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A Premontrei Szent Norbert Gimnázium  egykori igazgatója  

(1997-2014), címzetes igazgató, az öregdiákok hű barátja 

 2016. december  13-án  

méltósággal viselt, hosszú betegség után elhunyt. 

 

Halálával pótolhatatlan veszteség érte családját, barátait, tanítványait, munkatársait és 
mindannyiunkat, akik szerettük, tiszteltük őt. 

Aggodalommal töltött el súlyos betegsége, és mélyen megrendített halála. Csaknem fél évszázadon 
keresztül tartott gyümölcsöző, baráti együttmunkálkodásunk. Negyvennyolc éven keresztül mindig 
voltak életünknek közös, kapcsolódó pontjai. Tanára voltam az Imre utcai, ma Erkel Ferenc Általános 
Iskolában. Tanártársként dolgoztunk a Török Ignác Gimnáziumban, és igazgatóm volt a Premontrei 
Gimnáziumban. Másfél évtizeden keresztül együtt vezettük a Teleki Pál Egyesületet, és részt vettünk sok 
családos, tantestületi és iskolai kiránduláson, tanulmányi úton, tátrai túrán. A kölcsönös szeretet, tisztelet 
vezetett bennünket munkánk során. 

A Teleki Pál Egyesület szolgálatában tett utolsó tevékenységeként Teleki Pál halálának 75. 
évfordulóján, 2016. április 2-án vett részt egyesületi rendezvényen, és megkoszorúzta Teleki Pál sírját, 
majd június 4-én átnyújtotta a Premontrei Öregdiák Egyesület képviselőinek a dr. Czettler Antalnak 
adományozott posztumusz Teleki Pál Emlékérmet. 

Élete végéig hűséges maradt családjához, barátaihoz, a városához, munkatársaihoz és mindahhoz, 
amiket az élet rábízott. 

A Premontrei Szent Norbert Gimnázium és Gödöllő Város Önkormányzata Bárdy Pétert saját 
hallottjának tekintette. Temetése december 23-án 14 órakor volt a gödöllői temetőben. A nagyszámú 
gyászoló közösség mellett a temetésén részt vett és lerótta kegyeletét dr. Orbán Viktor, Magyarország 
miniszterelnöke is. A temetési szertartást Ullmann Péter, a Premontrei Rend ny. kormányzó perjele 
végezte, búcsúbeszédet mondott dr. Gémesi György, városunk polgármestere, valamint elbúcsúztak a 
Premontrei Gimnázium vezetői, képviselői. Ravatalától a sírjáig a gimnázium diákjai égő gyertyával 
kezükben sorfalat alkottak. Közöttük haladt el szeretett igazgatójuk koporsója a végső nyughelyéig. 
Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

              dr. Fábri Mihály 
 

 
Nézzétek e főt, ez összeomló, 

kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz, 
mely a kimondhatatlan ködbe vész 

kővé meredve, 
mint egy ereklye, 

s rá ékírással van karcolva ritka, 
    egyetlen életének ősi titka. 
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Kedves Gyászoló család, Tisztelt Gyászoló gyülekezet! 

 
 Szomorú és megtört szívvel állunk itt, Péter koporsójánál, aki hosszú, türelemmel viselt 
szenvedés után néhány napja eltávozott, visszaadta a lelkét teremtőjének. Bárdy Péter, a diákok Péter 
bácsija 17 éven át irányította iskolánkat, a Premontrei Gimnáziumot, és tette azt országosan elismertté. 
 Vannak itt közülünk olyan kollégák, akik kevésbé, vagy egyáltalán nem ismerték őt, vannak, 
akiknek megadatott, hogy néhány évet együtt dolgozhassanak vele, vannak, akik igazgatójukként is, és 
kollégaként is munkálkodhattak együtt, és vannak sokan itt, akik együtt nőttek fel vele. Nemcsak mint 
gyermek, diák, tanár, hanem ezt úgy is értem, hogy együtt építettétek vele az iskolát. Igazgatóként sok 
gondot fordított arra, hogy diákjait személyesen ismerje, megszólítsa, kövesse életüket. Ezért 
köszönettel és hálával tartozunk neki mi tanárok, diákok és a rend, hogy itt volt közöttünk, mint tanár, 
igazgató, családfő, és mint ember. Ezért most emlékeinkben idézzük fel őt valamennyien, azokat a 
kedves pillanatokat, amelyek leginkább megmaradtak az igazgatóról, a tanárról, a mindennapi életben. 
 

Takácsné Elek Borbála  igazgató 

A tantestület nevében  
Fancsovitsné Bőjtös Zsuzsanna és Szőnyi Gergely búcsúzott,  

felhasználva Bárdy Péter igazgató úrról készült életrajzi írást, amit dr. Fábri Mihály írt meg 

 „Gondolod, kerül életed útjába 
Egyetlen gátló kő is hiába? 

Lehet otromba, lehet kicsike, 
Hidd el, ahol van, ott kell lennie. 

De nem azért, hogy visszatartson téged, 
S lohassza kedved, merészséged. 
Jóságos kéz utadba azért tette, 

Hogy te megállj mellette. 

Nézd meg a követ, aztán kezdj el 
Beszélgetni róla Isteneddel. 

Őt kérdezd meg, milyen üzenetet 
Küld azzal az akadállyal neked. 

S ha lelked Istennel találkozott, 
Utadban minden kő áldást hozott.” 

Kedves Péter! 
 Milyen kő az, ami utadba került Prohászka Ottokár verssoraiban? Milyen kő az, ami miatt most 
itt állunk, és Hozzád mondunk beszédet, ahelyett, hogy Te írnál nekünk, hiszen Te olyan szépen és 
bölcsen tudtál fogalmazni! Itt állunk, keressük a legtalálóbb búcsúszavakat. Annyi-annyi kép, esemény 
villan fel a közeli és távoli múltból! Olyan sok tevékenységben vettél részt, alkottál és munkálkodtál, 
hogy szinte két embernyi életet éltél, másokért, nem magadért. Ránk, értünk áldoztad az életed. János 
evangéliumában ezt így olvashatjuk: "Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét 
adja barátaiért." (Jn 15, 13) Szeretett barátaid közössége vett és vesz most is körül, a család, az iskola, a 
város, más szervezetek és közösségek. De ki is Bárdy Péter igazgató úr? Gazdag életutad a tények, 
adatok szintjén így foglalható össze röviden:  
 Bárdy Péter 1959. március 6-án született Gödöllőn. Általános iskolai tanulmányait az Imre utcai 
(ma Erkel Ferenc) Általános Iskolában, középiskolai tanulmányait a Török Ignác Gimnáziumban 
végezte kiváló eredménnyel. 
 Iskolai évei alatt az atlétikában elért sikereivel öregbítette városunk hírnevét. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Természettudományi Karának biológia–kémia szakán szerzett tanári diplomát. 
Gimnazista korától kezdve egészen a közelmúltig aktívan részt vett Gödöllő kulturális életében 
szavalataival, színjátszó csoportokban való szereplésével. Állandó szereplője volt a „nőnapi 
ajándékkosárnak”. 
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1982-ben kötött házasságot Kőrösi Juliannával, két fiuk született, Péter és Tamás.  
 1983-ban a Török Ignác Gimnáziumban helyezkedett el, ahol tizennégy éven át végzett 
kiváló tanári munkát.  
 A Premontrei Gimnáziumot újjá szervező Fényi Ottó perjel atyától előbb tanári állásra 
kapott meghívást, majd 1997 és 2014 között az igazgatói tisztet is betöltötte.  Igazgatói évei alatt az 
iskolában egyházzenei szakközépiskolai képzés, emelt szintű idegen nyelvi osztály indult, valamint 
a biológia, kémia tantárgyak emelt óraszámú oktatása. Ezekben az években országos hírű 
eredményeket ért el a gimnázium. Szívügye volt a környezetvédelem, ezért sokat tett annak 
érdekében, hogy a gimnázium Ökoiskolai minősítést kaphasson. 2007-ben a felcsúti Puskás Ferenc 
Labdarúgó Akadémiával kötött oktatási-nevelési együttműködést.  
 Fontosnak tartotta a nemzeti hagyományok ápolását, a történelmi értékek őrzését. 
Hagyományt teremtett azzal, hogy minden év áprilisában, a Muhi csata évfordulóján 
megemlékezést szervezett a premontreiek jótevője, Kálmán herceg gödöllői szobránál és az 
ütközet helyszínén is. Tevékenységéért megkapta a Muhi község díszpolgára kitüntető címet. 
 16 éven át a Teleki Pál Egyesület titkáraként városi megemlékezések szervezése, tudományos 
és ismeretterjesztő anyagok és egyesületi évkönyvek kiadása fűződik nevéhez.  
 Szoros és baráti kapcsolatot ápolt a Gödöllői Premontrei Öregdiák Egyesülettel, melynek 
tagjaival az is összekötötte, hogy szülei mindketten premontrei öregdiákok. 
 A Gödöllői Lokálpatrióta Klub, valamint a Gödöllői Értékvédő Egyesület alapító tagja. A 
Segítség Közalapítvány kuratóriumi elnöke volt.  
 A Történelmi Egyházak Közoktatási Intézményvezetőinek Országos Egyesületében elnöki, a 
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Társadalmi Tudatosság Albizottságában társelnöki tisztet 
töltött be. Tagja volt az Öveges József Tanáregyletnek is. 
 2013-ban eredményes munkássága elismeréséül a Magyar Érdemrend lovagkeresztje, polgári 
tagozat, 2014-ben a Gödöllő Városért, valamint a Teleki Pál Emlékérem kitüntetésekben részesült. 
 Nem minden kő nehezíti utunkat. Szerencsére a Te életedben megadatott az, hogy alapító 
kövek közé kerülhettél egy olyan történelmi időszakban, amikor új iskolák indultak és 
kiteljesíthetted Fényi Ottó atya iskolalapító elképzeléseit a rend, az idejáró diákok, az itt dolgozó 
kollégák, az öregdiákok és a szülők nagy örömére. Napról napra, kőről kőre építetted, építettük a 
25 éve újraindult iskolát, ami, tudjuk, nagyon összetett és emberpróbáló munka volt. Tudtad, hogy 
ez csak egy jó közösségben sikerülhet, sőt a jó tanári közösség az alapja minden hatékony 
pedagógiai munkának, ezért az évek során igazi, egymásért munkálkodó csapatot hoztál létre 
belőlünk. Olyan erőt adtunk ezáltal kölcsönösen egymásnak, amivel könnyebb volt az utunkba 
kerülő köveket is elgördíteni. 

Most is itt állunk, láthatod. És megpróbáljuk megfogalmazni, mit is jelentettél a gimnázium 
számára. Kollégáid, az általad létrehozott közösség ezt így önti szavakba: 

Szomorú szívvel, ugyanakkor nagy hálával állunk most itt, Péter. Hálával és örömmel, amiért 
sokunk életének szinte a pályakezdéstől kezdve meghatározó alakja voltál és maradsz is. A belőled 
sugárzó bölcs derűvel példát mutattál nekünk szerénységre, alázatra, igényes, odaadó munkára, 
egymás és a diákok szeretetére.  

„Mint jó pásztor kedves nyáját”, terelgettél bennünket, mindenki érezhette a személyes 
odafigyelésedet, a megbecsülésedet, és - ami sokszor adott erőt, sőt szárnyakat nekünk -: a 
bizalmadat. Az ajtód mindig nyitva állt, akár gondokkal, kérdésekkel, akár javaslatokkal léptünk be 
rajta. Valahányszor szükség volt rá, kiálltál értünk, sokszor minket kímélve hordoztál helyettünk 
terheket. Úgy voltál erős vezető, hogy szinte sohasem hangsúlyoztad „főnök” mivoltodat, 
tekintélyed mégsem kérdőjeleződött meg számunkra, hitelességed példát mutatott nekünk. 

Úgy formáltad az ittlévők mindennapjait, hogy mind a diákok, mind a tanárok biztonságot 
adó, második otthonuknak érezhessék a gimnáziumot.  Talán nem túlzás azt mondani: a szeretet 
iskoláját valósítottad meg. 

Igazgatóságod tizenhét évének tablójáról rengeteg kép és emlék ötlik fel bennünk: ünnepi 
beszédeidnek megkapó őszintesége, az értekezleteken a szemüveg alól ránk villantott derűs 
tekinteted, lelkesedésed és munkabírásod még a futballpályán is, a vidám tanári produkciók, 
színdarabok profi szerepalakításai, a szállóigénkké vált sorok, Kassa, Rozsnyó, Nagyvárad… 
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Derűdből és kedvességedből még az utolsó időkben is részesítettél minket. Volt, amelyikünket 
betegségében bátorítottad és vigasztaltad, sokunknak pedig a betegágyadnál csaltál mosolyt az 
arcunkra humoroddal, öniróniáddal. Példát mutattál nekünk „türelmes szenvedés” tantárgyból is. 

Karácsony közeledtével a hívő ember elcsendesedik, befelé figyel. A Te fájdalmas halálod hozta 
el most nekünk igazán ennek az elcsendesedésnek a kegyelmét. Mintegy utolsó ajándékként adtad 
nekünk, hogy ráeszméljünk arra, mi az, ami igazán fontos röpke életünkben. 

Hiányozni fog a fehér köpenyed, a barackszín fellépőzakó, a zöld kiskabátod, amit sokszor 
kölcsönadtál bármelyikünknek, ha vacogott a hideg tárgyalóban. Lényed ezentúl már csak belülről 
melegít minket, de úgy annál jobban…  A Tőled kapott kincseink örökre megmaradnak bennünk. 

Hiányozni fogsz a zenekarból. Nem ilyen alibit szerettünk volna, bár el kell ismerni, „jobb, 
mint a vonó…” 
 
 Meg kell békélnünk azzal, hogy ezután nem itt, közöttünk tevékenykedve, hanem egy kicsit 
távolabbról fogod segíteni a megkezdett munkát. Takács Menyhérttel, Stuhlmann Patrikkal és Fényi 
Ottó atyával együtt, az ő méltó társukként te is a premontrei gimnázium szószólója vagy a Jóistennél. 
Péter, aki hitünk és reményünk szerint immár a mennyei tantestületben, Isten boldogító 
közelségében vagy, imádkozz, kérünk, szeretett iskoládért, hogy mi, tanárok, mindannyian, azok, 
akik már nem ismerhettek, azok, akik csak kevés időt tölthettek melletted, és mi, akik szinte együtt 
nőttünk fel veled, a te örökségedhez méltóan, szeretetünket kimutatva tudjuk végezni mindennapi 
munkánkat az újabb és újabb premontrei diáknemzedékekért.  
 

„S ha lelked Istennel találkozott, 
Utadban minden kő áldást hozott.”   

 

 
Tisztelt Igazgató Úr! Kedves Péter bácsi… 
 
 Mikor kis ötödikesként a Premibe kerültem, hamar felfigyeltem rá, hogy van valaki, akit mindig 
szeretettel, elismeréssel és tisztelettel emleget minden tanár és atya. Ottó atya volt az. Mostantól, 
méltó módon az ezutáni kisötödikesek szemében ez a valaki Péter bácsi lesz. Önre, akárcsak Fényi 
Ottóra, csupa szeretettel, elismeréssel és tisztelettel emlékezhetünk. Péter bácsinak könnyen sikerült 
az, ami egy tanárnak nehéz feladat: elnyerni a bizalmunkat, a diákok bizalmát. Akár tanulmányi, akár 
magánéleti kérdéseimmel bizalommal fordulhattam Péter bácsihoz.  
 Eleinte csak karizmatikus vezetőként ismertem, aki profin megkomponálta a mondanivalóját, 
aztán tökéletesen elő is adta azt. Azután megtapasztaltam azt is, hogy ha éppen nem szerepelt, akkor 
is fontos volt a jelenléte. Bár nem volt nagyon magas, mégis mindig láttuk, hol van. És mindig 
éreztem, hogy szeretettel, élvezettel végzi tanári és igazgatói feladatait. 
 Kedves Péter bácsi! Bár a betegség meggyötörte a testet, legbelül, az ember ugyanaz maradt. 
Könnyek szöktek a szemembe, mikor a ballagásunk előtt már alig hallhatóan bocsátott minket 
utunkra. Mikor szerenádot adtunk Péter bácsinak, lejött, hogy személyesen köszönje meg 
mindannyiunknak. Ott és akkor elárasztottak az emlékek: az első Premis évnyitóm, a diákhirdetések, 
a kémiaórák, a Premontrei Esték, és a 2014-es évnyitón Péter bácsi utolsó igazgatói beszéde. Akkor 
csodáltam, és most is csodálom a lelkierőt, amivel megőrizte a mosolyát, csillogó szemét, 
gondoskodó szeretetét. Amiből nemcsak az új iskola diákjainak, öregdiákjainak, de a régi Premontrei 
öregdiákoknak is rengeteget adott. Ők hűséges jóbarátra, tiszteletteljes támogatóra leltek önben, 
akihez bátran fordulhattak minden pillanatban. 
 Diákok, öregdiákok, mindenki, aki itt van; hálás szívvel emlékezünk. 
Isten Önnel, Kedves Péter bácsi! 
             Hunyadi Botond (2016 A) 
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  BÉLA BÁCSI SZÁZ ÉVES! 

                                            
Kedves Béla bátyánk! 
 
 A Gödöllői Premontrei Öregdiák Egyesület vezetősége és teljes tagsága nevében igaz szeretettel 
köszöntöttünk tavaly kilencvenkilencedik születésnapod alkalmából. Teremtő Istenünk abban a kegye-
lemben részesített, hogy most, századik születésnapodon, amit az idén Húsvét hétfő napján töltöttél 
be, köszönthetünk újra nagy szeretettel mint hajdani tanárunkat, felnőtt korunkban pedig mindig igaz 
jó barátunkat. 
 Részletes életrajzodat  érdeklődéssel olvashatjuk a Gödöllői Premontrei Gimnázium  és Öregdiá-
kok Egyesületének tanárainkról szóló 3. emlékkönyvében az 58-77 oldalon. Gödöllőn voltál premont-
rei diák, később szeminarista, szentelésed után mint tanár és cserkészparancsnok foglalkoztál a gimna-
zista ifjúsággal. Életed szorosan összefonódott iskolánk történetével, miközben katonai lelkészként 
megjártad a háború éveit, és megtapasztaltad a két éves sanyarú szovjet hadifogságot is. 
 Amiben mindig állhatatosan, szilárdan hittél, bekövetkezett, Isten kegyelméből újra visszajöhettél 
Gödöllőre mint tanár és a közben megalakult francia általános iskola igazgatója. Fáradhatatlan szerve-
zője voltál a gimnáziumi életnek egészen az egyházi iskolák beszüntetéséig. Tanári pályádat Szegeden 
folytattad tovább a francia nyelvet tanítva tanulóidnak, beavatva őket a francia kultúrába és irodalom-
ba, többek között az általad nagyon szeretett Pierre Ronsard költői világába. 
 Szervezője voltál a francia-magyar kölcsönös gimnazista tanulmányutak létrehozásának, csere- 
üdülések lebonyolításának. A francia-magyar kultúrkapcsolatok elmélyítéséért a Francia Köztársaság 
kormánya a Becsületrend  parancsnoki fokozatával tüntetett ki, amit a nagykövet Szegedre leutazva 
munkásságodat méltatva, személyesen adott át. Gödöllői öregdiák barátaid közül néhányan jelen vol-
tunk ezen a nevezetes eseményen, és lélegzet-visszafojtva hallgattuk a bojtára támaszkodó ünnepelt 
ékes francia nyelven hosszú perceken át elmondott életrajzi visszaemlékezését és köszönő szavait.  
Őszinte büszkeség töltött el bennünket.    
Befejezésül újra Béla bátyánkat idézzük: 
 „Nagyon szerettem a pályámat, mind a kettőt, a papit is, a tanárit is. Tudom azt, hogy gyarlóságból nem úgy 
sikerült minden, ahogy azt szerettem volna, tudom azt, hogy pályám során voltak tanítványaim között is olyanok, aki-
ket megsértettem vagy megbántottam türelmetlenségből. Úgy szeretnék mindegyiktől elnézést kérni, akár még itt vannak 
a földön, akár a túlvilágon. Amit meg tudok tenni, és meg is teszek esténként, amikor áttekintem elmúlt napomat, 
imámba foglalom mindazokat, akikkel kapcsolatban álltam, iskolatársaimat, rendtársaimat, régi tanítványaimat, és 
azt kérem tőletek is, idősebbektől és fiatalabbaktól, hogy egy-egy fohásszal emlékezzetek meg ti is rólam.” 
Isten éltessen kedves Béla bácsi, ígérjük neked, megtesszük.                  
              Az Egyesület elnöksége 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dugó az 1950-es érettségizők körében (2012, Szent Norbert nap) 
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CENTENÁRIUMI ÜNNEPSÉG SZEGEDEN 

 A centenárium alkalmából a szegedi gimnáziumok – a Radnóti és a Ságvári Gimnázium – 
amelyeknek Béla bácsi hosszú éveken keresztül tanára volt, nagyszabású és megható ünnepséget 
rendeztek a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium (volt Ságvári Gimnázium) 
dísztermében. A jelenlévők, ünneplők száma meghaladta a kétszáz főt, volt diákjai, kollégái, 
barátai. Számos köszöntés hangzott el.  
 Tolcsva község alpolgármestere 1917-es évjáratú hatputtonyos Tokaji aszút hozott. Orbán 
Viktor köszöntését Novák Katalin államtitkár olvasta fel. Trócsányi miniszter is, aki szintén diákja 
volt, levélben küldte el jókívánságait. A magyarországi francia nagykövet szép szavakkal méltatta 
Béla bácsi frankofon kapcsolatait, majd saxofon játékával és énekléssel is növelte az ünnepség 

fényét. Béla bácsi kedves szavakkal, meghatottan, 
magyarul és csodálatos franciasággal köszönte meg az 
ünneplést. 
 Befejezésként a francia trikolór színeiben 
pompázó, száz égő gyertyával díszített tortát toltak be 
az ünneplő közönség részére. 

 Gödöllőről iskolánk és Egyesületünk 
képviseletében öten vettünk részt Takácsné Elek 
Borbála igazgató asszony vezetésével, és a köszöntők 
sorában mi is felszólaltunk.  

 

Kedves Béla bácsi! 

 Gödöllőről jöttünk, talán nevezhetném így is, második otthonodból, hogy Gimnáziumunk  vezetői, 
diáktársaid és tanítványaid, cserkészeid és őszinte jó barátaid nevében személyesen is köszönthessünk Téged ennek 
a számunkra is jelentős ünnepnek alkalmából. 

 Gödöllőről jöttünk a hamarosan ugyancsak centenáriumát ünneplő Gödöllői Premontrei Gimnázium és 
Öregdiák Egyesületünk képviseletében. Nem tudunk a Tiedéhez 
hasonló kerek számokat felhozni, de azt gondoljuk, ezeknek a 
számoknak jelentősége nem azok kerekségében van. 

  Kilencvenegy évvel ezelőtt, 1926-ban, egy pöttöm gyerek – 
kisdiákként és tanárunkként is  innen adódik máig is használatos 
beceneve - lépte át a nemrég megnyílt iskola kapuit. Az 
elkövetkező közel negyedszázad évei –kisebb, nagyobb 
megszakításokkal -  szorosan idekötötték őt,  és hiszem és tudom, 
hogy ez a kötődés a mai napig is fennáll.  

 Hetvenöt-hetvenhat évvel ezelőtt már mi is megismerhettük, 
tanárként, nevelőként, cserkészparancsnokként, azóta tart kapcsolatunk. És jóleső érzéssel mondom, ez a 
kapcsolat néhány év múlva őszinte barátságként folytatódott és talán nem túlzás, ha állítom, a mai napig is 
töretlenül tart.  

 Iskolánk újraindulását követően kapcsolataink még szorosabbá váltak, évenkénti Szent Norbert napján 
tartott öregdiák találkozóinkon mindig jelen volt, három évvel ezelőtt együtt ünnepeltük érettségijének nyolcvanadik 
évfordulóját. Iskolánk sorsát mindig szívén viselte, részt vett tanévnyitó tanári értekezleten, a francia tagozatos 
diákjainknak francia órát tartott és a francia nagykövetet ottani látogatásakor, mint a hajdanvolt francia 
gimnáziumunk egyik igazgatója, csodás franciaságú beszéddel üdvözölte.  

 A tavalyi év volt az első, amikor öregdiák találkozónkon csak távolról tudtuk őt köszönteni.  

Örömünket fokozza az a szeretet és nagyrabecsülés, amit itteni életed folyamán is kivívtál magadnak. Köszönjük 
szegedi diákjaidnak, barátaidnak, kollégáidnak, hogy mi is itt lehetünk, együtt ünnepelhetünk velük és 
kifejezhetjük most is háromnegyed évszázada tartó, megszakíthatatlan barátságunkat. 

Kedves Béla bácsi!  Legyél közöttünk még nagyon sokáig!  Isten éltessen!                                A Szerkesztőség 
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 ÉRETTSÉGI UTÁN 

 
Érettségi után, ezt a címet adtam ennek a kis írásomnak, pedig a történet jóval az érettségi előtt 

kezdődött. Akkor, amikor már a szüleim is kezdték komolyan venni, hogy én mindenképpen a 
Műegyetemre akarok menni, és valószínűleg fel is fognak venni. Akkoriban az egyetemeken nem volt 
felvételi vizsga, viszont döntő súllyal esett a latba az érettségi eredménye. A Műegyetemre, főleg a 
gépészmérnöki karra, ahová én is igyekeztem, jelesnél gyengébb érettségivel nemigen lehetett 
bekerülni. Édesanyám bölcsen azt is megérezte, hogy ezt a nehéz egyetemet Gödöllőről bejárva 
aligha lehet eredményesen elvégezni. Elkezdett hát informálódni, hogy milyen kollégiumi lehetőségek 
vannak Budapesten. Elég hamar eljutott a Szent Imre Kollégiumokhoz. 

Nem, nem tévedésből írtam többes számban: kollégiumok. Ugyanis akkor két Szent Imre 
Kollégium volt Budapesten: a pesti és a budai. A Horthy Miklós úton, a mai Bartók Béla úton lévő 
budai volt az elegánsabb, ”előkelőbb”, s ennek megfelelően drágább is. A pesti a Ráday utca 43-45. 
alatt volt található. Ez szerényebb, de még mindig igen kényelmes kollégium volt, s az ára is jobban 
illett Apám pénztárcájához. Én hát ide adtam be felvételi kérelmemet. Mert a Szent Imre 
Kollégiumokba sem lehetett olyan egyszerűen bekerülni. A felvételhez jeles, minimum jó érettségi és 
iskolai ajánlólevél kellett. Egy kis családi tanácskozás után - mindent megfontolva és meggondolva - 
megszületett a döntés: adjam be a felvételi kérelmet egyrészt a Műegyetem Gépészmérnöki Karára, 
másrészt a pesti Szent Imre Kollégiumba. A kocka tehát el volt vetve, most már „csak” az érettségit 
kellett megszerezni. Annak is eljött az ideje. Elég jól vettem az akadályt, jeles eredménnyel sikerült 
leérettségiznem. Gyorsan elküldtük a jelentkezéseket a szükséges mellékletekkel együtt és vártunk. 
Vártunk az eredményre. Talán július közepén tették ki a Műegyetem hirdetőtáblájára a felvételt 
nyertek névsorát. Dobogó szívvel mentem be - életemben először - a Duna-parti épület aulájába, 
hiszen egész életem, sorsom függött attól, mit találok itt kiírva. Szerencsére elég hamar rábukkantam 
a nevemre a felvételt nyertek között. A sajtó, a rádió nem foglalkozott az egyetemi felvételekkel. A 
kollégiumból is hamarosan megjött az értesítés, hogy felvettek. Így a nyár hátralévő részét mint 
büszke gépészmérnök hallgató, nyugodtan kiélvezhettem. 

1943. szeptember elején aztán beköltöztem a „kollidzs”-ba. A Ráday utca 43-45. alatti épület egy 
ötemeletes, franciaudvaros ház  volt, és van, hiszen ma is áll még. A franciaudvar két oldalán álló 
épületrészekben bérlakások és üzlethelyiségek voltak, amelyekből fakadó jövedelem hozzájárult a 
kollégium fenntartásához. A franciaudvar hátsó frontját alkotó épületrész adott helyet a 
kollégiumnak. Itt többségében egyágyas szobák voltak, de minden emeleten volt néhány nagyobb, 
kétágyas szoba is. Az ötödik emeleten volt a kápolna, a könyvtár,  a mérnökszoba, és a rádiós szoba. 
Ez utóbbiakról a továbbiakban még részletesebben írok. Az alagsorban volt található a konyha és az 
étterem. A bejárati szinten balra volt a portásfülke, ahol rendszerint Kertész főinas trónolt, jobbra 
pedig  a leveleket tartalmazó rekeszek állványa. 

A szobák berendezése spártaian egyszerű volt. Egy vaságy, egy szekrény, egy íróasztal asztali 
lámpával, egy vagy két szék és egy mosdó. Természetesen csak hidegvíz-csappal. Elég hely maradt 
még egy állványos, nagy rajztábla számára is. Ágyneműt, beleértve a párnát és a paplant is, 
mindenkinek magának kellett hoznia. A folyosó két végén volt egy-egy vizesblokk, WC-kel és 

tusolófülkékkel, ahol tantuszos 
gázbojlerekkel lehetett meleg vizet csinálni. A 
kollégiumban éjfélkor a villanyt központilag 
lekapcsolták.  

Három gólya: Kilián Frici Gödöllőről, Kovács Feri      
Kapuvárról és Herckenast Gábor Gödöllőről 
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 Csak a már említett mérnökszobában maradt világítás, hogy a 
derék mérnökhallgatók rajzbeadás előtt egy, vagy akár két éjszakán át 
is rajzolhassanak. Ez jellemző az egyetemisták akkori terhelésére. 
Magam is eltöltöttem ott egy-két éjszakát. Ez a villanylekapcsolás 
néha okozott némi problémát. A szobák tartozéka volt  az elsötétítő 
függöny is. Budapesten ugyanis a háború harmadik évében teljes 
elsötétítés volt. Az elsötétítő függönyt mindenkinek saját magának 
kellett megcsinálnia és felszerelnie. Mi általában minden nap éjfélig 
fenn voltunk, s csak akkor mentünk aludni, amikor a villanyt 
lekapcsolták. A szoba lámpája általában bekapcsolva maradt. Aztán 
másnap, amikor négy óra felé a villanyt visszaadták, ezek a lámpák 
kigyulladtak. Az egyetemről menve hazafelé, már messziről feltűnt 
egy pompásan kivilágított ablak a kollégium épületén. Na, valamelyik 
marha megint elfelejtette leengedni az elsötétítő függönyt, gondolta 
az ember. Mert ilyen is előfordult.  De ahogy közeledtem, egyszer 
csak belém nyilallt a felismerés: Jézus, Mária, hiszen ez én vagyok! 
Márpedig ezért kemény büntetés járt. Feltéve, hogy észrevették. 

A Szent Imre Kollégium nem szakkollégium volt, ami azt 
jelenti, hogy orvosok, jogászok, közgazdászok, bölcsészek ugyanúgy 
laktak itt, mint a különböző mérnökhallgatók. Sőt, mezőgazdászok és zeneakadémisták is voltak 
közöttünk. És ez nagyszerű dolog volt. Különböző érdeklődésű és tudású fiúkkal lehetett 
beszélgetni, vitatkozni. A fiúk az ország legkülönbözőbb részeiből jöttek, főleg a mérnökhallgatók, 
hiszen az országban csak Budapesten volt műszaki egyetem. Mégis, visszagondolva úgy tűnik, hogy 
a legtöbben a Dunántúlról jöttek, ami talán azért is érthető, mert az erősen katolikus vidék. Sok 
volt közöttünk az orvos, gazdász és tanító gyerek. A gazdagabb rétegek  inkább a budai Szent 
Imrébe küldték a gyermekeiket. 

A pesti Szent Imrében három vagy négy prefektus atya volt, minden évfolyamnak egy. Mi a 
kitűnő Ádám Györgyöt kaptuk. Az igazgató az a Koszterszic József, közismert nevén Koszter atya 
volt, aki mint ifjúsági író elég sokat publikált. Legismertebb regénye a Fulgur. Két nevelő célzatú 
könyve: a Nos Rector, és a Lányok az Isten tenyerén. A kollégisták csak Flippi néven emlegették, 
hogy miért, azt nem tudom. A másik három prefektus Rohn, Mojzes és Huszár atya volt. Közülük 
valamelyik volt mindig a napos. A napos atya velünk étkezett, és hozzá lehetett fordulni minden 
problémával, kérelemmel. Így például a kimaradási engedélyért is, ugyanis az este tíz óra utáni 
kimaradáshoz engedélyt kellett kérni, amit minden további nélkül meg is adtak, és ez éjfélig való 
kimaradást engedett meg. Az elsőévesek istápolását egy ún. gólyavezetőre, egy felsőbb évfolyamos 
diáktársunkra  bízták. A mi gólyavezetőnk Pintér Zoltán negyedéves orvostanhallgató volt. 
Működött itt egy kollégiumi kör is, amely általában kulturális programok szervezésével foglalkozott. 

Az egyetemre általában gyalog mentünk. Vagy a Ferencz József (Szabadság) hídon át, vagy a 
Horthy (Petőfi) hídon, amelyen akkor még nem ment át a villamos Budára.   

Abban az időben a szabad szombatnak talán még a gondolata sem vetődött fel, így hát a 
Műegyetem a hét hat napján bőven szolgált elfoglaltsággal.  Délelőtt voltak az előadások, délután 
pedig a gyakorlatok, rajztermi órák, és be kellett járni az előadásokra, mert nem voltak jegyzetek 
vagy könyvek. Aki nem járt az órákra, és nem jegyzetelt, annak nem volt miből felkészülnie a 
vizsgákra. Agyon voltunk terhelve a rajzokkal. A sok egyetemi elfoglaltság mellett azért maradt 
valamennyi szabadidőnk is. Sokat jártunk moziba. Törzshelyünk a Kinizsi utcában lévő Kultúr 
Filmszínház, vagy ahogy mi neveztük ezt az ócska kis mozit, a Kultúr Filmpalota volt. Amerikai 
filmeket persze nem játszottak, de voltak egész jó német és olasz filmek is. És természetesen voltak 
jó magyar filmek, jó szerzőktől, kiváló színészekkel. 

A második félévben a kollégium elhatározta, hogy március 15 előtt egy nyilvános magyar estet 
rendez a Városi Színházban (ma Erkel Színház). A műsoron magyar táncok, Kodály-művek, versek  
szerepeltek. Megkezdődtek a próbák.  Mi nem voltunk nagyon lelkes népművészek, így tevőlegesen 

A szobám 1943-ban 
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ezekben nem vettünk részt, csak nap mint nap hallottuk a Marosszéki táncokat, meg a táncosok 
csizmáinak dübörgését. A produkciót a már akkor neves táncművész, Molnár Pista bácsi tanította 
be.  

A kollégisták nagyon lelkesen vettek részt ebben a munkában, a leglelkesebb talán Falvay 
Karcsi építészmérnök hallgató volt. Lassan eljött a bemutató időpontja, március 14. este.  Az 
előadás remekül sikerült, mindenki boldogan indult utána haza.  
Március 15 oktatási szünet volt, sőt talán kaptunk még néhány napot hozzá. Én tehát másmap 
hazamentem Gödöllőre. 

Március 19-én a németek megszállták Magyarországot. Ennek következményeként áprilisban 
elkezdődtek a bombázások. Részben emiatt, lezárták a féléveket. Az egyetemi hallgatókat behívták 
munkaszolgálatra. Ősszel az előadások elkezdődtek, de az elvetélt kiugrási kísérlet, és a nyilas puccs 
után, október végén az egyetemet bezárták. Én november 7-én voltam benn utoljára Pesten, 
amikor már jól hallható volt az ágyúdörgés. Úgy éreztem nagyobb biztonságban leszek Gödöllőn. 
Ezért nem vacakoltam sokat a rajztáblám, paplanom, párnám, s néhány egyéb ingóságom 
kimenekítésével, hanem mindezt otthagytam a kollégiumi szobámban.  

Gödöllőre december 11-én bevonult a Vörös Hadsereg. Ami ezután következett, azt csak 
Vörösmarty gyönyörű költeményének egyik sorával tudom kifejezni: 

„Most tél van, és csend, és hó, és halál.” 
1945. április végén úgy gondoltam, talán most már megkísérelhetem, hogy bemenjek 

Budapestre. Kimentem hát az állomásra és vártam. Menetrend ugyanis nem volt. Végre jött egy 
vonat, fürtökben lógtak rajta az emberek, lépcsőkön, a kocsik tetején, az ütközőkön. Mentünk, 
aztán álldogáltunk félórát, aztán megint mentünk egy kicsit. Hol a jobb oldali, hol a bal oldali 
sínpáron, már amelyik megmaradt, vagy amelyiket könnyebb volt helyreállítani. Valamikor egy vagy 
két óra felé be is értünk a Keletibe. Már tudtuk, hogy milyen pusztítást végzett az ostrom, a látvány 
mégis elborzasztó volt. A Rákóczi út közepén volt egy két-három méter széles sáv, ahol járni 
lehetett. Annak két oldalán felkupacolt törmelék, romhegyek. Mögötte pedig golyóverte, vagy félig 
romos, tető és ablak nélküli épületek. Köztük kiégett házak, amelyek szörnyű szagot árasztottak.  A 
középső keskeny sávban emberek jöttek-mentek, egyesek kis kézikocsit húztak vagy toltak. 
Közlekedés természetesen nem volt. A Duna-parton aztán talán a legborzasztóbb látvány fogadott: 
a felrobbantott hidak, a kiégett királyi vár, a romokban heverő pesti szállodasor. Az én gyönyörű 
Budapestem! Istenem, mikor lesz ebből újra város? Ötven év, mondtam magamban. Első utam a 
kollégiumhoz vezetett. Arrafelé kevesebb volt a rombolás, a kollégium alapjában véve sértetlen 
maradt. Az itt hagyott holmim nagy része persze eltűnt, de a legfontosabb az volt, hogy lesz hová 
jönnöm, ha netán újra indul az egyetem. 

Aztán a Ferenc József híd roncsaira, és pontonokra épített fahídon át elindultam Budára, 
hogy kicsit körülnézzek az egyetemen. Az egyetem elég siralmas állapotban volt. Mindenfelé 
roncsok, ágyúk és más fegyverek  maradványai hevertek, de az épületek álltak. Valahol egy 
hirdetmény lógott, ami közölte, hogy május elején megkezdődik az oktatás. Nos, hát akkor ideje 
hazamennem, és újra felkészülni a kollégiumi életre. 

Május elején tehát, immár másodszor, elkezdődött a másodév első féléve.  Mégpedig úgy, 
hogy három nap oktatás, három nap romeltakarítás. Szörnyű nyomorúság volt. nem volt mit enni. 
A kollégium étlapján rántott leves, babfőzelék, sárgaborsó és lencse váltogatta egymást. A kenyér 
fejadag annyi volt, amennyit egy ültő helyében meg tudott, vagy meg tudott volna enni az ember. A 
vidéki fiúk többsége otthonról kapott kiegészítést. Én nem, hiszen otthon sem volt semmi. Nem 
volt közlekedés, nem voltak hidak. Az egyetemre a felrobbantott, hála Istennek rosszul 
felrobbantott Ferencz József híd roncsaira épített fatákolmányon, vagy egy lejjebb létesített 
pontonhídon tudtunk átmenni. Voltak élelmes vállalkozók is, akik motorcsónakkal ingáztak a két 
part között, és jó pénzért átvitték az embereket. Nem volt közvilágítás. A töksötét Ráday utcán 
esténként végighullámzott a kiabálás: patruj, patruj. Valahol orosz katonák raboltak vagy 
erőszakoskodtak. 

Egész nyáron folytak az előadások, gyakorlatok, rajzbeadások, sőt vizsgák is, hogy az ostrom 
okozta kiesést behozzuk. Kemény időszak volt. Aztán lassan eljött az ősz és a tél.                                              
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Meglehetősen korán. Az egyetemen nem volt fűtés, és nem voltak ablakok. Ültünk a tető nélküli elő-
adóteremben kabátban, sapkában, a professzor ugyanígy, és tízpercenként kértünk egy kis szünetet, 
hogy a jegyzetelő, fázó kezünket a leheletünkkel kicsit fel tudjuk melegíteni.                                    
November végére az illetékesek is rájöttek, hogy ez így nem megy tovább. Bezárták az egyetemet, már 
nem tudom meddig, talán február 15-ig.  
 A tél keményen indult. December végén, január elején a Duna elkezdett zajlani. Mikor legyen 
jégzajlás, ha nem ilyenkor? A pontonhidakat el kellett bontani. Január 10. körül a  zajló jég a Szabadság 
híd középső részét is elsodorta. Megszűnt a kapcsolat Buda és Pest között. A Kossuth híd építése nyár 
óta lázas ütemben folyt. Az építők a metsző szélben, hóesésben most igazán hősies munkát végeztek.  
Kb. két hét után ismét egy város lett Budapest. 

Az egyetem bezárása után hazamentem Gödöllőre. Közben az infláció úgy felgyorsult, hogy a 
pénz már szinte semmit sem ért. Ezért a kollégium sem pénzben, hanem természetben kérte a havi 
tartásdíjat.  Ezt már nem tudtuk vállalni, ezért ki is költöztem a kollégiumból. 

Az őrületes inflációt végre 1946 augusztusában sikerült megállítani. A sikeres pénzreform, a sta-
bilizáció, a forint bevezetésének eredményeként családunk anyagi helyzete is stabilizálódott annyira, 
hogy szeptemberben visszatérhettem a kollégiumba. Én ekkor már negyedévre iratkoztam be, tehát  
belátható közelségbe került a diploma.  Az egyetemen az élet kezdett visszazökkenni a normális kerék-
vágásba. A kollégiumi körülmények is lassan normalizálódtak. Még a koszt is kezdett ehetővé válni. 
Már arra is volt energiánk, hogy néhány barátommal nekilássunk a rádiós szoba rendbetételéhez. 
Egyesek tudni vélték, hogy a háború előtt egy rövidhullámú adó-vevője is volt a kollégiumnak. Ezt a 
háború szele persze elsodorta. Megmaradt viszont egy lemezvágó berendezés. Ezt rendbe tettük, és 
röntgenfilmekre csináltunk hangfelvételeket. A kollégiumban azonban még ekkor, 1946 telén sem volt 
fűtés. Kényszerűen összeköltöztünk többen egy szobába. Csináltunk emeletes ágyat, és volt még egy 
ágysodrony, amit nappal betoltunk az ágy alá. Este meg kihúztuk, s ezután lélek az ajtón se be, se ki. 
Így laktunk hárman egy eredetileg egyágyas szobában. A kollégisták többsége petróleumkályhával fű-
tött. Én is szereztem kölcsönbe egy petróleumfőzőt, petrofornak hívták. A kollégium épületében volt 
egy háztartási bolt, ott vettük felváltva a petróleumot. A gőzgép rajzom már úgy 60-70%-ban készen 
volt, amikor egy szombaton hazamentem Gödöllőre.  

Szobatársam, Kovács Feri úgy gondolta, hogy neki is kijár egy kis kikapcsolódás. A petrofort be-
állította kis lángra, hogy a szoba ki ne hűljön teljesen, aztán elballagott a Kultúr Filmpalotába. Amikor 
hazaért, felgyújtotta a villanyt, de látta, hogy a lámpa nem ég. Aztán hamarosan rájött, hogy a lámpa 
ugyan ég, de fénye csak nagyon halványan jut el hozzá a levegőben lebegő milliónyi koromszemcsén 
át. A petróleumfőzőknek ugyanis megvolt az a rossz tulajdonsága, hogyha  az égőfej elállítódott, és 
nem volt tökéletes az égés, akkor iszonyatosan kormoztak. Ott feküdt sajnos az én rajzom is, rajta vas-
tag koromréteg. “A Heki engem megöl!”- volt Feri első gondolata. Kinyitotta az ablakot, s először a 
rajzomat, majd sorra minden tárgyat odavitt, és a kormot lefújta róla. Mire végzett, nem tudta, hogy 
van-e még tüdeje. A szobában pedig a várt kellemes meleg helyett dermesztő hideg és elviselhetetlen 
szag volt. Ez utóbbi, és a fekete falak sokáig megmaradtak. Ha pedig elmentünk valahová, közelünk-
ben rövidesen markáns petróleumszag terjengett. Abban az évben már megjelent karácsonyra a kollé-
gium lapja, az UPOSz (Undok Pofák Országos Szövetsége). Benne egy hirdetés:          

 Szobafestést koromfeketére vállal: 
                  Heckenast & Kovács 
         Petrofor festő és kormozó vállalat. 
 Szobafestést koromfeketére garanciával vállal. 

A rajzomnak egyébként, hála Feri erős tüdejének, semmi baja nem lett.  
Közben a társasági élet is megindult. Egymást érték a különböző társas összejövetelek. Amikor 

hazaértem a kollégiumba, egész paksaméta meghívót vettem ki a leveles fachomból: Vegyész tea, 
Gyógyszerészbál, Technikus Shipping Party stb. A kollégium is rendszeresen rendezett táncesteket, 
általában a Molnár utcai katolikus kör nagy báltermében. Kitűnő saját zenekar játszott, olyan zongoris-
tával, mint Zempléni Kornél. A swing meg a twist voltak akkor a menő táncok, meg a “lovacskázás”, 
amikor a termen tánclépésben lehetett végigrohanni. 
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 1948 elejére befejeződött a kilencedik félév, már csak a vizsgaidőszak meg a diplomaterv volt 
hátra. Ezeket a feladatokat én már Gödöllőről is meg tudtam oldani. Búcsút vettem hát a 
kollégiumtól és hazamentem. 

1948 végén a kollégiumot államosították. NÉKOSZ kollégium lett belőle. Barátaim kiköltöztek 
és albérletekben helyezkedtek el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epilógus  

Nem tudom, az ún. rendszerváltáskor a katolikus egyház kapott-e valamilyen kárpótlást a kollégiumokért. 
Az biztos, hogy az épületeket nem kapta vissza, és a kollégiumoknak nem volt egy Fényi Ottójuk, aki kiharcolta 
volna az újrakezdést. Így hát, a Szent Imre Kollégiumok visszavonhatatlanul, mindörökre eltűntek. Mint ahogy 
lassan eltűnnek az egykori kollégisták is. Rövidesen nem lesz senki, aki a szemtanú hitelességével mementót 
állíthatna nekik. Ezért elhatároztam, hogy kilencvenkét évesen megpróbálom leírni az emlékeimet. És szánhatnám-e 
megfelelőbb helyre ezt a visszaemlékezést, mint a Gödöllői Premontrei Öregdiák Egyesület  lapja? 

Átolvasva kéziratomat, megállapítottam, hogy ez az írás akaratlanul, egyben egy történelmi visszapillantás is 
arra a  korra, amikor az én generációm járt egyetemre. De úgy éreztem, egyes részek érthetetlenek lennének a mai 
olvasó számára a történelmi háttér felvázolása nélkül. Embert próbáló, nehéz évek voltak azok. De túléltük, 
viszonylag töretlen hittel, kedvvel, lelkesedéssel. És talpon maradtunk. 

Heckenast Gábor (1942) 

 

HATVAN ÉVE TÖRTÉNT… 
 
A múlt év december 31-én volt hatvan éve, hogy Szondy Klári hajdani premontrei öregdiáktársunk 
Szilveszter éjjelén közeli rokona családjával elhagyta Magyarországot. Élettörténete azért időszerű 
olvasmány /*/, mert fényesen igazolja, hogy az akkori menekülők és a napjainkban folyó migráció 
között nem vonható párhuzam, bármennyire is él az a hamis nézet, hogy a két jelenség azonos. A 
magyar hazából nyugatra menekülők nem gazdasági szempontból a jobb élet reményében hagyták el 
hazájukat, életük mentésére és jövőjük érdekében keresztény hazájukból a keresztény Nyugatra 
távoztak. A mai nagyszámban beözönlő muszlim vallású migráns idegen vallású társadalomból 
igyekszik a keresztény Európában letelepülni a beilleszkedés legcsekélyebb szándéka nélkül, csupán 
kedvezőbb életviszonyok reményében, megalapozva ezzel a párhuzamos társadalmak jövőbeli 
létrejöttét. 
 
/*/ „Ragyogó gyertyaláng” (Egy menekült magyar lány emlékezései és levelei) címmel jelent meg. A 192 oldalas 
könyv beszerezhető  Egyesületünkben  

A kollégium épülete ma 
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EMLÉKEK A RÉGMÚLTBÓL. 

HARMOS MÁRIA ÉS HARMOS GÉZA VISSZAEMLÉKEZÉSE 

(2013) 

 
 1931-ben kezdtük meg tanulmányainkat a gödöllői Premontrei Gimnáziumban és 1938-ban 
érettségiztünk, így idén volt a 75. érettségi találkozónk. 
 Ez  volt első nagy létszámú osztály, így kétfelé osztották a diákokat, A és B osztályra, és így is 
érettségiztünk. Mi az A osztályba kerültünk 48-an, ebből 24 konviktor, 18 úgynevezett bejáró  
vasúton,  a környező falvakból és Gödöllőről . 
 A gimnázium történetében először  volt 6 magántanuló lány.  A lányok - fájdalmunkra - teljesen 
szeparáltan tanultak a  földszinten, a tanári szoba közelében. 
Nehezen barátkoztunk össze, pedig Aldorfai Benedek Tanár Úr  mindent elkövetett a négy év alatt, 
amíg osztályfőnökünk volt.  Bölcsen vezette a heterogén osztályt, tiszteltük, szerettük ezért is. Aztán 
szép csendben megszerettük egymást. 
 Eltűntek a származási különbségek. Összekovácsolt bennünket a közös sors, a sport, a cserkész- 
mozgalom, a tábor, Szopek Tanár Úr vezetésével az év végi kirándulások. Összebarátkoztunk egy 
életre. Összekapcsolt  minket a premontrei szellem. 
 Nem akarom elhallgatni a közös csibészségeinket, tanáraink bosszantását sem. 
94. évemben vagyok, de ez a szellemiség töretlen ma is, pedig rosszkor születtünk. Nehéz idők jöttek 
szeretett Tanárainkra, de a végzett diákokra is. Többen elestek a háborúban koncentrációs táborban 
pusztultak el, hadifogságban meghaltak a Szovjetunióban, földönfutók lettek, minden vagyonukat 
elvették, külföldön kezdtek új életet. 
Ebből a felsorolásból legalább háromban  érintve voltam én is,  valamint Mária testvérem is, akivel 
együtt érettségiztünk.   
 Soha nem hittük akkor, hogy eljön  a rendszerváltás. Szeretett Tanárainkon ugyanakkor koruk 
miatt  ez már nem segített. De élt  Fényi Ottó Tanár Úr és csodát tett. 
 A �szétszórt öregdiákokat összeszedte, összekovácsolta  az Öregdiák Egyesületbe.   
Elnyűhetetlen energiával, szervezőkészséggel szerényebb formában, de beindították az új premontrei 
gimnáziumot.  Épült kápolna és rendház is, és virágzó, színes diákélet alakult ki. 
Aztán, mikor mindezt megteremtette, meghalt. Minden Szent Norbert-napon ott vagyunk a sírjánál, 
hálát adni azért, amit tett. 
 Van nekünk egy 96 éves premontrei tanárunk, barátunk Kovács Kolozs, aki nélkül az ünnepi 
megemlékezés el sem kezdődhet soha. 
 Fájó szívvel kell bejelentenem, hogy már csak hatan élünk az osztályból, örömömre Mária 
testvérem is köztünk van, igaz Venezuelában él. 
Az elhunyt tanárainkról, diáktársainkról minden évben megemlékezünk, boldog túlvilági életet 
kívánunk Nekik.  
Emlékük legyen áldott. 
 

HAVANNAI ÉVEK 
(1973 - 1978) 

 
   Negyvennégy évvel ezelőtt két egymást követő időszakban jutottam ki Kuba fővárosába 

Havannába (La Habana) földtani-geofizikai jellegű feladatkör betöltésére. A két állam között kialakult 
kapcsolat 1960 után jött létre, Ernesto Che Gevara ipari miniszter kezdeményezte magyar földtani 
szakértők részvételét az alapkutatásokban és fejlesztések terén. Létrehozták az Instituto Cubano de 
Recursos Minerales (ICRM) intézetet. Ennek  bázisaként létrejött a Fondo Geológico Nacional nevű 
intézmény a Tudományos Akadémiával azonos épületben Havanna központjában, a „Capitolio”-ban 
(ez az impozáns épület a washingtoni Capitolium kicsinyített mása).   
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A Fondo szervezésében és bővítésében magyar szakemberek elévülhetetlen érdemeket szereztek. 
Alapvető feladat hárult itt a műszaki levéltárra (Archivo Técnico), melyben rengeteg földtani adatot 
őriztek ömlesztett állapotban. Ezek nagy részét a forradalom idején pánikszerűen menekülő amerikai 
és más országbeli ipari és bányászati vállalatok hagyták hátra. A hivatal fontos feladata volt az 
adatrendezésen kívül a folyamatban levő bányászati tevékenység ellenőrzése, a kitermelés (nikkel, réz 
stb.) bányászati nyilvántartása, ásványvagyon mérleg készítése. Az ICRM megszűnte után létrehozták 
a Dirección General de Geología y Geofísica nevű Földtani Főigazgatóságot (kubai kollegák „Kacaj 
Hivatal”-nak is nevezték, mert a kezdőbetűk kiolvasása: de-he-he-he). A Fondo Geológico is 
szervezetileg ide tartozott. 
 A kétoldalú együttműködés jelentőségteljes feladata volt az 1972-ben induló Oriente 
tartományra vonatkozó 1:250.000 méretarányú földtani térképező expedíció megszervezése és 
indulása. Az expedícióban a Magyar Állami Földtani Intézettől öt magyar geológus vett részt. 
Munkájuk megkezdése előtt a területre vonatkozó levéltári anyag áttekintésekor azt tapasztalták, 
hogy a  hasznos földtani adatokon kívül sok geofizikai jellegű is fellelhető, ezek megismerése a 
térképezés szempontjából érdekes lehet (pl. gravitációs, mágneses, elektromos, szeizmikus térképek, 
kutatási jelentések). Elhatározták, hogy az adatok felkutatására és értelmezésére a Magyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézettől megfelelő nyelvtudással rendelkező geofizikust kérnek. 
 Így került sor 1973 májusi kiutazásomra Havannába, egy paleontológus kollegával együtt. A 
Capri, majd később a Vedado szállóban laktunk. Feladatom természetesen elsősorban a levéltárhoz 
és a Földtani Intézethez kötött a Rancho Boyeros külső városrészben a José Martí repülőtér 
közelében. Nem sokkal később érkezésem után átköltöztették a központi fekvésű Palacio Aldama 
palota impozáns épületébe (az 1. ábra a Földtani Intézethez közeli parkban készült ebédszünetben). 
 Jellemzően a kubai túlbürokratizált viszonyokra, hogy három hét is eltelt, amikor az első 
geofizikai jelentést kézhez kaphattam, ennyi időre volt szükség, hogy a látogatási és betekintési 
engedélyeket munkámhoz biztosítsák. A várakozási időt spanyol nyelvtanulással töltöttem, ami nem 
jelentett különös problémát, mert francia, angol és olasz nyelvvizsgám már volt. A spanyol szövegek 
megértése nem volt probléma, a beszéd megértése azonban nehezebb volt, mert a lakosság többsége 
kubai spanyolt és nem a könnyen érthető szép spanyol castellant beszélte. Ebben és a helyi földrajzi 
viszonyok megismerésében nagy segítséget nyújtottak kubai kollegák, mint a köztiszteletben álló dr. 
Guillermo Francisco igen sokoldalú paleontológus és José Oro geológus technikus.  
  A levéltárban fellelhető jelentések némelyike néha nem várt meglepetéssel szolgált. Az 50-es 
évektől kezdődően az üledékes medencék területén, első sorban az orientei Cauto folyó 
medencéjében amerikai vállalatok végeztek szeizmikus reflexiós méréseket. Itt  találkoztam még 
otthon a Geofizikai Intézetben sűrűn tanulmányozott „Geophysics” nevű geofizikai szaklapból jól 
ismert híres nevekkel. 
 A magyar térképző csoport kubai kollegákkal együtt a tropikus magas pára és hőség miatt az 
enyhébb időszak hónapjaiban végezte a terepi munkát. A levéltárban dolgozva gyakran gondoltam 
sokszor nehéz mindennapjaikra, a könnyebb-nehezebb terepi viszonyokra. Nagyon megörültem, 
amikor októberben az egyik geológus kollega kiegészítő kőzetminták gyűjtésére és más feladatokkal 
megbízva egy hétre gépkocsival Orientébe utazott, és én is vele mehettem. Így közvetlenül láttam 
térképezési területük egy részét: Gibara, Holguín, Las Tunas vidéke, a Cauto folyó medencéje, 
Baracoa, Bayamo, Manzanillo, Guacanayabo öböl, csodálatos tájak. Nem hiába mondta Kolumbusz 
Kristóf, amikor 1492 október 28-án a kubai partot is elérte Baracoa vidékén: „Ez a sziget a legszebb, 
amelyet emberi szem valaha is látott!” Utunk közben meglátogattuk az egyik állami gazdaság 
telephelyét, ahol korábban a térképező csoport ideiglenes szállása volt. Szomorú szívvel láttuk a 
kiterjedt narancsliget állapotát, a fák alatt nagy tömegben szétrohadó narancsokkal. Kérdésünkre, 
hogy miért nem szedik össze és küldik fel a fővárosba, ahol nincs megoldva a gyümölcsellátás, miért 
hagyják itt tönkremenni, az volt a válasz, hogy nincs gépkocsi, nem tehetnek semmit, a vonat nagyon 
messze van, ők is nagyon sajnálják. Szerencsére kollegám számított a lehetőségre és a magunkkal 
hozott néhány zsákot alaposan megtöltöttük és felhoztuk Havannába a családok részére. Nevetséges, 
hogy ehhez is rendőrségi engedélyre volt szükség. 
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 Elvégezve feladatomat, az 50 oldalas kutatási eredményt jelentés formájában adtam át és 
november  közepén az Intézet Tudományos Tanácsa (Consejo Tecnico) azt megvitatva elfogadta. Ez 
után november végén visszatértem Budapestre. 
 1974 májusától 1978 augusztussal bezáróan családommal együtt újra Havannában dolgoztam 
annak köszönhetően, hogy a Fondo magyarokból álló szakértői körét egy geofizikussal bővítették. A 
szakértők kiutaztatását, fizetését a TESCO nevű állami vállalat intézte, a helyi ügyeket pedig egy 
havannai megbízottal. Abba az időben számos magyar szakértő dolgozott Kuba területén: 
geológusok, bányamérnökök, állatorvosok, gépipari technikusok, számítógépes programozók, 
biológusok stb. Az üveggyárat is magyar szakmunkások irányították.  
 A Fondo ekkor már a Bányászati és Energiaügyi Minisztérium fennhatósága alatt működött a 
Capitolium épületéből Miramarba átköltöztetve, kubai munkatársakkal bővítve. (Itt meg kell 
jegyezni, hogy a hivatali életet gyakori költözködés és személyi változások jellemezték, sokszor 
teljesen érthetetlen módon. Vezetői székbe ültetett hivatalnok soha sem tudhatta, mikor kerül más 
beosztásba, esetleg teljesen más iparág tevékenységi körébe. A Fondo egyik igen rátermett vezetőjét 
is másfél évi eredményes működés után egy növényolaj ipari vállalat vezetőjévé nevezték ki.) 
 Feladataim közé tartozott kutatási tervek és beérkezett jelentések bírálata, részvétel a technikai 
megbeszéléseken, időnként terepi mérések meglátogatása, a mérések minőségi javítására adott 
tanácsadás, oktató jellegű cikkek összeállítása pl. a „Minería en Cuba” szaklap részére. Habár 
feladatom volt, ritkán adódott alkalom terepi mérések vidéki meglátogatására, mert hol a gépkocsi 
volt hibás, hol nem volt üzemanyag, ha minden megvolt, akkor a gépkocsivezető nem volt jelen, 
mert beteg nagymamáját látogatta meg vidéken. 1977-78-ban néha lehetőség nyílt arra is, hogy saját 
gépkocsival látogassam meg a terepen dolgozó szeizmikus csoportokat. Kubai szakemberek szovjet 
műszerekkel végeztek szénhidrogén kutatást geofizikai módszerekkel. Sekélytengeri mérésekkel is 
próbálkoztak nagyon primitív eszközökkel, gyenge eredménnyel. A geofizikai kutatásban dolgozó 
szovjet szakértők általában kétéves meghívással érkeztek. Ha az illető nem tudta befejezni feladatát, a 
munka befejezetlenül maradt, gyakran előfordult, hogy nem is folytatta senki sem tovább. Mozgásuk 
korlátozott volt, csak csoportosan hagyhatták el a fővárost tolmács kíséretében, velünk teljes 
ellentétben, minket szabad mozgásunkban nem korlátoztak, a zárt területek kivételével az ország 
területén bárhová elmehettünk. A túlságosan meleg nyári hónapok valamelyikén szabadságunkat 
előírásszerűen itthon töltöttük. A családok gyermekei kubai vagy orosz iskolában tanulhattak, 
lehetőség volt egyetemi tanulmányok végzésére is. Az kubai oktatás színvonala gyenge volt. A 
szakértők lakása jó volt. Családommal a FOCSA nevű 28 emeletes épületben laktunk annak 
geometriai közepén a 14. emeleten (ld. fotók). Három hálószobás lakás volt mellékhelységekkel, nagy 
nappalival, Ádám kisfiunk benne tanult meg biciklizni. Ebben az épületben sok külföldi szakértő 
lakott családjával, volt több magyar család is. Kijelölt boltban vásárolhattuk meg az alapvető 
élelmiszereket a család létszáma szerint meghatározott mértékben (humoros megjegyezni, hogy 
kétéves kisfiunknak is járt cigaretta és szivar). Kiérkezésünk után egy hónap múlva egyik hazatérő 
család BMW márkájú labilis állapotú tízéves gépkocsiját sikerült kölcsön segítségével megvásárolni, 
erre nagy szükség volt, hogy alkalom adtán, hét végén a távolabbi tengerparti helyekre eljuthassunk, 
ugyanis a főváros közeli part sziklás és szennyezett. Megyünk-e „pláyára” vagy sem, az a gépkocsi 
állapotától függött. A kubai szerelők ügyesek voltak, de az alkatrész beszerzés lehetetlen volt, 
esetenként Németországból kellett rendelni és ez nagyon sok időt vett igénybe, esetleg szabadságból 
visszatérve magunkkal hozni. A lakás és munkahely közötti közlekedést hivatalosan megoldották, 
probléma esetén saját kocsival közlekedtünk, vagy városi túlzsúfolt autóbusszal, „guagua”-val sajátos 
körülmények mellett. Vasár- és ünnepnapok idején este jártunk szentmisére a San Juan Letran nevű 
közeli szép domonkos templomba (a követség előírása szerint templomokat csak kulturális 
érdeklődés igényével lett volna szabad látogatni).      
 Évtizedek távlatába visszatekintve azt szokás mondani, hogy csak a szépre emlékezem. Így volt 
ez Kubában is, de sok nehézség is átszőtte mindennapjainkat. Nehéz volt bármilyen ügyintézés a 
túlzott bürokrácia miatt. Az ország gyönyörű, a kubaiak kedvesek, tiszták, vidám természetűek, ez a 
tulajdonságuk főleg a karnevál idején mutatkozott meg. Nagyon sújtotta őket a pénz (peso) 
értéktelensége, a szükségletek ijesztő hiánya, a városon belüli közlekedés problémái.  
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A lakosság ellátása jegyrendszeren alapult, a vidéki élelmiszer felhozatal kezdeményezéseket Fidel 
Castro betiltotta, mondván, hogy „szüli a kapitalizmust”.  
 Kijelölt boltokban a megszabott árún kívül semmit sem tudtak megvásárolni gyógyszerek kivéte-
lével, mert nem volt. Mi bejárónőt, gépkocsi szerelőt csak természetben (élelmiszerrel, ruhaanyaggal, 
stb) tudtuk fizetni. Azok helyzete volt jobb, akiknek külföldi rokonok dollárt küldtek, az u.n. dolláros 
boltban vásárolhattak szűk határok között. Vendéglők a hét végén ugyan működtek, lehetett pesoval 
fizetni, de a sorban állók rendkívül nagy száma miatt hosszú órák után lehetett csak bejutni. Lakásba 
költözéskor gyakran előfordult, hogy hiányzott valami a felszereltségből (pl WC ülőke, asztali lámpa, 
fürdőkád dugója, bútordarab, stb). A pótlásra illetékes személy sajnálkozott, és megsúgta, hogy barátja 
egy üveg Havana Club rumért tudná pótolni a hiányt.  Nem csodálkoztunk, hogy ilyen módon próbál-
koztak az ügyeskedők valami „extrához” jutni. Esténként sokszor lekapcsolták a világítást hosszabb 
időre is a környéken (apagon). Lakásunk épületében sós víz jött a csapokból, mert egyszer a kerti me-
dencébe folyó tengervizet tévedésből a vízvezeték hálózatra kötötték és az úgy maradt. Naponta 3- 
szor 1-2 óra hosszat jött víz, különben zárva tartották takarékoskodásból. Az ivóvizet 20 literes 
„botellákban” hozták hetenként. Nagyon elszomorodtunk, amikor 1977-ben nyári szabadságunkból 
visszatérve, lakásunkat feltörve, kifosztva találtuk.  Mindemellett igazán jól éreztük magunkat a gyö-
nyörű országban, de voltak gondjaink bőven. 
Befejezem az órákon át szónokoló Fidel Castro elhíresült mondatával: Patria ó muerte, vencerémos! (Haza 
vagy halál, győzni fogunk!). Fidel már nincs, a győzelem még hátra van, sorsuk javulását reméljük. 
              
               Polcz Iván (1950)   
                                    

 
 

  

 Az előtérben Dr. Guillermo Franco paleontológussal, 
    a háttérben a Földtani Intézet geológus technikusai 

(1973) 

Kilátás a Nacional szállóra és a tengerre Családunk lakásunk erkélyén (1975)   
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MÁRAI SÁNDOR : NORBERT PÁTERNEK NEM VOLTAK KEGYENCEI 
(Márai Sándor visszaemlékezése premontrei diákéveiről) 

 
 

 A premontreiekhez kettős közöm van: az egyik, hogy szeretem 
őket, nagyra tartom kultúrájukat és nevelési elveiket, a másik az, 
hogy nyolcadikban kicsaptak,  mert már akkor is tűrhetetlen volt a 
magaviseletem. Én mindenért hálás vagyok nekik, azért is, hogy 
neveltek, s azért is, mert kicsaptak.  Ha vannak, mint ahogy vannak 
– a Liliom Julikájának halhatatlan sóhaja szerint – „ütések, melyek 
nem fájnak”, úgy ez volt az.  Különben is teljesen igazuk volt, mikor 
kicsaptak: azt akarták, ne írjak újságba.  De az most már késő bánat. 
(Márai Sándor: A premontreiek) 
  

 
 

 
 Ezeknek a régi rendi iskoláknak szellemi szintjét csak ma tudjuk igazán megbecsülni, mikor az 
„élet”, melyre neveltek, ilyen felismerhetetlenül megváltozott.  Türelmesebb 
és felvilágosultabb szellemben a világi iskolák sem neveltek 
akkoriban:  nemzetiségi, felekezeti szempontot nem ismertek a „fehér 
papok”, s volt valamilyen barátiasság a tanár és diák érintkezésében, amely 
valahogy a rendházi élet kisugárzása volt:  ezek a magányos emberek igazán 
barátot, emberi közelséget kerestek a lelkekben, melyeket gondjaikra 
bíztak…Amit a magyar szerzetesrendek a magyar értelmiségért cselekedtek 
- és elsősorban a premontreiek -, az a vakságnak, elvadulásnak, 
szemponttalanságnak, a lélek csődjének ez utolsó évtizedében dereng csak 
fel igazi jelentőségében. Ez a premontrei nevelés nem egy osztályt nevelt, 
hanem a lélek körvonalait rajzolta meg, nagyon gyengéd és tapintatos 
kézzel. (…) Nem tudom, változott-e nevelési rendszerük ebben az 
évtizedben, bízom benne és szeretném hinni, hogy nem.  Akik valamikor 
hozzájuk tartoztak, baráti szövetséget alakítottak, és évről évre 
összegyűlnek; engedjék meg, ha kicsapottan is,  de lélekben mindig 
tanítványuknak érezzem magam. Milyen igazuk volt, akkor is! Most kezdem 
csak lassan sejteni. (Márai Sándor: A premontreiek) 

 
Körmendy Károly (1947) szemelvényei kedvenc írója, Márai premontrei emlékeiből 

 
  

PLÉBÁNOSVÁLTÁS A GÖDÖLLŐI PREMONTREIEKNÉL  
2017. MÁRCIUS 25-ÉN, GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ÜNNEPÉN 

 
 A Premontrei Kántorátus már délelőtt 9 órától próbált, a hittanos gyerekek is készülődtek, a 
hívek folyamatosan érkeztek és 10 órára megtelt a Szentlélek és Gyümölcsoltó Boldogasszony 
premontrei plébániatemplom. Kisbúcsúi szentmise kezdődött, melyben hálát adtak Ullmann Péter 
Ágoston O. Praem nyugalmazott kormányzó perjel 19 éves plébánosi szolgálatáért. A plébánia 
vezetését Balogh Péter Piusz O. Praem kormányzó perjel vette át Beer Miklós váci megyéspüspök úr 
megbízásából. 
Péter atya prédikációjában az ünnepről beszélt: 
 A megtestesülés misztériuma, legszebb tavaszi ünnepünk, egy napra megszakítja a Nagyböjtöt. Gyümölcsoltó 
Boldogasszony ünnepét választotta 25 évvel ezelőtt Ottó atya templomunk második titulusának, ezért ez a nap 
kisbúcsúnk napja. 

Márai Sándor 

Márai Sándor gyermekkori fényképe 
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 A premontreieknek különösen is jeles ez a nap: 1927-ben ezen a napon újraindult a magyar premontrei nővé-
rek közössége. Rendtársaink között van, aki szentelését ünnepli, és van, aki örökfogadalmát tette le ezen a napon. 
Valójában azt ünnepeljük, amit karácsonykor: az Isten emberré lett, incarnatus est. 
 Az ünneplés során előtérbe került a Szűzanya: ő az emberiség vad fája, amelybe beleoltódott az istenemberség 
nemes oltóága, az ő áldott méhe a föld, amely megtermi az isteni kegyelem áldott gyümölcsét, ő az Atya leánya, a Fiú 
anyja, a Szentlélek mátkája: birtokba vette őt a teljes Szentháromság. 
Innen van az ő kiválósága. Mindazt, amit emberi érdem meg nem kaphat, ő alázatosságával, kicsinyvoltával, enge-
delmességével kiérdemelte. 
  
 A szentmise végén Piusz atya megköszönte és összefoglalta Péter atya zsámbéki (1990–1997) 
és gödöllői plébánosi működésének legfontosabb mozzanatait, kiemelve a Gödöllői Premontrei Plé-
bánia 1998-as, Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök idejében történt alapítását (a templom már 
1992 óta működött). A premontrei lelkiség egyik alappillére a lelkipásztorkodás, amely alapvetően 
közösségben végzett lelkipásztori munka, annak minden gyümölcsével és erejével együtt. 
 Ezután Csiba Tibor isaszegi esperes-plébános a püspök atya nevében megköszönte Péter atyá-
nak a plébániáért és a plébánia közösségéért végzett áldozatos munkáját, majd jókívánságait fejezte 
ki Piusz atyának is. 
 Végül Péter atya megköszönte az egyházközség tagjainak a munkáját, a bátorítást, a segítséget, 
és azt mondta, hogy ez nem búcsúzkodás, hiszen a premontreiek munkája tovább folytatódik. 
A szentmisét követően szeretetvendégségre hívta a plébános a híveket a Premontrei Gimnáziumba. 
 
              Gödöllői Premontrei Perjelség 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotó: ODPictures Art Studio 
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BESZÉLGETÉS TAKÁCSNÉ ELEK BORBÁLA IGAZGATÓVAL  
Az 2016-os évkönyvben iskolánk új igazgatójával készített riportot adtunk közre, amelyet Réger Ádám kollégánk 

készített vele. 

A 2015/2016-os tanév elejétől vagy iskolánk igazgatója. Tudható, 
hogy ez a feladat rendkívül összetett, mert amellett, hogy az oktató
–nevelő munka szakmai irányításáról is gondoskodni kell, sokszor 
kerül az ember szembe gazdasági és olykor humánerőforrásbeli 
problémákkal.  

Tudatosan készültél erre a feladatra? A korábbi érdeklődésed 
mennyire mutatott abba az irányba, hogy igazgató légy? 

Persze vannak, akik tudatosan készülnek, és elhivatottnak érzik magukat 
erre a feladatra. Azonban nekem soha nem jutott eszembe, hogy ilyen 
feladatra készüljek, mert a pedagógiai munkát, a tanítást, a tanulást, a 
tanítás adta szabadságot jobban szerettem. Az oktató-nevelő munkában is 

megvan a mindennapi kihívás, az újabb generációk motiválása a tanulásra nagyon nagy feladat a mai 
tanárnak, ami már önmagában is elég kihívás. A megfelelő motiváció mellett fontos – és vele 
szorosan összefügg – az innováció egy pedagógus számára, ezért tartom szükségesnek a folyamatos 
tanulást, legyen az akár szervezett keretek között, akár nem. És itt ezen a ponton kapcsolnám össze 
az érdeklődést a lehetőséggel, mert a magyar és az európai felsőoktatásban kialakított kreditrendszer 
lehetővé teszi az egymásra épülő, egymásból kiinduló folyamatos tanulást. Így történt ez velem is, 
hiszen a Corvinus Egyetemen megszerzett alapképzettségem, a humánerőforrás-menedzsment 
szakértői diplomám adott arra lehetőséget, hogy a képzés-oktatás világát nemcsak iskolai keretek 
között, hanem vállalati keretekben is megismerjem, majd innen elindulva közoktatás-vezetői és 
tankerület-vezetői végzettséget szereztem. De mindezekkel a célom az oktatás világának jobb, 
szélesebb körű megismerése volt, és nem karrierista céljaim voltak, vannak. Ha ma valaki karriert 
akar építeni, akkor ezt nem a pedagógus pályán kell megtennie, hiszen ez a történelmi múltjából 
eredően is egy szolgálat. Szolgálat, melyet a jövő nemzedékének felnevelése érdekében teszünk, és 
alázatos szolgálat a Jóistennek is. 

Nem tartottál tőle, hogy az igazgatói feladatok háttérbe szorítják majd a tanári hivatásod 
gyakorlását? 

Dehogynem. De azt előre felmérni, hogy egy vezetői munkának mennyi része marad pedagógiai 
munka, nem lehet, nem lehetett, hiszen, amikor az ember vezetőként belekerül a folyamatba, akkor 
látja csak, hogy ezzel vagy azzal a dologgal kell többet foglalkozni, hogy az intézmény működjön. 

A tanári értekezleteken mindig feltűnik, hogy mennyire naprakész vagy a legújabb 
törvényeket, rendeleteket illetően. Nyilván nem is tehet nagyon másképpen egy 
iskolaigazgató, de mintha ezekre különösen ügyelnél. Mennyire hagy szabad mozgásteret 
egy mai iskolaigazgatónak a jelenlegi törvényi szabályozás az iskola vezetésében? 

Sajnos a törvények, rendeletek megfelelő ismerete nélkül ma meglenni nem lehet, de ezek néha olyan 
gyorsasággal változnak, hogy ha nem figyelünk megfelelően oda, akkor nyomon követhetetlen. Ezek 
a törvények azonban nemcsak a mindennapi működést befolyásolják, hanem az európai és magyar 
jogrendben bekövetkezett szemléletváltással együtt változtak és változnak az emberi jogokból 
fakadóan az oktatás szereplőinek jogai is, amelyeket szintén ismerni kell, hogy az iskola viszonylag 
autonóm mozgástere megmaradjon. Ez az autonomitás mást jelent ma egy állami, egy egyházi és egy 
magán fenntartású iskolában. Az állami iskolákban szűkösebb az igazgatók önállósága, mint a más 
fenntartású intézményekben. Az egyházi iskolákban, attól függően, hogy az adott fenntartó milyen 
keretek között működteti az intézményét, viszonylag nagy szabadsága van az igazgatóknak, de 
mindenkor felelősséggel tartoznak nemcsak a diákokért, a pedagógusokért, az iskola működését 
segítő alkalmazottakért, hanem a fenntartónak is jogilag, gazdaságilag és nem utolsósorban a 
fenntartó által megszabott irányvonal megfelelő betartásáért és működésért.  
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Nagyon érdekes, hogy hányféle nézőpont találkozik egy iskolában. Van is erről egy vicc:  

„Két kiégett énektanár beszélget:  

– Te kiket szeretsz kevésbé, a szülőket vagy a diákokat?  

– A kollégákat.” 

Ám a tanárok, diákok, szülők mellett nem lehet megfeledkezni a fenntartóról, az 
öregdiákokról és arról a tágabb közösségről sem, amelyben a premontrei gimnázium 
létezik, a plébánia és tágabb értelemben a város közössége. Egy iskolaigazgatónak feladata 
ezeket a nézőpontokat megismerni és közelebb hozni egymáshoz? 

Természetesen igen. De ebben a sokszereplős környezetben soha nem szabad elfeledkezni a 
fenntartó által meghatározott fundamentumról, alapértékekről, melyeknek közvetítése a diákok, 
szülők, kollégák, külső partnerek felé fontos küldetésünk úgy, hogy mindenki érdekeit szem előtt kell 
tartanunk. Ez így sokszor nagyon nehéz feladat.  

Az elmúlt évben is fontos eredményeket sikerült elérnie az iskola közösségének: több 
sikeres kulturális és sportrendezvény megtartása és eredményes pályázatok sora mellett a 
gazdasági mutatók is jelentősen javultak. Melyeket emelnéd ki ezek közül, s mire vagy ezek 
közül igazgatóként a legbüszkébb?  

Egy iskolának a legfontosabbak azok a közösségi rendezvények, melyekkel megmutathatja az iskolai 
közösség vagy a helyi közösség számára, hogy diákjai milyen produkciókra, eredményekre képesek. 
Ehhez a tehetséges diák mellett elengedhetetlen az elkötelezett pedagógus, s az ő találkozásukból 
valami csodálatos produktum születhet. Ebben nem szenvedünk hiányt, hiszen intelligens, kreatív 
diákjaink mellett iskolánk tanárai is nagyon sokat tesznek a sikerért. De a sikerességnek a feltétele a 
háttérben a megfelelő működés is, a megfelelő háttér biztosítása. Ezért vagyok büszke azokra a 
fejlesztésekre, amelyeket ebben az évben elkezdtünk a digitális iskola megteremtése érdekében, 
amely nemcsak a látható tárgyi eszközpark megújítását jelenti, hanem azoknak a szoftvereknek a 
kifejlesztését is, amelyek egy lépéssel előrébb visznek a környezettudatos, kevesebb papírt 
felhasználó iskola képe felé.  

Milyen további terveid vannak az iskola vezetésében? Vannak-e esetleg „jobbító” 
elképzeléseid? S ezek milyen területeket érintenének? 

Igen-igen. Tervek nélkül nem lehet meglenni, ahhoz azonban szükséges a kiszámítható jogszabályi 
háttér. Mivel iskolánk a 2017/18-as tanévtől a nyolcosztályos képzést erősíti meg, ezért szükséges, 
hogy az országos oktatási stratégiát jól ismerjük, hogy az esetleges változásoknak elébe tudjunk 
menni. Ezért nem lehet megállnunk, tovább kell gondolkodnunk, hogy képzési szerkezetünket 
hogyan, milyen módon lehet megreformálni. Emellett szükségesnek tartom a digitális iskola további 
fejlesztését, a tudatosság növelésével, ehhez azonban elengedhetetlen a módszertani megújulásunk 
is. De mindezek szép elképzelések maradnak, ha nincs mögöttük az a humánerőforrás, azaz a tanár, 
aki ezeket végigcsinálja. Így nagyon fontosnak tartom, hogy a pedagógus életpálya modell mellett 
lehetősége legyen az iskolának is egy saját, viszonylag objektív mérőrendszer kialakítására, hogy ezen 
keresztül is ki tudjuk fejezni a kollégák megbecsülését – a motiválás mellett – ebben az értékvesztett 
világban. 

Üzennél valamit a jelenlegi s jövőbeli diákoknak? 
 
Virtute Vinces! – ez mindent elmond. 
 
Köszönöm a riportot! 
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ZENTÁN JÁRTUNK 

 2016. szeptember 9. és 11. között a Premontrei Gimnázium diákjai (Kiss Zita Krisztina, 
Takács Luca és Tóth Laura) vettek részt a zentai történelmi emlékversenyen, melyet első alkalommal 
rendezett meg a testvérváros. 
 Megérkezésünk napján szeretettel fogadtak minket 
és egy nemzetközi történelmi konferencián vettünk részt, 
amin bemutatták nemcsak a város részletes történelmét, 
hanem a meghívott előadók által prezentált kutatásoknak 
lehettünk fültanúi.  Később megtekintettük Zenta 
tornyát is, amelyből elnéztünk Gödöllő irányába. 
 Másnap a kincskereső verseny keretein belül 
megismerkedhettünk zentai magyar fiatalokkal, és 
felfedeztük a város nevezetességeit, például a zentai csata 
emlékművét, a városházát és a népligetet.  Délután a 
nemzetközi történelmi versenyen városunk színeit 
képviselve vettünk részt, és harmadik helyezést értünk el. 
Az este folyamán a zentaiakkal karöltve ünnepeltünk a város első említésének 800. évfordulóját. 
 Az ottlétünk alatt nagyon jól éreztük magunkat, a városlakók nagyon kedvesek és segítőkészek 
voltak. 
                                    Erdélyi Zsuzsanna 

RÁKAY PHILIP: 1956 NYOMÁBAN 
 

Október elején Rákay Philip jött előadást tartani az 1956-os forradalom eseményeiről a 
Premontrei esték keretében. Rákay Philipről annyit fontos tudni, hogy a közmédiában dolgozik és a 
FIDESZ állandó tanácsadója. Mivel igencsak sok tapasztalatot gyűjtött az elmúlt években M1-es 
műsorában iskolánkban is elmesélte tapasztalatait erről a korszakról. Az előadás, nem kizárólagosan 
csak ’56 eseményeire koncentrálódott, hanem mint egy rendhagyó történekem óra a XX. század 
történelmét mutatta be nagy távlatokba, vagyis a forradalom előzményeit és következményeit. 
Szóesett az I. és a II. világháborúról és azok kihatásairól Magyarországra. A Horthy rendszer 
megemlítése után a Kékcédulás választások elemzése következett, ami már közvetlen hatással volt a 
forradalomra. Amikor a forradalom témája következett és annak megtorlása rendkívül érdekes volt 
azoknak az embereknek az emlékeit meghallgatni, akiket ő végighallgatott a kamerák előtt és 
műsoron kívül is, mert kevés embernek adatik meg, hogy ilyen sok, ma élő ember emlékeit 
megismerhesse, de rajta keresztül mi is egy kicsit gazdagabbak lettünk olyan hősök gondolataival, 
akik mertek tenni a szabadságukért és a mindent elnyomó diktatúra ellen. Ezek után áttekintettük a 
Kádár-rendszert és a rendszerváltást és természetesen egy kis aktuális politika sem maradhatott ki 

így a mai problémákat is összehasonlítottuk a 
múlttal és levontunk egy pár következtetést. 
Összességben ez volt az eddigi egyik 
legtanulságosabb és élvezetesebb előadás, ami 
talán annak is köszönhető, hogy ő nem történész 
így tömören közérthetően is el tudta mesélni a 
történteket. Szerintem sokat lehetett tanulni 
ebből és mindenkinek megmaradt valami még 
azoknak is, akik nem érdeklődnek 
különösebbképpen a történelem iránt, mert 
valóban érdekes volt az előadás.   
     

     Ivókné Szajkó Ottília
           Rákay Philip és Lencsés Barna, az est házigazdája 
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BACH NAP A PREMIBEN 

 

Ez év március 21-én, Bach 332. születésnapján iskolánkban „rendhagyó tanítás” volt. Az 
aulában már az előző nap délutánján egy hárommanuálos-pedálos játszóasztallal találkoztunk, a 
karzaton hatalmas hangfalak, az egész iskolát impozáns orgonahang töltötte be. Az egyházzenészek 
kórusa a Mester egyik kantátáját próbálta. Az ebédlőbe, az A épület emeleti zsibongójába zongorák 
költöztek, és plakátokon olvashattuk, hogy másnap milyen esemény részesei lehetünk. „BACH 
csomópont”, olvashatta a kíváncsi szem. Nem írták ezt félre? De nem, persze, hogy nem, csak 
szóvicc, jó ötlet, tréfásak ezek a zenésztanárok. A diákok erre a célra készült karkötőket kaptak 
ugyanezzel a felirattal, s mivel jófajta gumiból voltak, remekül lehetett velük lövöldözni is.  

Az alaphangulat tehát megvolt, amikor kedden reggel beértünk az iskolába. Az osztályok 
megtöltötték az aulát, és mire sikerült elcsendesedni, mindent elsöprően megszólalt a híres d-moll 
toccata és fúga Gesztesi tanár úr tolmácsolásában. Majd Kocsis Csaba tanár úr vette át a stafétát, 
megénekeltette az iskola népét, és néhány aranymondással gazdagította szókincsünket: „Bach vezet 
világtalant”, „Nyilas Misi Bachot kapott” stb.  

Fazekas Gergely Bach-kutató előadása után gazdag programsorozatnak lehettünk részesei, 
több helyszínen is „folyt a Bach”, diákok, tanárok és meghívott művészek tolmácsolásában.  

Mikor az egész iskola újra összegyűlt az aulában, a kórus részleteket adott elő az „Aus tiefer 
Not” című kantátából. Az egyházzenészeket kiegészítették a 7. osztályos lányok, és szólamonként 
egy-egy tanár.  

Ezek után következett a „hab a tortán”. Seres István tanár úr diákjaival készített egy négyfokú 
hanglépcsőt, a lépcsőkön a B A C H betűk álltak. Egy bátor 6. osztályos fiú lépett rá egyenként a 
betűkre, amelyek a megfelelő ABC-s hangokat adták ki. A gépezet segítségével könnyedén 
megtanultuk a Bach nevének betűiből összeállt hangsort, melyet aztán Liszt Ferenc B A C H 
fantáziájának megfelelő pontjain Csaba bácsi vezetésével beénekeltünk a darabba, így erősítvén föl a 
Gesztesi tanár úr által előadott nagyszabású orgonamű alapmotívumát.  

A nap zárásaképpen pedig több százan énekelhettünk együtt részleteket a Parasztkantátából, 
illetve a „Már nyugosznak a völgyek” kezdetű korált. Bálint Orsi néni zenekart is szervezett a diákok 
köréből éneklésünk megtámasztására. Többek szemében gyűltek a könnyek.  

 
Köszönetet mondunk az összes 

szervezőnek, a teljesség igénye nélkül: 
elsőként Kocsis Csaba tanár úrnak az 
esemény megálmodásáért és 
megszervezéséért, a kórus felkészítéséért, 
Bálint Orsolya tanárnőnek az osztályok 
és a zenekar betanításáért, Gesztesi-Tóth 
László tanár úrnak az orgona házhoz 
szállításáért és az azon való játékért, 
Törpényi Sándor tanár úrnak a sok Bach 
zongoramű betanításáért, Farkas 
Domonkosnak a kórus kíséréséért. 
Folytathatnánk a sort, de ami egészen 
biztos, hogy sok ember önzetlen 
munkájának eredménye volt ez a nap. 
Reméljük, hogy többen is egy kicsit közelebb kerültek ahhoz a zeneszerzőhöz, akinek Isten adta 
művészetéből immár 300 éve táplálkozik nem csak zenész generációk sora.  

Nényei Sára 
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MEGHÍVÓ 

A GÖDÖLLŐI PREMONTREI ÖREGDIÁKOK EGYESÜLETÉNEK KÖZGYŰLÉSÉRE 

 

2017. május 18. (csütörtök) 18.00 óra, helyszíne: a Premontrei Gimnázium (2100 Gödöllő, Takács 

Menyhért út 2.) Fényi Ottó-terme.  

A közgyűlés várhatóan nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés időpontja: 

2017. június 3. napja 11 óra 00 perc,  

(szombat, az Egyesület szokásos ünnepnapján, Szent Norbert napon)  

helyszíne: a Premontrei Gimnázium (2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 2.) aulája. 

A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.  

 

Napirendi pontok: 

 elnökségi beszámoló 

 ellenőrző Bizottsági beszámoló 

 a beszámolókról, jelentésekről szavazás, azok jóváhagyása 

 a 2016. évi zárszámadás, a 2017. évi költségvetés elfogadása 

 kérdések, észrevételek 

 

Gödöllő, 2017. május 3. napján 

Szeretettel várjuk minden öregdiáktársunkat! 

 az Egyesület Elnöksége 

 

MEGHÍVÓ 

A SZENT NORBERT NAPI TALÁLKOZÓRA ÉS A MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSRE 

2017. június 3. szombat, Gödöllő 
 

A Gödöllői Premontrei Perjelség és a Gödöllői Premontrei Öregdiák Egyesület szeretettel hívja és 
várja az ünnepi találkozóra és közgyűlésre a régi és mostani iskola diákjait, tanárait, hozzátartozóit, 
akiket összeköt a Premontrei Rend tisztelete, a Gimnázium és Nevelőintézet szelleme, az iskolaévek 
alatt kifejlődött barátság és szeretet.  

Az ünnepi találkozó programja: 

9.30 órakor Szentmise a Fácán sor 3. alatti Premontrei Plébániatemplomban. 

A szentmisét követően a Gimnázium előtt a kopjafák megkoszorúzása, meghalt tanárainkra és 
diáktársainkra emlékezve.  

11.00 órakor Közgyűlés a Gimnázium B épületének Aulájában. Az Elnökség és az Ellenőrző Bi-
zottság beszámolóját követően a társegyesületek és a jubiláló évfolyamok (1937, 1942, 1947, 1952, 
2002 A és B, 2007 A és B, 2012 A, B és C) 2-2 perces beszámolóit hallgatjuk meg.  

A helyszínen lehetőség van a tagdíjak rendezésére. 

12.00 órakor ebéd ugyanott. Az ebéden való részvételre előzetes jelentkezést kérünk. Az ebéd vál-
tozatlanul 2500 forintba kerül. (Részletek a hátoldalon.) 

Ebéd után megkoszorúzzuk iskolánk újraindítójának, Fényi Ottó atyának sírját. 



24 

 

A GÖDÖLLŐI PREMONTREI ÖREGDIÁK EGYESÜLET HÍREI 

AZ EBÉD ÉS TAGDÍJ BEFIZETÉSEKRE ÉS A JELENTKEZÉSRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ: 

 

A gödöllői ebéd ára személyenként 2500 Ft. Lehetőleg az OTP-ben feladott egyesületi csekken, akár a 
tagdíjjal együtt kérjük befizetni, feltűntetve, hogy az összegből mennyi jut tagdíjra, mennyi ebédre 
(személyek száma) és (ha többet fizet) a megajánlott rész.  

Minden részt venni szándékozótól feltétlenül kérjük május 29-ig a jelentkezést, akár a 
csekkbefizetéssel, akár külön levélben, telefonon (Kissné Papp Gabriella 06 20 3594201) vagy e-mailben 
(varadybrenner@t-online.hu). A levelet az Egyesület gödöllői címére kérjük elküldeni, mert csak 
így biztosítható az évfolyamok tagjainak egymás melletti elhelyezése! Külföldiek és az előre 
jelentkezők az ebédet a helyszínen fizethetik. Kérjük, hogy azok a belföldiek, akiknek az ebéd 
megfizetése nehézséget okoz, jelezzék a jelentkezéskor, az Egyesület nekik térítésmentes ebédet biztosít.  

 

 

IMPRESSZUM 

ALAPÍTÓ SZERKESZTŐ: Mayer László † 

SZERKESZTŐK: Kissné Papp Gabriella, Várady-Brenner András 

LEKTOR, KORREKTOR: Mucsi Ildikó, Szűcs Ágnes 

KIADÓ: Prime Rate Kft. (1044 Budapest, Megyer út 53.) 2017. május 12. 

 

 

Kérés: Az Egyesület eddigi pénzkeretei megfogyatkoztak. Szeretnénk éves terveinket megva-

lósítani: a körlevelek kiadását, szétküldését, rászorulók segélyezését, diákok jutalmazását. 

Mindehhez kérjük a tagdíjon felüli további segítségeket is – köszönettel! Belföldi befizetés az 

Egyesület részére a Gödöllői OTP-nél kezelt 11742049-20260804 számlaszámra bármelyik 

OTP pénztárnál. Az iskola alapítványának számlaszámára is köszönettel várunk adományokat.  

(A Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnáziumot és Tanulóit Segítő Közhasznú Alapítvány 

11742049-20283609) 

Címünk: Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyesülete 2100 Gödöllő, Fácán sor 3.,  

         Tel.: 06 28/514 995 (az iskola száma, Kissné Papp Gabriella) 

Polcz Iván: 1126 Budapest, Fodor u. 25. (ipolcz@t-online.hu) Tel.: 06 1/395-4703 

Sándor István Zoltán: 2100 Gödöllő, Pacsirta utca 4. (sandoristvanz@gmail.com) Tel.: 06 30/406-5208 

Várady-Brenner András: 1221 Budapest, Bimbó u. 7. (varadybrenner@t-online.hu) Tel.: 06 1/226-4852 

Vilhelm Dóra: 2100 Gödöllő, Holló utca 5. (vilhelmdora@gmail.com) Tel.: 06 30/986-1837 
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