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Megújult a Ciszterci Diákszövetség központi szervezete:
a Magyar Ciszterci Diákok Szövetsége
A budai Szent Imre gimnáziumban 2016. június
6-án tartott küldött gyűlésen új elnökség választásával és új alapszabály elfogadásával újult meg a
szövetség.
Az 1989. május 20-án, majd negyven éves elhallgattatás után az öt volt ciszterci iskola öregdiákjaiból
Nagyvenyimben alakult meg újból a szövetség. Néhány év után a volt iskolák diákszövetségei már önállóan munkálkodtak fő célkitűzéseik megvalósításán:
támogatták a Zircen megindult ciszterci életet és elősegítették, hogy volt iskoláik újból ciszterci fenntartásúak legyenek.
Az elmúlt több mint 25 esztendőben a szövetség
tagsága erősen megritkult, megöregedett. Habár az
újraindult ciszterci iskolákban már közel 10 000 diák
érettségizett, nehezen indult, vagy még el sem kezdődött a szövetség megfiatalodása.
A budai Szent Imre gimnázium fiatal öregdiákjai
kezdeményezték, összefogva a többi ciszterci gimnázium főleg Budapesten élő fiatal öregdiákjaival a szövetség megújítását. Hosszú előkészítő munka eredményeként, a fiatal és „korosabb” öregdiákok együttműködésével készült el az új alapszabály és fiatalodott
meg az elnökség, melynek tagjait a négy, újraindult
ciszterci gimnázium (Baján nem kapta vissza a Rend
az iskoláját) öregdiákjaiból választotta a közgyűlés.
Mint az új Alapszabály bevezetőjében olvashatjuk:
Abban a hitben, hogy egy közösség építése és életben tartása a saját kezében van, és abban a reményben, hogy közösségünkhöz csatlakoznak a közel 50 év
után újraindult ciszterci iskolák egykori tanulói is,
megújítjuk a Magyar Ciszterci Diákok Szövetségét.
Az MCDSZ utolsó közgyűlését 1999 novemberében tartotta. A régi alapszabály előírása szerint összehívott közgyűlésen a négy osztály küldöttei − a régi és
az újból indult iskolák öregdiákjai − jelentek meg.
A leköszönő elnök, dr. Seidl Gábor bevezetője
után Dékány Sixtus apátúr köszöntötte a közgyűlést.
Szeretném megköszönni az idősebb diáktársaknak,
akik hosszú éveken keresztül, nem csak a kilencvenes
évektől napjainkig, hanem azt megelőző évtizedekben is
őrizték a lángot és aztán segítettek abban, hogy ezt egy
kicsit fel tudjuk szítani.
Időszerűvé vált, hogy újragondoljuk a diákszövetségi rendszert, működést, célokat, aktivitást, szervezeti
felépítést, hiszen nagyon sok fiatal öregdiák került ki
már az iskoláinkból és láthatjuk, hogy igenis szüksége
van az intézményeinknek, és magának az apátságnak
is nagy segítséget jelentene egy olyan szellemi, lelki
háttér −, mondhatjuk azt, hogy egy kapcsolati tőke −
amely az intézményeink jelenlegi és jövőbeli státusát
pozitívan tudja befolyásolni.

Azt nyilvánvalóan mindnyájan nagyon jól tudjuk,
főleg a fiatalabbak közül az idősebbek, hogy a diákszövetségnek mennyi mindent lehet köszönni: az iskolák átvétele, átalakulása, apátsági fenntartásba vétele
kapcsán és azt követően is. Ezért is nagyon hálásak
vagyunk. Sajnos többségében csak temetőben tudjuk
látogatni és emlékeinkben tudjuk őrizni azokat, akik
nagyon sokat dolgoztak az újrakezdéskor mellettünk,
értünk és velünk.
A célok között sok minden megfogalmazódik ebben
az új alapszabály-tervezetben, (ha részletes megbeszélése elérkezik, én is teszek egy-két javaslatot, ami nem
annyira módosító, mint kiegészítő javaslat lenne.)
Véleményem szerint mindenféleképpen fontos lenne, hogy a jövőben egy integratívabb szervezeti felépítés legyen, ill. bizonyos értelemben − működési
szempontból − egyszerűsítsünk, gördülékenyebbé
tegyük és nem utolsó sorban a közreműködők, a tagok segítségével egy kicsit pezsgőbbé, kezdeményezőbbé, aktívabbá, életszerűvé váljon a diákszövetségi
rendszer.
Ma elsősorban egy progresszívabb hozzáállásra és
szándékra van szükség, amellett hogy az emlékezés,
vagy ha úgy tetszik, a jó értelemben vett hálás nosztalgia kerüljön előtérbe.
Magam is tapasztalom, mikor diákként találkozunk,
hogy a nosztalgikus effektusok kerülnek előtérbe, − de ha
az ember segíthet volt iskolájának, diáktársának, akkor
ezt is meg tudja tenni.
Különös jelentősége van egy aktív diákszövetségi
szervezetnek, hiszen nagyon kevés ciszterci van ma
Magyarországon – jelenleg 21-en vagyunk, akik ciszterci habitust hordunk ebben az országban, a huszonkettedik Bernát atya Dallasból − és a belátható jövőben sem fog ez lényegesen gyarapodni, sőt inkább
fogyni. E létszám egy része a nyolcvan feletti korosztályba tartozik.
Ezt a fajta szellemiséget, lelkületet, hozzáállást, családiasságot, gondolkodásmódot mi létszámhiány miatt
nem tudunk igazán megjeleníteni az intézményeinkben,
szerte az országban, ez azokra vár, akik ott érettségiztek
és ebből a szellemiségből, lelkületből, értékrendből
valamit megízleltek és magukba zártak. Ha tetszik, a
jövőbeli túlélésünk és cselekvő jelenlétünk rendi szempontból a diákszövetségre is hárul.
Én ebben látom elsősorban a jelentőségét és a jövő
beli szerepét a diákszövetségnek, és nem utolsósorban
azt is szeretném kérni, hogy erre az életformára és hivatásra is – nem szóval, hanem inkább az életünkkel,
hálánkkal, azt itt megtapasztalt értékeknek a bemutatásával, tovább adásával próbáljunk sarkallni a fiatal
fiúkat, akik merik vállalni ezt a fajta életformát. Erre
nagy szükségünk lesz a jövőben.
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A közgyűlés egyhangúan választotta a jelölő biA Felügyelő bizottság: elnök dr. Párdányi Miklós,
zottság által javasolt elnökséget, melyben mind a négy
tagok Brückner Ákos Előd OCist és Oláh Gyula.
gimnázium képviselve van.
Elnök: Horvát Soma − 1998-ban érettségizett a
A közgyűlés elfogadta az új Alapszabályt, mely az
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban. Építőméreddigiekhez hasonló célkitűzések mellett fontosnak
nök.
tartja a tagszervezetek közötti kapcsolatok megerősítéAlelnök: Pólya Viktor − 2007-ben érettségizett Pését.
csen. Biológia-földrajz szakos tanár.
Az elnökséget támogató szervezet az ún. Szenátus.
Titkár: Turóczi Krisztina − 2007-ben érettségizett
Ennek tagjai az Apátság képviselője. az iskolák igazBudán. Testnevelő-gyógytestnevelő tanár, cserkész
gatói, vagy az általuk kijelölt képviselő és az Osztácsapattiszt.
lyok elnökei.
Elnökségi tagok: Tóth Éva − 2005-ben érettségizett
Sixtus apátúr bevezetőjében kívánatosnak tartott
Egerben. Lengyel és művészettörténetet tanult.
„integratívabb szervezeti felépítést” segítik elő a MunGabnay Máté − 2014-ben érettségizett Székesfehérvákacsoportok és Tagozatok, melyek, mint új intézméron ELTE-n tanul a matematika-német szakon.
nyek szerepelnek az Alapszabályban.
***

TÓTH ÉVA DIÁKTÁRSUNK, AZ EGRIEK KÉPVISELŐJE
Tóth Éva, a megújult MCDSZ elnökségének tagja
2005-ben kitűnő eredménnyel érettségizett a Gárdonyi
Géza Ciszterci Gimnáziumban. Budapesten él, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a művészettörténetlengyel szakját elvégezve
jelenleg a Lánchíd Rádiónál
dolgozik.
Egy kis beszélgetésre hívtuk, hogy az „korosabb”
öregdiákok számára bemutathassuk.
Hogy került az egri iskolába? Miért választották a
ciszterci iskolát?
Vámosgyörkön születtem. Édesanyám is egri diák
volt, a Dobó-ba járt, és ő mesélte, milyen jó az egri
diákélet. Habár egyik gimnáziumot sem ismertem, de
végül a Gárdonyit választottam. Tetszett, hogy egyházi iskola és úgy gondoltam, valamit visszakapok az
otthon melegéből és abból az értékrendből, amit eddig
is kaptam. Egerben az orsolyiták leánykollégiumában
laktam.
Milyen emlékek, benyomások maradtak meg az iskolából?
Nagyon fontos és talán nem is értékeltem igazában,
amikor a Gárdonyiban jártam, mert természetes volt.
Amit én ott kaptam, azt az értékrendet a mai napig
igyekszem is tartani, amely nagyon kristálytiszta,
letisztult. Nincs mismásolás. A tanárok is igazi értékeket képviseltek, nemcsak mondták, hanem példák is
voltak a gyakorlatban.
Ezeket most tisztán látom. Akkoriban belül lehet
lázadoztam, miért kell rorátéra menni?, mért kell hajnalban kelni, mikor aludni szeretnék? Most senki sem
rugdos ki az ágyból, hogy menjek rorátéra, mégis
elmegyek. Tíz éve jöttem el a Gárdonyiból, most tudom érzékelni, mit kaptam akkor.

Hogyan gondol vissza tanáraira?
Sokszor nem is a tantárggyal függ össze. Például a
matematika tanárom arra nevelt, hogy az írás, amit
kiadok a kezemből, precíz, tiszta és rendes legyen. Az
osztályfőnökömmel többször voltam Pécsett, a Babits
Mihály nyelvhasználati versenyen, aminek olyan különös hangulata volt, hogy ott ma is szívesen mondanék verset. Akkor még nem is beszéltem az angol, a
rajz, a történelem, az ének tanáraimról, pedig még
sokat tudnék.
Nagyon megörültem, mikor meghallottam, hogy a
diákszövetség megújuló elnökségében egy egri öregdiák is részt vesz. Sajnos az egri fiatal öregdiákokkal
semmi kapcsolatunk nem alakult ki. Persze keresni
kellene a lehetőséget. Így pl. 2001-ben érettségizett
diáktársunk, dr. Kaibás Gábor Márk segíti újságunknak az interneten való megjelenését.
Milyen gondolatai vannak a szövetség jövőjéről?
Nagyon jó, hogy mind a négy iskolából jelen vagyunk. Nem szeretnénk a hangsúlyt eltolni Pest irányába, de tény, hogy nagyon sokan Egerben végzett
ciszterci diák él Budapesten. Terveinkben nagyon
sokféle, sokrétű program szerepel. Nem csak lelkinap,
gyertyagyújtás, tervezünk sport-napot, tavasszal egy
nagyobb szabású konferenciát is. Mindenki megtalálhatja a maga érdeklődési körét. Úgy hiszem, minden
korosztályból van, akinek ez fontos a szövetség és
szeretne valamit tenni ezért. Egerben is létrejöhet
ilyen.
Szerintem nincs különbség Eger, Pécs, Székesfehérvár, vagy Buda között. Ha összeboronáljuk a négy
intézmény diákjait, akkor jöhetnek létre a jogászok,
mérnökök, óvónők stb. „munkacsoportjai”. Meg látjuk, mire van igény.
Diákszövetségünk egyre ritkuló tagságában feléledhet
a remény: a mai ciszterci iskolák öregdiákjai számára is
értéket jelentenek azok a tanítások, amit az iskolájukban
kaptak, azok a kapcsolatok, melyek ott kötődtek. És majd
megújult formában tovább folytatják…
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Beszélgetés Koós Ede atyával, a Szent Bernát templomunk igazgatójával
Iskolánk és a templomunk épülete összekapcsolódva szolgálta évszázadokon át az ifjúság nevelését.
Közös falak, összenyíló kapuk, ajtók egy otthont jelentettek. Ezt a kapcsolat erőszakosan megszakították, s az újraindulás közel két évtizede még nem volt
elegendő közös hajlék kiépítésére.
Koós Ede atya egy éve kapott megbízást templomunk vezetésére. Örömmel tapasztaltuk, hogy sok
elfoglaltsága mellett nagy gonddal segíti a műemlék
templom szépítését − Pünkösd óta ismét szól a harang, munkálkodnak toronyóra készítésével, tovább
folyik a belső restauráció: most a szentély kapja viszsza régi fényét −, és szívügyének tekinti, hogy a templom az iskola diákjai számára is visszanyerje léleképítő szerepét.
Dr. Molnár Miklóssal, diákszövetségünk üv. elnökével együtt május közepén kerestük fel otthonában,
az egri szeminárium épületében. Érdeklődtünk újonnan kapott feladatairól, az iskolánkhoz fűződő kapcsolatáról és tájékoztattuk Diákszövetségünk életéről,
problémáiról.
Koós Ede atya
1974-ben
Ózdon
születet. 2002 júniusában szentelték pappá. Mezőkövesden,
Miskolc-Diósgyőrött
volt káplán, majd
Borsodbótán szolgált.
A Rómában folytatott
teológiai tanulmányai
után Miskolcon érseki
biztos. 2014-től az
Érseki
Papnevelő
Intézet
prefektusa,
teológiai tanár. 2014
augusztusa óta a Szent Bernát templomunk templomigazgatója.
Az újságunk húsvéti számában megjelent az atya felhívása. A templomra toronyóra szereléséhez és majd 200
éves harangjának korszerűsítéséhez kért tőlünk is segítséget. Számos elfoglaltsága mellett még ilyen „külsőségek” szervezésére is van energiája?
Szeretnénk a pápa által meghirdetett szerzetesek évében ezt a szentévet méltó módon emlékezetessé tenni
azáltal, hogy kívülről (is) szépülhessen, korszerűsödhessen az egri ciszterci Szent Bernát templom. Ezenkívül
már hónapok óta folyik a templom szentélyének felújítása, mely egy kicsit zavarja ugyan a liturgikus életet, de jó
kapcsolatban a felújítást végző restaurátorokkal közösen
megoldjuk ezt a problémát. Várhatóan decemberre befejeződik ez a munka.
(Pünkösd napjától már szól a templomharang, hála az
Egri Városszépítő Egyesület jelentős pénzadományának.)

Milyen kapcsolatot épített ki az iskolával?
A Széchenyi utcán három ciszterci iskolás tablót is
láthattunk, ahol mindegyiken ott volt az atya képe is (a
beszélgetés ez év májusában volt). Ez ugyan egy külső
jel, de a diákokhoz közel kerülve, bizonyára jó betekintése van az iskola életébe.
Volt egy „romantikus” elképzelésem, hogy a ciszterci gimnázium diákjai majd a vasárnapi szentmiséken
kötelező érvény nélkül, ragaszkodásunkat kifejezve szolgálni fognak: ministrálnak, vagy egyáltalán, az egri illetékességű diákok részt fognak venni, de egy pár hónapot
eltöltve belátom, hogy illúzió ebben reménykedni, nem
olyan időket élünk. Talán még mindig erősebb a régi
„gárdonyis” identitása ennek az iskolának, mint ciszterci
identitása. Jó lenne, egy nagy lendülettel megerősíteni ezt
a ciszterci identitást. A kikerülő diákok érezzék, hogy
CISZTERCI diákok voltak.
Azt látom, hogy az iskola érzékeli, hogy a templom
élete kezd intenzívebbé válni. A hívek maroknyi csapata
mellett a diákok is az iskola eddigi szokás-rendjének
megfelelően járnak a hétköznapi nyolc órás misére és
muszáj igyekeznem úgy megfogalmazni a prédikációt,
hogy az inkább a diákokhoz szóljon. De tapasztalatom
szerint az idősebbek is értik ezeket a homíliákat.
Az iskolavezetés, Varga B. János igazgató úr meszszemenően jó néven veszi és értékeli, hogy ennyire nyitott vagyok az iskolai keresztény nevelés irányában,
pedig oda nem is szól megbízatásom. Rendszeresen
hívnak az iskolai ünnepélyekre, gombavatóra, ballagásra.
Időközönként közös megbeszéléseken egyeztetjük a
templom és az iskola programját. Ennek folytán beszéltünk arról, hogy az iskola programjába jó lenne néhány
egyházi ünnepet is felvenni. Például októberben lesz a
templom búcsúja, és e vasárnapon a tanárok és az egri,
Eger környéki diákok kötelezően, de remélhetőleg jó,
szeretetteljes szájízzel jönnek az ünnepi misére. Ugyanígy felvették az iskola naptárába a virágvasárnapi barkaszentelési szentmisét, és reményeink szerint az iskola
énekkarának közreműködésével, hosszú idő után passiót
énekelnének. Nagyböjti keresztúti ájtatosságot is beleterveztettünk az iskola programjába, a templom előtti téren
keresztjárást. Kicsit a városnak is mutatva ezzel az iskola
evangelizáló keresztény, ciszterci jelenlétét.
Egy újabb próbálkozás volt a nyár folyamán annak
keretében, hogy minden diáknak az érettségig kötelező
az 50 órás közösségi szolgálat: arra gondoltam, mi lenne,
ha a Szent Bernát templom is ennek a szolgálatnak a
helyszínévé válna. Azzal a szlogennel: „Foglalkozz egy
órát a Szent Bernát templommal!” − egy órás templom
őrséget vállalhatnak. Egy-egy diákpáros a turista szezonban, akár idegen nyelven is tájékoztatást ad a templom
nevezetességeiről: templomőrség idegenvezetéssel egybekötve. Kezdeti tapasztalataink vannak, amelyek arra
ösztönöznek, hogy folytatni kell.
Így is elősegítve, hogy erősödjön a diákjaink ciszterci
identitása.
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Tizenhárom éve vagyok pap, lelkipásztori munkámban magaménak érzem mind a mai napig a Szent Pál-i
mondatot: Krisztus szeretete sürget minket.
Dr. Molnár Miklós diákszövetségünk üv. elnöke tájékoztatta Koós atyát szövetségünk életéről, segítségét is

kérve az egyre idősödő tagságunk gondjainak megoldásában. Koós atya örömmel vette ezt a bizalmat.
Végül közösen megtekintettük a templomban folyó
restaurációs munkákat.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

JUBILÁNSAINK
A múlt évekhez hasonlóan megemlékezünk a jubiláns osztályokról, számba véve és köszöntve ma is élő tagjaikat.
A 75 éve érettségizett osztálynak biztosan egy élő tagjáról tudunk: Szeretettel köszöntjük dr. Békési (Benya)
Sándor Budapesten élő diáktársunkat.
Nyolc éven át 131 diák járt ebben az évfolyamban, 54-en érettségiztek. Osztályfőnökeik voltak: Deáki
(Dörfler) Sándor I. o., vitéz Rédey Gerő (II−VIII. o.).

1940-ben érettségizett osztály

Itt emlékezünk meg osztályfőnökükről, vitéz Rédey Gerőről, aki hetven éve, 1945.
március 23-án hunyt el Egerben.
Rabecz Béla (1899-től Rédei) 1881-ben született Egerben. Középiskoláját is itt, a
Ciszterci Rend egri kath. főgimnáziumában végezte 1893−1902 években. Közben
1899/1900-ban novícius volt Zircen. Tanulmányait befejezve 1906-ban pappá szentelték. Egy évig volt káplán Előszálláson, majd 1907-től haláláig Egerben tanított
görög-magyar szakos tanárként. Ma élő tanítványa, dr. Berkesi Sándor szép emlékeket őriz osztályfőnökéről: „Róla csak a legjobbat, legszebbet írhatom. Mikor öten
félárvák maradtunk Gerő bácsi gondoskodott, hogy nyaranta a tandíjamat megkeresve a Detky családnál intstruktorkodhattam.”
Az 1914−18-es első világháborúban mint katonalelkész szolgált. Erről az időszakról olvashatunk Benkóczy Emil: Heves Vármegye Vitézei c. könyvében:
Rédey Gerő cs. és kir. 60. gyalogezredbeli százados-lelkész, 1914. aug. 26−28-ig a pukarsowi, nov. 28−30-ig a
Krakkó körül levő harcokban, majd a limanovai csata után a visszavonuló oroszok üldözésében, (dec. 10-től 19-ig)
ezredének első vonalában teljesítette lelkészi kötelességét. 1915 januárjában Siemiehowban voltak nehéz állásban.
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Ebben a nehéz helyzetben tartott január 3-tól naponkint prédikációkat és könyörgéseket. E szolgálataiért az ezredparancsnok a II. oszt. lelkészi érdemkeresztre terjesztette föl. 1915-ben április elejétől május 10-ig naponkint a lövészárok mögött 2−300 lépésnyire levő Putzniky falu templomában miséjét elvégezvén ment a lövészárokba, hogy napnap után 70−75 ember húsvéti szentgyónását fogadja és megáldoztassa őket az ellenség folytonos tüzelése között. A
Pruth-melletti csatákban 1915. június 8-ig a 60. gyalogezred 3. zászlóaljánál fejtette ki nagy buzgalommal kötelességét. 1916 tavaszi hónapjaiban Duliby, Zsebrody és Beremiany falvakban miséi, gyóntatásai és temetései állandó
ágyú és fegyvertűz alatt történtek. Legnehezebb volt azonban helyzete Beremiányban, ahol a templom és temető a
lövészároktól mindössze 80−100 lépésnyire volt. A húsvéti gyóntatását 1916. április 13-án a falu plébániai épületének harmadik szobájában tudta befejezni, amelyet még az nap délután szétvágott a gránát. 1916. év július és augusztus hónapjaiban, midőn a 60. ezredet két ízben is teljesen megsemmisítették, Rédey maga is csaknem fogságba került,
mert a legsúlyosabb körülmények között vett részt az ezred harcában. Aug. 27-én miséje és szentbeszéde alatt oly
nagy volt a csatazaj, hogy a szót alig lehetett érteni és a prédikációja alatt történt, hogy a jobbján álló egyik bajtársát fejlövés érte. A Brussilow-offenzíva alatt teljesített vitéz és önfeláldozó magatartásáért a Ferenc József-rend
lovagkeresztjét kapta. 1917-ben a Kerenszky-offenzívát megelőző hónapokban, Pawelce előtt, az ezrednek nap-nap
után sok halottja volt. A temető állandóan tűz alatt állott, úgyhogy csak egy-egy fatörzs védelme alatt tudta elesett
bajtársait eltemetni. Hasonló esete volt Tölgyes mellett is 1917 októberében. 1917 júliusában végigharcolta a heves
Kerenszky-csatát, amelyből kifolyóan megkapta a III. oszt. katonai érdemkeresztet. 1918. május elején ezredével
Odesszába ment ahol csapata a bolsevisták ellen harcolt. Itt érte őket a lőszerraktárnak az utolsó ítéletre emlékeztető, félelmetes, városrészeket romba döntő felrobbanása, amikor ezredének is igen sok embere elpusztult.
***
A 70 éve érettségizett osztálynak egy élő tagjáról tudunk. Szeretettel köszöntjük Kanadában élő dr. Húsvéti
Sándor diáktársunkat.
Ez az osztály az utolsó, VIII. osztályt a háború legkritikusabb hónapjaiban járta, a beiratkozott 35 főből csak
21-en jutottak el az érettségiig. Többen egy-két és volt, aki a hadifogság miatt csak négy év után tudta középiskolai tanulmányait befejezni. Közülük ma is élnek: Arnótfalvy Barnabás és Veres Árpád.
Akik több éven keresztül együtt jártak, de nem érettségiztek az osztállyal: Solymosi Ferenc, Szemző Gyula.
Osztályfőnökük nyolc éven át Baghy Osvát volt.
1945 júliusában érettségizett
kongreganista nyolcadikosok

2. sor balról jobbra: Holló Mihály, Fehér
István, Istványi Miklós, Czekkel János, Húsvéti Sándor, Kádár László, Szabó László.
1. sor balról jobbra: Csörgő István, Fehér László, Ferenczy Csaba OCist, Szabó
Tihamér OCist, Puskás Miklós, Török
László, Szabó Szilárd.

(A Veszprémi Levéltár ciszterci hagyatékában őrzött Mária-kongregációs emlékkönyvben található
képről a felvételt Kovács Ottó tanár úr készítette.)

***
A 65 éve érettségizett osztály iskolánk államosításakor, 1948 júniusában, a hatodik osztályt fejezte be, 59-en

voltak. 1948/49. tanévben a hetedik osztályt már az államosított, Gárdonyi Géza névre átkeresztelt iskolában, de
még a régi épületben végezték. A következő évben a Gárdonyi gimnázium beolvadt a szomszédos Dobó István
gimnáziumba. Az osztályt kettébontották és a nyolcadik osztályt a Dobó István gimnázium VIII. B és C osztályban végezték és ott érettségiztek 1950-ben. A két osztályban érettségizett hatvan diák közül 38-an voltak a Szent
Bernát gimnázium tanulói.
Osztályfőnökeik voltak a Szent Bernát gimnáziumban: Lékai Lajos dr. (I−II.) Kádár Antal (II−VI.).
Szeretettel köszönjük az osztálynak ma élő tagjait: Besznyák István, Bódi Sándor, Detky Tamás, Ertsey Attila,
Lenhardt László, Marosvölgyi Lajos, Veres Zoltán.
Borbándi János, Pásztor (Uhl) Károly több éven át együtt jártak az osztállyal,de más iskolában érettségiztek..
Bizonyára hiányos ez a névsor, s kérjük, aki élő tagokról tud, közölje, hogy őket is köszönhessük.
−−−−−−−−−−−−−−−−

Egri FEHÉR/FEKETE

2015. VENI SANCTE

7

WIRTHNÉ DIERA BERNADETT:
AZ EGRI „FEKETE HOLLÓK”
A szerző történelmi tanulmányait az ELTE-n
végezte. Egyháztörténeti érdeklődésének megfelelően szakdolgozatát majd − védés előtt álló − doktori disszertációját a Kádár-korszak egyháztörténetének egy − eddig széleskörűen fel nem dolgozott
− részéből írta. A témára dr. Tomka Ferenc teológiai tanár hívta fel figyelmét, aki több éven keresztül az egri szeminárium tanára volt.
A „Fekete Hollók” elnevezés a kádári állambiztonság terméke, és azokat az egyháziakat, illetve
civileket foglalta magába, akik hitoktatással foglalkoztak az ötvenes-hatvanas években. Az ellenük
összehangoltan elkövetett rendőrségi akció országos méretű volt, s annak vidéki eseményeinek feltárása során az egri eseményeket is feldolgozta. Az
alábbiakban a tanulmány rövidített változata olvasható.

***
„Véleményem szerint egy önfejű, öntelt és makacs
szerzetessel állunk szemben, aki előtt állami (főleg
szociális állami) törvények nem léteznek. A szocializmusnak ádáz ellensége, s ezt előttem sem titkolta.”
Ezek Lénárt József rendőr főhadnagy gondolatai. Vajon ki lehetett az a szerzetes, akiről az állambiztonság
ilyen érzelmektől túlfűtött jelentést készített?
Bevezetés
A Kádár-korszak legnagyobb – egyháziakat érintő
– letartóztatási hulláma 1961-ben történt. A Belügyminisztérium operatív tisztjei ekkor kaptak engedélyt
arra, hogy megkezdjék akciójukat a katolikus egyház
ellen. Több éve gyűjtötték az adatokat az ország különböző részein arról, hogyan próbáltak tovább élni és
munkájukat folytatni a működési engedélyüktől megvont szerzetesrendek férfi–női szerzetesei, valamint
világi papok és világiak is. A felülről irányított és
gondosan összehangolt akciót 1961. február 6-ának
éjjelén hajtották végre. Ekkor egyszerre több nagyvárosban: Budapesten, Székesfehérvárott, Pécsett, Szegeden, Baján és Egerben történtek házkutatások és
letartóztatások. A következőkben szeretném bemutatni, hogy Egerben hogyan szervezték ezt az akciót, kik
voltak, akiket elért a hatalom keze; és kísérletet teszek
az egri egyházi élet adott korszakának – ha nem is
teljes – de átfogó igényű bemutatására.
A ciszterciek tevékenysége
Egerben, az ősi püspöki városban, nagy múltra tekintett vissza a ciszterci rend. A jezsuiták XVIII. századi feloszlatását követően a ciszterciek voltak, akik
átvették a jezsuiták által működtetett iskolát, és eredeti

karizmájuktól eltérően fiatalokat kezdtek tanítani. Ez a
munka 1948-ban, az iskolák államosításával fejeződött
be, illetve strukturálódott át és lett néhány évvel később egy átfogó „államellenes szervezkedés” alapja. A
„szervezkedés” kiterjedt a volt ciszterci és angolkisasszony szerzetesek és szerzetesnők közösségére.
1948. és 1950. között – amikor az iskolákat már államosították, de a szerzetesrendek működési engedélyét még nem vonták meg – a tanító rendek igyekeztek
felkészülni a várható „illegalitásra” és működésüknek
új formákat keresni. A rendi élet közös, külső keretének eltörlése előtt két dologról kellett gondoskodni:
egyrészt biztosítani a rend további működését a tagok
összefogásával és újoncok felvételével; másrészt lelkipásztori feladathoz segíteni a rendtársakat, hogy ellássák hivatásukból fakadó nevelői munkájukat. 1950ben, amikor ténylegesen megvonták a szerzetesrendek
működési engedélyét, a ciszterci rend tagjai számára
sem volt egyértelmű, hogy az új helyzetben milyen
konkrét magatartásformák mentén élhetnek túl.
Eger környékén Hegyi Gábor Kapisztrán a feloszlatott rendház perjeleként fogta össze a rendtagokat
személyes találkozások segítségével. Ebben az időben
– többek között – a következő rendtársak éltek Egerben: Debreczeni Imre Sixtus, 1948–51 között a Szent
Bernát plébánia plébánosa, Hegyi Gábor Kapisztrán, a
feloszlatott rendház elöljárója, Hervay Ferenc Levente,
1951–52-ben a templom plébánosa, Kalász Mihály
Elek, a plébánia lelkipásztori kisegítője és Vastag
Sándor Tibold, aki 1952 után a ciszterci templom
plébánosaként működhetett egészen 1961-ig.
A környező falvakban sikerült egyházmegyei beosztást kapnia Kádár László Gábornak, aki a bélapátfalvi plébánia káplánja lett, Kassa László Lehel, siroki
káplánnak, és Tobákos Pál Kilit, feldebrői kántornak.
A rendtársak találkozói kezdetben rendszeresek voltak, névnapokon jöttek leginkább össze, de a megtorlástól való félelem rövid időn belül vége vetett ennek a
gyakorlatnak.
Az összetartás másik eszközeként Hegyi adományokat gyűjtött a rászoruló rendtársaknak. Többen
rendszeresen küldtek kisebb-nagyobb pénzösszeget, s
a befolyó összegből támogatták az idős, beteg szerzeteseket. Külön gondoskodást igényelt azoknak a
rendtagoknak a sorsa, akiket az egyházmegye nem
vett át, és más, világi megélhetés után kellett nézniük. Ezt a segélyezést egyébként nemcsak Eger környékén, hanem az egész országban működtették a
ciszterciek.
Hegyi Kapisztránnak sikerült elérnie, hogy a Szent
Bernát plébánia élén ciszterci szerzetesek álljanak az
után is, hogy rendjüktől megvonták a működési engedélyt. Ez a tény fontos eredménynek tekinthető, mert a
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ciszterciek egri továbbélésének alapját teremtette meg.
A plébániához köthetően indult meg a lelki képzés
olyan struktúrája, amiért 1961-ben házkutatásokra és
letartóztatásokra került sor. A plébánia élére 1948-ban a
nagyon lelkiismeretes és kiváló lelkipásztori adottságokkal rendelkező ciszterci szerzetes, Debreczeni Imre
(Sixtus atya) került. Sikerült neki mind a híveket, mind
a mellette dolgozó plébániai munkatársakat (főleg angolkisasszony szerzetesnőket) megerősíteni és működő
kereteket kialakítani a vallásos élet folytatásra akkor,
amikor az intézményi keretek nagyrészt megszűntek.
Ennek érdekében énekkart alapított volt szerzetesnők és
hívek számára, megszervezte a ciszterci konventeket
(ciszterci obláció – a szerk.), amiket világi harmadrendként lehetett értelmezni, bár tagjai papok is lehettek. Három évig állt a plébánia élén 1951-ig, de ez a
rövid idő is elég volt, hogy maradandó nyomot hagyjon
a város életében. Miután el kellett hagynia a plébániát,
nyelvtanításból tartotta el magát, s közben titokban
folytatta lelkipásztori munkáját. Gyermekeket hitoktatott, rászoruló családokat segített, és a vallásos hitet
igyekezett erősíteni a hozzáfordulókban a legnehezebb
időkben. A hatalom nem nézte jó szemmel tevékenységét, és többszöri gázolási kísérlet után, 1954. február
21-én közúti balestben elhunyt. Ma már lehetetlen minden kétséget kizáróan tisztázni az esetet, az azonban
tény, hogy a baleset körülményei a kortársak számára is
sok kérdést vetett fel. Temetését eredetileg Egerben
tartották volna, de az állambiztonság az utolsó pillanatban Székesfehérvárra helyezte a búcsúztatást, félve
Debreczeni túlzott népszerűségétől.
A plébániai munkában Hervay Ferenc (Levente
atya) követte, aki a hitoktatás terén alkotott maradandót.
A pécsi ciszterci gimnáziumban a cserkészetbe kapcsolódva elméleti és gyakorlati tudást szerzett arról, hogyan érdemes serdülőkkel foglalkozni. A gimnázium
elvégzése után Zircre jelentkezett ciszterci novíciusnak,
és lett belőle szerzetes pap-tanár. Tanított Egerben, a
rend gimnáziumában, majd az iskolák államosítása után
a plébánián dolgozott. Debreczeni Sixtus eltávolítása
után rövid ideig plébánosként működött (1951–52), de
néhány hónap után őt is leváltották, mert nem olvasott
fel egy, a mezőgazdasági munkákra felszólító püspöki
körlevelet. Ezután civil foglalkozás után nézett, hitoktatói munkáját titokban folytatta. Fiatal fiúkból, később
lányokból csoportokat szervezett, és személyesen tanította őket hittanra és erkölcstanra. Ő maga úgy emlékszik vissza az 1950-től 1958-ig terjedő időszakra, mint
élete legszebb idejére, mert semmi mással nem foglalkozott, mint fiatalok nevelésével. Levente atya után
került a plébánia élére Vastag Sándor ciszterci szerzetes, aki elődeinél sokkal óvatosabb működéssel igyekezett szolgálni a templomban: nem foglalkozott a konventekkel (ciszterci obláció), és amíg a templomi hitoktatást nem rendelték el (1957), addig az sem volt a plébánián. Mindezek ellenére egy ügynöki jelentésre és
csupán arra alapozva, hogy ő a legmagasabb presztízsű
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(városi plébános) volt ciszterci szerzetes a környéken,
őt is letartóztatták 1961 februárjában.
Az angolkisasszonyok tevékenysége
Az angolkisasszonyok 1852 óta tanítottak a városban, így szintén iskolafenntartóként élték meg az államosítást, majd a szétszóratást. 1950 után közösségi
munkájuk a plébánia mellé szólította őket: énekkart
szerveztek volt szerzetesek és világiak számára, valamint gyerekek hitoktatását és szentségekre való felkészítését segítették. Az ő lelki összefogásukról – közös
énekkari kirándulások alkalmával – gondoskodott előbb
Debreczeni Imre, később Kalász Mihály (Elek atya)
ciszterci szerzetesek. Debreczeni munkatársai és segítői
voltak előbb a plébánia melletti, majd az „illegális”
munkában: Wéber Etelka, Balázs Magdolna, Wolszky
Gizella szerzetesnők, és Ambruss Adrienn, Barczy Erzsébet és Kövér Erzsébet növendékek. Családokhoz
jártak délutánonként, hogy nyelv- és zenetanítás mellett
hittanra (is) oktassák, illetve előáldozásra készítsék fel a
gyerekeket. Ennek a munkának Debreczeni halála vetett
véget, bár a temetésről hazafelé tartva abban állapodtak
meg, hogy folytatják azt. Személyi ellentétek vezettek
odáig, hogy a hitoktató-munkaközösség felbomlott.
Legtovább, egészen 1958-as internálásáig Balázs Magdolna foglalkozott gyerekekkel. A többiek vagy eltávolodtak, vagy a plébánián, illetve az énekkarhoz kötődően folytatták lelkipásztori munkájukat és gazdasági
alkalmazottként, esetleg kántorként próbáltak boldogulni. Rendelkezünk adatokkal arra nézve, hogy nem csak
a ciszterci vezetők próbálták meg figyelemmel kísérni
rendtársaik életét, hanem ugyanez megfigyelhető az
angolkisasszonyoknál is. Balázs Magdolna például
rendszeres levelezésben állt Krigovszky Magdolna
tartományfőnöknővel.
A városban a családoknál való egyéni, illetve a
csoportokban történő hitoktatás volt a két típusa a
fiatalokkal való foglalkozásnak. A kettő nem vált el
élesen egymástól, olyan esetekkel is találkozunk,
hogy egy-egy személy egyszerre művelte mind a
kettőt. A források feltárásának jelenlegi állapotában
azt mondhatjuk, hogy inkább az angolkisasszonyok
folytatták a családi hitoktatást, a ciszterciek pedig a
csoportosat.
1961. február 6.
„Az operációs brigádok részére az ügy jellegéről
és a részfeladatokról eligazítást Nagy Sándor r. őrgy.
a Politikai Nyomozó Osztály vezetője tartja meg a IIIas épület 17-es számú szobájában 1961. február 6-án
17 órakor.”
1961. február 6-án, Egerben a Heves megyei
Rendőr-főkapitányság több mint félszáz operatív
munkatársa gyűlt össze, hogy meghallgassa az eligazítást az aznap esetére tervezett akcióról. Az országos
razzia egri ágán 12 brigád dolgozott azon, hogy 22.50kor egyszerre tizenkét helyen zörgessenek (Egerben,
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Miskolcon és a környező településeken: Verpeléten,
Erken, Bélapátfalván, Zaránkon, Sajószentpéteren és
Hatvanban), és tartsanak házkutatásokat, illetve végezzenek letartóztatásokat. Ez a városban volt szerzeteseket, szerzetesnőket és papokat érintett leginkább,
de egy aktív világit is elért a hatóság keze. Az egri
akcióhoz 38 operatív tisztet, 12 gépkocsit és gépkocsivezetőt igényeltek. Az akció az állambiztonság erődemonstrációjaként is felfogható, hiszen a környékbeli
kisebb falvakban nem lett büntetőjogi következménye
az akciónak, ezért valószínűsíthető, hogy csupán jezsuita szerzetes voltukból adódóan zaklatták Schmidt
Ferenc verpeléti, Pethő Jenő erki és Lipkay István
hatvani káplánt. A nyomozás során többször is kellett
házkutatást tartani, például Hervay Ferenc miskolci
lakására összesen három, egri lakhelyére egy alkalommal vonultak ki a rendőrök. A házkutatás során
lefoglalt jegyzetek, írások, könyvek, levelek, fényképek adták az alapját a nyomozati munka nyílt szakaszának.
„Hervai Ferenc beszállítása során, mivel ellenállásra számítani lehet, bilincset fogunk alkalmazni. A
beszállítást Sipos Sándor r. szds. és Karkus István r.
fhdgy. hajtják végre és a kijelölt cellába helyezik el.
Vastag Sándornál ellenállásra nem kell számítani.”
Az eligazítás után két főt tartóztattak le és helyeztek előzetes letartóztatásba: Hervay Ferencet és Vastag
Sándort. Az idézet megmutatja, mennyire pontosan
tudták a rendőrök mire számíthatnak, hiszen néhány
hónap múlva maga Hervay mondta zárkatársának,
hogy ha nem figyelt volna éberen az egyik rendőr a
beszállításánál, biztosan félrerántja a kormányt.
A nyomozati munka titkos szakasza
A házkutatások kezdete jelezte az ügy „realizálását”,
azaz a nyomozás nyílt szakaszba érkezését. Nem szabad
azonban elfeledkezni arról, hogy a rendőrségi munkának volt már egy korábbi, titkos része, hiszen több éve
gyűjtötték a terhelő adatokat (megfigyelések, lehallgatások, ügynöki információk segítségével).
1959 júliusában a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság Politikai Nyomozó Osztályának munkatársai előzetes ellenőrző csoportdossziét nyitottak
„Táborozók” fedőnév alatt. Ebben a dossziéban már
azokat az embereket vették megfigyelés alá, akiket a
61-es országos akció érintett Egerben (Hervay Ferenc,
Vastag Sándor, Kalász Mihály, Wéber Eta, Ambruss
Adrienn, Balázs Magolna, Wolszky Gizella).
A nyomozás során használható operatív, titkos
eszközök közül nem minden állt a heves megyeiek
rendelkezésére. Mozgásterüket szűkítette, hogy se
levélellenőrzésre (K-ellenőrzés), se titkos megfigyelésre és követésre nem volt megfelelő anyagi és tárgyi
feltételük. Ezért kényszerültek majdnem kizárólagosan
az ügynökség útján megszerzett információk hasznosítására. Igaz, hogy több ügynököt is foglalkoztattak, és
egymással is ellenőriztették őket, mégis alapvető pon-
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tokon jutottak hamis, a valóságnak nem teljesen megfelelő adatokhoz. A nyomozók legnagyobb tévedése
Vastag Sándor szerepére vonatkozott. Amennyire az
adatok forrásait vissza lehet követni „Polgárdi” fedőnevű ügynök 1960. április 2-i jelentése tartalmazta azt
a hamis információt, ami alapján nemcsak házkutatást
tartottak, hanem le is tartóztatták Vastag Sándort:
„[…] a ciszterci renden belül jelenleg legfelsőbb
szinten Palos Bernardin tartja össze az illegális ifjúsági munkát úgy, hogy az egyes városokban a
decentrumok vezetőivel vagy személyesen, vagy futár
útján tartja a kapcsolatot kb. 2 havonta. Ilyen
decentrumok működnek Budapest, Pécs, Baja, Fehérvár, Eger. Egerben az illegális ifjúsági munkát Vastag
Sándor „Tibold” irányítja […]”
Nem véletlen, hogy az egri kortársak igencsak csodálkoztak Vastag letartóztatásán, akit visszafogottságáról és nem elődeihez hasonló lelkipásztori aktivitásáról
ismertek. A tévedést és Vastag valódi szerepét csak a
későbbi tanúkihallgatások alkalmával sikerül tisztázni,
de ekkor már a nyílt beismerés és felmentés helyett csak
az enyhe börtönbüntetéssel vigasztalódhatott.
Kihallgatások
A kihallgatásokra az egri rendőrségen került sor, az
előzetes letartóztatottakat több alkalommal hallgatták
ki: Vastag Sándort és Hervay Ferencet február 7-től
június 12-ig, illetve Hervay esetében július 6-ig 46szor hallgatták ki terheltként, de voltak olyan kihallgatások, ahol tanúként szerepeltek. Vastag kihallgatója
Jerszi Béla őrnagy, míg Hervay Ferencé Wospil László százados volt. A kihallgató tisztek rangja is mutatja
az előzetes feltételezést, miszerint Vastag a „nagyobb
fogás”. A kihallgatások előtt részletes tervek születtek
arra vonatkozóan mit kell a gyanúsítottaktól megtudni.
Elsősorban a rend illegális működésére kerestek bizonyítékot, másodsorban a gyerekeket és a fiatalokat
érintő munkájukat vették részletes vizsgálat alá.
A ciszterci rend esetében sajátos jelenséggel állunk
szemben: míg a hasonló körülmények között „illegálisan működő”, azaz működési engedélyüktől megfosztott jezsuiták titokban kinevezett vezetőit egymás után
tartóztatták le; addig a ciszterciek Endrédy Vendel
1950. október 29-i letartóztatását követően olyan vezetőt választottak ’Sigmond László Lóránt személyében,
aki lebukás nélkül fogta össze 11 éven keresztül a rend
ügyeit: gondoskodott a rendtagokról és a rendi utánpótlás neveléséről is. Működése annyira nem volt
feltűnő a rendőrségnek, hogy csak a februárban letartóztatottak vallomásai alapján gyűjtötték be a májusi
realizálás alkalmával. ’Sigmond segítői a rendről való
gondoskodásban a rendházak vezetői és idős, tekintélyes rendtagok voltak. A konkrét személyekre vonatkozó kérdéseket Hervay következetesen elutasította, és
tagadta, hogy ’Sigmond személyén túl, akihez a rendtagok általában kérdéseikkel fordulnak, tudomása
lenne „illegális” rendi tanácsról, vezetőségről. Több
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információt Vastagtól sikerül megtudniuk, aki feltételezéseit közölte a kihallgatóival: a keleti országrészben, Egerben és környéken Hegyi Gábor, a Dunántúliban Palos Bernardin vagy László János Vince a rendtagok gondviselője. Az „illegális” rendi vezetés összetételéről és működéséről a két egri letartóztatott viszonylag kevés konkrétummal járult hozzá.
A nyomozás kezdetén az ifjúság nevelésére vonatkozóan leegyszerűsített és sok ponton téves adatokkal
rendelkezett a rendőrség:
„[…] A már fentebb ismertetett adataink szerint az
egri illegális, klerikális mozgalom vezetője Vastag
Sándor ciszterci szerzetes, a volt ciszterci plébánia
jelenlegi vezetője. Az eddigi adataink szerint alárendeltségében két fő csoport működéséről rendelkezünk
anyagokkal. Diák fiúk vonalán Hervai Ferenc, diáklányok, s szerzetesnők és más női személyek vonalán
pedig Kalász Mihály ciszterci szerzetesek. Alcsoportok
működéséről nem rendelkezünk adatokkal.”
A kihallgatások és a fogdaügynökök jelentései hatására árnyalódott a kép, és derült ki, hogy a valóságban Hervay és Kalász teljesen külön dolgoztak, hogy
Hervaynak vegyesen voltak fiú- és lány csoportjai,
hogy csak azért, mert Vastag plébánosként működött,
nem összefogója és mozgatója volt az egri ciszterciek
működésének.
Hervay és ’Sigmond önvallomásából körvonalazható munkájuk. Ezek alapján megtudjuk, hogy Hervay
Ferenc 1951 óta volt tanítványaiból alakított fiúcsoportokat, akikkel maga foglalkozott. A hittan tanításhoz való jegyzetet is saját maga állította össze. Lányok
összefogását 1954 után tekintette feladatának, és amikor tanítványai érettségi után Budapesten tanultak
tovább, pasztorálásukat a fővárosban folytatta. Ezzel
szemben Kalász Mihály egyénileg, nyelvoktatás ürügyén tanított gyerekeknek hittant, lelkipásztori működésének másik súlypontját pedig az angolkisasszonyok
segítése jelentette. Mindkettőjüknél – hasonlóan a
többi ifjúsággal foglalkozó szerzeteshez és világihoz –
kiemelt szerepet kapott a kirándulás, mint a rájuk bízottakkal való kapcsolattartás módja. A Bükk hegység
közelsége megfelelő terepet biztosított a rövidebb
túráknak és a többnapos táboroknak is.
Mivel nemcsak a letartóztatások, hanem az azt követő nyomozás is országos hatáskörű volt, elvileg
lehetőség kínálkozott a különböző megyei osztályok
együttműködésére. Ezzel biztosítani lehetett volna a
torz információk kiszűrését és a gyorsabb nyomozati
munkát. A két hónapos előzetes letartóztatást mind
Hervaynál, mind Vastagnál három ízben hosszabbították meg, ami önmagában jelzi a nyomozás sebességét.
A késés okát esetleg az is adhatta, hogy a központi
(budapesti) szervek az ügy nagysága miatt nem tudtak
elég gyorsan dolgozni és eredményt „felmutatni”.
A kihallgatók munkáját segítette, hogy mind a két
esetben fogdaügynököt alkalmaztak, akiknek feladatuk
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volt a kihallgatásról visszahozott rab érzéseinek tolmácsolása, az esetlegesen elhallgatott információk megszerzése, valamint a kihallgatók által történő befolyásolása. Ez az eljárás azért is nagyon hatékonynak bizonyult, mert a hosszabb időn át magánzárkában tartott
rabok kiéheztek az emberi kapcsolatokra. Az esetleges
fenntartások után általában bizalmukba fogadták zárkatársukat. Vastag mellé már március 11-én bevezették,
míg Hervayhoz április 6-án érkezett a besúgó. Jelentéseikből nyomon követhető a rabok hangulatának alakulása, és munkájuk nem egy esetben hozzájárult ahhoz,
hogy bizalmas információk kerüljenek a kihallgatók
tudomására. Vastag Sándornál 1958-ban felmerült annak lehetősége, hogy az egri plébániáról (betegsége és
nyilván visszafogott lelkipásztori munkája alapján)
elkerüljön. A tényt maga említette kihallgatása során, de
az ügy mögött lévő személyi és rendi ellentétekről csak
a zárkatársának beszélt. Ez azonban elég volt ahhoz,
hogy a nyomozók szélesebb perspektívában lássák a
ciszterci rend belső életét. Az egri „Fekete Hollók” ügy
lezárásakor készített összefoglaló jelentések egyikében
a következő megjegyzést olvashatjuk a fogdaügynökök
munkájáról:
„Az ügy vizsgálatánál eredményesen alkalmaztuk a
fogdaügynökséget. Mindkét letartóztatott mellett volt
fogdaügynök, akik a letartóztatottak bizalmát élvezték.
Amikor a letartóztatott visszament a kihallgatásáról, a
fogdaügynöknek elmondta, hogy a kihallgatás alkalmával mit hallgatott el, vagy elmondta azt is, hogy
milyen kérdések lesznek a következő kihallgatásánál.”
Az idézet azért is érdekes, mert az eredeti összefoglalóban a fenti rész (szinte) olvashatatlan, ugyanis a
későbbi állambiztonsági tisztek igyekeztek elődeik
„titkos” és megkérdőjelezhető munkáinak nyomait
eltüntetni, és maguk húzták ki fekete filctollal az inkriminált részeket.
A nyomozati munka során később többeket gyanúsítottként hallgattak ki, de nem helyezték őket előzetes
letartóztatásba. Például Kalász Mihály két szerzetestársa letartóztatása után elhagyta Eger városát, és Pannonhalmán, az idős papok szociális otthonában kezdett
dolgozni. Így egy időre eltűnhetett az egri nyomozók
szeme elől, július 25-ére azonban idézést kapott Egerbe, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. Ügyében nemcsak őt, hanem hét tanút is behívtak a rendőrsége,
hogy Kalász pontos szerepét tisztázzák.
Hegyi Gábor esetében is megtörtént a terheltkénti
felelősségre vonás ügyében mégsem indult eljárás,
mert a budapesti központ nem látta lehetségesnek a
büntetőeljárás megkezdését, hiszen az ügy „szervezeti
jellegű tevékenységét bizonyítják, és nem bizonyítják
annak politikai, ellenséges tartalmát”.
Ambruss Adrienn és családja fogadta be Wéber
Etelka angolkisasszony szerzetesnőt, és mindketten
gyerekek hitoktatásában segíttek. Ambrusst ezen tettéért amellett, hogy terheltként többször kihallgatták, az
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ügy lezárásakor javaslatot tettek rendőri felügyelet alá
helyezésére. Egy későbbi összefoglaló jelentés szerint
csak jegyzőkönyvi figyelmeztetésben részesült.
Hervay Ferenc csoportjait különösen veszélyesnek
találták, így a hozzá tartozó fiatalok közül: Ertsey
Csaba orvost; Koncz Attila építészmérnököt;
Dornbach Alajos ügyvédet; Petőcz István, Várallyay
Iván, Vajdovics György mérnököket; Feledy Pétert és
Varga Lászlót, hasonlóan Kalászhoz, Hegyihez és
Ambrusshoz terheltté nyilvánították, de a nyomozást
ügyükben az ősz folyamán megszüntették.
Külön csoportot alkotnak azok, akiket csak tanúként hallgattak meg a nyomozók, számuk a két előzetes letartóztatásba helyezett ügyében 28 fő. A kihallgatásra Budapesten és Egerben is sor kerülhetett, attól
függően, hogy hol élt az adott tanú. Hervay esetében
több csoportvezetője az egyetem elvégzése után a
fővárosban telepedett le, őket a Gyorskocsi utcába
rendelték be.
Bírósági szakasz
Az egri ügy eljárási szakasza nem a helyszínen, hanem Budapesten történt. Eltérően pl. Pécs esetétől, ahol
5 embert ítéltek el a városban, itt nem került sor önálló
bírósági tárgyalásra, hanem Budapesten vonták felelősségre Hervay Ferencet és Vastag Sándort. A vádiratot
1961. július 14-én nyújtotta be Götz János fővárosi
főügyész 17 személy ellen, ebből 5-en voltak ciszterci
szerzetesek, a többiek világi férfiak és két volt apáca.
Ebben a dokumentumban a vád leegyszerűsödött és két
tényre redukálódott. Hervay esetében a hitoktatás elitneveléssé bővült arra az esetre, ha rendszerváltás következne be Magyarországon; a vádirat szerint:
„A csoportokkal való foglalkozás célja az volt,
hogy az általa remélt, „keresztény” jellegű burzsoá
társadalmi rend céljaira meg felelő „elit”-et, vezetőket
neveljen ki.” Vastagnak pedig azt hozták fel bűnössége legfőbb bizonyításara, hogy ismerte rendtársai fiatalok között végzett munkáját.
A „Fekete Hollók” ügy egyik legnagyobb perében
ítélték el őket az 1961. július 26. és augusztus 1. között
zajlott tárgyalás során. A pert − fővádlottja, Palos Bernardin, ciszterci szerzetes és a perben viszonylag nagy
létszámú rendtársa, valamint az ő munkájukat segítő
világi hívők miatt – tekinthetjük ciszterci pernek is.
Hervay a VII-ed, Vastag XI-ed rendű vádlottként szerepelt. A per sok izgalmat nem tartogatott, hiszen a vádlottakat alaposan felkészítették mit és hogyan mondjanak. Hervay visszaemlékezése szerint merő formalitás
az egész, és nem volt tanácsos máshogyan viselkedni,
mint az előre egyeztetett magatartás.
A tárgyalás során a vádlottakon kívül tanúkat is beidéztek, ezek egy része más ügyből kifolyólag szintén
terhelt státuszban szerepelt. A legtöbb tanú az elsőren-
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dű vádlott tevékenységének bizonyítására érkezett,
Hervay Ferenc esetében rendi elöljáróján, az ekkor
már előzetes letartóztatásban lévő ’Sigmond Lászlón
kívül, csak két csoportvezetőjét, Ertsey Csabát és
Koncz Attilát idézték be a tárgyalásra. Vastag Sándor
ügyében ’Sigmondon kívül Kemény Bertalannak, és
Barabás Györgynek kellett megjelennie Budapesten. A
bíróság Bimbó István elnöklete alatt hozta meg az
ítéletet augusztus 1-jén. Összesen közel 60 év börtönbüntetést szabott ki a vádlottakra, akiknek bűne „a
népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló
szervezkedésben való tevékeny részvétel”.
Az ítéletek
A perben az egri szálat képviselő Hervay Ferencet
4 és fél, Vastag Sándort 2 év börtönbüntetésre ítélték.
Másodfokon Vastag ítéletét egy évre enyhítették, talán
így korrigáltak téves alapállásukat vele szemben. Hervay Ferenc 1963 márciusában szabadult az általános
amnesztia keretén belül.
Számosan voltak azonban olyanok, akik ellen megindították az eljárást és gyanúsítottként vonták felelősségre őket, de nem tudtak annyi bizonyítékot felmutatni, hogy bírósági szakaszba léptessék ügyüket. Ezért
őket a rendőrségen, miután megszüntették ellenük az
eljárást jegyzőkönyvi figyelmeztetésben részesítettek.
Ilyen formán Dornbach Alajos, Koncz Attila,
Vajdovich György, Feledy Péter és Varga László számára szerencsés kimenetelű lett az „illegális” hitoktatásban való részvétel. Két társuk esetében súlyosabb
következményt ígért az ügyükben készített összefoglaló jelentés. Petőcz Istvánt kitiltották Budapestről és
édesanyjánál Egerben jelöltek ki számára kényszertartózkodási helyet. Egerbe érkezése után pedig rendőri felügyelet alá kívánták vonni. Várallyay Ivánt
munkahelyéről eltávolították és rendőri felügyelet alá
helyezést javasolták. Későbbi összefoglalók alapján
azonban mindkettőjüknél csak a nyomozás megszüntetéséről szóló határozatot olvashatjuk.
Hegyi Gábort a jegyzőkönyvi figyelmeztetésen
túl, eltiltották papi hivatásától, Kalász Mihályt pedig
Eger elhagyására kényszerítették, és tartózkodási
helyül a pannonhalmi szociális otthont jelölték ki
számára.
A csoportok aktívabb tagjait, összefogóit és vezetőit behívták a rendőrségre, ahol elbeszélgettek velük
tevékenységük társadalomra veszélyes voltáról, és
mindenáron meggyőzni igyekeztek őket nézeteik feladásáról.
A hitoktatásban résztvevőket pedig munkahelyi
vezetőik; egyetemi, főiskolai vagy középiskolai tanáraik, igazgatóik előtt feddték meg a rendőrség emberei, szorosan együtt- működve a KISZ segítő tanáraival, ill. munkahelyeik személyzeti előadóival.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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CURRICULUM VITAE VI.
KILIÁN ISTVÁN diáktársunk „folyamatosan
készülő” életrajzából − egy kis megszakítással, utoljára két éve olvashattuk − ismét közlünk egy részletet, mely „élőben” mutatja be Wirthné Diera Bernadettnek e számunkban olvasható, Az egri „Fekete
Hollók”-ról írt tanulmányában leírtakat.
Diáktársunkat nem ítélték el, „csak” jó párszor
kihallgatásokkal zaklatták.
1961 nyarának eleje…
1961-ben már gimnáziumi tanár voltam Miskolcon
s igazgatói engedély alapján minden szerdán szabad
napom volt. Feleségem, Viki akkor már szüleinél tartózkodott Egerben, hiszen veszélyeztetett terhes volt, s
fennállt annak is a lehetősége, hogy második gyermekünket feleségem spontán abortusza következtében
elveszítjük. Ezért folyamatosan otthon, Egerben tartózkodott szüleinél, első gyermekünkkel, Imrével, aki
kora tavasszal még el sem érte az első évet. Ezen a
bizonyos kritikus napon, Miskolcon, reggel vígan
alhattam volna, de nem hagytak. Ugyanis hajnalban
három vagy négy óra tájban megjelent lakásomon egy
rendőr, aki még aznapra, talán délután két órára hozott
nekem egy idézést, valamiféle rendőrségi kihallgatásra. Kérdésemre, hogy milyen ügyben akarnak kihallgatni, a rendőr semmit nem válaszolt.
– Jelenjen meg, mert ez a maga számára kötelező!
Tudtam én, hogy miről akarnak tőlem tudakozódni,
de csak megjátszottam, hogy nem tudom. Hervay
Leventét letartóztatták, s amikor engem is berendeltek kihallgatásra, akkor már az egriekkel végeztek.
Delley Jóska húgát, Babát például államvizsgája
előtti napon faggatták meg, s másnap marxizmusból
annak rendje és módja szerint az egyébkén igen jó
tanulót meg is buktatták. Egy olimpikon hittanos
leányt például érettségije előtti napon hívták be abban a reményben, hogy majd érettségijén elrontja
kitűnő bizonyítványát. Hát nem rontotta el. Én egy
teljesen semleges, szabad napomon, az úgynevezett
kutató napon kerültem sorra azért, hogy a rendőrség
ne keltsen feltűnést azzal, hogy munkámon a megfelelő időben nem jelentem meg. Tehát egy szabad
napomon jutottam a kihallgatottak közé. Felkészülésre volt elegendő időm, arra meg még inkább, hogy
lelki tekintetben is helyre rázzam magam. Valamelyik evangéliumban olvastam s hallottam is Jézus
ígéretét: „Dabitur in illa hora, quid loquamini”,
„Megadatik nektek abban az órában, hogy mit kell
mondanotok.” S magamban idézgettem a Jézus által
mondottakat: Eljön az idő, amikor én miattam üldözni fognak és a rendőrség elé cipelnek titeket. S úgy
véltem, most valóban itt van az az idő.

A megadott időben pontosan megjelentem. A Felsőzsolcai kapuban lévő rendőrségre kellett mennem. A
bejáratnál az őrt álló rendőrnek bemutatkoztam, majd
bejelentettem neki, hogy kihallgatásra berendeltek. A
rendőrség nem volt kellemes épület. A harmadik emeletre kellett felmennünk. Minden emeleten vasrácsos,
lezárt, lelakatolt ajtók fogadtak. Az őr, aki engem
kísért a nála lévő kulccsal kinyitotta a rácsot, majd
amint beléptünk magunk mögött becsukta a rácsos
ajtót s gyalogoltunk mindig feljebb. Ha jól emlékezem, a harmadik emeletig mentünk fel, s mindegyik
emelet végén és a kezdetén is nagyon sok ajtót ki kellett nyitnia és be kellett csuknia kísérőmnek. Amikor a
megfelelő szintet elértük, egy sötét folyosót céloztunk
meg, ahol a hivatali szobák ajtajai vasráccsal is be
voltak csukva, s a szoba ablaka is be volt vasrácsozva.
A szobában egy kissé meghízott civil ruhás rendőr
fogadott. Bemutatkoztunk s én határozottan emlékezem, hogy Vospil főhadnagynak mutatkozott be. Keresztnevére már nem emlékezem, de azt hiszem mindig Vospil úrnak kellett szólítanom, mert ő nem lehetett nekem elvtársam. Ő elvtárs volt, én nem.
Kicsiny szoba volt, ahol megfaggattak, s azt hiszem, az Úristen segítségével sikerült helyemet megállni. Ha most azt írom, hogy a körülmények kissé
teátrálisak vagyis hatásvadász jellegűek voltak, nem
hiszem, hogy túloznék. A cél az volt, hogy a sok-sok
vasrács, a megszámlálhatatlan lakat és zár a kihallgatásra jelentkezőben már az első pillantásra is illő félelmet keltsen. Bennem keltett.
A szobában hárman voltunk. Az lehetséges, hogy a
kihallgatást a szobán kívül rejtett mikrofon segítségével mások is hallhatták, de ott ebben a szobában rajtam és a főhadnagyon és a jegyzőkönyv vezetőnőn
kívül más nem volt. Először a legfontosabb személyes
adatokat kérdezte a rendőr. Nevem, Édesanyám neve,
Édesapám, Édesanyám foglalkozása, az én foglalkozásom, testvéreim stb. Majd hamarosan rátért a lényegre.
– Önt Hervay Ferenc államellenes összeesküvése
ügyében hallgatjuk ki. Mi pontosan tudunk önről mindent. Tudjuk, hogy 1949-ben abbahagyta gimnáziumi
tanulmányait, majd tovább folytatta a ciszterci rend
központjában, Zircen. Majd a rend feloszlatása évében
jelentkezett Zircen papnövendéknek is. A rend feloszlatása után egy ideig Budapesten tartózkodott, majd
1951 tavaszán Porvára távozott s ott a hely plébánosa
Alpár Lucián vezetésével továbbtanult. Természetesen
azt is tudjuk, hogy mikor és hol tette le ideiglenes,
szerzetesi fogadalmát, amellyel három évre elkötelezte
magát a ciszterciek rendje mellett. Azt ön is nagyon
jól tudja, hogy a ciszterci rendet a magyar állam megszüntette, s ez a tény államellenes tettnek, bűnténynek
minősül. Tudjuk, hogy otthagyta a ciszterci rendet,
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megnősült, s azzal is tisztában vagyunk, hogy második
gyermeküket várják.
− Most azonban mi önt csak Hervay Ferenchez fűződő kapcsolatáról kérdezzük. Honnan ismeri az államellenes összeesküvésben részt vevő Hervay Ferencet?
– Tanárom volt, s minthogy állandó ministráns voltam bizonyára sokszor ministráltam is neki a misén.
– De ön diák korában nagyon gyakran megfordult
a Hervay szervezte cserkésztáborokban. Sőt, amikor a
cserkészet megszűnt, ön akkor is járt a tilalom ellenére
vele táborba.
– Igen, többször voltam vele táborban.
De ön még azután is Pesten egyetemi évei alatt is
sokszor találkozott vele. Volt önnek, Kilián, egy albérleti szobája, s a titkos találkozókat az ön szobájában
tartották. ön adott ezeknek a törvényellenes találkozóknak otthont. Hiszen Hervay állandóan a jelen politikai rendszer és az állam meg a kommunisták ellen
uszított és uszít, s ön mégis tartotta vele a kapcsolatot.
– Ha tudtam volna, hogy államellenes összeesküvő, bizonyára nem tartottam volna vele a kapcsolatot.
Hervay összejöveteleink alkalmával soha nem kereste
annak a lehetőségét, hogy az államot szidja, vagy a
kommunistákat elmarasztalja. Összejöveteleinken
soha semmit nem nyilatkozott, amellyel megsérthette
volna az államot. Amikor találkoztunk, csak hittani és
bibliai ismereteit adta át nekünk – válaszoltam.
– Hervay bűnös viszonyt folytatott a fiatalokkal. A
fiúkkal és a lányokkal is.
– Ez a kettős, biszexualitás általában kizárja egymást. Egy bizonyos, velem fiatal korában Hervay soha
semmit nem akart semmit kezdeményezni, nem kezdeményezett, nem is akart sehova nyúlni. Ezt, mint
már felnőtt, fiatal nős, férfiként nyugodt lelkiismerettel állíthatom.
– Hervay többszörösen is államellenes volt, hiszen
tiltotta az abortuszt, azaz kaparást.
– Igaza van, Hervay a megfogamzott magzat méhen belüli elpusztításáról pontosan úgy vélekedik,
ahogyan ön mondja, s ahogyan én is gondolom, de
ugyanez az állam néhány évvel ezelőtt, emlékezzék
csak a Ratkó-korszakra, tiltotta a művi abortuszt, most
viszont engedélyezi. Hervay akkor is, most is úgy véli,
hogy a művi abortusz bűn, bűn volt mindig is s bűn
lesz ezután is, hiába engedélyezi ezt az állam.
Erre természetesen Vospil nem tudott mit mondani.
Kezdett egy újabb vád-pontot emlegetni.
– Igen, de önöket arra kényszerítette, hogy vasárnap misét hallgassanak.
– Nem kényszerítette, de tanácsolta.
– Igen, de a misehallgatás államellenes dolog.
– Mutassa meg nekem az alkotmányban azt a törvényt, amely tiltja a mise hallgatást!
– Igen, de ön tanárember.
– Tanár vagyok az bizonyos. De egyetlen paragrafus nincs az alkotmányban, amely megtiltaná a taná-
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roknak a templomba járást, sőt az alkotmány garantálja minden polgár vallásszabadságát.
– Mondja, Kilián, maga nagyon sokszor volt Hervayval cserkésztáborban, volt-e valami különleges
énekük?
− Nem. De egyre emlékszem, amit Hervay is szeretett, meg én is. Ez így kezdődik: Hallod-e pajtás
zúgni az erdők sóhaját? Harsan a kürtök hangja sok
hegyen át és völgyön át.
A kihallgatásom öt órán át tartott. A kérdések
zömmel úgy hangoztak el, ahogyan én írtam. Arra
emlékszem, hogy egy kérdésre mindig nemmel válaszoltam, s erre Vospil egyre idegesebb lett, s én a
következőképpen nyilatkoztam idegességére.
– Tudomáson szerint mindenkinek ilyen vallatáskor csak az igazat szabad mondani, s a kérdésekre
csak a színtiszta igazat lehet válaszolni. Ha engedélyezi, hogy hazudjak, hajlandó vagyok arra is, de ezt
ekkor jegyzőkönyvbe kellene vennie.
Az öt óra hosszat tartó kihallgatás után remegő térdekkel s kezekkel tértem haza. Hoztam magammal
egy írást is, amely azt tanúsítja, hogy az államellenes
összeesküvésben való részvétellel alaposan gyanúsítható vagyok.
A kihallgatás alatt Vospil idegességében mindenféle módszert kipróbált: Lefolytatott egy ál-telefonálást
is a Művelődésügyi Osztály vezetőjével, Tóth Máriával is. De a telefoncselt megértettem, s így nem tudott
becsapni. A telefon innenső végén Vospil volt a másik
végén pedig senki. Volt, amikor megtiltotta, hogy
dohányozzak, holott a kihallgatás elején megengedte, s
ő legalább annyira szívta, fújta, mint én. Az én sűrű
füstöm érthető volt, az övé nem. Hiszen ő nyerő helyzetben volt. Bármikor megtehette volna, hogy engem
börtönbe vitet, ehhez azonban hamisan valló tanúkat,
kellett volna biztosítani, s részemről, akit agyonfaggattak, valami vallomásra is szüksége lehetett volna. Így
én a vallatás vége felé legalább egy órányira nem
gyújthattam rá a vallató tiszt elhatározása alapján, de
még így is elszívtam egy teljes doboz Kossuthot, azaz
öt óra alatt összesen huszonöt darab cigarettát. Volt,
amikor sarokba állított, mert valamire nem akartam,
mert nem tudtam úgy válaszolni, ahogyan ő is akarta.
Testi fenyítést nem alkalmazott, a megfélemlítésnek a
klasszikus módszereivel azonban szívesen élt.
Információim szerint Vospil főhadnagy vagy százados hamarosan börtönbe került, de nem azért mert
kihallgatási módszerei miatt nagyon is megérdemelte
volna, hanem azért, mert a házkutatások során egykét dolgot nagyon ügyesen el is tulajdonított. S ez
valahogyan kiderült, s neki emiatt börtönbe kellett
mennie.
De evvel még nem jutottam Hervay-ügy végére.
Még egy s azután még egy kihallgatás várt rám, ennek
a színhelye azonban már nem Miskolc volt, hanem
kedves városom, Eger.
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MENEKÜLÉSEM −
máról visszatekintve, hangulatos, kedélyes, humort sem nélkülöző…

Gődl Károlytól, 1951-ben érettségizett diáktársunktól kaptuk (egy kis unszolás után) az életútját
meghatározó ’56 -os történetét.
Alig simultak el az októberi forradalom hullámai,
amikor 1956. november 3-án, szombaton, mint a
Veszprémi Vegyipari Egyetem utolsó éves hallgatója,
Veszprém város megbízottjaként, egy évfolyamtársammal élelmiszert vittünk fel Budapestre. Ikarusz
buszunk terhét a Móricz Zsigmond körtéren osztottuk
szét a nélkülöző lakosság között. Utána felkerestem
apámat a közeli Verpeléti-utcai lakásán. Véletlenül
nála volt katonáskodó öcsém is. Pár órás kedves családi együttlét után, este indultam is vissza Veszprémbe. Másnap Károly napja lévén, apám egy borotvakészlettel ajándékozott meg. Búcsúzóul még egy pár
almát és egy darab füstölt szalonnát dugott egy ócskapiacon vett kis doktortáskába, melyet ugyancsak névnapi ajándéknak szánt. Különben kedvenc zöld lódenkabátom is másodkézből került rám. A hónaljak kivágása után ítélve, valamikor egy „reakciós“ vadász
tulajdona lehetett.
Elhagyva Budapestet, annak peremén erős szovjet
páncélos egységek összevonását láttuk.
Veszprémbe érve nem mentem szobámba, mely valójában egy már nem üzemelt borospince fűthetetlen
pitvara volt, hanem inkább a piactér előtt álló Rákóczidiákszállóba tértem be. Itt kollégáim társaságában, az
egykori Rákóczi kúria méteres falai között, nagyobb
biztonságban éreztem magamat.
Akkor este csak húszegynehány egyetemista tartózkodott a szállóban, habár hétfőre, a kényszerszünet

után, az egyetemi oktatás normális menete volt előirányozva. A hangulat nem volt rózsás. Kölcsönösen
beszámoltunk egymásnak az elmúlt nap tapasztalatairól. Különösen a főváros határán összevont páncélosok tömege nyugtalanított bennünket. Ezt a fejleményt
mindannyian rossz ómennek tartottuk.
A szállóban az elmúlt hét során nagyobb mennyiségű lőfegyver és kézigránát halmozódott fel. Ez a
felszerelés abból a készletből származott, amelyet mi
egyetemisták egy ávós kaszárnyában „rekviráltunk“. A
kaszárnya a Séd-völgyét átívelő viaduktot elhagyva, a
Győr felé vezető műút jobboldalán, a város szélén állt.
A fegyverek szétosztása a felkelők és magunk között
ugyancsak ott történt. Naiv lévén, én is számos puska
és géppisztoly átadását aláírásommal nyugtáztam. A
fegyvereket munícióval együtt mindenki vihette, akár
szállására is. Így került a hadianyag az egyetemisták
útján a diákszállóba, akárcsak az én géppisztolyom a
szobámba.
Egy átbóbiskolt éjszaka után, napkeltén kinéztünk
az első emelet egyik ablakán. Ijedtünkre, az utca túloldalán fal mellett lopakodó szovjet katonákat láttunk.
Észrevettek bennünket, de fegyvereiket nem használták. Aránylag csend volt. Hadműveletre utaló zajokat
nem hallottunk. Átszaladtunk az épület piactérre nyíló
termébe, onnan még félelmetesebb képet láthattunk. A
téren négy-öt páncélos állt gyalogosokkal, a legközelebbi tank lövege a diákszállóra célzott. A látottak
nemcsak megijesztettek, de meg is leptek bennünket.
Mi nem hallottuk a harckocsik előnyomulását. Az
invázió az éj leple alatt a lehető legkisebb zajjal történt.
Visszaugrottunk az ablaktól és kilátástalan helyzetünk tudatában, egy fehér lepedőt igyekeztünk egy
seprő nyelére kötni, hogy ezzel kapitulációnkat jelezzük. De erre nem került sor. Ágyú dörrent és a lövedék
két ablak között, közvetlen közelünkben a falba fúródott. A detonáció megremegtette a sok időt látott falakat. Mi fejvesztve rohantunk le a pincébe és feszült
idegekkel vártuk a fejleményeket. Nem kellett sokáig
várni. A megszállók betörték a nehéz tölgyfakaput,
ellenállás nélkül hatoltak be és rövidre rá elfoglalták
az épületet. Hamar ránk találtak a pincében. Mi mozdulatlanul, fejünk felett tartott kezekkel megadtuk
magunkat. Aztán géppisztolyaik tusájával biztatva,
kivezettek bennünket a házból.
Kilépve a szálló elé, egy igazi hadszíntér fogadott
bennünket. A téren az ablakból már ismert páncélosok
dübörgő motorokkal álltak, ágyúikat fenyegetően ideoda forgatták. A katonák szinte cél nélkül lövöldöztek.
A levegőben golyók fütyültek. Mi még fel sem ocsúd-
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tunk, kísérőink máris egy tank elé terelték megrettent
kis csapatunkat.
Jómagam az első sorban álltam, kezemben a kis
doktortáskát szorongatva, amikor az egyik gyalogos
hozzám lépett és lódenkabátom zsebéből kivett egy
almát. Valószínű, zsebem domborulata egy kézigránát
gyanúját keltette. A zsákmányt már majdnem zsebre
vágta, mikor egy tiszt visszaadatta almámat. A hadnagy nem akarván a baka buzgósága megett maradni,
ő is gyanakvó lett, mégpedig a táskámra. Kinyittatta,
de mivel apám utolsó ajándékain kívül semmit sem
talált benne, békén hagyott.
Mindennek kiszolgáltatva ácsorogtunk a tank előtt,
amikor közelünkben golyó érte az egyik katonát. Hang
nélkül összeesett és mozdulatlanul fekve maradt. Bajtársai dührohamot kaptak, kiabáltak, fegyvereikkel
fenyegettek, de − hála az égnek – csak néma géppisztolyaikkal pásztáztak rajtunk keresztül. Forgolódva
keresték, hogy honnan jöhetett a halálos lövés. Nem
messze tőlünk balra egy templom vörös homokkő
épülete állt. Ennek a tornyára forgattak, majd fejünk
felett a löveg ezt egy gránáttal le is fejezte.
Az agyrázó, fülsiketítő durranás, az ágyú csövéből
ránk ömlő füst és a körülöttünk zajló események hatására egyik kollégám idegei felmondták a szolgálatot és
összecsuklott. Félig ülve, félig fekve, remegve nyöszörgött lábamnál. Csak beható, bátorító rábeszélésemmel tudtam ismét lábra állitani. Később, majdnem
szégyenkezve köszönte meg segítségemet.
Különben ő volt az, aki egy-két „haverjával“ megfogadta, ha zsebükben van a diploma, akkor a parkban
a Lenin-szobor előtt füvet „legelnek”. Fogadalmukat
megtartották ugyan, de a pribékek „felségsértés” indokán jól megverték őket. P. Jancsi príma kamerád volt.
Sok rossz vörös lőrét megittunk együtt a piactér szélén
álló „Szarvas” vendéglőben, amelyben akkor a cigányprímás az egyetem személyzeti osztályának egykori, tiszavirág-életű vezetője volt.
Egykori feljegyzésemből kitűnik, hogy reggel fél
hétkor estünk fogságba. Délfelé járt, amikor a piacteret elhagyva, az állomás felé vivő utcán lefelé, a belvárosba indultunk, a harckocsi előtt meneteltünk.
Meg-megálltunk, közben kísérőink ide-oda lövöldöztek. Az utca szélén egy éles-lövész távcsöves puskájával kereste áldozatát. A mozit és a színházat elhagyva
utunk egy valamikori apáca iskolánál ért véget, mely
akkor egy technikumnak adott helyet. Ebbe az épületbe hajtottak be bennünket, a többi, napközben az utcán
összeszedett népséggel együtt. Itt nemet nem nézve −
férfit, nőt vegyesen − a termekbe zártak. Ellátás nem
volt. Szükségletünk rendezése is rajtunk maradt. Ezt
mi, férfiak egy sarokban álló vaskályha segítségével
oldottuk meg.
Az éjszakát padlón ülve, falnak dőlve, nyugtalanul
töltöttük el. Reggel egy magas rangú tiszt jelent meg
és tolmácsa, egy évfolyamtársunk közreműködésével
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kihirdette, ha még egy szovjet katona meghal, agyonlövet bennünket. Nem sokkal rá, egy páncélos állt meg
az ablak alatt. Tetején a torony körül, mint a zsákok
feküdtek az elesett katonák. Ennek láttán, nagyon
sötétnek ítéltük meg helyzetünket.
Ismét nyílt a terem ajtaja, „férfiak előre!” − szólt a
parancs. Isten veled világ, gondoltam, és mentem a
fegyveresek között ki az utcára. Itt minket, egyetemistákat kiszelektáltak és indítottak vissza azon az úton,
amelyen jöttünk. A Bakony-étterem sarkán balra fordulva a vár felé masíroztunk, a katonák szokásos fenyegető kíséretével.
Elhagyva a tűztornyot a vár bejáratánál, a püspöki
palota átellenében álló börtönhöz értünk. A földszint
alatt egy kis négyszögletes átriumban falhoz állítottak
bennünket, mint egy kivégzésen. De nem dörrent puska. Ez megint csak megfélemlítésnek számított. Miután egy tiszt kihirdetett valamit, „szállásunkra“ kísértek. Én vagy tizenkét társammal egy cellába kerültem,
amely két dupla vasággyal négy rabra volt szabva. A
berendezést egy asztal székekkel és egy bádogveder
tetővel egészítette ki.
Ellátásunk itt is mellékes dolog volt. Másnap kaptunk egy vékony levest, egy pár szelet, négyszögletes
barna komiszkenyérrel. Szerencsére, a darab füstölt
szalonna még kis doktortáskámban lapult, így annak
segítségével javítottuk fel étlapunkat. Kés híján, borotvakészletem zsilettjével vagdaltam a madárláttát.
Napjaink bizonytalan várakozással teltek. Látszólag senki sem törődött velünk. A folyosón felhangzott
néha a katonák szájharmonikával kísért melankolikus
nótázása, amelybe a cellák jobbhangú tagjai is belekapcsolódtak. Ez az „együttműködés” kimondottan
tetszett őreinknek. Egyikük kinyitotta a cella ajtaját és
beszólt: „karaso, ogyin karaso”.
A történet teljességéért megemlítem, hogy a telt
„veder” napi kiürítését mindegyikünk nélkülözni szerette volna. Ha jól emlékszem, kisorsoltuk a delikvenst. Ez a szertartás egy fegyveres őr kíséretében, a
folyosó végén található lefolyónál játszódott le. Rám
csak egyszer került sor, de örültem neki, amikor küldetésem végeztén a hátam megett becsapódott az ajtó.
Egy hét teltével, november 11-én, félóránként kettesével kiengedtek bennünket. Kint az utcán alig tudtuk elhinni, hogy szabadok vagyunk. Az én társam P.
Jancsi volt.
Hazatérve szállásomra, meggyőződhettem róla,
hogy senki sem járt nálam. Minden a helyén volt,
ágyam alatt a géppisztoly is, melyet távollétem idejére
oda rejtettem. Ezt legszívesebben azonnal eltüntettem
volna, hiszen abban a puskaporos világban egy töltött
fegyver birtokosa érett volt a „megboldogulásra”. De
józan megítélésemet nem követte tett, mert nem találtam rá megfelelő megoldást.
A város kihaltnak tűnt. Az utcán alig mozgott valaki, csak a megszállók voltak mindenütt jelen. Ha
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tehettem, én sem hagytam el szobámat. Egy ismerős
család kedves asszonya hozott nekem egyszer-kétszer
élelmet. Rajta kívül csak szobám kiadójával, a B. családdal érintkeztem. Miklós fiuk, egy világháborút járt
aktív tiszt, nővéremnek udvarolt, aki ez időben már
Budapesten élt. Esténként vele hallgattam a Szabad
Európa Hangja adásait.
Ennek során jutott fülünkbe, hogy az „uralkodók” a
veszprémi egyetemisták összeszedését és deportálását
tervezik. Ez az ijesztő hír engem érthetően mélyen érintett és behatóan foglalkoztatott. Egyrészt nem akartam
magamat még egyszer kitenni az elmúlt napokhoz hasonló, vagy még annál is rosszabb megpróbáltatásoknak. Az
érem másik oldalát nézve, szinte elképzelhetetlennek
tartottam, Hazámnak és szeretteimnek minden további
nélkül hátat fordítani. Érthetően nagy dilemmában voltam. Töprengéseim közepette, következő éjszaka ismét
rossz híreket hallottam a rádióban a veszprémi egyetemistákat illetően: küszöbön állt a fent említett terv kivitelezése. Ennek hatására, félelmemben fájó szívvel mégiscsak a menekülés mellett döntöttem.
B. Miklós már jóval előtte disszidálni akart.
Sok időnk nem jutott az útitervre, egy nap leforgása alatt felszámoltuk veszprémi létünket. Kis neszeszszerembe, azaz immár nélkülözhetetlen doktortáskámba, egy váltás fehérneműt, új borotvakészletemet és
valami elemózsiát pakoltam. Ruházatomon kívül ez
volt minden, amit magammal vittem.
Isten hozzádot mondva rokonnak, ismerősnek, kerékpárra dobtuk magunkat és lebicikliztünk a jutasi
állomásra, ahol csak úgy hemzsegtek az oroszok. Útközben a Margit templom közelében, még elbúcsúztunk a baráti körünkhöz tartozó F. családtól is.
Jutasról Szombathelyre utaztunk, ahol az éjszakát
Miklós ismerőseinél töltöttük. Megtudtuk tőlük, bennfentesek lévén, hogy a határ nincs aláaknázva. Másnap
rájuk bíztuk kerékpárainkat, melyek hónapok múlva
meg is érkeztek rendeltetésük helyére.
Aztán délután egy Körmend felé induló vonatba
szálltunk, mivel ez a vasútvonal közelítette meg legjobban a határt. Egyszer csak, mintha megrendeltük
volna, Körmend előtt nyílt pályán megállt a vonat.
Kiugrottunk a kocsiból, de nemcsak mi ketten, hanem
a szerelvény utasainak legtöbbje is. Estefelé járt, a
lebukó nap utolsó sugarai még mutatták az irányt az
„ígéretföldjére”.
Szántóföldeken át gyalogoltunk, esett az eső, cipőinkre nehéz sárdarabok ragadtak. Több mint másfélórás, fárasztó menet után, egy kis gyéren megvilágított
településhez értünk. Ausztriában vagyunk, gondoltuk.
De tévedtünk. Bekopogtunk az első házba, egy fejkendős asszony ijedt arccal, halkan mondta, hogy még
magyar földön vagyunk és éppen előttünk jártak nála
az oroszok. Megmutatta merre menjünk, arrafelé haladva majd egy patak jelzi a határt. Még hozzáfűzte,
óvakodjunk az orosz járőröktől.
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Követve az asszony útmutatását, mentünk vagy félórát, amikor egy földgát előtt, a hírhedt aknamező
gondozott sávjához értünk. Tudtuk, az aknákat felszedték, de mi mégis keresztet vetettünk, mielőtt ráléptünk a sávra. Mert, ki tudja, hátha ottfelejtettek
egyet... De mégsem, óvatosan lépkedve, leginkább
lebegtünk volna, épségben átjutottunk rajta.
A gáthoz érve emberi hangokat hallottunk. Azonnal egy közelünkben álló fűzfabokor mögé kuporodtunk. Pillanatok múlva a gát gerincén, a késő est homályában két fegyveres és egy farkaskutya alakja
bontakozott ki szemeink előtt. Szovjet járőrök voltak,
gesztikulálva hangosan társalogtak. Mi lélegzetünket
visszafojtva vártuk elvonulásukat. Szerencsénkre, nem
végezték feladatukat kellő alapossággal, nem nagyon
néztek körül. Ráadásul, a kutya sem tudta orra tudományát érvényesíteni, ugyanis az enyhe szél nyugatról
felénk, keletnek fújt.
A veszély multán felmerészkedtünk a gátra. Onnan
láttuk megkönnyebbülve, hogy a keresett, határt jelző
patak előttünk hömpölyög. A medre tele volt az őszi
esőzésektől, lehetett vagy négy-öt méter széles, erős
sodra hullámosan vitte vizét. Az átkelést nem latolgathattuk sokáig. Magas ívben átdobtuk táskáinkat és az
összegöngyölt kabátokat a túlsó partra. Aztán ruhástól
a jéghideg vízbe ugrottunk. Az áramlásnak megfelelően, a Pinka, mert így hívták a patakot, messze, vagy
húsz-huszonöt méterre vitt el bennünket. Karjainkkal
eveztünk az árban, a parthoz érve valami kézzel fogatót, egy gallyat próbáltunk elkapni, hogy annak segítségével kievickéljünk a „hullámfürdőből”. Ez nehezen, de mégis sikerült. Kimerülve, átázott ruházatunk
terhét cipelve, ide-oda csúszkálva, felvonszoltuk magunkat a partra. Ott gyorsan összeszedtük poggyászunkat, magunkra kaptuk aránylag száraz kabátunkat
és dideregve, a legközelebb pislákoló fények felé indultunk. Közben a hőmérséklet a fagypont alá csökkent, − ezt kabátunk merevsége is mutatta.
Vagy két kilométer után elértük célunkat, egy kis
települést, mint kiderült, Luisinget. Az első ház előtt
álló férfi németül köszönt, ez nyugtatóan hatott ránk.
Most már tényleg Ausztriában voltunk! A gazdálkodó
közvetlen szívességgel betessékelt az udvarra, majd
onnan egy gazdasági épület fűtött mellékhelyiségébe.
Amíg ő száraz holmit hozott éjszakára, addig mi ledobtuk magunkról nedves, párolgó gúnyánkat. „Szárazba téve”, a melegen gyorsan helyrejöttünk. Ettünk
valami hazait táskánkból és aztán holtfáradtan ágyba
estünk. Ezzel véget ért életünknek egy sorsdöntő napja
(1956. november 15.), melynek idegfeszítő mozzanatait még hosszú évek során álmaimban számtalanszor,
gyakran fatális kimenetellel, átéltem.
Másnap reggel az osztrák határőrök összegyűjtöttek bennünket és a többi éjszaka érkezett menekülttel
együtt buszokkal Güssingbe, majd onnan, egy éjszaka
teltével, Grázba vittek. Itt a főpályaudvaron volt a

2015. VENI SANCTE

Egri FEHÉR/FEKETE

gyülekező. A peronon egymástól pár méter távolságban táblák voltak felállítva, rajtuk különböző országok
és kontinensek nevével. Hogy ezeknek mi volt rendeltetése, azt hamar megtudtuk. Közölték velünk, hogy
Nyugat-Európa országaiban megteltek a táborok és
ezért számunkra már csak a táblákon látható tengerentúli lehetőségek maradtak. Továbbá, attól függetlenül,
ki hová jelentkezik, először mindenkinek Angliába
vezet az útja. Onnan pár hónap leforgása után, majd
ki-ki oda kerül, ahová menni kívánt.
Átnéztük a táblákat, latolgattuk a lehetőségeket.
Végül is Kanadát választottuk.
Ez egy terjedelmes ország, aránylag gyér lakossággal, gondoltuk, itt csak lesz mód számunkra is egzisztenciát teremteni. Ha más lehetőség nincs, akkor elszegődünk favágónak azokba az irdatlan nagy erdőségekbe. Ezt a munkát gyakoroltam már gimnazista
koromban is.
Tehát „Kanadához“ álltunk. A tábláknál elegáns,
öltönyt és nyakkendőt viselő urak vártak a jelentkezőkére. A mi emberünk a sorunkhoz lépett és németül
kérdezte, ki beszéli ezt a nyelvet. Én „igennel” válaszoltam, mire azonnal, mint tolmácsot alkalmazott.
Bemutatkozás után kis asztalához ültetett. Rövid, ismerkedő szóváltás után megkínált cigarettával is. Nem
voltam nagy dohányos, de ennek a toknélküli,
laposkás ciginek a füstjét élvezettel „slukkoltam“. A
cigaretta „Made in England” volt, mivel „főnököm” és
kollégái az angol külügyminisztérium, a Foreign Office szolgálatában álltak.
Déltől naplementéig regisztráltuk a menekülteket.
Esetenként az angol részletes információt is kért a jelentkezőktől. Én a lehető legjobb tudásommal végeztem
dolgomat. Közben kínálatra elszívtam egy-egy cigarettát. Délután még egy, az angolok számára ilyenkor
elmaradhatatlan csésze teát is kaptam, persze tejjel.
Munkánk végeztén, a „gentleman” megköszönte
együttműködésemet és búcsúzóul kezembe nyomta a
maradék cigarettákat. Akkor tüzetesebben megnéztem
a lapos dobozka számomra egzotikus illusztrációját.
Fehér alapon feketén nyomtatva egy többárbocos hajó,
dagadó vitorlákkal volt ábrázolva. Az ovális ráma
felett egy korona díszlett, jobbról, balról egy-egy lebegő sirállyal. Kibetűztem, a dohányáru neve „Senior
Service” volt.
A peronon ácsorogtunk, amikor csendesen egy üres
személyvonat gördült be az első vágányra. A kocsik
színe sötétzöld volt, oldalukon egy címer ékeskedett.
Ebben az esetben a jelvényt egy, sokágú koronán trónoló, stilizált piros oroszlán, hosszan kidugott nyelvvel, jobb mancsában egy vasúti kocsi kerekét tartva,
képezte. A szavak, balról „British”, jobbról
„Railways”, még az angolul nem tudóknak is elárulták, hogy a vonat a brit vasutak tulajdona.
Tehát a szerelvény a mi vonatunk volt. Beszállva,
annak berendezése ámulatba ejtett bennünket. A ko-
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csik értékes faburkolattal voltak bélelve, a szakaszok
párnázott, finom plüssel bevont ülései, karfái kényelmet ígértek az utasnak. A ragyogóan fénylő sárgarézlámpák kellemes fényt árasztottak, csillogtatva a többi,
ugyancsak a sárga ötvözetből készült armatúrát is.
Lábunk alatt mindenütt szőnyegpadló tompította a
lépések zaját. A tisztaság vigyázatra késztetett. Ez az
előkelő „ambiente” érthetően elkápráztatott bennünket, hiszen mi odahaza a „fapados” nívóhoz voltunk
szoktatva.
Rövid bevagonírozás után elindultunk a Szigetország felé. Egy 1956. november 22-én Londonban,
szüleimnek irt levelem a következő útvonalat bizonyítja:
Gráz−Loeben−Bischofshofen−Salzburg−München
−Augsburg−Stuttgart−Mannheim−Köln−Aachen−Liege
−Brüsszel−Osztende.
Vonatunk számunkra eddig nem ismert tempóval
száguldott, de mégsem zakatolt, a futóművek robaja
tompított volt. A hegyvidéken, az Alpok lábánál, csak
úgy sisteregtünk az alagutakon keresztül és repültünk
át a völgyeken. A rohanó vonat ablakából mesébe illő
tájak változó panorámáját láthattuk. Utunkon csak az
ún. „zsákállomásokon” álltunk meg, ahol mozdonycsere volt.
De ahol megálltunk, mindenütt ujjongó népség ostromolta meg vonatunkat. Zacskószámra halmoztak el
bennünket déligyümölccsel, mindenféle élelmiszerrel,
cigarettával és néha egy üveg jó itallal is. Kezünket
rázták az ablakon át, éreztük, hogy legszívesebben
megöleltek volna bennünket. Ez a szívből fakadó szolidaritás határtalan volt. Az összetartásnak ez a megható, feledhetetlen kinyilatkozása, elkísért bennünket
végig utunkon, éjjel, nappal.
Elérve a Csatornát, Ostendében rátolták vonatunkat
egy óriási tengerjáró kompra. Lenézve a fedélzetről, a
mólón két „obulust” kérő apácát láttam. Volt még egy
pár megmaradt forintom, kiürítettem zsebemet és ledobtam nekik a számomra immár hasznavehetetlen
pénzt. Megnyugodva gondoltam, ezzel én is tettem
valami jót.
A tengeren Dover felé gőzölve, az angolok a hajó
elegáns éttermében főúri „dinert” adtak. Fehér ruhás
pincérek szolgáltak ki, olyan udvariassággal, mint ha
csak fizető vendégek lettünk volna. Hogy mi volt a
menü, azt már nem tudom. De arra emlékszem, hogy
mi élveztük a vendéglátást. Vacsora közben egy angol
úr beszédet mondott. A témája szívemhez szóló lehetett, mert a már említett levelemből kitűnik, hogy ennek folytán „fogott el igazán a honvágy és az egyedüllét érzete”.
Dovert három órás hajózás után értük el. Onnan a
vonat két óra alatt vitt bennünket a londoni Viktória
állomásra.
Az első hetet London határában (Grange Farm,
Chigwell, Essex), egy világháborús tábori repülőtér
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körzetében töltöttük. Az első életjelt innen küldtük
hozzátartozóinknak. Ezt a rövid akklimatizálódást
követően, egy hasonló táborba kerültünk a közép angliai Nottingham közelében.
December 17-étől − „forrás” a haza írt levelem −
B. Miklóssal a tekintélyes Boots-konszern (gyógyszerkémia) alkalmazottai lettünk. Ezzel egy időben,
két segítőkész Burton Joyce-i család tagjukként fogadott be bennünket. Ebből a kis parkvárosból mentünk
aztán busszal nottighami munkahelyünkre.
Egy szót sem tudva angolul, munkaadónknak nem
sok haszna lehetett belőlünk. De mégis rendesen
megfizettek bennünket és nagy megértéssel bántak
velünk. Miklós egy villanyszerelő mellett dolgozgatott, én meg egy laborban ismerkedtem az új adottsággal.
Közben a World University Service illetékesei közölték velem, hogy ösztöndíjjal a Bristoli Egyetemen
tovább tanulhatok. Az anyagi támogatást egy alapítványból kapom, melyet a magyar menekült egyetemisták részére világszerte összegyűjtött adománya hozott
létre.
Ezt a lehetőséget nem hagyhattam figyelmen kívül,
ezért 1957. április elején Oxfordban, mint már ösztöndíjas, egy nyelvtanfolyamot kezdtem el.
Valamivel előbb, B. Miklós, beváltva a Grazban
kapott ígéretet, kivándorolt Kanadába. Ott Torontóban
telepedett le és élt haláláig.
Az oxfordi nyelvtanfolyam befejezése után, 1957
októberétől másfél évig a Bristoli Egyetemen tanultam. Szokás szerint minden vizsga írásban történt. Ha
egy hallgató a követelmény 50% -át nem érte el,
akkor elvesztette a játszmát és a neve nem szerepelt a
hirdetőtáblán. Velem ez történt. Matematikából, fizikából helytálltam, de hogy, hogy nem, éppen kémiából nem ütöttem meg a határt. Talán túlontúl rábíztam magamat előzőleg elsajátított tudásomra. Summa
summárum, elvesztettem ösztöndíjamat. Pótvizsga,
az alapszabály értelmében, nem volt lehetséges.
Közel egy évig Londonban, mint technikus egy
hőerőmű kísérleti laboratóriumában dolgozzam. Takaréktűzhelyeket, sparherdeket, „pommes frites”-sütőket
és hasonló konyhafelszerelést teszteltünk. A munka, a
környezet egyáltalán nem elégített ki. Változtatni
akartam életemen, mégpedig hamarosan. Tervem
megvalósítására, a tapasztaltak után, Angliában nem
láttam lehetőséget.
Ennek folytán, 1960 szeptemberében, Dover és Calais között áthajóztam a „Kontinensre”, mint ahogy a
szigetlakók maguk között, tőlük a Csatornán túl fekvő
országokat nevezik, úgy, mintha ők nem is Európához
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tartoznának. Franciaországba érve sikerült, honfitársaim kapcsán, egy hónapon belül, Párizstól nyugatra,
Dreux-ben, egy PVC-védőruházatot gyártó üzemben,
mint laboráns munkát kapni.
Közben egy távoli egri unokaöcsém, Würzburgban
befolyásos mentorai körében azon szorgoskodott,
hogy én is abba a patinás német egyetemi városba
kerüljek. Fáradozását siker koronázta, 1961 májusában, nyolc hónapos franciaországi tartózkodás után,
legális úton a frank Metropolba érkeztem. Ugyancsak
az ő közbenjárására, felvettek az egyetem élelmiszervegyész fakultására, beszámítva a veszprémi és bristoli tanulmányaim nagy részét.
Mivel nem voltam elismert menekült, hiszen nyugatról jöttem, sem ösztöndíjat, sem más anyagi támogatást nem kaptam. Ennek folytán megélhetésemről,
alkalmi munkákat végezve, magamnak kellett gondoskodni. Legtöbbet, mint segédmunkás egy egyetemi
diákszálló építkezésénél dolgoztam. A szálló megnyitása után, hű munkásságom elismeréseként, nekem is
kiutaltak egy szobát. Ez jól jött, mert egy egyetemi
városban szobát találni, akárcsak manapság, akkor is
nehéz volt.
Munkásságom miatt, egyetemi tanulmányaimat
csak hézagosan tudtam végezni. Egy kollokvium
alkalmával, botanika professzorom tudomást szerzett
nehézkes helyzetemről. Haladéktalanul magáévá tette
ügyemet és elintézte, hogy egy, a megszorult hallgatóknál lehetséges, szigorú feltételekhez szabott, kölcsönben részesüljek.
Ez a támogatás nagyot lendített rajtam. Ettől
kezdve rendszeresen részt tudtam venni a praktikumokon, dolgozhattam nyugodtan a laborban, járhattam az előadásokra és maradt időm a tanulásra is.
Ennek köszönhetően, annyi megpróbáltatás után,
1965. október 29-én, mint élelmiszervegyész végeztem a würzburgi „Julius Maximiliáns” egyetemen.
Több mint harminc évet szolgálva egy Koblenzben
székelő állami élelmiszervizsgáló-intézetben, 1997.
december 5-én, 65 éves koromban nyugdíjba mentem.
Tizenhárom éve a Rajna fölötti, kerámiai iparáról
nevezetes „Kannenbäcker” (köcsögsütő) városkában,
Höhr-Grenzhausenban élek.
Egyetlen ivadékom, Stefán fiam, feleségével és tizenkét éves kislányával a szomszédságomban lakik.
Nyomdokomba lépve, mint élelmiszervegyész, egy
önálló analitikai laboratórium tulajdonosa.
Höhr-Grenzhausen, 2014 Adventjén
Gődl Károly (érett. 1951)

________________________
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AHOGY ÉN LÁTTAM…
Nyolc év az egri Ciszterci Gimnáziumban és a Szent József Internátusban
Győry Ivántól, az Egyesült Államokban élő diáktársunktól kaptuk ezt a visszaemlékezést. A faluról városba került kisdiák sok apró élményét írja
meg felvillanó képekben, felidézve a ma már távolinak tűnő háborús és azt követő évek diákéletének
világát.
1939-ben végeztem el az elemi iskola negyedik
osztályát és szüleim úgy döntöttek, hogy középiskolában folytassam a tanulást. Apám egri diák volt és természetesnek találta, hogy én is oda menjek. Prospektusokat kért és a Szt. József internátus tetszett legjobban. Aztán megakadtak egy mondaton: Az internátusba azokat veszik fel, akik az egri ciszterci gimnáziumban akarnak tovább tanulni. Ezen egy kis vita volt, de
végül is mind a két intézetbe bejelentkeztek és mindkét helyről jött az értesítés hogy felvettek. Az internátusi értesítéshez egy jó hosszú lista is jött: mi az, amit
magammal kell vinni. A ruhaneműim többi tanulótól
való megkülönböztetésére, annak minden darabjába
egy számot kellett bevarrni. Én az 55-ös lettem.
Anyám lelkesen varrta be a számokat a ruhákba. Egy
nagy fonott kosárban adtunk fel mindent vasúton.
Az elutazáskor szerencsénk volt, mert a plébánosunknak Egerbe kellett utaznia egyházközségi ügyekben és felajánlotta, hogy minket is elvisz. Így autóval
érkeztem Egerbe. Az internátus kiváltotta az állomáson
a kosarat és anyám adta át a dolgokat leltárban. A nővér
kezembe nyomta a szalmazsákot: „Menjen le az alagsorba. Friss szalma van és tömje meg a szalmazsákot és
vigye fel a hálóba. Rajta van a neve az ágyán.” Többen
voltunk, akik a zsákokat tömtük és egy idősebb diák
mellett voltam, aki elnevette magát: „Te, ha így rakod
tele a zsákot, soha nem fogsz tudni aludni rajta.” És
megmutatta, hogy kell.
Ezek után bementünk a gimnáziumba. Egy nyíl
mutatta, melyik az első osztály. A teremben egy magas, szemüveges, mosolygó tanár fogadott fehérfeketébe öltözve, amilyet még nem láttam. Ő volt Vajk
Atanáz, leendő osztályfőnököm, akivel hosszasan
eltársalogtak szüleim. A beszélgetés végére láthatóan
megnyugodva búcsúztak el, minket meg kivezényeltek
az udvarra, ahol a megnyitóünnepségre a díszlépést
kellett gyakorolni.
A gimnáziumnak két udvara volt. Az első – amit
primusznak hívtunk – a templommal párhuzamosan
feküdt. Ezen jártunk be az osztályokba. Szünetben a
felsősök tartózkodási helye volt. A másik az osztályok
háta mögött volt, ezt volt a „nagy udvar”. Ennek a hátsó
oldala egy magas domb volt, aminek a tetején lépcsősen
elrendezve tavasszal orgonavirágok nyíltak. Ez volt az
„orgonás”.

Az internátus (a Foglár) emeletes épület volt, egy
nagy udvaron keresztül lehetett bemenni. Az ajtótól
jobbra egy szép népi motívumokkal díszített szoba volt
a látogatók fogadására. Az emeleten volt a felsősök
(V−VIII. osztály) tanulószobája (stúdium) és a folyosó
végén az ebédlő. A második emeleten volt a mi (I−IV.
osztály) stúdiumunk, a két hálószobával félemeletesen
megosztva. A tanulóban mindenkinek saját kis asztala
volt. Az első emeletről hátul egy ajtón ki lehetett menni
egy szép kertre, ahol sziklaforrás, tenisz-, futballpálya
volt és padok mindenfelé. Az ebédlőben nyolc hosszú
asztal volt, minden osztálynak külön-külön. Az asztal
végében az alsósoknál egy felsős felvigyázó ült. A
miénk Haraszti (Halka) Alajos volt. A felszolgálást mi
diákok végeztük a tálalóból, hetente váltottuk egymást
és szervitor volt a nevünk. Az élelmezést, a mosást a
ruhaellátást apácák végezték.
Reggel 6-kor kelés, stúdium (tanulás), reggeli,
gimnázium, ebéd, stúdium, egy óra szabadidő, stúdium, vacsora volt a műsor. Nálunk az alsó osztályban
este leckekikérdezés is szerepelt.
Betegszobánk is volt. Egyszer voltam az első osztályban lázas beteg. Ahogy beléptem, rögtön meg
kellett inni egy kis pohár ricinust. Máig is utálom.
Délután megjelent a háziorvosunk, dr. Kovalkovits.
PANAFLUT neki kedvesnővér! − bömbölt rá a nővérre. Nem tudott halkan beszélni.
Szombat délután kiabáltak: levélírás. Most mit írjak haza? Végül is leírtam a napirendünket. A következő héten az iskolai órarendet. Aztán kifogytam a
témából.
Az igazgatónk Szentgyörgyi József volt. (József
napkor tortát, meg egy fél pohár bort kaptunk a vacsorához.) Az unokaöccse (szintén József) velünk egy
osztályban volt és mellettem ült.
A Foglárban két felügyelő volt. A felsősöké
Petrócki Lajos, nálunk Kató Ottó. Prefektusnak hívtuk
őket. Kató tisztelendő úr igen szigorú volt, próbálta
népet kordában tartani. (Itt kell megemlítenem, hogy
nagybátyám, Győry Kálmán, főhadnagy volt. Mikor
egyszer megemlítettem neki Kató Ottó nevét, elmondta, hogy tábori lelkész volt náluk, az ezrednél. Amit
lehetett mindent elintézett: betegnapot, szabadságot,
családi bajokat a honvédeknek stb. A katonák nagyon
szerették.) A Foglárban az volt a rend, hogy a nyolcadikosok közül egy tanulót kiválasztottak és
magisternek nevezték. Hogy mi volt a feladata, nem
tudom. A mi időnkben Nyírő Andor volt.
A gimnáziumban az elsősök tanterme a földszinten
volt. Az első óra az osztályfőnöki volt, ahol az osztályfőnökünk elmagyarázta, hogy mit szabad, mit
nem, a felsősöknek és a tanároknak tisztelegnünk kell
és a viselkedést és lesz egy „hetes” aki jelent a tanár-
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nak mikor beírja az osztálykönyvet. A hetes hetente
névsor szerint, változott. Elmondta még az osztályzást
is l = jeles 4 = elégtelen. Ha valaki elégtelenül felelt,
azt szekundának hívtuk. Majd kiosztotta az ellenőrző
kis könyveket, amiben a tanárok és a szülők (nálunk a
prefektus) levelezhettek. Ő tanította a latin nyelvet is:
Agricola terram arat. Agricola vineam quoque curat...
olvastam megrémülve. De csak bele kellett jönni.

A Foglár épülete az I. világháború idején

A gimnáziumban volt egy igen jó intézmény: a
tankönyvkölcsönzés. 50 fillérért egész évre ki lehetett
kölcsönözni egy-egy tankönyveket, nem kellett őket
megvásárolni. Volt egy-kettő azért, amit muszáj volt
megvásárolni (Latin nyelvtan, Énekes ABC, stb.)
Az éneket Falubíró Győző tanár úr tanította az
Énekes Abc-ből, ami a Kodály-Bartók népdal gyűjtésére volt alapozva. Az iskolának szimfonikus zenekara
is volt, amit szintén ő vezetett. Nekem a klasszikus
zenéről nem sok ismeretem volt és elbűvölve hallgattam, mikor előadták a Noce di Figaro nyitányát. A
gimnáziumnak énekkara is volt (ahová bejelentkeztem), amit viszont Rássy tanár úr, a számtantanárunk
vezényelt. Ő végig kísért minket mind a nyolc osztályon. Hozzá tartozott a fúvós zenekar is. Jó időben a
nagytemplom legalsó lépcsőiről térzenét is adtak.
Nagyon zsivajogtunk, mikor kinyílt az ajtó és berepült egy széles karimájú fekete kalap, de a fogas
mellé esett. Ugyanilyen lendülettel berobogott a magyar tanárunk: Ágoston Julián. Ilyen lendületesek
voltak az órái is. Megszerettette velem a nyelvet. Tetszettek a tornaórák is, az hogy átöltöztünk és úgy mentünk be a tornaterembe. A tornatanárunk Oltai Rudolf
világi (nem szerzetes) volt, nagyon komoly ember,
sohasem láttam még mosolyogni sem. De az órái nagyon jók voltak. Először hármas sorokban elrendeződtünk (ekkor láttam, nagy bánatomra hogy hátulról
számítva csak a hetedik vagyok magasságban, az osztályban). A menetelés után változatos gyakorlatok
jöttek. Alapított egy kötélmászó − nekünk elsőben
még rúdmászó − és híd klubbot. A két klubba bejutni
külön + pontokat jelentett. Még egy világi tanárunk
volt: Ócsvár Géza, a rajztanár. A földrajz tanárunk
Erdélyi Guidó volt. Igen művelt, világot járt ember és
a tananyagot mindig a saját élményeivel toldotta meg,
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akár Nápolyról akár Berlinről volt szó. Ha valaki beszekundázott nála, azt meginvitálta a szobájába és
elnáspángolta. Szerettem az óráit. Meg kell még emlékeznem dr. Tóth János hittan tanárunkról is. A katekizmust tanultuk vele. Igen precízen követelte meg a
tanulni valókat. A gimnázium igazgatója dr. Palos
Bernardin volt.
Különórák is voltak: szertorna, kardvívás, művészi
rajz, német társalgás. Ezekért a tandíjon felül fizetni
kellett.

Az épület mai képe

Én egy kis faluból származom és nekem a városi
élet igen sok változást jelentett. Egyik volt, hogy
uszodába mentünk. (A falumban patak sem volt.) Igen
nagy élmény volt. Hárman voltunk az osztályban, akik
nem tudtunk úszni. Próbálgattam a tempókat és a végén fenn maradtam. Mikor az időjárás hidegre fordult
a felsősök a „tükörfürdőbe” mi pedig a városi gőzfürdőbe jártunk hetente, ahol jól kiordítoztuk, kihancúroztuk magunkat.
A hűvösebb időkben délutánonként egy felsős kíséretében nagyokat sétáltunk a városban, hogy egy
kicsit kirázzuk a sok üléstől elgémberedett izmainkat.
A másik élmény volt nekem, hogy fodrászhoz mehettem. A falusi hajnyírások után luxusnak találtam a
fodrászüzletet, ahol párnázott karosszékben, tiszta
kendővel a nyakam körül nyírták meg a hajamat. Egy
tincs állandóan a balszemembe lógott, ezért a társaim
Hitlernek „becéztek”.
A harmadik pedig az, hogy moziba jártunk. Ezt a
gimnázium szervezte a tanárok által kiválasztott filmekre. A résztvevők a primuszon gyülekeztek. A mi
osztályunkban Dobrányi Zoli gyűjtötte össze szorgalmasan a jelentkezők 20 fillérét. Egyénileg is lehetett
moziba menni, ehhez engedély kellett a szülő (nálunk
a prefektus) és egy tanár aláírásával az ellenőrző
könyvben.
Megindult az iskolaév, nekieredtünk a tanulásnak.
Az órák tulajdonképpen 50 percig tartottak, majd tíz
perc szünet következett, amit a szabadban töltöttünk
el. Utána osztályonként felsorakozva vonultunk be a
tantermünkbe a következő órára.
Eltartott egynéhány hétig, mire észrevettem, hogy
a helybeli tanulók nem nagyon keveredtek velünk,
vidékiekkel. Egyedüli kivétel Magyar Árpád volt, aki
novemberben Bordás Bélát, Zelei Jóskát meg engem
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meghívott magukhoz vasárnapra, „jour” lesz náluk,
mondta. Így hívták akkor a teadélutánokat. Szép
nagy lakásuk volt, ami a Dobó térre nyílott. Mikor
odaértünk megbámultuk a finomságokkal megterített
asztalt. Többen is jöttek az osztályból. Aztán nekiláttunk. Nagyon jól sikerült délután volt. Árpád ezt a
(jó!!!) szokását egész ’44-ig megtartotta. Volt olyan
év, hogy kétszer is meghívott bennünket.
Nagy meglepetés volt a Foglárban, hogy december
6-án este vacsora után megjelent a magister Mikulásnak öltözve egy nagy könyvvel a hóna alatt. A többi
nyolcadikosok meg krampuszok voltak virgáccsal. A
könyvből verses formában felolvasott mindenkiről és a
krampuszok meg-megvirgácsolták az illetőt. Igaz,
hogy csak enyhén. Máig is a szemem előtt van, ahogy
Szentgyörgyi Jóska padtársam vágtatott a folyosón,
három krampusszal a nyomában...
November végén már elkezdtük számolni a napokat a karácsonyi szünetig. Végre eljött! Az utolsó
napokban már csomagoltunk, lázasan néztük a menetrendet és vettük meg a vonatjegyeket. Ebben a Foglár
is segített. Én sokszor Bódvai Vincével (és eleinte még
a bátyjával is) utaztam együtt hazafelé, mert ugyanazon a vasúti szárnyvonal mellett laktak ahol én. A
vakáció hamar elmúlt és jött a következő nagy izgalom, a bizonyítványosztás. Mindenből jeles lettem. Az
értesítőt alá kellett íratni vagy a prefektusunkkal, vagy
a szülőkkel. Nem tudtam megállni, hogy dicsekvésképpen haza ne küldjem aláíratni. A félév végén kinyílt előttem a mennyország: mi is vehettünk ki könyvet az ifjúsági könyvtárból. Nagyon szerettem olvasni
és a szoba tele volt jobbnál jobb könyvekkel. A rövid
húsvéti szünet után aránylag gyorsan eljött az évvége.
Az év végi bizonyítványom is jeles volt. és a tornateremben tartott ünnepséggel, majd Te Deum-mal záruk
a tanévet. A tanévre sajnos árnyékot vetett, hogy '39
szeptemberében kitört a háború.
A második évben „felsőbbrendűnek” éreztük magunkat és ezzel az érzéssel figyeltük a „kezdő” elsősöket.
Az év elején, a latin órákon megtanultuk a ministráláshoz szükséges szöveget és ettől kezdve ministrálni jártunk reggelenként a tanároknak. Ilyenkor reggel
korábban keltünk és a nővérek lakása előtti kis szobában kaptunk reggelit, mindig megduplázva. Legjobban
Julián atyának szerettünk ministrálni.
A szilvásváradi Pallavicini őrgrófnak volt egy velünk egykorú fia, magántanulóként a mi osztályunkban. Egy házat béreltek a Maklári út elején és ott lakott egy kb. 30 éves nővel, aki szintén családtag volt.
Én jártam ki hozzájuk hetente, megmutatni, hogy mit
tanultunk, mit kell megtanulni még, házi feladatot stb.
Ilyenkor uzsonnával is megkínáltak.
Az évet az is jellemezte, hogy a háború viselte lengyelek ezrei menekültek Magyarországra. A mi gimnáziumunkba három lengyel is jött, de rövid idő után
tovább menekültek.
A másik az volt, hogy a belügyminisztérium akciót
hirdetett a névmagyarosításra azzal, hogy a szokásos
hat hónap helyett a jelentkezők négy hét alatt megkap-
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ják az új nevüket. Egyúttal közzétettek egy listát, ami
a „védett neveket” tartalmazta. Ezeket nem lehetett
választani. A felhívásra nagyon sokan jelentkeztek a
gimnáziumban is. Így lett Bakaisz=Bérces,
Burinda=Bódvai, Ébner=Egres Erhardt=Endrényi,
Halka=Haraszti, Ullrich=Koroncai, Peszeszér Asztrik
tanár úr=Károlyi Asztrik Sajnos a következő nyáron
kitört a német-orosz háború, amiben Magyarország is
részt vett. A következmény az volt, hogy az amerikaiak el kezdték bombázni az országot. Az orgonás alatt
hosszú alagutak vezettek a domb belsejébe.
Spelunkának hívtuk őket. Ezek lettek berendezve óvóhelyeknek és mikor megszólaltak a légvédelmi szirénák ide vonult be az egész gimnázium. Itt vártuk ki a
légiriadó végét.
Mi 42 km-re, északra laktunk Miskolctól, de mikor
otthon voltam és éjszaka bombázták a várost, nálunk
olvasni lehetett, olyan világos volt a verandán.
Harmadikban új tantárgyakat kaptunk. A német
nyelvet, amit az osztályfőnökünk tanított és a történelmet, amit egy új, világi tanár dr. Habis György
oktatott. A gimnáziumban szokás volt, hogy a III-ik és
a VIII-ik osztályban, ahol magyar történelmet tanítottak, egy 20 koronás aranyérem átszámított értékét
adták ki a legjobb történelem tanulónak. A harmadikban én kaptam a kitüntetést. Volt is mit hallgatnom az
osztálytársaimtól: hogy így meg úgy, meg kedvenc
stb. Ez nagyon rosszul esett. (Itt írom meg, hogy nyolcadikban is én kaptam meg a jutalmat.) Majd búcsút
mondtunk a tornatanárunknak és vitéz Szabó Ferenc
vette át a tornaórákat. Ő sem sokáig maradt. Mikor
Erdély egy részét visszakaptuk, elbúcsúzott a gimnáziumtól és hazatért a szülőföldjére. Az új tornatanár a
szintén civil Rédei Rezső lett. Aki engem – máig sem
tudom miért – nem kedvelt. (Pl. tánciskolát rendezett a
VII-eseknek. Én esténként vacsora után az ebédlőben
zongorázni szoktam, aminek a foglári tánciskolások
nagyon megörültek, mert itt gyakorlatoztak. A kezembe nyomtak egy tízest, hogy másnap játsszak nekik a
tornateremben is. Játszottam is. Az óra végén a tornatanár kijelentette, hogy nem felelek meg, legközelebb
ne jöjjek! Majd ő hoz valaki mást. Kénytelen voltam
visszaadni a pénzt!!!!!)
Mind a gimnáziumban, mind a Foglárban változások jöttek. Palos Bernardin helyett Hegyi Kapisztrán
lett az igazgató. Engem szeretett. Akárhányszor találkoztunk mindig volt ideje egy kis beszélgetésre. Mindenről érdeklődött. A Foglárban pedig Szentgyörgyi
igazgató helyett Turcsányi Ambrus lett az új vezető.
Igen jó ember volt. Nem lehetett hozzá menni olyan
problémával vagy panasszal, hogy ne segítsen. (Ha
tudott.) Az egész Foglárt elvitte szüretkor a szőlőbe.
Mindenki annyit ehetett, amennyit bírt. Csak „bácsinak” hívtuk. Mikor apámnak megemlítettem a cserét,
meglepődött, mert egri diákkorában még ő is a tanítványa volt. Utána Száva István igazgató következett, aki –
hogy finoman mondjam – „távvezérléssel” kezelte a
diákságot. De nemcsak az igazgatók változtak, hanem a
prefektusok is. Kató Ottó után Sántha István, majd
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Malatidesz Mihály végül Miklós Béla következett.
A negyedikben mi is jobban megéreztük a háború
szelét. Brückler Soma szinte mindennap kijárt a városba újságot venni. Az újságból tudtuk meg decemberben, hogy egy hónapos szénszünetünk lesz. Sok
élelmiszert jegyre kezdtek adni. (Falun még sokkal
rosszabb volt. A disznóvágáshoz pl. engedélyt kellett
kérni és a zsírból beszolgáltatni. A termény cséplésekor ellenőr jött és abból is vitték a „felesleget.” )
Az ötödikben az ógörög és a francia nyelv között
választani lehetett. A mi osztályunkkal ez megszűnt és
csak franciát lehetett tanulni. így ismerkedtünk meg
dr. Révész Amadé tanár úrral. Igazi tudós volt, mindenhez hozzá tudott szólni. Elég nehezen jöttem bele a
nyelvbe. A dolgozatírásnál használhattuk nála a tankönyvet is. Ugyancsak új hittantanárt kaptunk: Hodász
Eriket. Igen szigorú tanár volt, az anyagot részletekben is tudni kellett nála.
Egyszer a Széchenyi utcán sétálva megálltam az
Engländer könyvesbolt előtt, ahol megláttam egy „Tanuljunk könnyen gyorsan franciául” című könyvet. Egyszerre megszólalt egy hang mögöttem. „Na, melyik az az
érdekes könyv?” Az osztályfőnököm volt. Én meg rámutattam a könyvre. Erre a zsebébe nyúlt és ideadta az árát.
„Menj be, vedd meg.” Mire kijöttem már nem volt ott.
Mikor az iskola bezárt, otthon el kezdtem forgatni és
rájöttem, hogy az iskolai nyelvoktatás elsősorban művészeteket, történelmet, irodalmat tanít. De a mindennapi
életben lévő társalgást, ami az utcán, étteremben vasútállomáson stb. kell azt nem. Ezért a könyv nekem igen
hasznos lett ezek megtanulására.
Aztán beütött a tragédia: a német hadsereg 1944.
március 19-én megszállta Magyarországot. Mivel a
keleti front is gyorsan közeledett, úgy döntöttek, hogy
befejezzük a tanévet és bezárják a gimnáziumot. A
bizonyítványt majd utánunk küldik, mondták. Még
volt annyi lélekjelenlétem, hogy a hatodikos tankönyveket kikölcsönöztem és magammal vittem. Jó ötlet
volt, mert tavasszal jött az értesítő, hogy júniusban
lesznek az évzáró vizsgák és azok alapján döntik el a
jegyeket. A vizsgákra Vigh Béla osztálytársammal
indultunk el Rudabányáról. A vonat Barcikára ment
volna, de a Sajó hídja előtt megállt, mert a felépítmény

2015. VENI SANCTE

hiányzott a hídból, csak a talpfák maradtak. Úgy kellett rajtuk átlépegetni nehéz hátizsákkal a vállunkon.
Aki mellélépett, az megfürdött a Sajóban... A vizsgáim viszont jól sikerültek.
A VII. osztály indulása előtt levelet kaptunk a Foglárból, amiben közölték, hogy az internátusban megszűnt a mosás és erről nekünk diákoknak kell gondoskodnunk. Közölték azt is, hogy a tartásdíjat a pénz
mellett ezentúl természetben kell fizetni és felsorolták,
hogy mennyi lisztet, zsírt (olajat) stb. kell ezentúl
behozni. A megoldás az lett nekünk, vidékieknek,
hogy havonta haza kellett utazni mosatni és hoztuk a
tisztát, a fizetésre való élelmiszert a tömött hátizsákokban. A vonat délután 5-kor indult Egerből. Füzesabonyban át kellett szállni, de a Miskolc felé közlekedő
vonat csak másnap reggel ötkor jött. A vasútállomáson
minden ablak-ajtó hiányzott és ez a 12 órás várakozás
– különösen a hideg időszakban – nem volt nagyon
élvezetes. VIII. osztály megint a komoly órákkal és
tanulással az előzőleg megszokott rendben ment tovább. Új tanárokkal ismerkedtünk meg: Ferenczi Csaba, dr. Lékai Lajos, Kádár Antal, dr. Kelecsényi Ákos
és dr. Sziklai Árpád. Ő egészségtant tanított és a gimnázium orvosa is ő volt. Szabó Tihamér lett újból a
hittanárunk. A világi dolgokban teljesen járatlan, de
nagyon jó ember volt. Igaz: a hit és a vallás dolgát igen
komolyan vette. A jóságával és a naivságával sajnos
sokszor visszaéltünk. Nyolcadikban Hegyi igazgató úr
is tanított és újból találkoztunk dr. Habis Györggyel,
akiről megtudtuk, hogy nemcsak a történelem, hanem
az irodalom megszállottja, szerelmese is volt. Az előadásai rendkívül érdekesek voltak, élményszámba
mentek. − Majd kezdtünk készülődni az érettségire.
Nyolcadikban, a Foglárban, a prefektus engem nevezett ki magisternek. Mivel neki sokirányú más elfoglaltsága is volt Egerben, engem ültetett be az alsósok tantermébe felügyelőnek. Ez valami (kevés) pénzzel is járt.
Az érettségim kitűnőre sikerült, két napig a hetedik
felhőben „úsztam”. Aztán ráébredtem a valóságra:
most mi lesz? De az aggodalom nem tartott sokáig,
mert felvettek a Műszaki Egyetemre.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Beszámoló az 1949. évben érettségizettek 66. éves találkozójáról
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is május 10én tartottuk meg a találkozót, fogyatkozó létszámmal.
Az utóbbi évekhez hasonlóan − mivel a többség
Budapesten él − a találkozót a szokáshoz hasonlóan
Budapesten, a Villányi úti ciszterci Szent Imre templomban kezdtük, ahol részt vettünk a 11 órai szentmisén. Innen átsétáltunk a Feneketlen tó partján lévő
Hamingway étterembe. Az ebéd és az azt követő
időben felelevenítettük a régi szép emlékeket és élményeket.

Elhatároztuk, hogy jövő évben is. hasonló időben −
reméljük, mindenki jelenlétével − ismét összejövünk.
A találkozón részt vettek: Bene István, Böjthe Laci feleségével, Magdikával, Fecske Laci Gabikával,
Fikár Laci Ritával, Lakatos Pista, Póta Béla, Székely
Gyurka és Enikő.
Kimentették magukat: v. Botár Sanyi, Kékesy Tibor, Kovács Jenő, Pozder Miklós Szemző Gyuszi,
Tanyi Laci, Veres Árpád és Nickl Karcsi. Reméljük
jövőre ők is el tudnak jönni.
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Nem sikerül kapcsolatot teremteni − tudtunkkal
élő, de telefonszámukkal nem rendelkezve − néhány
társunkkal: Kovács Géza, Náday Kálmán, Szalmási
Pali és Zsurkai János-sal.
Az elmúlt időben hunyt el: Homonnai Tibor, Molnár László és Szedlacsek József. Nyugodjanak békében!
Az osztályról néhány statisztikai adat: 49-en érettségiztünk, eddig 35 haleset volt és 14-en élünk.
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Az osztályunkat a 8 év alatt összesen 120 tanuló látogatta. A tanulmányaink során − állomosítás előtt − 23
tanárunk volt, jelenleg Hervay Levente Ferenc tanár úr
él Zircen. Ezúton is jó egészséget kívánunk Neki!
Az államosítás utáni hét új tanárunk volt. Ez az utolsó év meglehetősen nagy törést jelentett számunkra.
Póta Béla

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

hírek...hírek...hírek...
•

HÚSVÉTI SÁNDOR Kanadában élő, 1945-ben érettségizett diáktársunktól egy vaskos levelet hozott

a posta, benne egy igen szép album, mely a Kanadai Magyar Képzőművészek
Egyesülete fennállásának tizenötödik évfordulója alkalmából az egyesület több mint 50
tagjának alkotását mutatja be egy-két ragyogó kiállítású reprodukcióban, kétnyelvű
életrajzzal és a művészeti munka rövid összefoglalásával. Our World in Coulours and
Forms − hungarian visual artists of Canada Fifteen years − az album címe. − Ötven
magyar művész Kanadában!!!
„Dr. Húsvéti Egerben született, 1927-ben. Tagja volt annak a sebész
munkacsoportnak, akik bevezették a nyitott szívműtétét Magyarországon. Családjával
1970-ben vándorolt be Kanadába. − olvashatjuk diáktársunkról − Autodidaktaként
képezte magát a művészetben; olaj- és akrilfestményeket, grafikai lenyomatokat alkot,
fametszeteit nemzetközi antológiákban ismertették. Szobrászati művei fafaragást,
cement és bronzöntést foglalnak magukban. Készített egy sorozat bronz medált kiváló
zeneszerzők, képzőművészek, tudósok tiszteletére. Látási zavarok miatt újabban a
vésnöki munka és medál-szobrászat elhagyására kényszerült.
Műveinek többsége figurális, de az absztrakt és koncepciós stílushoz tartozó művek is megtalálhatók alkotásai
között. Új technikával és szokatlan témákkal is kísérletezik. Kedvenc modellje az emberi test. A külső felszín
anatómiájával egyidejűleg a belső szerveket is ábrázolja, valamint olyan biológiai eseményeket, amelyeket eddig
ritkán illusztráltak a művészetben.”
Az albumban megtalálhatjuk Húsvéti Sándor leánya, Leonora Husveti-Frenette művészi munkájának
ismertetését is. Számunkra úgy tűnik, hogy édesapja indíthatta el pályáján.
Szeretettel gratulálunk, kedves Sándor, Kanadában elismert művészi munkádhoz és köszönjük, hogy erről
nekünk is beszámoltál.
•
A KÖZÉPISKOLÁSOK RÁKÓCZI-ZARÁNDOKLATRÓL küldött beszámolót Csák György
iskolánk ny. tanára.
Az idei verseny Lakitelken II. Rákóczi Ferenc életéről és koráról szólt. Lezsák Sándor a legeredményesebb tanulókat és felkészítő tanárokat meghívta egy történelmi zarándoklatra, mely 2015. július 7−9-én volt. Iskolánkat Nagy
Babett, Németh Zsófia és Szauer Marcell tanulók és Csák tanár úr képviselte.
Útvonalunk: Kassa (Székesegyház, Rodostói-ház, Márai szobra), Borsi (Rákóczi kastély − ahol született 1676ban), Sárospatak (Rákóczi múzeum), Nagydobrony (szállás), Ungvár (vár), Munkács (vár), Tiszaújlak (Turul, Sóház), Beregszász, Makkosjánosi (szállás), Tarpa (Rákóczi, Esze Tamás), Szatmárcseke, Túristvándi (vízimalom).
A diákok számára nagy élmény volt ez a három nap, kilenc helyen volt ünnepélyes koszorúzás, ahol magyar konzulok és a kijevi magyar nagykövet emelte az ünnepélyességet jelenlétével, erősítette a Kárpát-medence-i magyarság
egységét. Kiemelkedő volt a kassai Szent Erzsébet székesegyház falánál tartott ünnepi megemlékezés, ahol Lezsák
Sándor beszédét 350−400 diák hallgatta, ugyanis a Rákóczi Szövetség is jelen volt igen népes diákságával.
A három nap lelkileg magyarságunk tudatának erősödésére szolgált, mély nyomokat hagyott mindnyájunkban.
A Kárpát-medence kilenc iskolájának csapata és tanára vett részt a zarándoklaton.
•
DR. MISSURA TIBOR fül-orr-gégész, plasztikai sebész diáktársunk születésének 100-ik évfordulóján családja, barátai és kollégái megható ünnepség keretében a budai Ciszterci Szent Imre templomban emlékeztek meg 2015. szept. 1-jén. Missura Tibor a középiskola I−VII. osztályát 1925−32 években az egri Szent Bernát
gimnáziumban végezte, majd a budai Szt. Imre gimnáziumban érettségizett 1933-ban. Budapesten a Péterffy Sándor utcai kórházban dolgozván, a forradalom alatti helytállása miatt börtönbe került. Kiszabadulása után a megtorlás elől Svájcba menekült, ahol jó nevű orvosként tevékenykedett és a Svájcban élő magyar orvosok összefogásában jelentős szerepet vállalt. A Magyarok Szent Gallenben c. történelmi könyv társszerzője volt, ami sokrétű érdeklődését is bizonyítja. Emlékét kegyelettel őrizzük!
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• ÚJBÓL FŐZNEK SÖRT ZIRCEN − erről szólnak tudósítások a média minden területén: rádióban, újságban, interneten. − Az Origo internetes újságban olvashatjuk:
„A ciszterciek a lengyelországi Sziléziából, Henrykówból (az
egykori Heinrichau − a szerk.) érkeztek Zircre a lerombolt apátság
üres falai közé és magukkal hozták a saját, több száz éves főzdekultúrájukat. 1734-ben megkezdték a sörház építését az apátság közelében, egy kis halastó mellett. Egy évre rá a Győrből hívott világi főzőmester már be is mutatta az új italt. A kóstolóra a Historia Domus
szerint meghívtak ötven helyi fiatalt, akik bizony az új italtól megrészegedtek, veszekedni és verekedni kezdtek. A vidám komlósmalátás munka azonban nem érte meg a 20. századot – mesélte a
csodás boltíves tetővel fedett könyvtárban Németh Gábor apátsági
könyvtáros.
2015-ben létesült 150 millió forintból a sörfőzde, amely az apátság hűs, boltíves pincéjében, a régi kripta szomszédságában működik. Már most közel száz viszonteladóval van szerződésük.
»Az egymás közötti megbeszéléseken körvonalazódott, hogy ebbe az irányba akarunk elindulni, ezt követte a hivatalos út: a rendi
közgyűlés is elfogadta, de a munkát a törvényekkel is párhuzamba
kellett hozni. A források kilencven százaléka saját, csupán a maradékhoz vettünk igénybe vállalkozásösztönző hitelt. Megkerestük a
megfelelő munkatársakat, mert a hagyomány is köt minket. A trappista, azaz a ciszterci sörfőzés világhírű, magas a mérce« – tette hozzá a zirci apát.”
• AZ EGRI FEHÉR/FEKETE  a www.ciszterciekegerben.hu honlapon is érhető el. A honlap gondozója dr. Kaibás Gábor Márk, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban 2001-ben érettségizett diáktársunk, akinek köszönhetően újságunk 1994 óta megjelent valamennyi száma az interneten olvasható, illetve letölthető.

• KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT! – Puky Pál (é. 1943.) Peterborough (Kanada) 100 Euró;
Kádár István (48) Terra Linda, (USA) – 50 000 Ft
Külön köszönetet mondunk az Észak-amerikai Magyar Ciszterci Diákszövetségnek az iskolánk számára
küldött 300 kanadai dolláros adományáért, melyet továbbításra elnökük, Várfi József adott át.

HALOTTAINK
Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk:
Dániel Ernő (érett.. 1941) −Thornhill, Kanada
Czakó (Hvizdos) Kálmán (érett. 1940) − (Budapest)
(korábbi haláláról csak most értesültünk)

Janka Ferenc (érett. 1943) − Budapest
Kocsis Antal (érett. 1951) − Budapest
Kékesi György (érett. 1944) − Toronto, Kanada

Requiescant in pace!
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