgármester úr képviseleté-
ben megjelent Sós István alpolgármester úrnak. 

Dr. Löffler Erzsébet, a Főegyházmegyei Könyvtár 
igazgatója dr. Pataki Vidor ciszterci tanár életéről és 
szellemi örökségéről tartott előadást. (Az előadás szöve-
gét e számunkban olvashatjuk.) 

Dr. Bakó Zsuzsanna, a Gárdonyi gimnázium egykori 
diákja (GGG’64), a Magyar Nemzeti Galéria főmuzeoló-
gusa személyes hangú emlékbeszédében idézte 1935-ben, 
a szent Bernát gimnáziumban érettségizett édesapját, aki 
Pataki Vidor tanítványa volt. Dr. Bakó Ferenc, 1952-től 
volt múzeumigazgató élete végéig, 1998-ig. Igazgatósága 
alatt fejlesztette fel az egri Dobó István múzeumot. 
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Berecz Mátyás, aki 1990-ben érettségizett a Gárdonyi 
gimnáziumban, a Dobó István Vármúzeum muzeológusa, 
az Egri Vitézlő Oskola alelnöke, emlékbeszédében dr. 
Bakó Ferenc fő művének, a vármúzeumnak a történetét 
vázolta fel. 

Az ünnepségen a ciszterci diákok színjátszói előadá-
sukban Szent Margit legendáját dolgozták fel. Felkészítő 
tanár dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő volt.  

A Ciszterci Gárdonyi Géza Gimnázium célul tűzte ki, 
hogy ezentúl minden tanévben egy, az iskola életében 
meghatározó módon tevékenykedő személyiség emlékét 
diákok által elkészített prezentáció (bemutató-előadás) 
formájában is felidézi, és a mottójául a „gyökér és lomb” 
fogalompárt választotta. A prezentációk elkészítésére – 
verseny útján – al- és főgimnáziumi tanulók (alsósok és 
felsősök) pályázhatnak, és ezeket egy tanárainkból álló 
bizottság bírálja el. Ez évben dr. Pataki Vidornak, a Szent 
Bernát gimnázium 925–1938 években volt tanárjának 
emlékét idézték fel.  

A mintegy negyven pályázó közül a főgimnáziumi ka-
tegória győztese: Homa András 11.K, az algimnáziumi 
kategória győztese: Kovács Boglárka 6.C osztályos tanu-
ló lett. Az ünnepségen ők mutathatták be munkájukat.  

Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő átadta a díjazott 
tanulóknak a jutalmat, akik egy emlékplakettet is átvehet-
tek. Ezt az emlékplakettet – amelyen Pataki Vidor cisz-
terci paptanár portréja látható – Habis László Eger város 
polgármestere úr támogatásának köszönhetően Debreceni 

Zsóka és Pelcz Zoltán alkotóművészek készítették. 
Az ünnepség befejezéseként a résztvevők együtt el-

énekelték a Szózatot, majd lehetőség nyílt egy kis 
agapéra és kötetlen beszélgetésre. 

* * *  
Iskola tanárai és diákjai május 16-án, hétfőn lerótták 

tiszteletüket a ciszterciek sírhelyénél a Hatvani temető-
ben, és ott emlékkoszorút helyeztek el. 

Összeállítva a  MAG – (Mindennapok A Gárdonyiban 

internetes diákújság 2011. május-június-i számából. 
 

_______________________________ 
 

DR. PATAKI VIDOR (1901–1973) 
 

Dr. Löffler Erzsébet, a Főegyházmegyei Könyvtár igazgatójának előadása 
 
Pataki Vidor tipikus megtestesítője volt a két világhá-

ború közötti magyar értelmiségnek, azon belül is a papta-
nárnak. A 20. század első felében a magyar középosztály 
és értelmiség legfontosabb és legnépesebb utánpótlása a 
parasztság és a vidéki kispolgárság volt. Ma, amikor a 
gyermek életét alapvetően meghatározza az, hogy hova 
született, ez szinte érthetetlen. Napjainkban az értelmiség 
jórészt saját magát reprodukálja, a leszakadt rétegek szá-
mára gyakorlatilag lehetetlen a felemelkedés, de a sok 
pénz sem jelenti feltétlenül azt az életminőséget, amitől 
értelmiségivé lehet válni. Hogy ez miért van így, összetett 
és bonyolult kérdés, de érthetővé válik, ha figyelembe 
vesszük, hogy a két világháború között egy olyan haté-
kony, jól működő – többnyire egyházi – iskolahálózat állt 
rendelkezésre, amely minden tehetséges és ambiciózus 
fiatal számára lehetővé tette a tanulást. Ennek az iskola-
hálózatnak volt része – nem jelentéktelen része – a Cisz-
terci Rend Egri Szent Bernát Gimnáziuma. Magasan 
kvalifikált szerzetestanárok – tudós tanárok szentelték 
egész életüket a következő nemzedékek nevelésének. 
Ennek egyik leghatékonyabb eszköze a bentlakás, vagyis 
a kollégium volt, ahonnan nem lehetett minden pénteken 
hazamenni csupán azért, hogy addig se kelljen az épületet 
fűteni, és ne az iskolában kelljen a gyermeket etetni, 
viszont a hétvégéket alaposan ki lehetett használni annak 
érdekében, hogy a vidéki gyerekek behozhassák azt a 
hátrányt, amivel a városi polgári családok gyermekeivel 
szemben küszködtek. Színházlátogatás, önképző körök, 
színjátszó körök, könyvtárhasználati lehetőség, és nem 
utolsó sorban a művelt, jól képzett tanárokkal való rend-
szeres kapcsolat segítette őket ebben. Hogy megtudjuk, 
milyen volt abban az időszakban a Tanár, elég, ha föl-
idézzük Németh László alakját, aki egy vidéki gimnázi-

umban tanított. Hogy milyen hatékony volt ez a rendszer, 
arra viszont jó példa Mádl Ferenc akadémikus, volt köz-
társasági elnök, aki az egyik vele készített interjúban 
elmondta, hogy egy falusi konyhaasztalnál gyakorolta a 
betűvetést, viszont egy szerzetesi gimnáziumban szerzett 
ismeretei bőségesen elégnek bizonyultak ahhoz, hogy 
értelmiségivé, sőt a legelitebb értelmiség tagjává, pro-
fesszorrá, akadémikussá váljon.  

Pataki Vidorról a tudós ciszterci tanárról, aki majd 
másfél évtizeden keresztül a rend egri gimnáziumában 
tanított, hat-nyolc sorban emlékeznek meg a lexikonok. 
Pedig jelentős történetírói munkássága és az egri vár 
feltárása során szerzett elévülhetetlen érdemei alapján 
méltó lenne arra, hogy emlékét ne csak a ciszterci rend-
ben, és az iskolákban, ahol tanított, hanem Eger város-
ában is nagyobb gonddal ápolják, ahol életének legjelen-
tősebb és legszebb szakaszát töltötte.  Ahogy Lénárt 

Andor, a Vármúzeum történésze írta róla: „Nem volt 
jelentős történetírói vállalkozás Egerrel és a középkori 
várakkal kapcsolatban, melyben ne vett volna részt. 
Egyike volt azoknak, akiknek a nevéhez fűződött az 
1925-től 1938-ig tartó egri várfeltárás, melynek legna-
gyobb eredménye a kazamata folyosók kitisztítása, feltá-
rása, illetve a székesegyház romjainak feltárása volt.” 

Három egri tanár végezte el a hatalmas munkát: 
Lénárt János, Pálosi Ervin és Pataki Vidor.  

Annak ellenére, hogy most szándékunk szerint csak 
Pataki Vidorra emlékezünk, néhány gondolat erejéig meg 
kell említeni két munkatársának – segítőtársának nevét is, 
hiszen ez a hatalmas, évekig tartó munka úgy összefor-
rasztotta őket, hogy elkerülhetetlen megemlékeznünk dr. 
Lénárt Jánosról és dr. Pálosi Ervinről is. Pataki munkás-
ságának a tanításon kívül ugyanis két fő területe volt: az 
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Egri Vár feltárásában való részvétel, és a történész kuta-
tói, illetve szakírói tevékenység. 

Az egri vár feltárása. 

A várfeltárás kezdeményezője dr. Lénárt János tanár 
volt, szinte azonnal hozzá csatlakozott Pálosi Ervin jog-
akadémiai tanár, néhány hónappal később pedig Pataki 
Vidor ciszterci tanár. Ez egy olyan közös munka volt, ami 
hosszú évekre összekötötte hármukat. 

Dr. Lénárt János (1896-1971) Feldebrőn született, 
Szatmárnémetiben és Beregszászon járt gimnáziumba, 
majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett 
történelem-földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet. 
1923-ban érkezett Egerbe, 1933-ban szerzett doktori 
címet. A kereskedelmi tanonciskola igazgatója, majd a 
Fiú Felsőkereskedelmi Iskola tanára, illetve kollégiumá-
nak prefektusa volt. Eger Vára Barátainak Köre titkára-
ként működött, cserkészvezető és természetjáró volt. Ma 
is szerveznek túrákat az ő emlékére. 

Dr. Pálosi Ervin (1898–1941) családja a Felvidékről 
került Budapestre, iskoláit is ott végezte. A Pázmány 
Péter Tudományegyetemen jogtudományt tanult, 1925–
ben költözött Egerbe, ahol az Érseki Jogakadémia tanára 
lett. Később eredményes tudományos és tanári tevékeny-
sége alapján a kolozsvári Ferenc József Tudományegye-
tem jogtudományi karán kapott katedrát.  

Dr. Pataki Vidor 1901-ben született Pécsett. A kereszt-
ségben a János nevet kapta. Nagyapjáé volt a 
mecseknádasdi vízimalom. Édesapja katonatiszt, majd 

magántisztviselő volt. 
Pataki Vidor nagyon 
szerette a szüleit, 
erről tanúskodnak 
feljegyzései, levelei 
és mindenek előtt 
naplója, amelyet egy 
zöld, kockás notesz-
be vezetett. 1917/18-
ban, zirci noviciátusa 
alatt 157 levelet adott 
postára, ebből 128-at 
szüleinek küldött. 
Nemcsak a levelezé-
sét regisztrálta pon-
tosan (kinek írt? – 
kitől kapott?), hanem 
a kiadásairól is pon-
tos feljegyzéseket 
vezetett („vasúti jegy 
Eger-Pécs 41,70 
Korona, villamos 60 
krajcár, borbély 2 

Korona, ebéd 6 Korona”).   Nagyon precíz ember volt. 
Leltárt készített a mosásba adott fehérneműiről is. Listába 
vett azután például 150 általa ismert dalcímet („Csínom 
Palkó”, „Az egri ménes”, stb.), sőt novícius magiszteré-
nek 78 viccét is (Hirdetés: eladó egérfogó a hozzátartozó 
egerekkel” stb.). Valószínűleg nem alap nélkül kapta a 
Rendben a Hiláriusz nevet, ami magyarul a ritkán haszná-
latos Vidor és jelentése pedig vidám, jókedvű. 

A pécsi ciszterci gimnázium VI. osztálya után Zircen 
volt novícius 1917/18-ban. (Az ebből az időszakból 
származó visszaemlékezések szerint helyes kopasz fiatal-
ember volt. A novíciusoknak ekkoriban kopaszra kellett 
nyiratkozniuk.) Ezután a VII. és VIII. osztályt a rend 
kispapjai Egerben végezték. Ekkor történt, hogy a pécsi 
ciszterci főigazgató nem akarta elfogadni az egri ciszterci 
gimnáziumban kapott bizonyítványát, mert azt az 1919-es 
proletárdiktatúra idején állították ki és a vizsgabiztosok 
között ott voltak a proletárhatalom képviselői is. Azt 
mondta a pécsi főigazgató, hogy ez proletárbizonyítvány. 
Néhány rendi évfolyamtársa, akiknek a neve talán nem 
cseng ismeretlenül: Endrédy Vendel, aki később ciszterci 
apát lett, Rajeczky Benjamin, az Európa-hírű zenetudós, 
aki, amikor mint szerzetes az utcára került, a Néprajzi 
Múzeum népzenei osztályán dolgozott, és Tobákos Kilit, 
aki az egri gimnáziumnak volt tanára.  

1920–24 között járt egyetemre, ahol végig kiváló ta-
nulmányi eredményei voltak és „summa cum laude” 
minősítéssel doktorált történelemből. Doktori értekezésé-
ben Hunyadi János pályáját vizsgálta meg okleveleinek 
tükrében. Az egyetemi évek alatt végezték a ciszterci 
kispapok a teológiát is. Tehát 1924-ben szentelték pappá 
is, ekkor kapta tanári oklevelét is. Ezután egy év gyakorló 
tanárság is következett, majd 1925-től életének legszebb 
13 éve Egerben, 1938-ig.  

Még egy emberről meg kell emlékeznünk, ez pedig 
Ignácz Sándor volt, aki mintegy tíz éven át munkavezető, 
tehát a katonák és a napszámosok vezetője volt a feltárá-
sok idején. 1961-ben halt meg. 

Mielőtt rátérnénk Pataki Vidor életművének legna-
gyobb teljesítményére, az egri vár feltárására és annak 
tudományos megalapozására, ami városunkban híressé 
tette őt, nézzük meg, milyen irodalmi tevékenységet 
folytatott? 

 

Fő művei:  
− A XVI. századi várépítés Magyarországon 
− Az egri vár élete (több helyen is megjelent: Cisz-

terci Értesítő, Heves megye műemlékei) 
− Magyar történelem: Előadásai a budapesti Szent 

Imre Gimnáziumban 1946-48)  
− A hevesi honfoglalás kori női sírlelet 
− Az egri Vármúzeum történeti adattára 15 kötet-

nyi munkáját őrzi. Az egri várra vonatkozó ok-
levélmásolatok. 

Számunkra a legjelentősebb Az egri vár élete c. mun-

kája. 
Lénárt János, Pálosi Ervin és Pataki Vidor érdemeit az 

egri vár feltárása során végzett munkájuk kapcsán nem 
kívánjuk rangsorolni, mindhárman nélkülözhetetlenek 
voltak a hatalmas vállalkozásban.  

Ez a feltárás nem előzmények nélküli, hiszen a Rákó-
czi szabadságharc után pusztulásnak indult erődítmény, 
melyet a 18. századi nagy építkezések során kőbányának 
használtak, és bár később Pyrker és Bartakovics érsekek 
megpróbálták csinosítani, sajnos, rossz állapotú és elha-
nyagolt volt. A jezsuiták innen hordták a köveket temp-
lomuk és rendházuk építéséhez, a Líceum szintén a vár 
köveiből épült (a vár egy része egyházi tulajdon), és amit 

Tablókép  1920. 
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az Egyház nem mozdított meg, azt a lakosság építette be 
házaiba. Ez szinte Európa-szerte ugyanígy ment…  

Mint fentebb említettük, Pyrker érsek sokat tett a vá-
rért, az ő kezdeményezésére tárták fel a régi székesegy-
ház maradványait. Ekkor találták meg azt a gótikus pil-
lérköteget, melyen Szent István szobrát helyezték el.  Az 
egyik ágyúdombon kálváriát építtetett, és ő alakíttatta ki 
az ún. Dobó sírkápolnát, a Setét kapuban, ahol el is he-
lyeztette Dobó István szarkofágjának fedőlapját, amelyet 
Buttler János gróf kalandos módon hozott el az érsek 
számára Dobóruszkáról. Bartakovics érsek Ipolyi Arnold 
és Henszlmann Imre javaslatára végeztetett ásatásokat.  
Ezt a munkát Benkő Károly építész vezette. A 19. század 
vége felé pedig Balogh János főhadnagy ásatott a várban. 
A székesegyház területén végzett ásatásoknak kettős célja 
volt: a maradványok feltárása és Imre király sírjának a 
megkeresése. Okleveles forrásokból tudható, hogy Imre 
király Egerben hunyt el, nem találták meg azonban a 
sírját, csak feltételezhető, hogy itt helyezték örök nyuga-
lomra. A középkorban azonban nem volt ritkaság, hogy a 
halálozás helyén eltemették az elhunytat, később pedig 
végleges temetkezési helyére szállították (Szent László).  

A vár 1925-ben nagyon siralmas képet mutatott: most 
már olyan kőbánya volt, amivel felhagytak, a gyerekek 
játszótere lett. Néhány évvel korábban még Gárdonyi 
Géza sétáinak kedves színhelye, 1925-ben már örök 
nyughelye. Gárdonyi regényébe öntötte történelmi álmát 
Eger halhatatlan hőseiről. Éltek a legendák az emberek 
emlékezetében a várból kivezető titkos alagutakról, me-
lyek Sirokba, Szarvaskőbe, Diósgyőrbe vezetnek, csak 
éppen senki nem tudta, hogy ezeknek a várban hol a 
lejáratuk? Csak egyetlenegy nyílás volt ismert, amit 
„kincskereső” kamaszok használtak játékaik során. Ez a 
nyílás a Bolyki-bástyánál volt. Mindenkinek meglódult a 
fantáziája. Az ásatások elsődleges célja ez esetben már az 
volt, hogy megtudják, igaz-e az a legenda, miszerint az 
egri várat titkos alagutak kötik össze a környező várakkal. 
Pálosi és Pataki egy időben, 1925-ben kerültek Egerbe, és 
miután megérkeztek, Pálosi Ervin haladéktalanul bekap-
csolódott a dr. Lénárt János által elkezdett munkába, 
Pataki Vidor néhány hónappal később, ő éppen kimaradt 
a kazamaták nagy részének kitakarításából. Pálosi Ervin 
magas társadalmi állását, tekintélyét és kapcsolatait vetet-
te latba annak érdekében, hogy megszerezze a munkához 
szükséges pénzeszközöket. Kilincselt, kérvényezett, be-
számolt, jelentett. Pálosi Ervin feladata volt a hatóságok 
engedélyének beszerzése is.   

A felfedezés, a munka beindítása a cserkészek segít-
ségével Lénárt János nevéhez fűződött. Ebben az idő-
szakban a vár vegyes tulajdonban volt, egyrészt a kato-
naság, másrészt az érsekség, végül pedig a város szere-
peltek a tulajdonosok közt. Bizony, ezek együttes hoz-
zájárulására lett volna szükség az ásatások beindításá-
hoz, ami sohasem sikerült. Lénárt azonban elintézte, 
hogy a cserkészcsapat a katonaságtól megkapja a Bolyki 
bástya területét ásatás céljára.   Ez ugyanis a katonaság 
területén volt, innen kiindulva pedig a föld alatt már be 
lehetett hatolni a többi tulajdonos felségterületére is. A 
munkát azért a diákokkal, illetve a cserkészekkel kezd-
ték, mert Lénárt János a 294. sz. cserkészcsapat vezetője 

volt. Itt, a Bolyki bástyánál ereszkedtek le a mélybe, 
hogy el tudják végezni a kazamaták feltárását.  A leg-
fontosabbnak azt tartották, hogy a betömedékelt kaza-
maták járatait kitisztítsák. A munkát a Bolyki-bástyánál 
kezdték, 1925 augusztusának végén, és hihetetlen tem-
póban hordták ki a földet a járatokból. Másfél hónap 
múlva már csoportos látogatásokat szerveztek a vár 
földalatti járataiba, naponta kétszer lehetett lemenni 
belépti díj ellenében. A világítóeszközről maguknak a 
résztvevőknek kellett gondoskodniuk. 1925. szeptember 
14-én megjelent Kelemen Andor tollából „Város a föld 
alatt” címmel egy cikk az Egri Népújságban. „Felpattan 
a széles ajtó, és a szürke kőfalba vájt lépcsőkön beju-
tunk az egri vár alagútjaihoz vezető földalatti folyosóra. 
Ez a folyosó elég meredeken vezet lefelé, és 10–15 
méter után két ágra oszlik. A jobboldali ág elején, csiga-
lépcsőn még mélyebbre jutunk. Itt már nagyon sok a 
föld az alagútban. Addig, míg el nem távolítják, csak 
kétrét görnyedve haladhatunk tovább mintegy három 
méteren.  Most valahol az Eger–putnoki vasút sínjei 
alatt haladunk. Valami morajt is hallunk. Talán a vonat 
robog éppen fölöttünk. Hirtelen ismét tágas folyosóra 
értünk és körülbelül 170 méteren át vígan megyünk 
előre… A vár falában megyünk előre egészen a Bebek-
bástyáig. Itt a folyosó követi a fal kanyarulatát a Török-
kert sarkáig. Itt ahelyett, hogy a falban menne tovább, 
tíz méter kiugrást képez a folyosó a renovált falak alatt 
a sínek alá. Csak most vesszük észre, hogy ezekből a 
földalatti folyosókból minden ötméternyi távolságból 
szelelőlyuk nyílik fölfelé. Egyik – másik fél méter átmé-
rőjű. Némelyik ilyen lyuk egészen szabad, és a mélyből 
az eget láthatjuk rajta keresztül. Itt a Bebek-bástya 
északkeleti sarka táján kezdődik az a rész, ahol földdel 
vannak eltömve a mély alagutak. Erről a mély eltömés-
ről azt mondják az egykori feljegyzések, hogy a híres 
nagy ostrom idején a törökök ezen a helyen aknát fúrtak 
a vár felé. Mikor azonban beértek a folyosóba, a várbe-
liek észrevették, és földdel tömették el a török előtt 
mintegy 15 méter hosszúságban a folyosót … természe-
tesen most ezt a nagymennyiségű földet is eltávolítják 
és a folyosónak ezt a részét is járhatóvá teszik. Az emlí-
tett alagútból fölfelé vezető lyukakon, melyek csak 
olyan szélesek, hogy egy ember éppen átfér rajtuk, fel-
jutunk egy másik folyosóba, amely az előbbi fölött pár-
huzamosan vezet. Ettől a folyosótól emberszélességnyi 
szűk alagút visz meredeken lefelé egy földalatti kúthoz. 
A szűk folyosón azonban nem tudunk messze jutni, mert 
egyre mélyebben süppedt az iszapba a lábunk. Másfél 
órai út után visszafelé indulunk a földalatti világból. Hol 
kényelmesen sétáltunk, hol görnyedtünk, hol pedig csak 
hason csúszva haladtunk. Egyik folyosóból a másik 
folyosóba is vezet lefelé egy út. Tehát sok helyen három 
sor földalatti folyosó halad egymás alatt. Néhol oldalt 
tágas termekké bővülnek az alagutak.” Voltak kaland-
vágyó gyermekek is, két tíz év körüli kisfiú titokban 
ereszkedett le, lent a sötétségben elveszítették egymást, 
az egyik néhány óra múlva kitalált, a másik 48 órán át 
bolyongott odalent. 

Érdekes egyéb újságcikkek is napvilágot láttak, ame-
lyek segítségével felismerhető, hogy mely szakaszokat 



2011. VENI SANCTE Egri FEHÉR/FEKETE 15 
 

tárták épp föl. Az Egri Népújságban írták: „a folyosó 
boltozatának tetején 10 méteres közökben rókalyuk szerű 
nyílást látunk. Ha föltornásszuk magunkat, látjuk, hogy 
kisebb-nagyobb helyiségekbe vezetnek. A harmadik 
rókalyuk egy szűk és meredek folyosót rejteget, mely 
valamely földalatti forráshoz vezethet.” (Ez a ciszterna) 
Vagy: „Majdnem a Bebek-bástya végén járunk, amikor 
gyertyánk halvány fénye rég felrobbantott akna ütötte rést 
világít meg…nem messze tőle egy csontváz … és a sötét 
falon imbolygó árnyék olyannak látszik, mintha az elesett 
hős lelke most is ott keringene fölötte…” 

1925 augusztusától, amíg az esők be nem köszöntöt-
tek, a cserkészek lankadatlanul dolgoztak és tisztogatták a 
földalatti járatokat.  

1926 tavaszán vettek ismét nagyobb lendületet a feltá-
rások, amikor a cserkészek mellett új erő lépett be a mun-
kába, ez pedig a katonaság volt, valamint a belépti díjakból 
és egyéb támogatásokból fizetett napszámosok. Az nyil-
vánvalóvá lett kétévi törmelék kihordás után, hogy épített-
boltozott alagútról van szó, de a váron kívülre nem vezet. 
Hamarosan villanyvilágítás mellett lehetett a folyosókat 
látogatni és az idegenforgalom résztvevői is egyre nagyobb 
érdeklődést tanúsítottak a várbeli látnivalók iránt.  

Pataki Vidor, aki valamivel később kapcsolódott a 
munkába, azzal szerzett elévülhetetlen érdemeket, hogy 
ráirányította a figyelmet az egész vár illetve a püspökség 
történetére, a székesegyház romjaira, illetve immár tevőle-
gesen részt vett a feltárásban.  Ezen túlmenően ő végezte el 
a szükséges levéltári kutatásokat, és a vonatkozó szakiro-
dalom feltárását is. Ezekre múlhatatlanul szükség volt a 
székesegyházi ásatások megkezdéséhez, a szakmai meg-
alapozáshoz. Tanulmányozta a középkori építészetet, vé-
gigjárt minden levéltárat, ahol bármilyen dokumentum volt 
a várral kapcsolatban, rajzokat, alaprajzokat, feljegyzéseket 
keresett. Fáradhatatlanul publikált, aminek meg is volt a 
gyümölcse, ne feledjük, hogy a Heves Megye Műemlékei 
II. kötetében az egri vár történetéről szóló fejezetet ő írta. 

A várban végzett ásatások másik fontos célja tehát a 
Szent János Székesegyház romjainak a feltárása, illetve a 
lehetséges szintig történő rekonstrukciója és továbbra is 
Imre király sírjának felfedezése volt.  A várbeli székes-
egyház feltárása 1928-ban kezdődött meg. Ennek tudo-
mányos hátterét teljes egészében Pataki biztosította. Ku-
tatásainak eredményei meg is jelentek a helyi sajtóban, 
természetesen együtt a várbeli székesegyház feltárásának 
eredményeivel: 

„A főhajó szélessége 14,75 m, ami a legnagyobb ha-
jószélesség, amely gótikus templomnál használatos volt. 
A várfaltól a megmaradt pillérkötegig – melyen jelenleg 
Szent István szobra áll – majd onnan a quadrum észak-
nyugati sarkáig ásott kutatóárok igazolta azt a sejtést, 
hogy a Szent János Székesegyház területén ma legalább 
5–6 m. törmelékréteg fekszik. A gótikus székesegyház 
padozata 5–6 m mélyen fekszik, s csak ez alatt másfél 
méterrel bukkantunk rá a románstílű altemplom falaira, 
illetőleg boltozatára. Az altemplom padlója tehát 2–4 
méterrel mélyebben fekszik, mint az Eger-Putnoki vasút 
sínszintje. Ezen kutatóárok egy pontján leástunk 8 m 
mélyre, de mindenhol mesterségesen odahordott földré-
tegre bukkantunk. Az egri várdombnak csak északi és 

nyugati része természetes eredetű. A vár keleti oldalának 
háromnegyed részét mesterségesen töltötték fel. De még 
a legrégibb részeken is másfél m. magas kultúrréteg fek-
szik az épülettörmeléktől el nem borított várudvaron. A 
Janicsár udvar (Varkoch Kapu) és a laktanyák közötti 
útvonalon a régi várkövezet másfél-két m. mélyen fek-
szik. Míg a székesegyház quadrumának két pillérére 270 
és 330 cm mélységben ráakadtunk, a negyedik (észak-
nyugati) pillérre azonban még egy méter mélységben sem 
lehetett ráakadni. Ezen pillér a Perényi-féle templomzáró 
fal közvetlen szomszédságában volt, és ezért alapjait is 
mélyen kiszedték. (Ehhez tudni kell, hogy mikor Perényi 
Péter elfoglalta a várat – ő maga protestáns lévén – embe-
reivel nemcsak feldúlta a székesegyházat, hanem hasz-
nálhatatlanná is tette azt az ún. Szentélybástya megépíté-
sével, amivel gyakorlatilag lehetetlenné tette azt, hogy 
újból templomként funkcionáljon.  A fenti leírás két 
szempontból volt fontos, igazából leleteket csak négy 
mélységből lehetett előhozni, másrészt szükségessé vált a 
hatalmas mennyiségű törmelék eltávolítása, amit iparvá-
gány létesítésével valósítottak meg.  A kitermelt földet az 
állomásra hordták, ott ugyanis szükség volt a talajszint 
megemelésére.  

Megtalálták a románkori templom szentélyét, az ap-
szison freskómaradványok kerültek napvilágra, török 
sírokat is találtak a szentélyben.  Később szabaddá tették 
a gótikus templom főhajóját. A tatárjárás utáni átépítés 
úgy történt, hogy a régi kis románkori templomot meg-
hagyták, köré építették a nagyot, és míg az új el nem 
készült, lehetett használni a régit. A gótikus templomnál 
megtalálták azokat a hatalmas pillérkötegeket, amelyek 
ma is láthatók, az oratóriumba vezető lépcsőfeljárót, 
valamint szinte sértetlenül a sekrestye alapjait.  A legér-
tékesebb lelet az aranyozott ezüst török kupa volt, ami ma 
is az egyik legértékesebb darabja a múzeum kiállításának. 
Találtak ezen kívül fegyvereket, edényeket, kályhatöre-
dékeket. A székesegyház maradványainak feltárásában, 
illetőleg, a leletek feldolgozásában részt vett Szmrecsányi 
Miklós művészettörténész is, Szmrecsányi Lajos érsek 
unokaöccse.  

Pataki Vidor Pálosi Ervinnel, Lénárt Jánossal és ké-
sőbb Ignácz Sándorral fáradhatatlanul együtt dolgozott 
majdnem másfél évtizeden keresztül.   

Ez a feltáró munka hatalmas költségekkel járt, mely 
költségeket eleinte csak a városi tanács mutatkozott haj-
landónak magára vállalni. Ezeket az összegeket Pálosi 
Ervin járta ki. Pataki Vidor feladata az volt, hogy tudo-
mányos érvekkel győzze meg a képviselőket az ásatások 
szükségességéről. 

Sokáig minden egyéb hivatalos szerv érdeklődése 
nélkül zajlott a munka, és maguk a feltárást végző taná-
rok sem kaptak soha semmilyen anyagi ellenszolgáltatást. 
Eger város lakossága és a város, valamint a vármegye 
vezetősége „gyerekes dolognak tartotta a vár »turkálá-
sát«. Pálosit és Pataki Vidort egy kicsit hibbantnak vél-
ték.” (Pataki Vidor visszaemlékezéseiből). Problémák 
voltak magával az engedélyeztetéssel is. Nem volt pontos 
határvonal a várban a kincstár és az érsekség területe 
között. „Ha az érsekség nehezményezte (ti. az ásatást), 
erősködtünk, hogy kincstári területen dolgozunk, ha a 
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kincstár idézett perbe, az érsekséggel takaróztunk… Az 
érsekség előtt vállaltam a teljes kegyvesztettséget.” 

„A kincstári területen folyó ásatásért pedig a miskolci 
katonai parancsnokság tett ellenünk feljelentést… Kato-
nai törvényszék elé állítottak bennünket a helyszínen, s 
aligha úsztuk volna meg a dolgot, ha az egri katonai pa-
rancsnok (Herdy Béla) szépérzéke meg nem ment ben-
nünket is, az ásatásokétt is.”  

Munkájukat néhány mérnök is segítette, köztük Már-

kus János és Márkus Béla testvérpár, akik a restaurálást 
vállalták és Hevesy Sándor városi főmérnök, akinek szí-
véhez szintén közel állt a vár, és aki ezt a munkát jóval 
többnek tekintette, mint hivatali kötelezettséget. Ők sem 
kaptak semmilyen anyagi ellenszolgáltatást a munkáért.   

A finanszírozók közé később a város mellett csatlako-
zott az Országos Magyar Idegenforgalmi Tanács is. Ma-
gánszemélyektől szinte semmilyen támogatást nem lehe-
tett szerezni. Két kanonok segített: Csekó Gábor és 
Kriston Endre. Ne feledjük, hogy az 1929–33-as világ-
gazdasági válság idejében vagyunk! 

A gazdasági válság eredményeképpen 1931 végére tel-
jesen elapadtak azok az anyagi források, melyekből a vár 
ásatásait finanszírozni lehetett volna. Az erődítmény láto-
gatóinak száma is megcsappant, az eladott belépőjegyekből 
még a nyitva tartást és az őrzést sem lehetett biztosítani. 
Ezért az ásatások szüneteltek. 1932 tavaszán – amikor az 
első filléres vonatok Egerbe érkeztek – merült fel az ötlet, 
hogy helyi nevezetességek, ajándéktárgyak árusításával 
lehetne valamelyest pótolni a hiányzó pénzt. A Setétkapu 
boltíve alatt elkezdtek egri bort árulni. 1932 nyarán pedig a 
vár északi bástyájában kerámia műhelyt rendeztek be. A 
borok számára egyiptomi formájú korsókat, kancsókat, a 
Minaret kicsinyített figuráit, hamutartókat, levélnehezéke-
ket gyártottak, kiváló minőségű agyagból. Ezek a kerámia-
tárgyak rövidesen keresett termékek lettek.  … Mindenestre 
jelentős bevételeket biztosított, amelyek lehetővé tették 
az ásatások folytatását. 

Évek múlva, amikor Pataki és Pálosi eltávoztak Eger-
ből, és Lénárt újból egyedül maradt, Ignácz Sándor segít-
ségével végezte további munkáját, ami ekkorra már na-
gyobb lendületet vett, hiszen sikerült közben megterem-
teni a feltárás szerény anyagi alapjait. 

Fő művei 

Pataki Vidor két nyomtatásban megjelent művéről te-
gyünk még említést, ez a Magyar történelem (1946–48-
ban történelem tanárának óráin lediktált jegyzetei alapján 
gépiratban elkészítette és kiadta franciaországi emigráció-
jában dr. Pataky Barnabás 1983-ban – a szerk.)  és Az 

egri vár élete (Első megjelenése a Szt. Bernát gimnázium 
1933-34. évi Értesítőjében – a szerk.) 

A Magyar történelem a budai Ciszterci Gimnázium-
ban tartott előadásainak gyűjteménye. (Ebben foglalkozik 
a Kárpát-medence őstörténetével, a magyar nép őstörté-
netével, a honfoglalással, a középkorral a mohácsi vészig, 
Erdély történetével, a török hódoltsággal, a felszabadítás-
sal, Magyarország 18. századi történetével, a Rákóczi 
szabadságharccal, Mária Terézia és II. József korával, a 
reformkorral, az 1848/49-es eseményekkel, a Kiegyezés-
sel, az I. világháborúval.  Ami szinte hihetetlen: az a 
tömörség, ahogyan nem egészen kétszáz oldal terjede-

lemben ezt össze tudta foglalni úgy, hogy semmi lénye-
geset nem hagyott ki, nem hagyott nyitott kérdéseket, 
közérthető stílusban foglalta össze népünk csaknem ezer 
éves történetét. 

Az egri vár története több helyen is megjelent, ezek 
közül a legfajsúlyosabb kiadvány a Heves megye műem-
lékei c. topográfia. (A vár – Történeti áttekintés  Heves 

megye műemlékei II. 59–75 o.– a szerk.) Az írás az alábbi 
fejezetekre tagolódik: Az őskor,  a középkori vár,  Vi-
szontagságos idők (Mohács, az ország három részre sza-
kadása, a Perényi korszak), Dobó vára (1548-15529) 
Restauráció (1553-1568), Újjáépítés (1669-1595) A török 
uralom alatt (1596-1687),  A rombolás útján (1687-1826) 
Az egri vár kultusza (1827-1934).  

Pataki Vidornak nagyon sokat köszönhet az egri vár.  
 

Mindennapjai 

A napirendje a következő volt: kora reggel zsolozs-
mázott, misézett. Délelőtt tanított. Magyar órán is, törté-
nelem órán is óravázlatból. Ezek kis cédulák voltak, na-
gyon apró betűkkel teleírva. Mindkettőhöz hozzá kellett 
állandóan olvasni. Amit kellett, azt lediktálta. Az évszá-
mokat kegyetlenül megkövetelte. „Fiaim, – mondogatta – 
az évszámot belépőjegyek a történelem színházába”. 
Egyik diákja erről a mondásáról karikatúrát rajzolt: egy 
cirkusz pénztárában Vidor atya ül, akinek évszámokkal 
fizetnek a belépők.  

Délután a várban látjuk: megtekinti az aznapi ásatás 
eredményét. Az önkéntes nagycserkészek, joghallgatók, 
fizetett napszámosok már újságolják neki, hogy mit talál-
tak, mit hogyan hagytak, mihez nem mertek hozzányúlni: 
„a Tanár úr jöjjön és nézze meg!” A leleteket elkülönítet-
te, osztályozta, és ha tudta, azonnal datálta. Ha nem, 
akkor lerajzolta, mert este folytatódott szobájában a mun-
ka: mi lehet, és milyen korból való?  Az óravázlatokat is 
el kellett készítenie.  

Péntek este Pestre utazott, és szombat-vasárnap-
hétfőn a Műegyetem könyvtárában (kapott hozzá kulcsot, 
annyira becsülték) olvasta a középkori-újkori építészet és 
várépítészet szakkönyveit. 

A levelezést sem hagyhatta abba: magánlevelek, kül-
földi utazási irodák érdeklődése, folyamodványok harc az 
OTI-val (akkori betegbiztosító társaság), harc az érsek-
séggel és főképpen állandó kérincsélés érsektől a Műem-
lékek Országos Tanácsáig pénzért, ami nélkül sem hábo-
rú, sem ásatás nem lehetséges… 

A tanárember alig várja a nyarat, hogy egy kicsit ki-
fújja magát. Ő nyaranta Európa levéltárait bújta, termé-
szetesen saját pénzén, amit egész évi fizetéséből tett félre 
(Bécs, München, Karlsruhe, Párizs, London, Salamanca), 
és kereste az egri vár tervezési rajzait, és általában a vár-
építések rajzait, levéltári emlékeit. 

Az ásatásokat nagycserkészekkel és joghallgatókkal 
kezdte, ezek „munkaideje” azonban tanulmányaik miatt 
erősen korlátozott volt. Önkéntelenül a szegényebb föld-
műves népből kellett napszámosokat toborozni. Nem 
csalódott bennük! Többször kifejezte, hogy ők a legmeg-
bízhatóbbak.   

A munkás, de igen szép egri éveket egy csapásra befe-
jezte az áthelyezés. 1938-ban Budára került tanárnak. 
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Hogy mi ment végbe benne, csak elgondolni lehet, de a 
tény: letette a „csákányt-lapátot” és szó nélkül engedel-
meskedett. Mégis hamarosan megbarátkozott új tanítvá-
nyaival, emellett ő kezelte a rend könyvtárát. Később a 
gimnázium igazgatóhelyettese és a dolgozók gimnáziu-
mának tanára lett. A rend budai gimnáziumában tanított 
1938-tól az államosításig: 1948-ig. Szűk tíz év. Köteles-
ségtudó ember volt, és a kötelesség teljesítése meghozta 
lelke nyugalmát. „Kicsiket” itt sem tanított, Egerben sem. 
Úgy látszik, hogy ő a kamasz korosztályt szerette, még-
pedig – igaz, férfiasan – de nagyon. Jó néhány tanítványa 
félt tőle, mert igen szigorú volt. Tanítványainak mondása: 
„Mi nem félünk senkitől, csak az Istentől és Patakitól!” 
Hozzáfűzték azonban a folytatást: „Ha Pataki a tűzbe 
megy, mi akkor is megyünk utána!” Mindent megtett a 
gyerekeiért, és ezt tanítványai nagyon jól tudták! Az 
egyik tanár kikotyogta, hogy mi történt a negyedévi kon-
ferencián (akkoriban ilyen is volt). A tanári kar iszonya-
tos dolgokat hozott fel Vidor atya osztálya ellen, ami 
nagyjából, de csak nagyjából igaz is volt. Az igazgató 
kérdésére Vidor atya csak ennyit válaszolt: „Hát nem 
tudom, mi bajuk a tanár uraknak az én osztályommal, 
mert mindig olyan az osztály, amilyen a tanár. Nálam 
soha nem pimaszok!” Ezt bizony fociban így hívják: 
„kemény szerelés”. 

Budán is megtalálta azt a témát, mely a tudományos 
munka iránti igényét kielégítette: kutatta a péterváradi 
ciszterciek kelenföldi szerepét és a budai vár középkori 
történetét.  A háború azonban elvitte nemcsak a könyvtá-
rát, hanem az évek alatt készült jegyzeteit is. 1948-ban 
búcsúznia kellett a tanítástól, 1950-ben pedig a rendház-
tól is. Egy igen kisméretű személyzeti szobában lakott 
élete végéig albérlőként. A lelkipásztori munka mellett 
levéltárakban töltötte az idejét, a levéltári kutatás most a 
kenyérkeresetévé vált. 13 éven keresztül nyitáskor első-
ként érkezett az Országos Levéltárba, ahol hat órát dolgo-
zott néhány cigarettaszünetet beiktatva. Háromkor haza-
ment, megebédelt, majd elindult a kórházakba, ahol bete-
geket látogatott. Az Országos Levéltárban a következő 
intézmények, illetve tudósok számára végzett kutatómun-
kát: A Zsigmond-kori oklevéltárban Mályusz Elemérnek 
dolgozott, majd Győrffy György számára az Árpád-kori 
Magyarország történeti földrajzát kutatta. De dolgozott a 
Néprajzi Múzeumnak, a Földrajztudományi Kutatócso-
portnak, a Geodéziai és Térképészeti Társaságnak, a 
Művészettörténeti Dokumentációs Központnak, a Magyar 
Tudományos Akadémiának, az Országos Műemléki Fel-
ügyelőségnek. Gyakran végzett családtörténeti kutatáso-
kat is. Tavaszonként ellátogatott Egerbe, hogy megnézze 
az ásatások beindítását. Nyaranta Pécsre ment, hasonló 
céllal. Csaknem minden évben meghívták volt diákjai.  

Anyagiakban mindig igénytelen volt. Összegyűjtött 
pénzecskéjét mások megsegítésére fordította. 70 éves 
kora körül érezni kezdte, hogy hanyatlik az egészsége.  
Többször is megírta végrendeletét, egri földben akart 
nyugodni. Élete utolsó heteiben régi vágya teljesült, meg-
látogatta Amerikában lévő rendtársait, hazatérése után öt 
nappal lett rosszul és néhány nap múlva a kórházban 
meghalt. Az egri Hatvan temetőben van a sírja. Tanítvá-

nyai ezzel a mondattal búcsúztak tőle: „Vale, Magister 
Optime” – Isten veled, Te legjobb Tanítómester! 

Az ember kutatja a titkát: irtózatosan szigorú, és még-
is tűzbe mennének érte diákjai? Mindenesetre úgy látszik, 
hogy a szigorúság mögött nem pedagógiai csalafintasá-
got, hanem a rábízottakért dobogó meleg szívet tapasztal-
tak meg diákjai, olyan szívet, ami értük élt. Ő valóban 
„ifjú szívekben élt”! És él ma is, mert a Budán  1944-ben 
érettségizett diákjai minden hónapban összejönnek „Pata-
ki-estre”. Jézus szava: „Gyümölcseikről ismeritek fel 
őket…” (Mt 7,17). Egyik tanítványa, a nemrégiben el-
hunyt Bakó Ferenc néprajztudós írja: „Számomra az 
iskolában eltöltött nyolc év tanárai közül Pataki Vidor 
atya adta a legtöbbet, az ő óráit élveztem a legjobban… 
Eszménykép volt legtöbbünk számára.” 

Ma is elgondolkodtató az, amit a gyászbeszédben 
mondtak róla: „Szilárd kő volt a társadalmunk épületé-
ben. Életét mindenben a hűség jellemezte: hűség család-
jához és rokonaihoz, hűség a rendtársaihoz és diákjaihoz, 
hűség barátaihoz és munkatársaihoz, hűség minden kö-
zösséghez, amelyhez tartozott. De hű volt a helyekhez is, 
amelyek életét alakították: Pécshez, Egerhez, Budához, és 
hű volt a feladatokhoz is, amelyeknek életét szentelte. Ez 
volt a tanítás és nevelés, a magyar múlt kutatása, szenve-
dő, magukra maradt emberek bátorítása.” 

 

1973. szeptember végén, a  franciaországi Eteaux-ban 
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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 egy élő tagjáról tudunk. Szeretettel köszöntjük vitéz Fluck Gusztáv (Glenunga, 

Ausztrália) diáktársainkat.  
 

Osztályfőnökeik voltak: Baksa Kristóf (I–VI.), dr. Palos Bernardin  (VII–VIII.) 

 
(A tablón látható tanárok: dr. Palos Bernardin oszt. f., dr. Kürti Menyhért igazgató, Baksa Kristóf oszt. f., 
   alsó sor: dr. László Vince, Erdélyi Guidó, vitéz Rédei Gerő, Károly [Peszeszér] Asztrik 
 

Tanáraik voltak: 
 

   Ciszterciek: 
Baksa Kristóf  magyar I–II., latin I–VII.,  
   történelem III–VII., földrajz VII. 
Erdélyi Guidó  történelem VIII. 
Evetovics Kunó dr.  hittan I–III. 
Kürti Menyhért dr.  filozófia VIII. 
László Vincze dr. latin VIII. 
Mészáros Ervin  természetrajz I–II., IV–VI.,földrajz I–III. 
Palos Bernardin dr.  magyar VII–VIII., német VII–VIII. 
Pataki Vidor dr.  magyar III–V. 
Peszeszér Asztrik  matematika II–VIII., fizika VII–VIII. 
Rássy Paulin   ének I–II. 
vitéz Rédey Gerő  görög VI–VIII. 
Richter Mátyás  német VI. 
 

 
Sánta Olivér dr.  görög V. 
Szekeres Fábián  német IV–V. 
Tóth János dr.  hittan IV–VIII. 
Unger Barnabás dr.  német II–III., francia V–VIII. 
Varga Bennó   fizika III., földrajz IV.,  
   egészségtan VII–VIII 
 
 
   Világiak: 
Ócsvár Géza.  rajz IV., gyorsírás V 

vitéz Szabó Ferenc testnevelés I–VIII. 
Troján Alfonz  matematika I., rajz I.–IV. 

 
* * * 
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A 70 éve érettségizett osztálynak öt élő tagjáról tudunk: Bajka Imre (Budapest), Dániel Ernő (Thornhill, Kana-
da), Hajnal Endre dr. (Budapest) Komáry Endre dr. (Eger), László Ferenc dr. (Budapest). Lénárt Zoltán (Mis-
kolc) 

 
Osztályfőnökeik voltak: Tóth Tasziló (I.), Erdélyi Guidó (II–VIII.).  
 

 
Tanáraik voltak: 

 

   Ciszterciek: 
Baghy Osvát  latin II–IV., magyar V–VIII.  
Erdélyi Guidó  földrajz II–IV., VII., történelem III–VIII. 
Gonda Keresztély görög V., francia VII. 
László Vincze dr. magyar II., német II. 
Mészáros Ervin földrajz I., természetrajz I. 
Palos Bernardin dr. magyar IV., német IV., hittan VIII., 
   filozófia VIII. 
Pataki Vidor dr. magyar III. 
Rássy Paulin  ének I–II., matematika II–VIII., 
   fizika III., VII–VIII. 
Révész Amadé dr. francia VIII. 
Sántha Olivér dr. görög VI. 
Tobákos Kilit  görög VII–VIII. 
Tóth János  hittan I–VII. 
Tóth Tasziló  magyar I., latin I. 
Unger Barnabás dr. német III. 

Varga Bennó  természetrajz IV–VI. 
Vajk (Wáger) Atanáz latin V–VIII., német V–VIII. 
 
 
 
   Világiak: 
Divínyi Mihály magyar II  
Kerekes Sándor francia VI. 
Ócsvár Géza  matematika I., rajz I–IV.,  
   gyorsírás IV–V.,  
Oltai Rudolf  testnevelés VI.–VII. 
Sziklai Árpád dr. egészségtan VII–VIII. 
Takács Tibor dr. francia V.  
vitéz Szabó Ferenc testnevelés I–V.,VIII. 
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A 65 éve érettségizettek közül a következő, ma élő diáktársainkról tudunk: Arnótfalvy Barnabás (Budapest), Betes Béla 
(Sopron), Bóta László (Eger), Fülöp Tamás (Győr), Hargitai (Gruber) Emil (Budapest), Madaras Sándor  (Eger), Molnár 
Béla (Miskolc), Póta György (Budapest), Törő Béla (Miskolc). Akik több éven keresztül együtt jártak, de nem érettségiztek 
az osztállyal: Bérces (Bakaisz) István (Veszprém), Gazda Géza (Budapest), Kocska Lóránt (Debrecen), Mohi Sándor 
(Schweinfurt, Németország) 

 

Osztályfőnökeik voltak: Varga Bennó (I–VI.), Károly Asztrik (VII–VIII.) 
 

 

 

Tanáraik voltak: 
 

   Ciszterciek: 
Ágoston Julián dr. magyar I., III., VII.  
Baghy Osvát  latin II., magyar IV–VIII. 
Bartók Egyed dr. történelem VI–VII., latin VII–VIII. 
Falubíró Győző ének I–III., történelem II–V. 
Gonda Keresztély latin I. 
Hegyi Kapisztrán történelem VIII., gazdaságtan VIII. 
Hodász Erik  hittan VIII. 
Kádár Antal  matematika I–II. 
Károly Asztrik matematika III–VI., VII–VIII., fizika III.,
   VII–VIII., honvédelmi ism. VI. 
Kerekes Károly görög VIII. 
Lékai Lajos dr. történelem VI., filozófia VIII., ének VIII. 
Rássy Paulin  mennyiségtan, és fizika VII.  
vitéz Rédey Gerő latin II–VII., görög V–VII. 
Révész Amadé dr. francia V–VIII., görög VII.  
Szabó Tihamér hittan IV–VII. 
Tóth János dr. hittan I–II. 
Vajk Atanáz  német IV., VII. 
Varga Bennó  földrajz I–II., VII., természetrajz I–V., 
   hittan III., vegytan VI., gazdaságtan VI. 

 
 
 
 
   Világiak: 
Horányi Károly magyar II. 
Habis György dr. német IV–VIII. 
Hamza Tibor  rajz VII. 
Herczeg Antal német III.   
Kovács Gergely magyar II. 
Ócsvár Géza  rajz I–IV.,VII–VIII.,   
  szépírás I., gyorsírás IV., honv. ism. V. 
Oltai Rudolf  testnevelés I–II. 
Rédei Rezső  testnevelés IV–VIII. 
v. Somlay Mihály dr.  német III.  
vitéz Szabó Ferenc, testnevelés III. 
Sziklay Árpád dr. egészségtan IV., VIII. 
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Beszámolók a 2011. 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 
 

62 évesek – (1941–1949) – Barátainkkal ebben az évben is elhatároztuk, hogy a gyérülő létszám ellenére is meg-
rendezzük a szokásos találkozónkat. Időpontjául a közvélemény szerint május 21-ét választottuk, mely időpont a vélet-
len szeszélye folytán nem a legszerencsésebbnek bizonyult… Az eredeti elképzelés szerint a szokásos programot kép-
zeltük el: Találkozás a Dobó téren, tisztelgés tanáraink és halott barátaink előtt a minorita altemplomban nyugvó szere-
tett osztályfőnökünk, dr. Habis György tanár úr sírjánál. Ezután egy „diákmise” a ciszterci templomban, látogatás és 
beszélgetés a gimnáziumban, ebéd a szomszédos étteremben, baráti ölelés és várakozás a következő évi találkozóra. 

Szinte utolsó pillanatban jutott tudomásunkra, hogy a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium is hasonló időpontra egy 
össz-diáktalálkozót szervez az intézet minden diákjának, melyet összekötöttek dr. Pataki Vidor volt ciszterci tanár, 
neves várkutató munkásságának megemlékezésére és kitüntetésére. Ezen az összejövetelen a Rend, a város és a gimná-
zium prominens képviselői vettek részt és nívós kultúrműsorral emelték az ünnepség színvonalát.  

Mivel a mi osztálytalálkozónk résztvevőinek legnagyobb része nem Egerben lakik, sajnálatosan csak késve érkez-
tünk a városba, így csatlakozni is nehezen tudtunk a nagyszabású ünnepséghez. A 9 órai szentmisére is csak néhányan 
és késve érkeztünk, de örömünkre szolgált, hogy köszönthettük Hervay Levente OCist. régi tanárunkat, valamint Habis 
tanár úr kedves feleségét, Magda asszonyt. 

A találkozóra érkezettek ezután megcsodáltuk a nagyon szép állapotba hozott épületet, a kétszintes tornatermet, a 
régi tablókat, majd a régi II. osztály tantermébe mentünk, ahol felelevenítettük régi emlékeinket. 

A találkozón részt vettek: v. Botár Sándor, Bene István, Böjthe László és felesége Magdika, Fecske László, Kékesy 

Tibor és felesége Incike, Kovács Jenő, Lakatos István, Nickl Károly, Póta Béla, Szalmási Pál, Szedlacsek József, Szé-

kely György és Szemző Gyula. Egészségi okkal kimentették magukat: Gyulai György, Homonnay Tibor, Fikár László, 

Kovács Géza, Molnár László, Pozder Miklós, Tanyi László, Zsurkai János, Veres Árpád. Reméljük jövőre mindenki 
eljön. 

Időnként fellátogattunk a közös nagy ünnepségre, majd egy óra körül átmentünk a Szanthofer étterembe. Reméljük, 
a szerény esemény emlékét mindenki megőrzi és szeretettel gondolunk az együtt létre. 

A beszámolót összeállította: Póta Béla 

_____________ 
 

60 évesek – (1943–1951) – A többet soha nem ismétlődő 60 éves találkozónkat június 18-án tartottuk. A Szent Ber-
nát Ciszterci Templomba közös misére jöttünk össze. A szentmisét együtt celebrálták Jéger Károly pápai prelátus, ka-
nonok, Hervay Levente OCist tanár úr és Papp Endre nyugalmazott plébános. Dr. Kilián István osztálytársunk minist-
rált. 

Jéger Károly prédikációban felidézte a régi időket, amikor naponta láthattuk, amint ciszterci tanáraink egy vastag 
imakönyvvel mentek a kápolnába, vagy az orgonásba imádkozni. A járatosak tudták, hogy ez a breviárium. Mikor pap 
lettem, az egyház rám bízta a napi imádkozás kötelezettségét. Elszaladt feledtünk az élet, fiatal koromban csak a köte-
lesség sietségével imádkoztam a sorokat. Az öregembernek már több ideje van az istenes dolgokra. Amikor a megtiszte-
lő feladatot kaptam, hogy beszéljek a 60. találkozó miséjén a 70. zsoltár volt a soron, amit az idős Dávidnak tulajdoní-
tanak a biblikusok. Az öregedő aggastyán címet adták a zsoltárnak: 

„Öreg koromra ne hagyj el engem Uram!”– így hangzik a zsoltár egy sora. A babiloni fogságban is nagy vigasztalá-
sa volt a választott népnek. 

Megöregedtünk, többen megözvegyültek, sokan már elmentek. Közelmúltban ketten is. Nehezebbek lettek egyedül a 
terhek. 

Ágoston Julián megtanított az irodalom szeretetére, többször veszem kezembe Arany János kötetét az Őszikéket. 
„Az életet már megjártam, / Többnyire csak gyalog jártam, / Gyalog bizon’... / Legfölebb ha omnibuszon. // … Ha egy 
úri lócsiszárral / Találkoztam, s bevert sárral: / Nem pöröltem, – / Félreálltam, letöröltem. …” 

A szentmisén imádkoztunk elhunyt tanárainkért, akiket Kilián Pista felsorolt: dr. Hegyi Kapisztrán, dr. Ágoston Ju-

lián, Károly Asztrik, Bartók Egyed és a többiekre. 
Papp Endre név szerint emlékezett 34 elhunyt osztálytársunkra, az ez évben elhunyt Kádár Jánosra és Valuch Istvánra. 
Mise után átsétáltunk a régi rendház, ma kollégium éttermébe, beszélgetésre és ebédre. 
Nagyöröm ért bennünket: két 60 éve nem látott osztálytársunk is megtisztelte találkozónkat: dr. G. J. Sanders (Sza-

kács Gyula) Ausztráliából és Szabó Bálint Gödöllőről. 
A találkozón jelen voltak: Bartha István és felesége, Bogdán Kálmán és felesége, Demeter László, Gődl Károly, dr. 

Jobbágy Aladár, Kárpáti Jenő és felesége, dr. Kilián István és felesége, leánya Hedvig, Kovács b. István és felesége, 
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Magyari Béla, Papp Endre, Pap Dezső, Petróczki Károly és felesége, dr. Szakács Gyula és felesége, Szabó Bálint, 

Tilless Béla és felesége. 
Az ebédlőben Kilián Pista köszöntötte a megjelenteket, külön üdvözölte a 60 éve nem látott osztálytársainkat. 

Tilless Béla dr. Ágoston Julián osztályfőnökünkről emlékezett meg, majd felesége, Ágnes asszony elszavalta Valahon-
nan fényüzenet című versét. 

Hervay tanár úr vezetésével átmentünk az iskolába, ahol megkoszorúztuk Osztályfőnökünk arcképét. Itt Kilián Pista 
emlékeztetett életútjára, és Tilless Ágnes asszony Emléksorok című verséből szavalt. 

Jéger Karcsiék a nagypénteken elhunyt Valuch Pista osztálytársunk sírját koszorúzták meg a Ferencesek altemplo-
mában. 

Hírt adtak magunkról, de rossz egészségi állapotuk miatt nem tudtak eljönni a találkozóra: dr. Csányi László, 

Czapek József, dr. Csikváry István, Deák Sándor, Gulyás Andor, Kakuk Mátyás, Kocsis Antal, Kristóf László, dr. Rácz 

László, Ujvári Ernő, Vargha László, Varga Pál. 

Családi okok miatt maradtak távol: Bene Attila, Rozgonyi László. Nagy Dénes nem jelezte távolmaradásának okát. 
A távolmaradók mindegyike közölte: gondolatban velünk vannak, szeretettel gondolnak az iskolában eltöltött esz-

tendőkre, mely mindnyájunk számára felejthetetlen marad. és mindenkinek jó egészséget kívánnak a hátralevő évekre. 
Régi szokásunknak megfelelően elénekeltük az asztali áldást, majd elfogyasztottuk a finom ebédet. Borozgatás és jó 

ízű beszélgetés után 16 órakor átmentünk a Forrás Szabadidő Központba, ahol Tilless Béla képzőművész osztálytársunk 
kiállításának volt a megnyitója. Megcsodáltuk a szép grafikai és térplasztikai munkáit. 

Úgy határoztunk, a jövőben minden év júniusának második vasárnapján találkozunk a ciszterci templom 10 órás mi-
séjén, mely után az iskolában, vagy egy közeli vendéglőben elbeszélgetünk. Adja Isten, hogy még sokáig így legyen. 
 

Jéger Károly és v. Bartha István 

––––––––––––––––––––– 
 

 

LEVELEK – � – TELEFONOK – ℡ – E-MAILEK – � 
 

Az Egri Fehér/Fekete 2011. évi húsvéti számát for-
gatva jó érzés töltött el a tiszteletteljes, sőt rajongó visz-
szaemlékezéseket olvasva. Olyan nagyszerű egykori 
tanárokról olvashattam, akiknek neve megőrződött a 
késői korokra is. 

Többen voltak olyanok, akik a nevelés-oktatás mellett 
tudományos tevékenységet folytattak. Róluk utca is van 
elnevezve, melyen végighaladva újból emlékezhetünk 
rájuk és a Ciszterci Rendre, melynek tagjai voltak. 

Azonban forgandó az idő kereke. a daliás szép idők 
tovatűntek. Következett a szétszóratás ideje az egyház 
számára. Minden történelmi kornak megvannak a nagy 
alakjai. Ilyen volt Debreczeni Sixtus atya. 

Amikor Egerbe került plébánosnak, a volt ciszterciek 
templomából rövid időn belül olyan plébániát alakított ki, 
ahol idős és fiatal, egyszerű kétkezi munkás és magasan 
képzett értelmiségi otthonra lelt. Működése idején a 
templom minden zegét-zugát kitakarította. Kibérelt egy 
tűzoltó létrát, hogy a magasabb részeket is elérjék. Ezen 
létra segítségével érték el az oratóriumot is, melynek a 
rendház felé nyíló ajtaját az állam befalaztatta. Sixtus 
atya maga ment fel a létrán, hogy kimentse a benn maradt 
ingóságokat. Fűthetővé tette a templomot, ami abban az 
időben valóban forradalmi újításnak számított! 

A hívek csodálkozása és lelkesedése határtalan volt. 
Akkoriban tömve volt a templom szentmisék alkalmából! 
No nem csupán a fűtés miatt! Tele volt azért is, mert ebben 
a templomban korábban nem tapasztalt pasztorációs mun-
ka indult el! Egy-egy ünnepre feltűntek a már 
szétszóratásban élő fiatal, frissen felszentelt rendtagok. 

Ezekben az években olyan mélyen szántó beszédeket, 
elmélkedéseket hallottunk, amilyenekre itt Budapesten is 
ritkán volt alkalmunk.  

Ez volt az az időpont, amikor a férfiak helyére lányok, 
asszonyok léptek. Kántorok, harangozók, sekrestyések 
sőt ministránsok is nők voltak! 

Akkoriban kerültem közelebbi kapcsolatba a temp-
lomhoz, így Sixtus atyához. 
Ő hozta létre és mindvégig segítette, lelkesítette és 

támogatta az énekkart. Akkoriban minden vasárnap és 
ünnepnek a 10 órai miséjén énekkar szolgált. Sok szép 
élmény, barátság, szerelem fűződik az énekkarhoz. 

Noha ez csak egy egyszerű, egynemű kórus volt, de 
ezen belül nagymamák, fiatal mamák, lányok és kislány-
ok jártak ide énekelni.  Mise után a templom előtt várták 
a lányokat a soros udvarlók, vagy ifjú férjek. Így aztán 
vannak szép élmények, amelyekre jó szívvel emlékezünk 
vissza a nagyon nehéz idők ellenére is. 

Sixtus atya szerette a fiatalságot és mindenben támo-
gatta kezdeményezéseinket. Felejthetetlen volt az egyik 
karácsonyi, árusítással egybekötött betlehem-kiállítás. 
Örömmel dolgoztunk rajta, szakszerű irányítás mellett. A 
béke szigetének számított a templom, ahová boldogan 
jártak az emberek. 

Sokan aggódtak Sixtus atyáért, mert féltették a várha-
tó megtorlástól! Ő maga is számított valamilyen, a sze-
mélyét érhető támadásra, amiről azonban nem beszélt 
soha. Lelkes lelkipásztori munkájának „jutalmául” fel-
mentették az egyházi szolgálat alól. Amikor pedig áldo-
zatul esett a megtorló hatalomnak, részvét és félelem 
töltötte el a várost. 

Jöttek újabb plébánosok, akik ugyancsak szívvel-
lélekkel szolgálták a híveket. 

Az azonban egy másik történet. 
 

Koncz Attiláné Maróti Klára 
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hírek...hírek...hírek... 
 

•  DR. PISÁKNÉ BALOG ÉVA igazgatóasszonytól, aki 1999 
szeptemberétől 11 éven át volt az intézet vezetője, a tanévzáró ünnepen az 
egri bazilikában búcsúztak el a Gárdonyi Gimnázium tanulói, a tanári kar a 
tanévzáró értekezleten köszönt el tőle.  

Egy minden részében leromlott épület, életveszélyes fűtési-, víz- és elekt-
romos rendszer, amit munkája kezdetén a szocializmus hagyatékaként átvett. 
Működése alatt minden részében megújult az iskola és ragyogó új létesítmé-
nyek – díszterem, hatalmas tornacsarnok – készültek. 

„Megerősítette a keresztény értékeket az iskolában, lelki napot, imaórát 
szervezett. Testvérkapcsolatot épített ki németországi és lengyelországi isko-
lákkal, valamint az angol kapcsolatot továbbra is fenntartotta. Nevéhez köt-
hető a 8 osztályos képzés, a nyelvi előkészítő, valamint a 0. évfolyam beve-
zetése is” – mondotta a búcsúzáskor az iskola egy diákja. 

„Ha bejön valaki a Gárdonyi gimnázium csodálatos belső kertjébe, a boltíves folyosókra, azt fogja érezni, hogy ott a 
falak is beszélnek és üzennek, és közvetítik azt a szellemiséget, amit ott a ciszterciek kifejtettek” – hallottuk szavait az 
egri Szent István rádióban…  

A ciszterci öregdiákok is újra otthon érzik magukat az iskola patinás épületében. Köszönik igazgatóasszonynak az 
ifjúság nevelésében végzett áldozatos munkáját és a mindig megértő figyelmet, a segítő jóakaratot amit diákszövetsé-
günknek nyújtott. Isten segítse további életében! 

Az iskola új igazgatójának Sixtus apátúr 2011. augusztus 1-jétől Varga B. János oktatási igazgatóhelyettest nevezte ki. 
––––––––––––––––––––––––– 

•  VERES ÁRPÁD érseki tanácsos, pápai prelátus, diákszövetségünk elnöke egészségi állapotára tekintettel 
felmentését kérte a Szent Bernát templom templomigazgatói feladatai alól. – Az egri Szent Bernát-templomban 2011. 
július 17-én, vasárnap reggel 8 órai mise után a hívek elbúcsúztatták Veres Árpád atyát. A misét Hugyecz János prefek-
tus atya celebrálta, koncelebrált Veres Árpád atya, a Szent Bernát-templom leköszönő igazgatója.  

A prefektus atya bejelentette, hogy a közelmúltban Dékány Árpád Sixtus zirci apát felkereste dr. Ternyák Csaba egri 
érsek atyát. Jelezte, hogy sajnos továbbra sem tud küldeni ciszterci atyát a Szent Bernát-templom szolgálatának ellátásá-
ra, ezért kérte, hogy legyen segítségére és jelöljön ki egy atyát, aki a templomigazgatói feladatokat ellátja. A választás 
Hugyecz János prefektus atyára esett, aki ez alkalommal megköszönte Veres Árpád atya odaadó, lelkiismeretes temp-
lomi szolgálatát és Isten áldását kérte további életére.  

Ezt követően a hívek képviseletében Fábián Zsuzsanna ciszterci obláta saját versével búcsúzott Veres Árpád atyától.  
Végezetül dr. Pisákné Balogh Éva, az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium leköszönő igazgatója köszönte meg 

Veres Árpád atyának a gimnázium tantestületéért, diákjaiért végzett munkáját, megköszönte a reggeli osztálymiséket, a 
tantestületnek nyújtott hasznos útravalóit, megköszönte szelíd mosolyát és töretlen akaratát Isten szolgálatában.  

A hívek hosszú sora kézfogással búcsúzott Veres Árpád atyától.  
      Köszönjük Veres Árpád atya!           (dr. Pisákné Balogh Éva) 

––––––––––––––––––––––––– 

Fábián Zsuzsanna köszöntő verséből: 
 

Mi hívek is hálát adunk  
Istennek Árpád atyáért:  
hőségben és télben-fagyban  
végzett hű szolgálatáért. 

Köszönjük a szentmiséket,  
Gyóntatást és imádságot.  
Köszönjük, hogy mindenkinek  
mindig rendelkezésére állott. 

Kérjük Istent, adjon erőt  
eztán is szolgálatra,  
életében vezesse és  
oltalmazza a Szűzanya! 

Árpád atya válaszul a köszöntésekre elmondotta, hogy már ciszterci diákként is nagyon szerette a „mi templomunkat”. 
Az orosz hadifogság idején sóvárogva gondolt arra, hogy fogja-e még látni valaha a csodálatos oltárokat. Az isteni gondvi-
selés jóvoltából hazatérve mint pap és lelkipásztor szolgálhatta Istent és a híveket a mi templomunkban. Köszöni a hívek 
ragaszkodását, szeretetét, imáit, és kéri fogadják szeretettel Hunyecz János atyát és segítség szolgálatában.  

Hugyecz János atya, aki templomigazgatói kinevezést kapott az egri Szent Bernát templomba 1975-ben született 
váci egyházmegyés, 2008 augusztusa óta az Egri Érseki Papnevelő Intézet prefektusa.        (Fábián Zsuzsanna) 

––––––––––––––––––––––––– 

•  „SZÁMON TARTVA” címen nyílt kiállítás június 10-én a kommunista terror pap áldozatainak – többek 
között Endrédy Vendel apátúr, Debreceni Sixtus, templomunk mártír halált halt ciszterci plébánosa – hagyatékából 
Egerben, a Kossuth Lajos utca 6. sz. alatti volt Vagner kanonoki házban. A kiállítás október 10-ig tekinthető meg.  

––––––––––––––––––––––––– 

•  BRÜCKNER ÁKOS ELŐD OCist atyát, a budai szentimre-városi ciszterci plébánia plébánosát Sixtus zirci 
apátúr kérésére Erdő Péter budapest-esztergomi bíboros érsek június 30-i hatállyal felmentette. Ezentúl Székesfehérváron a 
ciszterci templom plébánosaként szolgálja Rendjét. Budapesten élő egri ciszterci öregdiákok is jól ismerték Előd atyát, ki 
mindig szerető segítséggel támogatta kis közösségünket. Isten áldása kísérje munkáját! 

––––––––––––––––––––––––– 

•  KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT! Faluhelyi (Fischer) János (34) Wiesbaden, (Németország) – 
200 euró, Szpolecsnyik Sándor (47) Szepsi (Moldava n. B., Szlovákia) – 10 000 Ft, Kékesi György (44) Toronto (Kana-
da) – 22 000 Ft, Kádár István (48) Terra Linda, CA (USA) – 15 000 Ft, Kalapos József (44) Nyíregyháza – 20 000 Ft. 

––––––––––––––––––––––––– 

•  AZ EGRI FEHÉR/FEKETE − Interneten a www.uj.ciszterciekegerben.hu/ honlapon található  Gimnázi-
um 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. 



24 Egri FEHÉR/FEKETE 2011. VENI SANCTE 

•  ZIRCI HÍREK 
HERVAY FERENC LEVENTE ATYA Széchényi Ferenc-
díjat kapott több évtizedes közgyűjteményi munkájáért. A Szépművé-
szeti Múzeum Barokk termében 2011. augusztus 19-én Réthelyi Miklós 
nemzeti erőforrás miniszter adta át a díjat.  

Levente atya 1940 óta készíti az egyetemes ciszterci rend adattárát, 
mely a rend minden monostorát magába foglalja. A kézirat jelenleg kb. 
4000 oldalon több, mint 1000 monostort dolgoz fel. 

1963-tól a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárban a régi magyar nyomtatványok kutatásán 
dolgozott. 1976-tól az OSZK tudományos főmunkatársa lett, 1981-ben 
vonult nyugdíjba. 1975-től a magyar egyháztörténeten belül minden 
szerzetesrend középkori történetének feldolgozását is célul tűzte ki. A 
témában számos publikáció, cikk jelent meg. 1998-tól a Zirci Apátság 
Újkönyvtárának könyvtárosa. 

Széchényi Ferenc-díj a közgyűjteményi (könyvtári, levéltári, múzeu-
mi) szakterületen dolgozó azon szakembereknek adományozható állami 
kitüntetés, akik magas színvonalú elméleti vagy gyakorlati tevékenysé-
gükkel, új módszerek kidolgozásával és azok alkalmazásával szolgálták 
szakmájukat. 

* * * 

A ZIRCI APÁTSÁGI BAZILIKÁBAN, 2011. augusztus 
19-én Szent Bernát atyánk ünnepén Köveshegyi Rajnald atya pap-
pá szentelésének 70. és Keszthelyi Vazul atya pappá szentelésének 
60. évfordulóját ünnepelte.  

Az ünnepi szentmisében emlékeztek meg Bácskai Keve és 
Trimmer Iván atyák pappá szentelésének 60. évfordulójáról, ők 
betegség miatt nem tudtak a közösséggel együtt ünnepelni. 

Az ünnepi szentmisében Rábaközy Bálint Benedek testvér letet-
te első fogadalmát, majd Nagy Lénárd testvér megújította ideigle-
nes fogadalmát. 

* * * 

DR. BÁN ZOLTÁN ELIZEUS atyának Zirc város önkor-
mányzata 2011. augusztus 20-án a ünnepség keretében a város 
érdekében kifejtett, kimagasló tevékenységéért megbecsülése és 
tisztelete jeléül a Zirc Város Díszpolgára címet adományozta. 

(kép és szöveg: www.ocist.hu)  

___________________________________________________________________________ 

 
 

H A L O T T A I N K 
Herendi János 1943-ban érettségizett diáktársunkat a háború vihara Ausztráliába sodorta. Az ausztráliai magyarság 

egyik legaktívabb tagja volt, szervezője a sokszínű – a magyarságot összetartó – egyesületi életnek. Egyik ismerőse 
különösen a cserkészet terén végzett munkásságát emelte ki. „… Alkonyodik emigrációnk napja, akár beismerjük, akár 
nem – már közeledik a látóhatárhoz, … de mindaddig, míg le nem bukik, maradjunk aktívan és büszkén magyarok”. 
Egész életében munkálkodott benne az iskolánkból, különösen a cserkészéletünkből magával vitt „Kötelességet kere-
sek” szellemisége, ez lelkesítette a messzi óceánon-túli világban is. Fájó szívvel búcsúzunk Tőle. 

 

Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk:  
 

Herendi (Hering) János (é. 1943) – Netle (Adelaide) Australia Intze István (é. 1944) – Budapest 
 

Requiescant in pace! 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál Homonnay József, 3300 Eger, Tittel Pál u. 6. fsz. 2. 
tel.: (46) 415 600 (Miskolcon) ill. Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók Béla út 25. III. 5/A tel.:(1) 386 2295  vagy  

E-mail: olah.gyula3@chello.hu  
 

 

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

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