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30 ÉVE ALAKULT ÚJJÁ A CISZTERCI DIÁKSZÖVETSÉG 
Beszélgetés Égi Konrád atyával, az események házigazdájával 

 
1989. május 20-án alakult újjá a Ciszterci Diákszövetség. A beszélgetés apropóját ez a számunkra 

jelentős és kedves jubileum adta. Nagyvenyim templomában az öt ciszterci gimnázium öregdiákjai vol-
tak Égi Konrád ciszterci plébános atya vendégei.  

Ma Konrád atya a zirci monostorban él, itt kerestük fel, kérve mondja el nagyvenyimi emlékeit, meg 
egyéb dolgokról is faggattuk, hisz Nagyvenyimben indult el a ciszterci élet is. 

 
Talán nem ért váratlanul, hogy ezen a szép szombati nap délelőttjén közel száz lelkes ciszterci öregdiák 

megjelent a templom körül? 
Nagyon örültem, hogy ilyen sokan összejöttek, köztük a bajaiak is. A családomból is többen – sógorom, a 

bátyja is – ciszterci diákok voltunk Baján, Bánhidy Feri, a Diákszövetség későbbi elnöke fölöttem járt. 
Sokat én akkor nem tehettem, szegény volt az eklézsia. A közgyűlés a templomban volt, a részletekre már 

nem emlékszem. Az összejövetelt megelőzően Károly apát úr intézkedett Polikárp generális apáttal összhang-
ban, aki akkor Magyarországon volt. 

Hogyan kerültél Nagyvenyimbe, mely a ciszterciek egykori plébániája volt, mint váci egyházmegyés? Ek-
koriban már lehetett ciszterci szerzetesnek is mutatkozni? 

Marosi püspök úrtól kaptam dispozitót, melyben felment a Szentesen betöltött szolgálatom alól és átenged 
a székesfehérvári egyházmegyébe dr. Szakos Gyula püspök úr kérésére nagyvenyimi plébánosnak. Ez a dipo-
zíció 1988. november 1-jére szólt. 

Miért rád esett a választás? 
Ezt elősegítette, hogy Farkasfalvy Dénessel, akkori dallasi apáttal, kivel Pannonhalmán osztálytársak, majd 

novícius társak voltunk, szoros kapcsolatot tartottam. Jártam kinn Dallasban is. Ő révén Polikárp generális 
apát úr is jól ismert. Károly apát úr tudta, hogy nagyon szeretnék rendi közösségbe kerülni. 

Tulajdonképpen te voltál az első, aki nyilvánosan, mint ciszterci jelentél meg. 
Illetve nem csak én, hanem ketten kerültünk Nagyvenyimbe. Bán Elizeus, mint leendő novícius mester a 

pécsi egyházmegyéből egy pár nappal előbb ért oda. 
Venyimben Dolmány Vendel ciszterci, aki sokáig volt itt plébános, meghalt, a kalocsai könyvtárosságból 

Köveshegyi Rajnald ciszterci látta el ideiglenesen a plébánosi feladatot, de ő betegsége miatt korházba került, 
s így Elizeussal kezdtük meg a közös életet. 

Még Polikárp atyától hallottuk, hogy generális apátként kapott ígéretet 1986 decemberében a Rómában 
tárgyaló Miklós Imre, a hírhedt Állami Egyházügyi Hivatal akkori elnőkétől – egy bizonyos kompenzációkép-
pen –, hogy Nagyvenyimben az „exciszterciek” nyithatnak egy nevelési házat. Így hát Nagyvenyimben kezdő-
dött újra a ciszterci élet is? 

Négy ciszterci növendék kezdte itt a novíciátust a plébánia-házban. Mikor idejöttem tető sem volt a fejünk 
felett, akkor építették be a tetőteret a ciszterci növendékek részére. Szentesről, ahol plébános voltam, teherau-
tóval hoztam el a holmiaimat, de ezeket nem tudtam itt elhelyezni. Karácsony tájára elkészült az épület átala-
kítása, számomra is komfortos rész, ekkor már az első két növendék készülődött idejönni.  

Hogyan alakult sorsod Nagyvenyim után. 
Az noviciátus letelte után a növendékek képzése úgy alakult, hogy Polikárp generális apát Rómába rendelte 

őket, a generális házba, mely kollégiumként is szolgált. Itt kezdték el teológiai tanulmányukat. Hogy legyen velük 
magyar ciszterci, Dallasból elkérték Donát atyát. Ő velük volt 1992-ig. Dénes dallasi apát kérte, inkább zirci 
ciszterci legyen a növendékek prefektusa. A választás rám esett s 1992-től két éven át, ’94-ig Rómában voltam, 
mint a növendékek prefektusa, Polikárp titkára és sofőrje. Aztán kiderült, hogy ez képzés ilyen formában nem 
egészen jól működik – nyelvi, meg egyéb nehézségek miatt –, hazarendelték a növendékeket és engem is.  

Két esztendőt Egerben is voltál. Sajnáltuk, hogy olyan hamar elmentél. Akkoriban még tele voltunk naiv 
reményekkel. 

1994-ben kerültem Egerbe Tádéval jó barátságban voltunk, Pannonhalmán diáktársak voltunk, ő egy osz-
tállyal fölöttem járt, a Váci egyházmegyében is összejártunk. 

Egerben sok nehézség adódott. A lánykollégiumban laktunk, ez eléggé fura helyzet volt. Nehézséget oko-
zott a templomba eljutni, hat bezárt ajtón keresztül lehetett megközelíteni. Szerettem az egri tanítványaimat, 
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szívesen foglalkoztam a diákokkal, habár a volt párt titkárnők, KISZ vezető tanárok még hatással voltak a 
diákokra és a hittan óráinkon ez érezhető volt. Tádé azonban nem tudott a visszásságokkal határozott állást 
foglalni. Végül is kértem, hogy Zircre mehessek.  

Mikor 75 éves lettem, Polikárp apáttól kértem a nyugdíjasomat, s akkor kerültem be Zircre, ahol azóta élek. 
A cisztercieket a bajai III. Béla gimnáziumban ismerted meg, itt kaptad hívatásodat.  
1950 augusztusában Bajáról oblátusnak jelentkezve mentem Zircre, Sulyok Ignác atya ajánlásával. Farkas-

falvy Dénessel ketten voltunk oblátusok. Lóránt atya közölte, felvesznek, de mivel Zirc már „halálra van 
ítélve”, az oblátusok Pannonhalmán folytatják tanulmányaikat.  

1950-től ’54-ig voltam Pannonhalmán, végezve a gimnázium négy osztályát, 1954-ben érettségiztünk. Az 
volt az elképzelés, mindenki próbáljon egyetemre kerülni. Ekkor kezdődött egy éves novíciátusunk is. Dénes 
francia szakra jelentkezett, de oda nem vették fel, aztán a jogi karra „be tudott csúszni”. Én felvételimre semmi 
féle választ nem kaptam, bár Pannonhalmán jelesre érettségiztem. Így egy évig Budapesten a Fémipari Kutató 
Intézetben segédmunkás voltam. Ezalatt végeztük a noviciátust és tettük le az egyszerű fogadalmat. 

A korom miatt már katonaság fenyegetett, ezért Lóránt atya tanácsára jelentkeztem a váci egyházmegyébe 
s mint váci kispap kerültem Egerbe, a Hittudományi Főiskolára. Ez mentesített a katonai szolgálat alól. Az 
előttünk levő évfolyamból Tádé és Szegedi Laci is az egri teológián voltak. Másodévre felhelyeztek a Központi 
Szemináriumba. Ott is voltam a „szétugrasztásáig”. (1959 tavaszán a Központi Szeminárium kispapjai megta-
gadták közreműködésüket a békepapi gyűlésen – Opus Pacis –, ezért kispapok közül 14 „kizárása,” illetve 60 
további növendék elbocsátása következtében a Szeminárium szinte teljesen kiürült.) Lóránt atya tanácsára kér-
tem Kovács Vince püspök urat, helyezzen vissza Egerbe. A negyed év második félévét és az ötöd évet Egerben 
végeztem. Vácott szenteltek fel 1960. június 19-én. Felszentelésem után a Váci egyházmegyében voltam káp-
lán. Főnökeim leginkább „haladó”-papok voltak, akik mint a ÁBTL-től kikért dokumentumokból kiderült, 
jelentettek rólam. Egyik főnököm tartótisztjével közösen, miközben Pannonhalmán voltam lelkigyakorlaton, 
átkutatták szobámat. Bánk József váci püspök plébános helyettesnek Uriba, majd egy év után Cserhátsurányba 
plébánosnak nevezett ki.  Hét év elteltével Endrey Mihály püspök úr Szentesre, a volt Kapucinus templomba 
helyezett. Innen kerültem aztán Nagyvenyimbe. 

Te is ciszterci öregdiák vagy, habár csak rövid ideig voltál a voltál Baján. Kezembe került – az interneten 
olvasva – a bajai III. Béla ciszterci gimnázium 1945–47. tanéveinek összevont Évkönyve, s keresve nevedet, 
több Égi névvel is találkoztam.  

Nagy család voltunk. Egyik nagybátyám, is ott érettségizett (Orvosként végzett, friss diplomásként haza-
menve szabadságra ávós teherautó várta és özvegy édesanyjával együtt a Hortobágyra, Kormópusztára vitték, 
ahol hetvened magukkal három évig egy juhakolban laktak.)  

Életrajzodból láttam, hogy Vaskúton születtél. Falubíró Győző, aki osztályfőnököm volt hat éven át Egerben,  
szétszóratásuk után Vaskúton volt kántor. Volt-e vele kapcsolatod, van-e róla valamilyen emléked? 

Bajai gimnáziumban ő volt az énekkar vezetője, ahol szoprán szólamban én is énekeltem. A szétszóratás 
után Vaskútra került, ahol 1950–1965 között, mint kántor működött. Először a plébánián lakott, majd egy 
magánházban kapott lakást. Édesapámmal igen jó barátságban voltak. Ha hazalátogattam mindig találkoztam 
vele, kedves, szerehető embernek ismertem. A községben nagyon kedvelték. Vaskút háromnyelvű falu, s ő 
vend származású lévén, a temetéseken, mint kántor a bunyevácok nyelvén énekelte a szertartást.  

Rövid ideig voltál Egerben. Figyelemmel kísérhetted a ciszterci öregdiákok lelkes törekvését, hogy iskolánk 
ismét ciszterci gimnázium legyen. 25 év elteltével mit üzensz a még élő „maradéknak”?  

Szívügyem, hogy Debreceni Sixtus ciszterci atya boldoggá avatási eljárása induljon el. Eger volt életének 
utolsó állomása, ahol 65 évvel tragikus halála után is élő tisztelet övezi személyét. Vannak még élő tanúi, akik 
ismerték és becsülték. A ciszterci templom hívei Koós Ede atya templomigazgató lelkes közreműködésével 
ébren tartják emlékét, tiszteletét.  

Beszéltem Kilián Pistával és feleségével, Vikivel, aki mint élő tanú írásba is foglalta Sixtus atya egri életét, 
tevékeny munkáját. Említette, hogy sok anyagot gyűjtöttek össze az atyáról és emlékezete szerint még Kovács 
Endre püspöknek adták át, mely nyilván az ő hagyatékában található. Jó lenne, a még élő tanúktól – bizonyára 
többen vannak köztük a Ciszterci Diákszövetség tagjai is – összegyűjteni anyagot, mely a boldoggá avatási 
eljáráshoz szükséges. Fontos lenne, hogy Egri főegyházmegye, melynek halálakor a papja volt, kezdemé-
nyezze a boldoggá avatását és ezt az egri ciszterci öregdiákok is szorgalmaznák. Kértem erre Bernát apát urat 
is, ki megígérte, ha Egerben jár, az érsek úrral beszélve szóba hozza Sixtus atya ügyét. 

Kedves Konrád atya, köszönjük, hogy módot adtál erre a találkozóra és válaszoltál kérdéseinkre. Isten 
adjon a zirci községeben töltött éveidben kegyelmet, jó egészséget!            (O.Gy.) 

______________________ 
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„AZ ISTENT SZERETŐKNEK MINDEN A JAVUKRA VÁLIK”  
A ciszterciek növendéknevelő tevékenysége az „illegalitás” éveiben 

 

Halász Tibor dolgozatából közöljük az alább olvasható részleteket. A 

szerző a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTÉ-n 

kezdte meg egyetemi tanulmányait. Jelenleg itt a történész mesterszak végzős 
hallgatója. Tervei szerint a nyár folyamán, Zircen kezdi meg szerzetesi formá-
cióját. A témáját tekintve, dolgozatát olvasva úgy érezzük, nagyon közel áll a 

ciszterci élethez. Nagy szorgalommal, aprólékos gyűjtötte össze a magyar cisz-
tercieknek a szétszóratásuk kezdetén végzett, a rend további életét biztosítani 
törekvő munkáját. Megkereste a még élő egykori fiatal növendékeket Zircen és 

a dallasi apátságban. Kutatta a szétszórt iratanyagot.  
Sajnos a teljes dolgozatát terjedelme miatt közölni nem tudjuk. 

Bevezetés 

Dolgozatunkban a magyar ciszterciek férfi ágának növendéknevelő tevékenységét szeretnénk feltárni az 
1950 utáni, „illegalitásban” töltött időszakban. A szerzetesrendek működési engedélyének megvonását köve-
tően a ciszterci vezetők kiemelten fontosnak tartották, hogy megoldják a már rendi habitust öltött növendékek 
további képzését, illetve, hogy újabb hivatások nevelésével a rend magyarországi jövőjét is biztosítsák. 

A címválasztás során azért döntöttünk a fenti főcím mellett, mivel ez az Újszövetségben szereplő, a Római 
levélből származó rövid idézet volt két ciszterci vértanú – Debreczeni Sixtus és a közelmúltban boldoggá avatott 
Brenner Anasztáz – papi jelmondata is. Mind az ő, mind pedig a klandesztin növendékképzésben részt vevő 
szerzetesek és szerzetesnövendékek magatartására igaz, hogy elsősorban az Istentől kapott hivatásukat szerették 
volna megvalósítani a külső körülmények ellenére is. Még abban az esetben is, ha emiatt börtönbüntetést voltak 
kénytelenek elszenvedni vagy adott esetben az életükkel fizettek. 

Szűkülő mozgástér  

A második világháborút követően a rend mozgástere egyre inkább beszűkült Magyarországon. Ezek közül 
az első a szerzetesi tulajdonú nagybirtokokat is érintő földosztás volt, amely a rend kiváló gazdasági szakem-
berének, Hagyó-Kovács Gyula1 jószágkormányzónak a tevékenysége ellenére is súlyos megrázkódtatást je-
lentett a rendnek, hiszen a létalapot húzták ki a közösség lába alól. Már maga a háború is óriási pusztítást 
végzett a rend gazdaságaiban. 

A földosztás nem az egyetlen próbatétel volt a rend számára az 1940-es évek második felében. Ez pedig 
nem másban, mint a felekezeti iskolák állami kézbe vételében nyilvánult meg.  

Mindez alapjaiban rengette meg a magyar ciszterciek életét, hiszen a rend tagjai 1802 után mindinkább a 
középiskolai oktatásban tevékenykedtek, s szereztek ezáltal országos hírnevet iskoláiknak és rendjüknek egy-
aránt. A megváltozott helyzetben a rendi vezetésnek új tevékenységi területeket kellett keresnie, ahol feladatot 
tudott biztosítani a munka nélkül maradt rendtagok számára. A szerzetesek egy része a lelkipásztori szolgálatba 
kapcsolódott be az állomáshelyéül szolgáló városban, illetve annak környékén. Mások a rendi elöljárók és a 
területileg illetékes megyéspüspökök közti megegyezések eredményeként egyházmegyei kisszemináriumok-
ban folytatathatták oktató-nevelő tevékenységüket.  

Egerben Czapik Gyula érsek 4460/1949. számú rendelkezésével 1949. szeptember 10-én hozta létre a Te-
ológiai Előkészítő Iskolát. 1949. szeptember 19-én Hegyi Kapisztrán – az egri ciszterci gimnázium volt igaz-
gatója – vezetésével lezajlott az évkezdő értekezlet is, majd másnap sor került a tanévnyitó Veni Sancte szent-
misére is. Rendi részről a tanári kar tagjai a következők voltak: Révész Amadé, Varga Bennó, Károly Asztrik, 
Mészáros Ervin, Kádár Antal, Kalász Elek, Vajk Atanáz, Debreczeni Sixtus, Hervay Levente és Maróti Jenő. 
A tanulók között az egyházmegyés kisszeminaristákon kívül ferences és szervita szerzetesnövendékeket is 
találunk, továbbá néhány ciszterci oblátus is itt folytatta tanulmányait Hervay Levente oblátus-prefektus fel-
ügyelete mellett, az összlétszám 1949 szeptemberében 111 fő volt, ami azonban a későbbiekben többször is 
megváltozott. Néhány ciszterci a szerzetesrendek működési engedélyének 1950. évi megvonását követően egy 

                                                           
1 Hagyó-Kovács ciszterci szerzetes 1924 és 1945 között jószágkormányzóként irányította a rend működésének gazdasági alapját 

képező, közel harmincezer hektár kiterjedésű földbirtokot. Az ennek részét képező előszállási uradalomban pedig az ország 

egyik legfejlettebb gazdaságát építette ki – tevékenységéről részletesebben lásd: Erdős László: Emlékezés Hagyó-Kovács Gyu-

lára, a zirci apátság előszállási jószágkormányzójára. In. A Ciszterci Rend Magyarországon és Közép-Európában. Szerk.: 

Guitman Barnabás. Piliscsaba, 2009. 376–380. 
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ideig még folytathatta itteni tevékenységét. Így az 1950/51-es tanév folyamán még az intézményben taníthatott 
Károly Asztrik, Debreczeni Sixtus és Hervay Levente, továbbá ide került Czigler Ábel és Szabó Vilmos is, 
utóbbi mint prefektus is működött. Hegyi Kapisztrán pedig egészen 1958-ig szemináriumi tanár maradt.2  

Azonban nemcsak a kisszemináriumokban tevékenykedtek a ciszterci tanárok, hanem az Endrédy Vendel 
296/1949. számú rendeletével felállított rendi teológiai előkészítő iskolában is. A rend iskoláinak 1948 nyarán 
bekövetkezett államosítását követően a rendi vezetés által életre hívott iskola nem titkolt célja volt, a rendi jövő 
biztosítása és a hivatások megmentése. Az iskola, amelynek teljes neve Schola Propaedeutica Ecclesiastica Ab-
batiae S. O. Cist de Zirc volt, első és egyetlen tanéve 1949. szeptember 18-án vette kezdetét, az ünnepélyes 
tanévnyitó Veni Sancte szentmisével. A tanári kar vezetőjévé az apát Palos Bernardint nevezte ki, míg a tantes-
tületet a következő rendtagok alkották: Horváth Konstantin perjel, Tóth Ev. János alperjel, Bosnyák Pongrác, 
Gombás Miksa, Lovas Ambró, Kukoda Miklós, ’Sigmond Lóránt novíciusmagiszter, Alpár Lucián, a konver-
zusok magisztere, Szabó Vilmos, Kisgergely Bálint, az oblátusok prefektusa és Rónay Detre. Barta Lénárd 
korábbi bajai házfőnök-helyettes pedig a 1950 februárjától kapcsolódott be a tanári kar munkájába. Az egyes 
osztályok mellé osztályfőnököket is kineveztek, így Szabó a II., Kisgergely a III., míg Lovas a IV. osztály 
tagjaiért felelt. Sajnos az első osztály naplója elkallódott, így pillanatnyilag sem osztályfőnök személyét sem 
a pontos tanmenetüket nem sikerült azonosítanunk.3 

A tanulók egyházjogilag még nem számítottak a rend tagjának, azonban a rendhez való tartozásuk jeleként 
az elöljárók döntése nyomán, mint rendi oblátusok4, szürke habitusban éltek az apátságban, melynek felölté-
sére 1949. október 5-én került sor.5 

A tanév végén, 1950. június 5-én került sor a negyedik osztály tagjainak érettségi vizsgájára. A rend vár-
ható feloszlatása miatt 1950 nyarán a rendi vezetés úgy döntött, hogy az oblátusok közül nemcsak a három, 
már érettségi vizsgát tett fiatal kezdheti meg a noviciátust, hanem az érettségivel még nem rendelkező harma-
dik évfolyam tagjai is. 

1950. augusztus 19-én a tizenkilenc novícius öltötte magára a ciszterci habitust. Azonban nem sokáig ké-
szülhettek a noviciátus csendjében a szerzetesi életre, mivel négy rend kivételével az összes Magyarországon 
működő szerzetesrend működési engedélyét is megvonó 1950. évi 34. törvényerejű rendelet értelmében a kö-
zösség tagjainak 1950. október 15-ig el kellett hagyniuk az anyamonostort.6 

A rend működése az „illegalitás” időszakában 

A rend vezetői azonban igyekeztek felkészülni a diszperzáció időszakára. Az 1950. augusztus 23-án tartott 
rendi tanácson, felkészülve arra a körülményekből fakadó eshetőségre, hogy Endrédy Vendel apátot az állam-
hatalom a jövőben akadályozni fogja vagy megpróbálja ellehetetleníteni, a rendi vezetők jónak látták, hogy 
szavazzanak arról, ki lépjen Endrédy helyébe az apátság vezetésben. Ekkor a legtöbb szavazatot ’Sigmond 
Lóránt novíciusmester kapta, azonban az apát elhurcolását követően bizonytalan volt, hogy a konstitúciók 
értelmében Horváth Konstantin zirci perjel vagy az augusztusi szavazás eredményeként ’Sigmond vegye át a 
rend irányítását. Végül a helyzet rendezésére Hagyó-Kovács Gyula a rendi kezelésben levő budai Szent Imre 
plébániára hívta össze a tanács tagjait. 1950. november 4-én a korábbi jószágkormányzó mellett Brisits Fri-
gyes, Horváth Konstantin, Kühn Szaniszló, ’Sigmond Lóránt és Zemplén György voltak jelen a csonka rendi 
tanácson, amely végül a korábbi novíciusmestert jelölte ki az rend ügyeinek intézésére.7  

A rendi növendéknevelés későbbi részvevői közül Csizmazia Placid és Rónay Detre a győri, míg Palos 
Bernardin és Sulyok Ignác a székesfehárvári szemináriumban tudtak elhelyezkedni.  

A rendi vezetés gondoskodni kívánt a rendi növendékek továbbtanulásának biztosításáról is. Ennek értel-
mében a fogalmazódott meg az ötlet, miszerint a legtehetségesebb fiatalokat Rómába kellene küldeni tanul-
mányaik folytatására. Kijuttatásuk megszervezésével az apát Kis-Horváth Paszkál klerikust bízta meg. Végül 
1950. szeptember 5-ről 6-ra virradóra – 22 fő elhagyta Magyarországot. Nyolcukat azonban a határon átkelve 
a szovjet zónában elfogták, majd visszaszállították őket Magyarországra, ahol több mint négy év börtönre 
ítélték őket illegális határátlépésért. A csoport többi tagja később szerencsésen megérkezett Rómába. 

                                                           
2 Bohán Béla: Egyházmegyei kisszemináriumok 1948 után. 14; 16–23. – kéziratban a Pannonhalmi Főapátsági Levéltárban  
3 Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára – VeML XII.2. i. 60. köteg – Rendtagok hagyatékai– Zirci oblátusok 

osztálynaplói 1949/50. 
4 A rendi oblátusok nem keverendőek össze az ugyancsak az 1940-es évek második felében, Kalmár Ödön szentimevárosi 

plébános vezetésével létrejött, a rendhez lelkiekben kapcsolódó világi oblátusok szerveződésével 
5 VeML XII.2. i. 60. köteg–Rendtagok hagyatékai–Zirci oblátusok osztálynaplói 1949/50. 
6 VeML XII.2. i. 60. köteg–Rendtagok hagyatékai–Zirci oblátusok osztálynaplói 1949/50. 
7 Cúthné Gyóni Eszter: „Nem harcolunk, de nem is búcsúzunk…” A Ciszterci Rend Zirci Apátságának története a második 

világháború végétől Endrédy Vendel apát haláláig. Budapest, 2017 189–191. 



6 Egri FEHÉR/FEKETE 2019. HÚSVÉT  

 

A Magyarországon maradt rendi növendékeket az elöljárók igyekeztek egyházmegyés papi szemináriu-
mokba bejuttatni, hogy ott folytathassák felkészülésüket a papi szolgálatra. A legtöbb fiatalt Shvoy Lajos szé-
kesfehérvári püspök vett fel a szemináriumba, így a következő növendékek folytathatták tanulmányaikat Szé-
kesfehérvárott: Keszthelyi Vazul (aki fent említett növendékcsoporttól elszakadt, így Magyarországon maradt, 
anélkül, hogy letartóztatták volna), Bácskai Keve, Keszthelyi Jeromos, Trimmer Iván, Arató Orbán, Purszky 
Bernát, Téglás Ivor, Glósz Efrém, Hajnal Linusz, Albrecht Veremund, Páva Cecil, Zámbó Öcsény, Gerendás 
Jób és Kovács Máté. A budapesti Központi Szemináriumba került Wöllner Ferenc, Kovács Gergely, Szabó 
Egon, Rupp Romuald, Novák Emilián, Alszászy Botond, Lenhardt Krizológ és Várnagy Emőd. A győri sze-
mináriumba pedig a következő néhány testvér került: Szirbek Hugó, Jakab Odiló, Káli Sebestyén és Brenner 
Tóbiás, aki Brenner Anasztáz testvérbátyja volt.8  

A rendi vezetés a novíciusok képzését is igyekezett folytatni, így 1950 őszén ’Sigmond Lóránt vezetésével 
Budapestre költöztek, ahol a rend budai plébániájának területén helyezték el őket. A már érettségizettek egye-
temre jelentkeztek, míg az érettségivel még nem rendelkező fiatalok többsége a Szent Imre plébánia területén 
levő kápolnákban kapott különböző beosztást (kántor, sekrestyés, irodai kisegítő, takarító). Kettesével laktak, s 
szabadidejükben tanulták a noviciátusi tárgyakat (liturgika, aszketika, regula), amelynek jegyzeteit és a punktákat 
[elmélkedésre indító témák – a szerk.] gépelve kapták meg. A zsolozsmát a matutinum9 kivételével lehetőség 
szerint ketten mondták, majd három-négy fős kiscsoportokban jöttek össze ebédelni, ami alatt egyikük valami-
lyen előre meghatározott lelki olvasmányból olvasott fel. Lelki életük irányítását továbbra is ’Sigmond végezte, 
míg technikai dolgokat és a mindennapos ügyeket átmenetileg, mint segédmagiszter, Huszár Hildebrand intézte.  

Czike János atya így emlékezett vissza a kezdeti időszakra: „Felmentünk Budapestre, ahol kettesével al-
bérletekben laktunk, ezt már Lóránt atya szervezte meg, én Humberttel laktam az Eszék utcában […] Vasár-
naponként kirándultunk vagy magánházaknál találkoztunk, ekkor egy évig még velünk volt Anasztáz [Brenner 
– a szerző] is, aki, mint civil hallgató a Központiba járt.” 1950. december 8-án, immár titokban újabb két 
fiatal, Kacsányi Sándor Longinus és Farkasfalvy György Humbert öltötte magára a ciszterci novíciusok fehér 
habitusát.10 Közben ezzel párhuzamosan a még le nem érettségizett fiatalok készültek érettségi vizsgáikra is, 
amelyben néhány, a fővárosban élő rendtag volt segítségükre. Az érettségi vizsgára a rend budai plébániáján 
került sor 1951. január 27-én, Brisits Frigyes vezetésével. Czike János emlékei szerint öten érettségiztek ekkor. 
Magát az érettségit állami részről természetesen nem ismerték el a későbbiekben, így a fiataloknak később 
hivatalosan is meg kellett azt ismételniük.11 

1951 márciusában a novíciusok egy részét – az eddigi kutatások szerint elsősorban az államilag elismert érett-
ségivel még nem rendelkezőket – Zirc környéki, akkor még rendi kezelésben levő plébániákon helyezték el. Czike 
János és Geröly Fulgent Nagyesztergárra, Békefi Csongor és Kilián Torda Porvára, míg Farkasfalvy Humbert, Ko-
vács Szörény és Márton Ildefonz Nagytevelre került. Vidéki tartózkodásuk júniusig tartott, Czike visszaemlékezése 
szerint: „Júniusban egyszer csak a Károly atya [Kerekes Károly– a szerző] megjelent, persze vad civilben, s azt 
mondta, hogy gyorsan összepakolni és tünés, mert most kezdődik a per12, s senki ne maradjon itt.”13  

A novíciusok ezt követően családjukhoz és rokonaikhoz mentek, de a találkozókat továbbra is folytatták. 
Ezeknek egyik fő helyszíne a XI. kerületben található, Hársmajor utca 3. szám alatti villa volt, amelyben a 
tulajdonos egy külön bejáratú szobát bocsájtott a ciszterciek rendelkezésére. A ház tulajdonosa a Körtvélyessy 
család volt, László nevű fiuk ekkor, mint fr. Lázár, maga is az 1950 augusztusában beöltözött tizenkilenc 
novícius egyike volt. Ez a szoba a későbbiekben egészen 1957-ig a rendi növendékképzés egyik legfontosabb 
helyszíne volt, hiszen nemegyszer került sor itt beöltözésre vagy fogadalomtételre, de emellett itt zajlott a 
noviciátusi órák egy része is. Továbbá a titokban belépő fiatalok közül többen itt is laktak. 

A rendi elöljárók az oblátusként a zirci teológiai előkészítő iskolában tanult fiatalokról is megpróbáltak 
gondoskodni, ami azért is volt kiemelt fontosságú, hiszen bennük látták a rendi utánpótlás biztosításának le-
hetőségét is. Ennek megfelelően a még gimnazista korú fiatalokat a pannonhalmi bencés gimnáziumban he-
lyezték el 1950 szeptemberétől. A zirci obláció tagjai közül Báródy, Bruckner, Héjj és Koncz nem tartottak 

                                                           
8 Zirci Ciszterci Apátság Irattára – ZCAI – Fűz Balázs generális asszisztensi levéltára – Pro memoria – Lóránt vikárius úr fr. 

Béda révén küldött üzenetekről. 
9 A II. Vatikáni Zsinatig a szerzetesi zsolozsma hajnali részének elnevezése. 
10 A továbbiakban a rendbe belépő fiatalok neve mellett kurziválva jelöljük a szerzetesi nevet. 
11 Czike János OCist személyes visszaemlékezése (2018. október 14. Zirc) 
12 1951. június 22. és 28. zajlott a Budapesti Népbíróságon Grősz József kalocsai érsek és társai pere. A főpernek két ciszterci  

vádlottja volt: Endrédy Vendel zirci apát és Hagyó-Kovács Gyula, az apátság egykori jószágkormányzója. A persorozat mel-

lékpereinek összesen további tíz ciszterci vádlottja volt. Lásd: Cúthné Gyóni Eszter: i.m. 163–189. 
13 Czike János OCist személyes visszaemlékezése (2018. október 14. Zirc) 
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társaikkal, azonban Egerből Dancs István Dankó László, Fátrai Attila és Nagy András [’47/48-ban III.A osz-
tályban végeztek, o.f. Kalász Elek – a szerk.], csatlakoztak a másodéves oblátusokhoz. Továbbá egy új, öt 
tagból álló évfolyam felvételére is sor került, amelynek névsorát szintén sikerült rekonstruálnunk: Égi Ferenc, 
Farkasfalvy Miklós, Németh Miklós, Schmotzer Imre és Várady Géza. Ők a nagy múltú apátság legális mű-
ködésének utolsó napjaiban, 1950. október 8-án öltötték magukra az oblátusok szürke habitusát Zircen. Az 
első Pannonhalmán töltött tanév folyamán Kisgergely Bálint fogta össze az oblátusokat, aki korábban Zircen 
is hasonló pozíciót töltött be. Prefektusi feladatai mellett Kisgergely irányította az oblátusok lelki életét rend-
szeres punktákat tartva, emellett pedig igyekeztek a szerzetesi zsolozsma befejező imádságát, a kompletóriu-
mot is közösen végezni. A prefektus 1951 nyarán azonban állami nyomásra kénytelen volt elhagyni a főapát-
ságot. Ezt követően az ez idő tájt Győrben kántorként működő Rónay Detre látogatta havonta a Pannonhalmán 
tanuló rendi növendékeket, ő egyébként ezzel párhuzamosan a ciszterci gregorián ének alapjaiba is próbálta 
bevezetni a fiatalokat. Kisgergely kényszerű távozását követően Bajtay Oros bencés szerzetes igyekezett tá-
mogatni a gimnáziumban tanuló ciszterci oblátusokat. Farkasfalvy emlékei szerint az obláció tagjai saját hasz-
nálatra Fehéren fekete címmel egy kis folyóiratot is szerkesztettek, amelyért előbb Hajtman Pál, majd maga 
Farkasfalvy Miklós volt felelős. A vezető nélkül maradt fiatal növendékek közül idővel többen is kiváltak az 
oblátusok sorából, de továbbra is a bencés gimnáziumban folytatták tanulmányikat.  

Mindazonáltal az oblátusok felvétele sem zárult le rögtön a rend működési engedélyének megvonásával, 
hiszen ’Sigmond 1951 őszén még két fiatalt – Ambrus Józsefet és Balta Pált – vett fel az oblációba.14 

A nehézségek ellenére is kitartó oblátusokkal a rendi vezetés az iskolai kereteken kívül is igyekezett fog-
lalkozni. Ennek érdekében nyaranta rendszeresen egy-két hetes kirándulásokat és táborozásokat szerveztek 
valamelyik fiatal, de már felszentelt rendtag vezetésével. Az esetek többségében erre a Bükkben került sor, 
ahova Szabó Vilmos, Hervay Levente vagy Kisgergely Bálint kísérte a fiatalokat. Míg 1952 nyarán a Balaton 
mellett táboroztak, s ekkor Zircet is meglátogatták, ahol ekkor még Kukoda Miklós ciszterci teljesített lelki-
pásztori szolgálatot és látta vendégül a növendékeket.  

Az utolsó éves oblátusok a karácsonyi szünet egy részét Budapesten töltötték ’Sigmond lelki kísérése mel-
lett, annak érdekében, hogy jobban megismerkedjenek az érettségi után rájuk váró élettel, illetve, hogy tisztázni 
tudják hivatásuk komolyságát15.  

’Sigmond azonban nem elégedett meg a már meglévő novíciusok formációjának befejezésével, hanem 
lehetőség szerint igyekezett újabb fiatalok bevonásával biztosítani a rendi utánpótlást, illetve a rend tovább-
élését. Ennek keretében 1952 és 1955 között négy évfolyamban összesen tizenhat a rendbe belépő fiatalt tud-
tunk azonosítani. Rajtuk kívül még három posztulánsról és egy a rendbe 1958-ban egyedül belépő fiatalról van 
tudomásunk. A beöltözők közül kilencen a Pannonhalmán 1950 és 1955 között működött obláció tagjai közül 
kerültek ki.  

Az első ilyen módon beöltöző csoport tagjai túlnyomórészt korábban a rend budai gimnáziumának voltak 
a diákjai voltak. Ők az iskolák államosítását követően is kapcsolatban maradtak egykori osztályfőnökükkel, 
Csizmazia Placiddal, aki 1948 és 1950 között a Bernardinumban volt a ciszterci növendékek spirituálisa. Ke-
reszty Rókus visszaemlékezése szerint az ő segítségével kerültek kapcsolatba ’Sigmond Lóránttal, aki lelki be-
szélgetésekre hívta a fiatalokat. A kis csoport tagjai 1951. július 16-án kezdték meg a posztulátust, tehát a szer-
zeteséletre előkészítő időszakot. Ezalatt az idő alatt ’Sigmond a zsolozsma jelentőségéről beszélt a jelentkezők-
nek, illetve igyekezett mindinkább megismertetni velük Szent Benedek reguláját is. Beöltözésükre a Csizmazia 
Placid vezette szertartás keretében 1952. február 10-én került sor a Tóth család óbudai, Podolin utcai lakásában. 
Ekkor öt fiatal öltötte magára a ciszterci novíciusok fehér habitusát: közülük Kereszty András Rókus, Brückner 
Ákos Előd, Pollner Jenő Zsombor és Tóth Imre Cirill a rend budai gimnáziumának voltak a diákjai, míg Baghy 
István [’47/48-ban V. osztályban végezett, o.f. Ágoston Julián – a szerk.] – akinek a kutatás jelenlegi állasa 
szerint még nem sikerült azonosítani rendi nevét – az egri ciszterci gimnáziumban került kapcsolatba a renddel. 
Utóbbi egyébként néhány hónappal a beöltözést követően úgy döntött, hogy visszatér a civil életbe.16  

Szerzetesi képzésükkel párhuzamosan a növendékek valamely budapesti felsőoktatási intézményben foly-
tatták tanulmányaikat. A rend vezetői ekkor még úgy vélekedtek, hogy néhány éven, maximum egy évtizeden 
belül a rend folytathatja kényszerűen abbahagyott munkáját, így a fiatalok többségét igyekeztek valamilyen 
tanári pályára irányítani. Ennek megfelelően Brückner, Pollner és Tóth az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Karán, matematika szakán kezdték meg tanulmányaikat, míg Kereszty könyvtárosnak 

                                                           
14 Égi Konrád OCist személyes visszaemlékezése (2018. szeptember 16. Zirc) és Farkasfalvy Dénes OCist személyes visszaem-

lékezése (2018. június 29. Irving) 
15 Dallasi Ciszterci Apátság Levéltára – DCAL – Farkasfalvy Dénes OCist 1956. december 4-i beszámolója Nagy Anzelmnek 

a magyarországi rendi képzésről 
16 Kereszty Rókus OCist személyes visszaemlékezése (2018. június 27. Irving) 
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tanult. Az első csoport fogadalomtételére, Kühn Szaniszló kezébe 1953. február 12-én került sor Kovács Etele 
rendi növendék lakásán.17 

A következő évfolyam beöltözése 1953. február 15-én zajlott le, ekkor kezdte meg noviciátusát Mensáros 
Béla Aurél, Szegedi Márton Mátyás és Hajtman Pál Özséb. A szertartást ez alkalommal is Csizmazia Placid 
vezette. Fogadalomtételükre 1954. június 30-án került sor. Közülük Hajtman és Szegedi a Gyógypedagógiai 
Főiskola hallgatói lettek, míg Mensáros zenei konzervatóriumba ment. A három fiatal közül csak ez utóbbi, 
aki 1956 novemberében elhagyta Magyarországot, jutott el az örökfogadalomig, s csak évtizedekkel később, 
már Dallasban vált ki a rendi közösségből.18 

A rend feloszlatását követő, titokban beöltözött harmadik évfolyam volt a legnépesebb. A kutatás jelenlegi 
állása szerint ekkor két csoportban összesen hatan öltötték magukra a ciszterci habitust. Az első csoport 1954. 
február 22-én öltözött be, ennek tagjai Lelóczky Gyula Donát, Mozsgai József Tádé és Szegedi László Zsig-
mond19 voltak. A második csoporthoz tartozott Lázár Dezső Kelemen, Dankó László és Verbay András Romuald, 
akik 1954. július 4-én öltöztek be, azonban Dankó néhány héttel később távozott. Ehhez az évfolyamhoz tartozott 
továbbá, mint posztuláns Csernák Miklós is, őt azonban végül nem öltöztette be ’Sigmond.20 Lelóczky Donát 
visszaemlékezése szerint a képzés kezdeti szakaszát ekkor Kisgergely Bálint irányította, aki mint segédmagiszter 
kapcsolódott be a növendéknevelésbe. A csoportból elsőként Lázár Kelemen tett fogadalmat 1955. szeptember 
6-án, feltehetőleg ’Sigmond Lóránt vezetésével. Mozsgai, Szegedi és Verbay 1955. szeptember 16-án Golenszky 
Kandid kezébe tette le egyszerű fogadalmát.21 Lelóczky szeptember 18-án ’Sigmond jelenlétében köteleződött el 
a rend felé. A fogadalomra így emlékezett vissza: „Az én fogadalmamra mindjárt a lelkigyakorlatot követő na-
pon, szept. 18-án délelőtt került sor. Szép napos idő volt, igazi »vénasszonyok nyara«. A Margit híd budai olda-
lán, a Margit szigettel szemben volt egy park, a HÉV végállomás mellett, ott találkoztam Lóránt atyával. Leültünk 
egy padra, és Lóránt atya megkérdezte, van-e tollam, tintám és papírom. Nem volt, ezért elküldött egy papírke-
reskedésbe hogy mindezt beszerezzem. Visszatérve a padhoz, Lóránt atya leültetett és megkérdezte, csakugyan 
akarok-e ciszterci szerzetes lenni. Igenlő válaszomra felszólított, hogy írjam, amit diktál, és elkezdte mondani a 
fogadalom latin szövegét, »Ego, Frater Donatus, promitto tibi...«, stb. Szorgalmasan róttam egymás után a sza-
vakat. Amikor befejeztük, mondta, hogy írjam alá a dátumot és rendi nevemet. Persze senkise tudta rendi nevemet, 
úgyhogy házkutatás esetén nem tudhatták, ki is a »Frater Donatus.« Lóránt atya átvette a papírt, összehajtogatta, 
és azt mondta, „Na, Fiam, te most ciszterci szerzetes vagy.”22  

Ennek az évfolyamnak az esetében fordult elő először az, hogy a noviciátus valamely tagját nem vették fel 
az egyetemre, így annak érdekében, hogy a sorkatonai szolgálatot elkerüljék, szemináriumba küldték őket. 
Ennek megfelelően Mozsgai és Szegedi az 1955 őszén az egri szemináriumban folytatták teológiai tanulmá-
nyikat, míg Lázár már 1954 szeptemberétől a győri szemináriumban kezdte meg tanulmányait. Verbay a gö-
döllői Agráregyetemen kezdte meg tanulmányait, míg Lelóczky, aki már a rendbe való belépését megelőzően 
könyvtárosi tanulmányokat folytatott, ezt befejezve hamarosan könyvtárosként helyezkedett el előbb Csornán, 
majd Győrszentivánon. Ugyancsak Lelóczky Donát elbeszélése alapján tudjuk, hogy a Győrben élő rendtagok 
és növendékek23 Csizmazia Placid lakásán időről-időre találkoztak és együtt zsolozsmáztak. Maga Lelóczky 
emellett a győri szemináriumban tanuló Petkó Tarján, Bán Elizeus, Brenner Anasztáz és Lázár Kelemen rendi 
növendékeket is többször meglátogatta.24 

1956-os forradalmat megelőző utolsó novícius évfolyamnak már csak két tagja volt: Égi Ferenc Konrád 
és Farkasfalvy Miklós Dénes, ők 1955. március 19-én öltöztek be. Farkasfalvy visszaemlékezése szerint ’Sig-
mond a következő gondolatokat indította el őket rendi életük kezdetén: „Egy szegény asszony fogad most fia-
inak benneteket. Házából kitelepítették, férjét elvitték, lakását feldúlták is kifosztották. De édesanyátok lesz és 
lelki táplálékot, ha szűkösen is, még tud adni nektek.” Fogadalomtételükre 1956. szeptember 1-én került sor. 
Égi ezt követően két társához hasonlóan az egri szemináriumba került, míg Farkasfalvy folytatta az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen 1954-ben megkezdett jogi tanulmányait.25  

                                                           
17 Brückner Előd OCist személyes visszaemlékezése (2018. augusztus 17. Zirc) 
18 DCAL – Mensáros Béla 1956. december 7-i beszámolója Nagy Anzelmnek a magyarországi rendi képzésről 
19 Szegedi rendi nevét később Joachimra változtatta. 
20 DCAL – Verbay András 1957. január 5-i beszámolója Nagy Anzelmnek a magyarországi rendi képzésről 
21 Szegedi László személyes visszaemlékezése (2018. november 8. Sülysáp) 
22 Lelóczky Donát OCist személyes visszaemlékezése (2018. június 28. Irving) 
23 Lelóczky emlékei szerint rajta kívül Csizmazia Placid, Rónay Detre, Szirbek Hugó és Brenner Tóbiás vettek részt ezeken a 

találkozókon. 
24 Lelóczky Donát OCist személyes visszaemlékezése (2018. június 28. Irving) 
25 DCAL – Farkasfalvy Dénes OCist 1956. december 4.-i beszámolója Nagy Anzelmnek a magyarországi rendi képzésről  
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Ezt követően a visszaemlékezések szerint szervezett keretek között már nem zajlott újabb novíciusok fel-
vétele, azonban a már meglévő, és Magyarországon maradt rendi növendékek képzését tovább folytatta az 
apáti provizor. Mindazonáltal ’Sigmond Lóránt az 1956-os forradalom bukását követően úgy döntött, hogy 
azokat a fiatal növendékeket, akiknek belátható időn belül nem volt esélyük szemináriumba jutni, Rómába 
küldi, hogy ott fejezzék be tanulmányaikat. 1956. november végén Kereszty Rókus, Pollner Zsombor, Men-
sáros Aurél, Lelóczky Donát, Verbay Romuald és Farkasfalvy Dénes hagyták el Magyarországot elöljárójuk 
utasítására. Ők előbb Győrben felkeresték Csizmazia Placidot, majd az ő útmutatásai alapján, a Petőházán, 
civil foglalkozásban élő Horváth Mihály rendtársukat, aki átkísérte őket a határon. 

Az 1956-os forradalom után, eddig kutatásaink és a visszaemlékezések alapján egyértelműen állítható, hogy 
már csak egyetlen személy belépésre került sor a zirci ciszterciek közé: Lékai-Hochenburger Péter Jusztin 1958. 
április 6-án öltötte magára a ciszterci novíciusok fehér habitusát. Lékai több „zugnovíciushoz” hasonlóan az ál-
lamosítást megelőzően a rend budai gimnáziumának volt a diákja, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett 
gépészmérnöki képesítést 1954-ben. Egyszerű fogadalmának letételére 1960. április 17-én került sor26. 

A növendékeknek Lumina címmel lelki naplót kellett vezetniük, amelyet ’Sigmond havonta átnézett, majd 
ennek alapján havi rendszerességgel egyéni beszélgetést folytatott a fiatalokkal lelki- és szerzetesi életről, il-
letve a felmerülő problémákról. A Hársmajor utcai központi helyszín mellett a „zugnoviciátus” tagjai többször 
találkoztak a Brückner család Vöröstorony utca hétvégi házában vagy az Ördögárokban.27 Emellett az oblátu-
sokhoz hasonlóan nyaranta a klerikusok is többször töltötték együtt a szünidő egy részét. A kirándulások során 
többször felkeresték Zircet, 1956 nyarán például Keszthelyi Vazul vezetésével a Bakonyba látogattak. Emellett 
megfordultak a Bükkben – ahol felkeresték a középkori bélapátfalvi ciszterci templomot is – vagy a Farkas-
falvy család balatonszemesi nyaralójában is.28 Továbbá Mensáros Nagy Anzelmnak írt beszámolójából tudjuk 
azt is, hogy a Rosdy család – akiknek Pál nevű fia ekkor, mint fr. Ágoston szintén a titkos rendi összetartás 
tagja volt – XII. kerületi Gaál József úti lakásában helyezték el a rendi növendékek könyvtárát, amelyet két 
hatalmas Rákosi képpel takarták el az avatatlan szemek elől. Ugyancsak a Rosdy-házban rejtették el egy ágy-
fiókban a rendi témájú brosúrákat, leveleket, elmélkedési anyagokat, továbbá itt őriztek egy teljes szentmise 
felszerelést, amit Csizmazia Placid használt budapesti látogatásai során.29 

A növendékek rendi képzésében ’Sigmond mellett csak néhány, jobbára fiatal rendtag vett részt, míg a rendi 
közösség jelentős része még csak nem is tudott a titokban folyó utánpótlás-képzésről. Eddigi kutatásaink szerint 
filozófiai képzést a már többször említett Csizmazia Placid és Marosy Cézár végezték, a bibliai tárgyak oktatását 
pedig a vidéken élő Kerekes Károly végezte. A teológia képzés több rendtag között oszlott meg, hiszen a funda-
mentális teológiát Marosy Cézár, a morálist pedig Kisgergely Bálint tanította. Míg az egyháztörténelmet előbb 
Arató Orbán, majd Hervay Levente oktatta a fiataloknak. A klerikusok, civil vizsgáikat követően, márciusban, 
illetve június végén vizsgáztak le a különböző teológiai és filozófiai tárgyakból. Golenszky Kandid, mint a nö-
vendékek gyóntatója vett részt a földalatti tevékenységben. Rajtuk kívül kapcsolatban volt a rendi utánpótlással 
Szabó Vilmos, Rónay Detre és Hardi Gilbert is. Emellett a rendi tanács tagjainak, illetve néhány területi vezető-
nek30 (többek között Alpár Lucián és Kukoda Miklós) is tudomása volt titkokban felvett növendékekről. Farkas-
falvy Dénes emlékei szerint rövid ideig Wöllner Ferenc is részt vett az illegalitásban folyó növendékképzésben, 
ebbéli szerepét azonban még nem sikerült meghatároznunk kutatásaink során.31 

Összességében elmondható, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc, illetve annak leverése egyfajta 
lélektani határként is értelmezhető a rendi növendékképzéssel összefüggésben is. Mindezt az is alátámasztja, 
hogy 1956-ig folyamatosan voltak újabb noviciátusra jelentkező évfolyamok, illetve a már meglévő növendékek 
túlnyomó többsége is hűségesen kitartott hivatásában. A forradalom vérbefojtását követően azonban egyfajta 
reményvesztettség lett mindinkább úrrá a fiatal rendtagok körében, s részben ennek eredményeként is többen 
kérték felmentésüket fogadalmaik alól. Tehát kijelenthetjük, hogy az 1956-os események mindenképpen cezúrát 
képeznek az „illegalitásban” zajló ciszterci növendékképzés tekintetében.  

________________________ 

                                                           
26 ZCAI – Lékai-Hochenburger Péter Jusztin OCist gyászjelentése 
27 DCAL – Mensáros Béla 1956. december 7-i beszámolója Nagy Anzelmnek a magyarországi rendi képzésről 
28 DCAL – Verbay András 1957. január 5-i beszámolója Nagy Anzelmnek a magyarországi rendi képzésről Lelóczky Donát 

OCist személyes visszaemlékezése (2018. június 28. Irving) 
29 Mensáros Béla 1956. december 7-i beszámolója Nagy Anzelmnek a magyarországi rendi képzésről 
30 Az ország területén szétszóródott rendtagok területi szervezeti egységekbe tömörültek, amelynek élén egy területi főnök állt. 

– Részletesebben lásd erről: Cúthné Gyóni Eszter: i.m. 196–201 
31 Wöllner ifjúságnevelő tevékenysége az állambiztonság érdeklődését is felkeltette, ami miatt két ízben is eljárást indítottak 

ellene, ezért az Állambiztonsági Szolgálatok Levéltárában található ciszterci vonatkozású anyag még biztosan értékes adalé-
kokkal szolgálhat életútjához. 
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FEJEZETEK A 213. SZ. KOHÁRY ISTVÁN 

 CSERKÉSZCSAPAT TÖRTÉNETÉBŐL II. 
1933. és „ami utána következik…” 

 

A gödöllői dzsembori 1933 augusztusában 
 

A dzsembori (jamboree) a világ cserkészmozgalmának legnagyobb eseménye, melyre először 1920-ban 

került sor Angliában, majd 1924-ben Dániában, 1929-ben ismét Angliá-

ban rendezték. A magyar cserkészek 1920. évi I. dzsemborin még nem 

vehettek részt, először csak az 1924-es találkozón.  

A Magyar Cserkészszövetség az 1931-es badeni cserkész világkonfe-

rencián egyhangú szavazással nyerte el a negyedik dzsembori rendezési 

jogát, méghozzá úgy, hogy az Egyesült Államok, Ausztrália, Csehszlová-

kia és Hollandia is benyújtotta pályázatát. 

A 1933. augusztus 2. és 15. között megrendezett IV. dzsembori he-

lyéül a gödöllői királyi parkot, az Erzsébet-ligetet, a korona-uradalmi er-

dőket és szántókat választották ki. A világtalálkozón 46 nemzet képvise-

letében 25 792 cserkész vett részt, közülük 7617-en jöttek külföldről. Az 

1,6 négyzetkilométer területű táborban 5363 sátrat vertek fel. A tábor pa-

rancsnoka gróf Teleki Pál, helyettese kisbarnaki Farkas Ferenc volt, aki 

Teleki 1941-es halála után Magyarország főcserkésze lett. 

* * * 

A világtábor rendje szerint az egy városba való cserkészek közös területen táboroztak. Egerből 339 cser-

kész ment Gödöllőre. A 213. sz. Koháryak 78 fővel vettek részt a dzsemborin, II. altáborban 32 fő 2 vezetővel 

augusztus 1-jétől 15-ig, a segédtáborban pedig a csapat 42 kisebb cserkésze aug. 9-től 15-ig Tobákos Kilit és 

Tóth Ferenc cserkésztisztek vezetésével.  

A táborba induló csapatok 1933. július 30-án, vasárnap reggel 6 órakor a gimnáziumunk prímusz-udvarán 

gyülekeztek teljes tábori felszereléssel, majd részt vettek a szentmisén. Utána Bornemisszák zenekarával az 

élen vonultak a városon át az állomásra. „A menetoszlop elején Hevesvármegye 1761. évi bandérium zászlóját 

vitték, amely alatt hajdan a megyei bandérium harcolt az örökösödési háborúban. A zászlót a vármegye adta a 

táborozás időtartamára.” Az állomáson a polgármester búcsúztatta a cserkészeket. 

Az egri csapatok II. altáborban a miskolci és a tiszáninneni cserkészekkel együtt táboroztak. Itt még francia 

cserkészek, közel ezer fővel, ezenkívül lengyel és román cserkészek is voltak. 

Az egriek táborhelyét hosszú falánc vette körül, melyet a Dobó szobor bronzláncának mintájára a cserké-

szek készítettek. A táborterületen belül mindegyik csapatnak volt elkerített helye, ahová kapun lehetett be-

menni. A 213. sz. Koháryaknak rőzséből (szőlővenyigéből) épített várkapuja volt, amelyet a Ciszterci Rend, 

Eger város és Heves vármegye címerei díszítenek.  

Az egri csapatok augusztus 16-án érkeztek vissza, az állomáson ünnepélyesen fogadta őket a polgármester.  

* * * 

Eger városát két ízben is felkeresték dzsemborin részt vevő külföldi cserkészek, két-két különvonattal jött 

a városba nyolcszáz angol, amerikai, lengyel, francia, osztrák és román cserkész. A város közönsége kitüntető 

módon fogadta őket, sokszáz főnyi közönség vonult ki eléjük, a honvédzenekar hangjai mellett vonultak a 

főszékesegyház elé, ahol a polgármester üdvözölte a vendégeket. 

* * * 

Hollandiai Vogelzangban rendezték1937 augusztusában az V. dzsemborit, 54 ország 28 750 – köztük 

420 magyar – cserkészének részvételével.  

„A magyar csapatban a ciszterci gimnázium 213 sz. Koháry István csapatának három kiváló cserkésze képvisete 

az egri színeket. Azért csak három, mert az összes kiadásokkal mintegy 350 pengőt kitevő költségek nem minden-

kinek teszik lehetővé az ilyen anyagi megterhelés vállalását… Az egri cserkészeket a magyarországi ciszterci gim-

náziumok növendékeiből alakított rajba osztották be.” – Mindezekről a EGER újság számolt be. 

* * * 
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Cserkészélet az iskolában  
 

A vezetés 

1933 őszén Tóth János dr. hittanár, cserkész-csapattiszt vette át a csapat vezetését, majd 1938 szeptembe-

rétől Wáger (1942-től Vajk) Atanáz volt a csapatparancsnok a cserkészet feloszlatásáig, 1948-ig. 
Az 1934–1948-as időszak tizennégy évében is több tanárunk kapcsolódott be a csapatmunkába. Pataki 

Vidor dr., Tobákos Kilit nevével már az előző részben is találkoztunk, Palos Bernardin dr, 1933–43 években, 
nemcsak csapatunknál, hanem a Cserkészszövetség II. kerületének társelnökeként nagyobb terület vezetésében 
is részt vett. Székely Artúr 2 éven keresztül, Hodász Erik és dr. Kelecsényi Ákos is rövidebb ideig dolgoztak a 
csapatban. Dr. Ágoston Julián, dr. Lékai Lajos, majd 1945-től Hervay Levente tanárainkra, mint rajvezetőkre, 
nyári táborok vezetőire a még élő ciszterci cserkészek szeretettel emlékeznek.  

Az iskola civil tanárai közül Kalovits Alajos d.r és Ócsvár Géza már régebben, Oltai Rudolf 1938–40. 
években volt a csapatvezetés segítségére. 

Rajtuk kívül többen, az iskola volt diákjai, mint cserkésztisztek vettek részt a csapatmunkában. Hosszabb 
időn keresztül találkozhattunk Tóth Ferenc dr. cs. tiszt nevével. 

 

Létszám – alakulása az Évkönyvek adatai szerint: 

1933/34. – 3 rajban 11 őrsbe osztva kilenc aktív csapattiszt vezetésével 126 cserkésze volt a csapatnak.  
1935–39. évekről nincsen adat. 
1940/41. – A csapat létszáma: 139 fő; 
1941/42. – A csapat létszáma: 164 fő; 
1942/43. – A csapat létszáma: 246 fő;  
1943/44. – A csapat létszáma: 257 fő; 
1945/46. – A csapat létszáma: 193 fő;  
1946/47. – A csapat létszáma: 180 fő; 

1947/48. – A csapat létszáma: 312 fő. 

A Szent Bernát Gimnázium egyben a cserkészet megszűnésekor az iskola közel 650 diákjából 312 diák volt 

cserkész  

A cserkészotthon 

’34 őszén, a tanév kezdetén a Csiky utcára néző épület első emeletén a csapat új otthonba költözött, mely 

évek során csinosodott, ’38-ban világos, természetesszínű tölgyfaburkolatot kapott. Otthonunk gyűlésteremből 

(52 m2), műhelyből, raktárhelyiségből és a rádiós-szobából állt. A gyűlésteremben kialakított „őrsi-sarkok”-

ban egyszerre több őrsi gyűlést is tarthattak.  

A csapatzászló számára üveggel borított tartó-keret ké-

szült. Az otthonba belépő a zászlónkat mindig „Jó munkát!”-

tal köszöntötte. 

Sokat áldoztak csapatkönyvtár fejlesztésére, melynek 

többszáz-kötete főleg a cserkész élettel, a különpróbák leté-

telét elősegítő szakkönyvekkel, sokféle folyóirattal állt a fiú 

rendelkezésére. (Érdemes felsorolni az előfizetett folyóira-

tok gazdag választékát: Magyar Cserkész, Vezetők Lapja, 

Fiatal Magyarság, Zászlónk, Szebb Jövőt, Ifjú Repülő, Ka-

tonai Szemle, Magyar Föld, Nova Claravallis, Új Élet, Rádió 

Technika, Búvár, Foto-élet, Országépítés, Diárium, Diák-

kaptár stb.) 

Új otthonunkat a fiúk magukénak érezték; olvasni, ját-

szani, énekelni többször bejöttek. Dolgoztak a gyalupad mel-

lett is, készítettek repülőgép-modelleket, öntöttek gipszet, 

ólomkatonát, faragtak, kezelték a villamos forrasztópákát és 

a többi szerszámot is. 
 

Kirándulások, felvonulások 

Az őrsi- és a rajkirándulásokon az Bükk Eger-környéki tájait keresték fel. Kerékpáros őrseink a város 

közeli vidékekre, községekbe, Kálba, Sírokra és Mezőkövesdre, néha egészen Lillafüredig is elportyáztak. 

Őrsi sarok 
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1938. dec. 4–6-a között csapa-

tunkból 26-an vettek részt az egri és 

nyíregyházi cserkészek kirándulásán 

a visszatért Felvidékre, ahová a Ma-

gyar Cserkészszövetség küldötte el 

csapatait, hogy a fölszabadult részek 

cserkészeivel és cserkészintézménye-

ivel fölvegyék a kapcsolatot. Ung-

várt, Dobó István hazájának vidékét 

keresték fel, parancsnokuk Palos Ber-

nardin dr. igazgató volt. (Dr. Ágoston 

Julián cikke az EGER újság dec. 11., 15., 

18. és 24-i számaiban.) 

Egerben, sok városhoz hasonlóan, 

„ereklyés” országzászlót állítottak 

1936-ban a Hatvani-kapu téren – alap-

jainál a történelmi Magyarország terü-

letéről összegyűjtött földet helyeztek 

el. 1936–1943 között a tavaszi vasár-

napokon az országzászlónál díszőrsé-

get álltak az egri cserkészcsapatok, 

köztük a Koháry cserkészek is. A déli 

„zenés őrségváltásra” a csapat teljes 

létszámmal vonult fel gimnáziumból a 

Széchenyi utcán át az iskola fúvós-zenekara kíséretében. Az őrségváltás után a zenekar térzenét is adott. 

Díszőrséget adtak halottak napjának vigiliáján a temetőben intézetünk elhunyt tanárainak és jótevőinek 

sírjánál, templomunkban nagypénteken és nagyszombaton a szentsírnál is.  

Zárt kötelékben vonult ki a csapat a május utolsó – hősök – vasárnapján a 60-as hősi emlékműhöz.  

Koháryak rendszeresen részt vettek a az egri cserkészcsapatok őrsi akadályversenyein. 
 

Rendezvények, ünnepek 

Mikulás-est a hagyományos ünnepeinkhez tartozott december elején, egyik „várva-várt szenzációja” volt 

a ’30-as évek derekáig Kalovits Alajos dr. csapattisztünk tréfás verse a nyári táborokról. Későbbi időkben 

Mikulás teáról olvashatunk. Egy alkalommal előadták Varga Bennó tanár úr egyik cserkészszíndarabját. Így 

volt ez a háború után is, már 1946-ban rendeztek Mikulás-estet és tábori beszámolót tartottak.  

Tábortüzet Szent György tiszteletére minden év ápr. 24-én gyújtottak, itt szavalatok és énekek keretében 

egy cserkésztiszt-tanárunk – dr. Palos Bernardin, Tobákos Kilit, dr. Pataki Vidor – méltatta a nap jelentőségét. 

A háború után, már 1945 tavaszán, ápr. 29-én is megtartották a hagyományos Szent György-tábortüzet.  

Fogadalomtétel 

Ünnepélyes keretek között – az intézet fúvós zenekarának közreműködésével Rássy Paulin tanár úr veze-

tésével nagyudvaron – zajlott le minden év tavaszán, május-június hóban az újonc cserkészek fogadalomtétele. 

Cserkésznek II. osztályos –12 éves – korban lehetet jelentkezni a tanév kezdetén. 

Az évek során felavatottak számát az alábbi táblázatban láthatjuk.  

+ jel utáni adatok a felavatott legénycserkészekre (VI.–VII. oszt diákok) vonatkoznak. 

 

1934 ’35 ’36 ’37 ’38 ’39 ’40 ’41 ’42 ’43 ’44 

  40 29 30 27 23 21 21+10  30+24 15+33 74 45 

 

Fogadalom tételnél jelen volt a teljes cserkészcsapat is. Egy-két alkalommal – 1939-ben Endrédy Vendel 

apátúr, 1940-ben dr. Papp Antal a Cserkészszövetség elnöke végezte az avatást. 

1944-ben az iskolaév hirtelen lezárulása megakadályozta, hogy a cserkészfogadalmat ünnepélyesen ren-

dezzék meg. A tanév utolsó napján, március 31-én, a cserkészotthonban egyszerű keretek közt vette ki a csapat 

parancsnoka a jelöltektől cserkészfogadalmat. 

Háború utáni Évkönyvekben olvashatjuk: 1946 máj. 19-én, 1947-ben jún. 8-án volt a fogadalomtétel. 
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Bábszínházát állítottak fel 14 „színésszel” 1943 tavaszán, Keszthelyi Ferenc VI. oszt. cserkészünknek ve-

zetésével. Különösen osztálytársai vettek benne részt osztályfőnökük, Varga Bennó tanár úr segítő megértésé-

nek támogatásával. Összeköttetésben álltak vitéz Bodor Aladárral, a bábszínház mesterével és a bábfejek ké-

szítőjével. Tőle és a Cserkészboltból összesen 40 bábfejet szereztek be. 1943/44 iskolaév folyamán összesen 

20 előadást tartottak. Legnagyobb-szabású előadás a „János vitéz” volt, Keszthelyi Ferenc átdolgozásában és 

dr. Révész Amadé zenéjével. A díszleteket Pál Miklós festette, a zenekart Szelényi János tanította be. Külön 

előadásokat tartottak az egyes iskolák számára, vendégszerepeltek a Lajosvárosban, a Kaszinóban az egyház-

községi előadássorozatban, a szerviták egyházközségének előadásán. 

Az EGER újság 1944. október 11-i (!) számában olvashatjuk, hogy az 1944/45. tanév kezdetén „…meg-

kezdte munkáját a Koháry bábszínház Ferenczy Csaba cserkészparancsnok, ciszt. r. tanár vezetésével. Egészen 

újszerű és különleges furulyazenekar szolgáltatja ezentúl a zenét darabjaihoz. 1944 októberében a tanítás a 

Líceumban folyt (az iskolában német altisztképző működött). 1944. nov. 30-án foglalták el Egert az orosz 

csapatok… A továbbiakról már nem találtuk feljegyzéseket, sem az Évkönyveinkben, sem a helyi újságban  
 

Legénycserkészek 

csoportja azzal a céllal jött létre, hogy programot nyújtson a cserkészet elsődleges korosztályából kinőtt fiata-

loknak. A 30-as évek végén alakult meg a VI.-os diákokból az első „rover-őrs” – ahogy akkoriban nevezték. 
 

 

                          Az első „rover-őrs” naplójából (Szőllősy László lánya, Horváthné Zsuzsa őrzi) 

 

1941-től minden évben 15–25 legénycserkész tett fogadalmat. Vezetőjük dr. Ágoston Julián volt. A le-

gényraj elsősorban magyarságproblémákkal és vezetőneveléssel foglalkozott, csatlakoztak regös cserkész 

mozgalomhoz is. 

1941 októberében 3 legény-őrs indult az országos falukutató kerékpáros portyázásra, egy őrs Sirokra ment, 

kettő Ujlőrincfalvára, Poroszló közelében. Közelebbi kapcsolatba kerültek a falu népével tábortüzet tartottak, 

tanítottak és tanultak énekeket, játszottak a falu gyermekeivel. Mindennél többet mond az újlőrincfalvaiak 

búcsúja cserkészeinktől, amikor a falu apraja-nagyja kikísérte felvirágozott vendégeiket a falu végéig… 

1942 kora nyarán. a második országos kerékpáros portyázáson június 4-én a jól ismert Tard községet láto-

gatta meg két őrsük. 

1943 május 1-jén és 2-án részt vettek a Teleki Pál emlékére rendezett országos falukutató portyázáson. 

Egerszólát községben gyűjtöttek néprajzi adatokat és rendeztek regös tábortüzet a falunak. Júniusban a Bükk-

ben regös mozgótáborban volt 19 fős legénycserkész-raj Ágoston Julián vezetésével, felkeresve a kis hegyi 

falvakat. 
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Őrsvezetőképzés 
Az őrsök vezetését erre kiképzett diákok látták el, akiknek már a ’20-as évektől szerveztek őrsvezetői tanfo-

lyamokat, majd kialakult az 4–5 napos, általában a húsvéti szünidőben (virágvasárnap 
előtti szombat délutántól nagycsütörtök délig) tartott őrsvezető-képző táborok rendszere. 
Eleinte 1927-től a budapesti Hárshegyi cserkészparkban rendezték ezeket, ahová a Ko-
háry csapat is minden évben elküldte 5–10 cserkészét. A kiképzést a HÖK (Hárshegyi 
Őrsvezetők Köre) cserkészei végezték. Később az ország több részén is rendeztek kikép-
zőtáborokat.  

 1940 tavaszától az egri bervavölgyi cserkészparkban is rendeztek őrsvezető-képző tá-
borokat. Az egri HÖKK (Honvédcserkész Őrsvezetők Kiképző Kara – a rövidített elneve-
zés új tartalma) első gárdája majdnem teljesen csapatunk tagjaiból alakult, húsvétkor őrs-
vezetőképző tábor, pünkösdkor egy háromnapos tisztjelöltképző tábor kiképzését látták el. 
Az egri HÖKK-ben csapatunk 23 tagja szerepelt. A HÖKK, majd új elnevezéssel OVT 
(Országos Vezetőképző Törzs) egri rajának parancsnoka dr. Palos Bernardin cserkész 
törzstiszt, iskolánk igazgatója volt.  

1943 tavaszán a megnagyobbodott ország 10 városban volt őrsvezetőképző tábor, ahol 
3243 őrsvezető – a Bervában 232 fő – nyert kiképzést.  

 

A „honvédcserkész” 
Trianoni békediktátum értelmében nem lehetett sorállományú, képzett hadserege Magyarországnak. Az 

általános hadkötelezettséget megtiltották. 1921. évi LIII. törvény a testnevelésről annak érdekében született, 
hogy többek között a katonai előképzést is biztosítsa. Előírta, hogy az iskolát elhagyó ifjúság 21. életévének 
betöltéséig a kötelezően vegyen részt „a testi és szellemi nevelésben” a levente-mozgalom kereti között. 

Mindezeket az 1939. II. ún. honvédelmi törvény már a középiskolák tanulóira is kötelezővé tette. 
1939/40 tanévtől az iskolai órarendben beillesztették a „levente-foglalkozásokat”, általában altiszti rend-

fokozattal rendelkező katonák kezdték el a „kiképzést”. Mint a korabeli értesítőnkben olvashatjuk: „a levente-
képzésnek ez a módja, gátolta az iskola életét…  mind az iskolai nevelés, mind pedig a valóban eredményes 
leventeképzés érdekében kívánatos lenne megfontolás tárgyává tenni ez ügyben az eddigi gyakorlatot”. 

A feladatot a kiképző őrmesterektől az iskola saját nevelői, elsősorban cserkészvezetői gyakorlattal ren-
delkező tanárai vették át és a leventeképzésben a cserkészet gyakorlott kiképző-gárdája (HÖKK, majd OVT) 
is egyre nagyobb szerepet vállalt.  

A háborús időkben adódó feladatok szintén a két szervezet egybehangolását igényelték: légvédelmi ké-
szültség idején fehér karszalagos cserkészeink figyelő-szolgálatot teljesítettek éjjel-nappal a székesegyház és 
a minorita templom tornyában, ezenkívül kárbecslő, riasztó és küldönc-szolgálatot teljesítettünk. 

Ez az átfedés a két szervezet között fennált, de a lényeges különbség megmaradt. Ellentétben a levente-
mozgalommal a cserkészet önkéntes társadalmi szervezkedés, a nemzetközi mozgalom része, s ahogy azt az 
Értesítőben olvashatjuk: „A leventemunkában cserkészlélekkel veszünk részt, a lelkiismeretesség és felelősség-
érzet vezetett bennünket.” 

Már 1943 folyamán volt érezhető az a vélemény, hogy a cserkészet visszatérhetett eredeti céljainak inten-
zívebb megvalósításához: a lelkiség elmélyítése, vallásosság, a tiszta, derűs, őszinte lélek kiművelése, az ön-
ként vállalt munka, a kötelesség keresése, a segítés, az önzetlenség, a közösségérzet fejlesztése. És kereshetett 
újabb célokat: vezetőnevelés, cserkészgondolkodásunk elhintése a társadalom rétegeiben, a néphagyományok 
fölkutatása és a nemzeti műveltség alapjaivá tétele. De közbejött 1944. március 19-e, majd a szovjet-orosz 
megszállás… 

 

A nyári táborok 
Megjött már a fecskemadár, fészket rakott nálunk. 
Hívogat már a napsugár, nagy táborba vágyunk. 
Virág nyílik a hegyoldalon, nincs szebb annál semmi. 
Harsog a kürtszó, cserkészpajtás, táborba kell menni. 

A dzsembori éve után is minden nyáron szerveztek nyári táborokat 1948-ig, sőt még azon túl is. 
Kivétel 1944 és 1945 (?) esztendő volt.  
A nyári táborokról az Értesítőkben-Évkönyvekben részletes leírást olvashatunk.  
 
1934-ben a határmenti Nagybózsva (ma Bózsva) község közelében táborozott június 26-tól három hétig 

50 cserkész, hét őrsbe osztva öt cserkésztiszt vezetésével. Megtekintették Füzér és Regéc várát, az alsókékedi 
fürdőt, a hollóházai porcelángyárat stb.  

Hárslevél, az őrsvezető tá-

bort végzettek viselhették 
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1935-ben a kéthetes nyári nagytáboron június18-a és július 2-a között a szilvásváradi Szalajka völgyben 
50 cserkész hét őrsbe osztva vett részt, öt cserkésztiszt vezetésével. Többszöri kiránduláson megnézték a Bükk 
rejtett szépségeit, az ősember barlangját, Gerennavárat, Őserdőt, Istállóskő és az Elza-lak környékét. 

Ez év nyarán július 11. és július 25. között a lengyel cserkészszövetség meghívására 400 magyar cserkész 
vett részt a lengyel cserkészszövetség 25 éves fennállásának jubileumi táborában Varsótól 132 kilométerre 
fekvő spalai táborban, Az egri csapatokat 25 cserkész képviselte, köztük a 213. sz.Koháry csapat négy tisztje 
és 13 cserkésze. (Mindezekről dr. Tóth Ferenc, csapatunk cserkésztisztje számolt be a 1935. július 21-i Eger–
Gyöngyösi Újságban. 

1936. június 26-tól július 10-ig a borsod megyei Sály melletti Latorúti-vizfő-nél ütött tábort a Koháry 
csapat. Kirándulásokon meglátogatták Leányvár, Nagysomtető, Odorvár és Kácsfürdő környékét, két őrs járt 
a 20 km-re fekvő Lillafüreden, egy őrs pedig kétnapos túrán Bánkúton és Szentlélek-tetőn is megfordult. 

1937-ben a nyári táborát a felsőtárkányi érseki uradalmi erdőségben rendezte meg a csapat, ahol három 
cserkésztiszt – Pataki Vidor dr., Ócsvár Géza, Székely Artúr – vezetésével táboroztak két hétig.  

Ez a tábor az egri cserkészcsapatok történelmi táborainak sorába tartozott. A történtekről az EGER újság 
számolt be: „Június 26–27-én szombat-vasárnapon az egri cserkészcsapatok a bervai cserkészparkban – a jel-
képes egri várban – megjátszották az 1552. évi ostromot. Szombat délután keltek fel a török hadai – 213. sz. 
Koháryak, 294. sz. Eszterházyak, a 760. sz. Pyrkerek és egy 212. sz. Bornemissza-raj, rajtuk kívül még szegedi, 
borsodnádasdi, a somsályi, győri cserkészek – Ali (dr. Lénárt János) és Achmed (dr. Pataki Vidor) vezérleté-
vel, hogy a védőktől – a 154. sz. Dobó István, a 212. sz. Bornemissza Gergely, a 765. sz. Bolyky Tamás csa-
patok cserkészeitől – elfoglalják a várnak jelzett hegytetőt. Vasárnap megdördült a Bornemisszák ágyúja s az 
ozmán had törülköző-turbánban, fakult bosnyák sapkákban, lófarkas zászlóval rázúdult a várra és kisded né-
pére. Vad küzdelem kezdődött s a vérvörösen kelő nap első sugara a lófarkos zászlóra esett, amely diadalmasan 
lobogott a vár ormán. Eger elesett, s ezzel véget ért a csata. Az ellenség jóbarát lett…” 

A tábor többi részében kirándulásokkal, próbázásokkal és a tábori munkák végzésével gyakorolták magu-
kat cserkészeink az ügyességekben. 

1938-ban nyáron kétfelé táboroztunk. A csapat egyik része Tóth János dr. parancsnok vezetésével jún. 20. 
és 25. között mozgótábárt rendezett a Bükkön keresztül Szarvaskő, Szalajkavölgy, Bánkút, Szentlélek, Lilla-
füred, Újhuta, Cserépfalu, Bükkzsérc, Síkfőkút, Eger útiránnyal. 

A csapat másik része Wáger Atanáz csapattiszt vezetésével 2 hetes állótáborba szállt Bakonykoppány –Hu-
szárokelőpuszta közelében a Gerence völgyében, jún. 20. és júl. 6. között. Alaposan bejárták a Bakonyt, egy 
kétnapos kirándulás keretében Zircen is jártak. Budapesten kétszer is tettek egy-egy sétát, Székesfehérvárott és 
Veszprémben egy-egy napot töltöttek, megnézték Pápát, visszafelé pedig Pannonhalmát és Győrt. 

1939-ben a rozsnyói hegyek közt szálltunk tá-
borba Lucska községtől délre, a 750 m magasban 
levő Álom-tó partján, a felszabadult Felvidéken 
(1938. nov. 2-i, az ún. első bécsi döntés alapján 
északi határaink melletti magyarlakta területek – 12 
ezer km²; 870 ezer fős lakossággal, 86,5%-a magyar 
– visszakerültek az anyaországhoz). A tábor utazás-
sal együtt 1939. június 26-tól július 12-ig tartott. Tá-
borunk környékéről egyik oldalon a szádalmási völ-
gyön láthattunk végig Torna váráig, a másik oldalon 
a dernői völgyön egész Krasznahorkáig. Táborozá-
sunkkal kapcsolatban ellátogattunk még Losoncra, 
Fülekre, Rimaszombatba, Rozsnyóra, Krasznahor-
kára, a szádelői völgybe és Kassára. 

1940-ben a nyári táborunk mindjárt az iskolaév 
befejezése után a kárpátaljai Polenától északra levő Aklos község határában volt 70 fővel. „Megismertük és 
megszerettük ennek a vidéknek népét is, a ruténokat. Egy rutén cserkész, Ilyás Mihály öv., táborunk meghívott 
vendége volt. A Kárpátok szépségein kívül megismertük még Miskolcot és Ungvárt.” Az igen feszült magyar-
román helyzet miatt korábban tért haza a csapat.  

Az 1941. évi nyári táborunkat is háborús események zavarták meg. A csapat egyik részével álló, másik 
részével mozgó tábort terveztünk Erdélybe. A vasúti kedvezmények megszűnése miatt a Mátrában kerestünk 
tábort. Utolsó pillanatban azonban éppen cserkészeinket hívták be légoltalmi szolgálatra. A tábor lehetetlennek 
látszott, és az élelmezés nehézségei miatt mindenki lebeszélni igyekezett a táborozásról. A tábort mégis 

Lucskai tábor 1939-ben 
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megrendeztük: „Csak azért is!” Egertől 12 km-re Felsőtárkány határában a Varróháztól keletre húzódó kis 
Egeres-völgyben vertünk tábort 1941. június 26-tól július 10-ig. Ez „légoltalmi” tábor volt. Ugyanakkor, ami-
kor Kassát bombázták és az ország sok városában meg-megszólaltak a szirénák, a mi táborunkban is légoltal-
mat gyakoroltunk. A tábort a tisztást körülvevő erdőben építettük föl, minden repülőgép megjelenésére légol-
talmi riadó volt, lámpát a tábor egész ideje alatt nem gyújtottunk, „tábortüzet” is tűz nélkül rendeztünk. Cser-
készeink innen jártak be Egerbe kerékpáron vagy gyalog nappali vagy éjjeli szolgálatra. A táborból több ki-
rándulást tettünk a Bükknek Egertől messzebb eső részeibe.  

1942. július 1-je és 14-e között két hétre a szentgotthárdi apátsági birtok talapatkai völgyében 400 cserkész, 
a Rend öt gimnáziumának és a ciszterci klerikusok csapatai vertek sátort. Evvel a közös táborral ünnepelték 
meg ciszterci gimnáziumaink cserkészei a Rend magyarországi letelepedésének 800. évfordulóját. Az első öt 
nap „A Magyar Ciszterci Leventecsapatok Zrínyi Miklós Leventetábora” felírást viselte, a többi pedig a „Ma-
gyar Ciszterci Cserkészcsapatok III. Béla Nagytábora” címet. Az egriek 213. sz. Koháry István cserkészcsa-
pata 70 fős volt. 

Kimagasló események voltak Vendel apátúr, kisbarnaki Farkas Ferenc főcserkész úr, Grősz József szom-
bathelyi püspök úr látogatásai, a nagyarányú hadijáték, a rábakethelyi és szentgotthárdi hősi emlékművek meg-
koszorúzása, apáti nagymise közös szentáldozással, sport- és akadályversenyek. Az egész tábor megszervezé-
sének nagyobb része csapatunk munkája volt, amennyiben a tábor parancsnoka dr. Palos Bernardin, intézetünk 
igazgatója volt és a tábor közös feladatainak ellátására 12 legjobb fiúvezetőnket adtuk a tábori törzsbe. 

Iskolánk volt legtávolabb a tábor színhelyétől. Az út oda-vissza közel 900 km volt, melyet több napon át 
tettük meg a „G” típusú tehervagonokban, mindig a menetrendszerű személyvonathoz csatolva. „A táborba uta-
zásunk alkalmával útba ejtettük és megtekintettük Budapesten az országházat, továbbá Székesfehérvár, Vesz-
prém, Celldömölk és Pápa ősi városait. Elzarándokoltunk a Rend anyamonostorába Zircre. … A táborból való 
visszautazás alkalmával Szentgotthárdot, Szombathelyt és futólag Győr városát tekintettük meg.” 

1943. év nyarán 3 táborba szállt csapatunk. 

A Zrínyi-raj dr. Ágoston Julián vezetésével regös mozgótáborba volt a Bükkben 19-es létszámmal június 
15-étől június 27-ig. „Felkeresték a kis hegyi falvakban élő népet, hogy nekik egy-egy vidám órát szerezzenek, 
dalait és sajátos népszokásait eltanulva, elültesse bennük a magyar cserkészszellemet”. 

Az útvonal: Garadna-völgy, Ómassa, Mályinka, Tardona, Dédes – itt úrnapi körmenet – Szilvásvárad, ta-
lálkozás budai ciszterci cserkészekkel, egy napig együtt táboroztak. Bélapátfalva! Újra találkozás, mégpedig 
egri teológus cserkésztestvéreinkkel. Utolsó állomás a „Telekessy“-menedékház, Mónosbél előtt. (A mozgó-
táborról Julián atya hangulatos beszámolója olvasható EGER újság 1943. július 10- és 12-i számában)  

A Széchenyi-raj – csupa első táborozó – dr. Lékai Lajos vezetésével Szögliget mellett, Szádvár romjainak 
tövében táborozott június 15-től június 28-ig. A parancsnok segítségére volt Kelecsényi Ákos, ciszterci tanár-
jelölt. A kéthetes programból jutott idő hosszabb kirándulásra is: a szilícei fennsíkon keresztül kétnapos gya-
logtúrában Krasznahorkát, Rozsnyó városát és a szilicei jégbarlangot látogatta meg a raj. 

A Teleki-raj Vajk Atanázzal, a csapat parancsnokával Tiszafüreden táborozott, június 30-tól július 14-ig, 
Tiszai táborunk célja az volt, hogy megismertesse az egri fiúkat a vízi élettel és felfedeztesse velük a Tiszát. 
„Cserkészeink előtt a tiszai táborban eddig ismeretlen világ tárult fel, a Tisza világa és az evezés nagyszerű 
férfias sportja. Eveztünk ladikban, kajakban és gurulóüléses túracsónakban.” 

1944-ben a korai iskolabefejezés és háborús helyzet miatt nem szerveztek nyári táborozást. 

A háború utáni Évkönyvekben a 213-as cserkészekről csak néhány sort olvashatunk, nem említik a nyári 

táborokat. Újságunkban régebben közöltünk beszámolókat az 1945 utáni táborokról. 1947 nyarán Pásztó mel-

letti Ecsegen, a Bézma hegy lábánál voltak a csapat fiatalabbjai Hervay Levente 

vezetésével – erről Bogdán Kálmán számolt be. 1948 júliusában a Felsőtárkány 

melletti Samassa-háznál ütöttek tábort Vajk Atanáz vezetésével – erről dr. Renn 

Oszkár részletes naplóját olvashattuk.  
* * * 

 
 

Szellő zúg távol, alszik a tábor. 

Alszik a tábor, csak a tűz lángol. 

Rakd meg, rakd meg, cserkészpajtás, azt a tüzet, 

Isten tudja, mikor látunk megint ilyet  

 
 
 

Összeállította: 
aki 1938. május 1-jén 

 tett fogadalmat  

 
 

____________________ 
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EGY KISCSERKÉSZ EMLÉKEZIK... 
Egy sátoros éjszaka emlékei 

 

1946 júniusa végén Hervay Levente atya vezetés-
ével a Bükk lábához indultunk éjszakai próbázásra. 
Két őrs nem teljes létszámából állt az „egység”, a mi 
Keselyű őrsünkéből és a Turul őrs egy részéből.  A 
tábor helyét a Szalajka völgyi Szikla forrásnál jelölte 
ki vezetőnk. 

Mielőtt bemeneteltünk volna a völgybe, engedélyt 
kellett kérnünk a Pallavicini 
kastélyban. A Bükk nagy része 
ugyanis az őrgrófi család tulaj-
dona volt. A család megbí-
zottja, egy állami tisztviselő in-
tézte a család ügyeit. Az intéző 
egyetértett a kijelölt táborhely-
lyel. Felhívta figyelmünket 
arra, hogy a szovjet tűzszeré-
szek már aknamentesítették a 
völgyet, így kiadhatja az enge-
délyt.  

Ne feledjük, a háború ha-
zánk területén csak egy éve fe-
jeződött be. A Bükk lábánál és 
a hegybe vezető utak mentén 
heves harcok folytak, tanúsít-
hatták ezt a katonasírok, me-
lyek abban az időben mindenhol láthatók voltak. Né-
met és magyar katonák sírjai. Az oroszok ekkorra 
már összegyűjtötték elesettjeiket. A vesztesek sírjá-
val meg csak a közeli falvak népe törődött, friss me-
zei virágokkal. 

A Szikla forrással szemben egy kis tó tükrözte a 
napfényt a hatalmas fák között. A tóban picike sziget 
szerénykedett, közepében hatalmas fűzfával. Három 
kidöntött fatörzsön mehettünk be a szigetre. Ott lesz a 
táborunk, – mondta Levente atya. – A fűzfa előtt fél-
kört alkot az öt sátor, a kör közepén lesz a tábortűz. 

Amikor ráléptünk a szigetre, rémülten vettük 
észre, hogy a fűzfa alatt egy német katona sírja húzó-
dik meg csendben. Hevenyészett fakereszt, 
rászögelve egy fémlemez darab, abba karcolták bele 
bajtársai az elesett nevét, rangját, számát. A kereszt 
tetején rohamsisak, repesz ütötte lyukkal. 

Levente atya tudott a sírról. 
– Ne feledjétek, ő is hazánkért halt hősi halált. Ő 

már nem bánt senkit, – igazított el mindannyiunkat 
Levente atya. Több szó nem esett a sírról.  

A sátrak felállításához azonnal nekiláttunk. A mai 
fiatal cserkészek talán elképzelni sem tudják, milyen 
ősi módszerekkel éltünk akkoriban. A sátrak ponyvá-
ból készültek, aljuk nem volt. A „műanyag” kifejezés 
nem létezett, mert maga a műanyag sem volt. Háló-
zsák és polifoam derékalj? Kutyafüle! A közeli bükk 

és cserfák lehullott levelét szedtük össze lópokró-
cokba. Nagy, nehéz szürke pokrócokkal takaróztunk. 
A legtöbbjük a sok használattól inkább már szúnyog-
hálóra hasonlított. Elképzelhető, milyen „meleget” ad-
hattak éjszaka. Sátorrudat az erdőben kellett vágni, rá-
adásul minden sátorhoz egy helyett hármat, mert a na-
gyobb férőhely érdekében nem belülre került a sátor-

rúd, hanem kívülre, de így meg 
legkevesebb három kellett egy 
gúlasátorhoz.  

Elég későre járt, mire ebé-
delhettünk. Az ebéd utáni húsz 
perc csupán izmaink pihenője 
volt, de nem az agyunké. Talá-
lós kérdések, fejtörők megfej-
tése, tréfás versek kitalálásának 
gyakorlását jelentette. Az ebéd 
vagy másféle étkezés nem te-
heti „harcképtelenné” az em-
bert, így vélte Levente atya. Az 
agytorna után tűzifa gyűjtésre 
került sor. Nem volt szabad mé-
lyen bemenni az erdőbe és jól 
meg kellett nézni, hová lépünk. 
Ha bármilyen idegen tárgyat 

láttunk volna meg, azonnal riasztani kellett volna a 
többieket. 

Hamar elszaladt az idő és feltűnően besötétedett 
estére. Az őrsvezetők és az atya gyakran nézegettek 
az égre. Sült szalonnát ettünk vacsorára, melyet a tá-
bortűzön készítettünk el. Vacsora után mindenki elő-
készítette fekhelyét és felvette alvó ruháját, amit ma-
napság tréningruhának, szabadidő ruhának neveznek, 
ám akkoriban egyszerűen mackó ruhának hívtuk. 
Mackó alsó, mackó felső.  

A tűz mellett üldögélve énekelgettünk, tréfálkoz-
tunk és el kellett mondanunk, mi a teendő a sátrak 
körül vihar esetén. Akkor még nem jöttünk rá, miért 
kell erre emlékeznünk.  

Ének közben egy-egy fuvallat rezegtette meg a 
fák lombjait. Feltűnően csend volt, csak akkor vettük 
észre, hogy a békák már jó ideje befejezték esti hang-
versenyüket, melyre egész délután gyakoroltak. Tá-
voli dörgés hangját hozta a szél. Mivel „háborús gye-
rekek” voltunk, szinte mindegyikünknek az a tűzér-
ségi párbaj jutott eszünkbe, amelyet Eger és környéke 
elfoglalásakor a német és az orosz csapatok vívtak 
napokig. Most az égi tűzérség lövöldözött egyre kö-
zelebb, mi meg azt reméltük, nem mi leszünk a cél-
pont.  

– Viharkabátokat, elemlámpákat, őrsi viharlámpát 
előkészíteni, – adta ki Levente atya a parancsot. – Az 

Részlet az őrsi naplóból 
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őrsvezetők ellenőrizzék a cövekeket, rudakat és az ár-
kokat! 

Bizony, az akkori sátrak körül vízelvezető ügyes 
kis árkokat is kellett ásni.  Lehetőleg olyanokat, me-
lyek az esővizet el- és nem bevezetik a sátorba. Nagy 
körültekintést igényelt a megtervezésük.  

Mire mindez megtörtént, 
már csepegett is az eső. Még 
annyi időnk volt a megázásig, 
hogy elénekeljük az esti imát. 
Ima után az őrsvezetők újra tu-
datosították az őrség beosztási 
rendet, melyet még délután állí-
tottak össze és közöltek az őr-
ködő párokkal.  

Mire befűztük a sátor bej-
áratokat (Zipzár? Szúnyog-
háló? Kutyafüle!), már zuho-
gott az eső, feltűnően nagyokat 
koppanva a sátorponyván. Jég-
eső – szólalt meg őrsvezetőnk. 
– Ne féljetek, hamar eláll! 

Iszonyú erővel csaptak le a 
villámok a közelben. A légnyo-
más erősen megrángatta a sát-
rakat. Akik már elaludtak, most 
felriadtak. Valaki felsírt félel-
mében, a többiek megnyugtatták. Ettől kezdve senki 
nem aludt. Tíz évesek voltunk. Csak az őrsvezetők és 
Levente atya voltak idősebbek.  

Lassan távolodott a villámcsapkodás, de az eső 
nem akart szűnni. Jég már nem esett, de víz annál in-
kább. Nagyon álmos kezdtem lenni, a sátor-társaim 
is. Hallottam, hogy az atya csendben odaszól az egyik 
őrsvezetőnek: fél óra múlva éjfél.  

Arra ébredtem fel, hogy valaki rángatja a takaró-
mat: őrségváltás! Egy óra! Vesd le a mackó felsődet 
és hagyd a sátorban. Ha átázik a viharkabátod, ma-
radjon egy száraz darabod! 

Tehát csak másfél órát aludtam. Még amikor ki-
másztam a sátorból, akkor sem tudtam, hol vagyok, 
kik vannak körülöttem. A másik sátorból akkor má-
szott ki őrködő párom, Gál Tibi (Dr. Gál Tibor, aki-
ből kitűnő orvos lett, most is Egerben él.) A lehető 
legrosszabb őrséget fogtuk ki, éjjel egytől háromig. 
Ez még egy szép, csillagfényes éjszakán is nehéz, 
nem egy esős, égiháborús éjjelen. Az eső még mindig 
esett, már azzá a csendes, de jól áztató esővé szelí-
dült. Nem sokáig volt szelíd. Talán fél óra sem telhe-
tett el, amikor a szél újra feltámadt, az eső zuhogni 
kezdett, majd a villámok is visszatértek. Úgy tűnt, na-
gyon tetszett nekik ez a táj, így aztán tettek egy kört 
és visszatértek nagy tűzijátékkal. 

Átvettük az őrséget, körbejártuk a szigetet. Keveset 
világítottunk az elemlámpával, nehogy kimerüljön az 
elem. Az egyik villámcsapásnál hirtelen észre vettük a 

katonasírt, melyről már elfelejtkeztünk. Több sem kel-
lett nekünk ez után. Be is álltunk a fűzfa alá, szorosan 
a fa törzséhez és időnként a sírra világítottunk. Az eső-
ben a rohamsisak kísértetiesen csillogott, villámláskor 
meg mintha billegett volna a kereszt tetején. A villá-
mok rémisztő fényjátékot űztek a sziklákon, fákon. 

Minden imbolyogni látszott. A 
sziklafalból zuhogó vízesésként 
tört elő a forrás vize, melyet ér-
kezésünkkor percekig csodál-
tunk. Most özönvízzel fenyege-
tett hol hideg kék, hol meg tűz-
vörös zuhatagával, attól füg-
gően, hogy távolabb vagy köze-
lebb csapott le egy-egy villám.  

Nem tudtuk, mennyi időt őr-
ködtünk. Órája egyik tízéves-
nek sem volt abban az időben. 
Levente atyának volt zsebórája, 
meg az egyik őrsvezetőnek egy 
rugós karórája. Mindkét órát 
esténként fel kellett húzni.  

Az egyik sírra világításkor 
úgy tűnt, mintha megmozdult 
volna az egész sírhant. 

– Te, ez előjön a sírból, – ré-
mült meg barátom. Bennem is 

megrekedt a levegő. Végre szuszogva szólaltam meg: 
Azt hiszi, hogy még mindig a háborúban van és a 
tűzérség felköltötte! Szóljunk Levente atyának? A 
sátrában ég a viharlámpa.  

– Nézzük meg a sírt közelebbről, mert a sisak már 
nem a kereszten van, hanem fej magasságban! – sut-
togta társam.  

– Most akarsz odamenni, amikor már teljesen ki-
jött a sírból? Inkább bújjunk jobban a fa mögé és les-
sük ki a másik oldalon – suttogtam rémülten.  

Hatalmas villámlás könyörült meg rajtunk. A ro-
hamsisak óriásit fénylett, de a kereszten volt, a sírhant 
meg érintetlennek tűnt. Ám valami csillogott a szélén. 

Hosszas töprengés után úgy döntöttünk, odame-
gyünk. Végülis cserkészek vagyunk. A fűz ágai alól 
kibújtunk. Arra nem is gondoltunk, hogy a rengeteg 
villám egyike a hatalmas fába is csaphatott volna, hi-
szen egyedül állt a kis tó közepén.  

A sír szélén csillogó valamiről kiderült, hogy 
pénzérme, egy német 2 pfenniges. 1942-ben készült 
valamelyik pénzverdében. Simára fényezett alumí-
nium érme volt. 

– Mégis csak kijött és közben kiesett a zsebéből, 
– néztünk egymásra. – Különben hogy került ide 
most a pénz?  

(Évekkel később jöttünk rá, hogy valószínűleg 
azok zsebéből eshetett ki, akik eltemették szegényt. 
Az eső meg kimosta az éjjel, mert nem lehetett mé-
lyen a földben.) 

Részlet az őrsi naplóból 
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Vacogva vártuk az őrségváltást, viharkabátunk tel-
jesen átázott. A háborús évek alatt és még utána is csak 
úgy jutottunk szabványos cserkész viharkabáthoz, ha 
azt öreg cserkészek adták át a csapatoknak együttérzés-
ből vagy mert már kinőtték. Ilyen volt a mi kabátunk is, 
ki tudja, hányadikok voltunk, akik viseltük. Csoda-e, ha 
beáztak? 

Három órától nyolcig aludtunk, mint a bunda. Le-
vente atya ugyan fél hétre tervezte az ébresztőt, de 
látva mindannyiunk „nyúzottságát”, másfél órát enge-
délyezett. Szerintünk ő egy percet sem aludt az éjjel.  

Két hatalmas tüzet raktunk a vizes ruhák szárítá-
sához. Levente atya még eső előtt, de már dörgéskor 
tele rakta sátrát száraz tűzifával, annyira, hogy egész 
éjjel a tetején ült a halom fának. Megérte, mert a vi-
dáman pattogó tűz életet sugárzott mindenkibe.  

Sült szalonna, zabpehely, kétujjnyi csokoládé és 
tejeskávé képezte a mennyei reggelit. Csodálkoz-
tunk, honnan ez a rengeteg kincs. Kiderült, hogy 
nemrég kapott csapatunk hatalmas küldeményt a hol-
land cserkész szövetségtől. Rizst, húskonzerveket, 
sajtokat, kakaót, valódi kávét, sűrített tej konzerve-
ket.  

Kialvatlanságunk gyógyítására nekünk is köte-
lező volt meginni a tejjel hígított valódi kávét. Még 
évek múlva is úgy emlékeztünk, ez volt a legfino-
mabb ital, amit valaha ittunk.  

Reggeli után kutya világ kezdődött. A csuromvi-
zes sátrak lebontása, összehajtogatása. Az összehaj-
tott vizes sátrat közülünk senki sem tudta felemelni. 
Most vettük hasznukat a rudaknak. De jó volt, hogy 
négyszer három rúd állt rendelkezésre, mert egyedül 
csak az atya sátrához kellett egy rúd belülre. Így hát 
tizenhárom rudunk volt összesen. Az őrsvezetők és 
Levente atya két-két rúdhoz kötöztek minden sátrat, 
mintha tábori hordágy lenne. Ezt már négy fiú köny-
nyen vitte. Valójában minden sátrat a benne előzőleg 
alvók vittek.  

Csomagolás után kulacsok töltése történt, majd el-
indultunk, hogy egy dombtetőn át a bélapátfalvi cisz-
terci templomhoz menjünk. Alig indultunk el, kisü-
tött a nap, de olyan hőséggel, hogy az egész csoport: 
emberek, sátrak, hátizsákok elkezdtek gőzölögni. 
Elől ment Levente atya, iszonyatosan nagy hátizsák- 

jával, melynek tetejében még a vizes sátor is lógott. 
Valamelyikünk megjegyezte, szegény atya úgy néz 
ki, mint egy púpos teve a sivatagban. Csak kuncogni 
mertünk, nehogy el kelljen mondani, min derülünk.  

Amikor a templom látóterébe kerültünk, az atya 
megálljt parancsolt. Ruhánkat rendbe kellett tennünk, 
a bakancsokat megtisztítani a sártól, vizes fűcsomó-
val. Induláskor „rágyújtottunk” a Keselyű őrs ki- és 
bevonuló énekére. „Mert a cserkész rendezetten indul 
és érkezik, nem úgy, mint egy megvert hadsereg.” Ti-
zenhét szájból zengett az ének, mert Levente atya is 
torka szakadtából fújta a dalt: 

 

„Csíki Jankó, ne bízd el magadat, de bum! 
Hogy elloptad a verő malacot, de bum! 
Mert a malac meg talál nyikkanni, de 
Csí-csí-Csíkországot 
El kell hagyanod, de bum, bum, bum! 
 
Gyászba borult az egész Balatony, e, bum! 
Jön az ánglus a híres vasútony-e, bum! 
Százezernyi van a Vér mezején, e, 
Így hát rózsám tőled el- 
Válok én, e, bum, bum, bum!” 

 

A nagy dalolásra előjöttek a ciszterci atyák és a 
templomi teendőkben segítő falusiak. Nagy sikert 
arattunk! Ám lazítani még nem lehetett. A vizes sát-
rakat felállítottuk, köteleket húztunk ki a nedves ru-
hák további szárítására. Még a cipőinket is kitömtük 
szénával, amit a közeli boglyából adtak a falusiak. 
Amíg minden száradt, Levente atya misét mondott, 
melyen mindannyian mezítláb vettünk részt. Ebédet 
a vendéglátó plébánostól kaptunk, hatalmas adag 
bográcsban főtt paprikás krumplit kolbásszal. 

Ebéd után játszottunk és összeraktuk a puskapor 
szárazra változott ruhákat, sátrakat.  

A vonaton kiderült, hogy minden éjjeli őr páros 
hasonló rémes két órát élt át, mint mi ketten Gál Ti-
bivel. Levente atya elég keményen megszidott a szel-
lemekben való hitünk miatt.  

Azóta több évtized alatt még igen sok kemény vi-
hart éltem át a természetben, de ezt az elsőt mindig 
emlegetem. 

Dr. Husvéti Tibor, a Keselyű őrs krónikása 
 

             __________________ 
 
A cserkészet 1948-as betiltása után Húsvéti Tibor barátaival indián törzset alakítottak. 
Minden szabad idejüket az Eger környéki erdőkben (Eged, Várhegy, Tiba) töltötték, 
majd később az egész Bükk hegység lett „szent menedékük", ahol is a legrejtettebb 
zugokban táboroztak és igyekeztek indián hagyományok szerint élni. 

Ezek az élmények és több mint 40 év alatt mintegy 2000 könyv és tanulmány fel-
dolgozása alapján született meg a Tomi Haszka (Húsvéti Tibor): Sziu voltam c. könyve, 
melynek megjelent a II. kötete. A két könyv több mint 50 illusztrációja is zömmel a 
szerző saját keze munkája.        Kiadó: Konkrét Könyvek Kft. 2018. 
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Ciszterencia (Ciszterci + Konferencia) a ciszterci iskolák (Buda, Pécs, Székesfehérvár, Eger) öregdiák 

(alumni) szervezeteinek ún. ernyőszervezete. 2016 után most másodszorra Pécsett, 2019. március 9-én 

megrendezett tizenöt perces előadások sorozatából álló konferencián – a nap folyamán négyszázan láto-

gatták – tizenkét, saját területén kiemelkedő munkát végző egykori ciszterci diák osztotta meg gondolatait, 

köztük a Gárdonyi Géza ciszterci gimnáziumban 2010-ben érettségizett dr. Kiss Virág, aki Negyed pálfor-

dulat egy fehér köpenyben c. tartott előadást, s kérésünkre beszámolót küldött olvasóinknak. 

Ezúton is köszönjük közreműködését. 

 

Kedves Gárdonyisok! 
 

Örömmel tölt el, hogy én számolhatok be Nektek a 2019-ben megrendezett 

Ciszterenciáról. Én is egy Gárdonyis öregdiák vagyok, 2010-ben érettségiztem. 

Az életemet megváltoztatta, hogy édesanyám tanácsára az általános iskolát köve-

tően az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumot választottam középiskolai ta-

nulmányomhoz. Máig örömmel gondolok vissza az ott eltöltött időre.  

Elsőként egy rövid bemutatkozást engedjetek meg. Zenész családból szárma-

zom, két lánytestvérem van. Az ikernővéremmel együtt felvételiztünk a Gárdonyiba 

és fel is vettek bennünket, mégpedig egy osztályba. A felvételin találkoztam első-

ként osztályfőnökömmel Köböl Zsolttal, aki nagy hatással volt rám. Kedves volt, 

intelligens, nagy szakmai tudással rendelkezett és igaz keresztény volt, minden sza-

vából sugárzott a szeretet. Az évek során sok mindent tanultam tőle és most nem 

csak a tananyagra gondolok. A kapcsolatunk a mai napig megmaradt, ha időnk en-

gedi találkozunk és úgy folytatjuk a beszélgetést, mint a régi jó barátok. A gimná-

ziumi évek további életre szóló hatásához további történetek kapcsolódnak. Engedjétek meg, hogy egyet említ-

sek! Az első tanítási napon az udvaron sorakoztak az osztályok, hogy az ünnepélyes évnyitóra, misére átmenjünk 

a bazilikába. Amíg ikertesómmal vártunk a sorban – az osztályunkkal körülvéve – persze őket még nem ismertük 

a következőket hallottuk. „Jaj képzeld, lesz itt egy ikerpár az osztályban, biztos tuti egyformák, olyan izgi. Ho-

gyan fogjuk őket megkülönböztetni?” Almival ikertesómmal elnevettük magunkat és be is mutatkoztunk az előt-

tünk állóknak, Tóth Eszternek és Tóth Zsuzsannának, hogy mi vagyunk az említett ikerpár. Ők lettek a legjobb 

barátaink. Bár a gimnázium után az élet másfelé sodort minket, mégis máig minden héten beszélünk és találko-

zunk, ahogyan időnk engedi. Legbelül tudjuk, hogy az együtt eltöltött idő már örökké összeköt minket és mindig 

számíthatunk egymásra. Már csak egy dolgot említek, ami a középiskolás éveim alatt történt és kihatással van 

még ma is az életemre. Ez nem más, mint a gimnáziumi évem során diagnosztizált betegségem. Sajnos az élet 

úgy hozta, hogy pont egy gimnáziumi tanulmányi út során súlyosan megbetegedtem, az orvosok csak pár hónapot 

jósoltak. Hálával gondolok még mindig a Gárdonyiban dolgozó minden tanáromra, hiszen minden segítséget 

megkaptam tőlük, hogy ezt a nehéz időszakot szó szerint túl tudjam élni. Mikor már kezdtem jobban lenni, saját 

idejüket feláldozva segítettek, hogy az elmaradt tanagyagot pótolni tudjam, így nem kellett évet ismételnem a 

hosszas kórházi kezelések ellenére sem. Hálás vagyok osztályfőnökömnek, családomnak, barátaimnak és meg-

ragadom ezen fórumot, hogy újabb köszönetet mondjak a sok-sok segítségért, amit tőlük kaptam. 

A hosszabb bemutatkozást követően most már ideje, hogy a Ciszterenciáról is szót ejtsek. Most, 2019-ben 

a második alakalommal rendezték meg a Ciszterenciát. Én sajnos az első alakalommal nem vettem részt. Akkor 

mégis honnan tudtam, hogy van ilyen és hogy lettem előadó? Azt, hogy honnan tudtam, hogy szerveznek 

Ciszterenciát a válaszom az, hogy az internet segítségével hallottam róla. Hogyan lettem előadó? Ez egy érde-

kesebb kérdés. Egy régi Gárdonyis öregdiák keresett meg, aki a szervezet munkájában segít, hogy lenne-e 

kedvem jelentkezni előadónak. Én nem tudtam, hogy ez pontosan miből is áll, de elvállaltam. Gondoltam, 

hogy ez egy jó fórum lesz, hogy a régi barátokkal, ismerősökkel újra találkozzam. A jelentkezéshez egy videót 

is el kellett magamról küldeni, amiben felvázolom, hogy ha kiválasztanak, akkor miről is szeretnék beszélni. 

A videó valamennyire jól sikerült, hiszen kiválasztottak. Az előadásomban arról beszéltem, hogy a gyermek-

ként elképzelt dolgokhoz nem kell görcsösen ragaszkodni. Minden erőmmel azon voltam, hogy orvos legyek, 

de a betegségem közbe szólt és nem vettek fel az orvosira. Kémiát kezdetem tanulni és megszeretettem a 

https://ciszterencia.wordpress.com/
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kutatást. Ma már a Debreceni Egyetemen dolgozom kutató vegyészként és tudom, hogy így kellett lennie. Az 

egyetemi tanulmányaim alatt találkoztam a férjemmel is, aki szintén vegyész. Boldog vagyok, hogy az egye-

tem alatt a témavezetőmmel – Dr. Ősz Katalinnal – nagyon jó barátságot alakítottam ki. Bár az élet úgy hozta, 

hogy ma már külön dolgozunk, de a barátságunk megmaradt és ez örök érvényű.  

A Ciszterencia egy olyan lehetőséget teremt, mintha egy időgépet használhatnánk. Azon a napon megint a 

Gárdonyi falai között éreztem magam, bár csak én voltam az egyetlen előadó Egerből, a többiek Székesfehér-

várról, Pécsről és Budáról jöttek. A szeretet az, ami összeköt bennünket, mintha kézzelfogható lett volna a 

jóság az előadóteremben. A többi előadást is végig hallgattam a sorokból és minden előadás egy-egy hitvallás 

volt. Volt mikor hangosan nevettem és volt mikor a könnyeimmel küzdöttem. A nap célja az volt, hogy elme-

séljük, hogy bár egy helyről indultunk, eddig ki hová ért el és persze ez mindenkinek más és más. Továbbá, 

hogy említsük, hogy ki előtt milyen siker vagy éppen nehézség volt és ezeket hogyan kezelte. Számos előadás 

volt, amiből táplálkozni lehet a következő találkozóig, amire remélem nem sokat kell várni. Érdemes az elő-

adásokat megnézni az interneten. Azaz, ha valaki nem tudott részt venni személyesen, az is részesülhet abban 

az örömben, hogy újra együtt lehetünk mi Cisztercisek ha csak egy kicsit is. Jó tudni, hogy számíthatunk 

egymásra, hiszen mi mindannyian egy tőről fakadunk.          Dr. Kiss Virág, 2019. április 20. 
 

__________________________ 
 

hírek...hírek...hírek... 
 

•   MEGEMLÉKEZÉS DR. DEBRECENI SIXTUS OCIST halálának 65. évfordulóján 

Koós Ede templomigazgató atya és a Szent Róbert konvent szervezésében megemlékezést tartottak dr. Debrec-

zeni Imre Sixtus ciszterci plébános tragikus halálának 65. évfordulója alkalmából 2019. febr, 24-én, vasárnap Eger-

ben, a Széchenyi utcai emléktáblánál. 

A Ciszterci templomból beöltözött ministrán-

sok érkeztek gyertyákkal, elől a keresztet vivővel, a 

menetet Koós Ede templomigazgató úr zárta. Elhe-

lyezték az emléktábla mellet Sixtus atya életnagy-

ságú fényképét. A Himnusz eléneklése után Havas-

Horváth István röviden ismertette Sixtus atya élet-

rajzát, amit személyes élményeivel egészített ki. Az 

elsők között róhatta le kegyeletét az 1954. febr. 21-

én halálra gázol, előbb már üldözött, egykori hitok-

tatója holttesténél. Majd Benedekfy Vilmos fertály-

mester megkoszorúzta az emléktáblát, az össze-

gyűltek meghallgatták Sík Sándor Hiszek c. versét 

hangfelvételről Sinkovits Imre előadásában. Ezt 

követően a résztvevők a templomba vonultak a ½10 

órakor kezdődő szentmisére, melyet az elhunytért 

ajánlott föl ünnepi szentmisét bemutató Koós Ede 

atya. Az áldást követően a templom előterébe az 

emléktáblához vonultak a hívek, ahol elénekelve a 

Szózatot Csák György Sixtus ciszterci oblátus ismertette Sixtus atya életét és munkásságát, majd el Csák György 

Sixtus és Novák Lajos Bernát oblátus a Szent Róbert konvent nevében, a Diákszövetség képviseletében Kovács 

Ottó tanár úr és Mohai Ádám öregdiák koszorút helyeztek el. A megemlékezést a Boldogasszony Anyánk c. ősi 

himnuszunk eléneklésével fejezték be. 

Összeállítva Havas-Horváth István ill. Novák Lajos Bernát, a CDEO választmányi tagjai közléséből 

•  A GÁRDONYI GIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉVI ÉVKÖNYVE 

Tekintélyes vastagságú, kerek kétszáz oldalas Évkönyv részletesen, sok-sok képekkel ismerteti az iskola éle-
tét. A bevezető lapokon két ciszterci vonatkozású írás – 100 éve született Debreczeni Sixtusról, és Brenner János 
Anasztáz ciszterci szerzetes boldoggá avatásáról – érzékelteti, hogy a ciszterci világ itt van az iskola falai között. 
A boldoggá avatási szertartáson, Szombathelyen az iskola dolgozóiból és diákjaiból álló zarándok csoport is részt 
vett – olvashatjuk az Évkönyvben. 
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Számos képpel illusztrálják a jelenleg is folyó 
nagyszabású felújítási munkákat, mely főleg a Csiky 
utcai, már nagyon „lelakott” épületet érinti.  

Életképek fejezeteiben az iskolai élet ünnepeiről 
olvashatunk: a Veni Sancte, „gólyabál”, Gombavató, 
Adventi koncert, Ballagás mellett még számos, min-
den évben ismétlődő, kisebb nagyobb közösségeket 
érintő ünnepségek bizonyára emlékezetesek marad-
nak később is a diákoknak, s talán a szüleiknek is.  

Az iskolai kirándulások közül jelentős az angliai 
Broadstairs város iskolájában eltöltött kéthetes angol 
nyelvgyakorlat, melyen 73 diák vett részt nyolc tanár 
felügyelete mellett.  

Versenyek, sportversenyek eredményei hosszú olda-
lakon olvashatók.  

A „Tanulói munkák” részben csak két kis írás ol-
vasható. Bizonyára több is van az asztalfiókban. 

Az iskola munkáját jellemző számok: 748 diák − 22 
osztályban végezte el tanulmányait a 2017/2018. tanév-
ben. Érdekes adat: a nyolc osztályos (5–12 o.) tanulók 
száma 292, ez azt jelenti, hogy a tanulók 40 %-a nyolc 
éven keresztül jár ebbe az iskolába. Átlagos tanulmányi 
előmenetel pedig 4,41 (!). Négy osztályban 121 tanuló 
– 72 leány, 49 fiú – tett sikeres érettségit. 

A tanulók 28%-a, 211 diák lakik kollégiumban (az 
iskola leánykollégiumában és az Érseki Szent József 
kollégiumban – régi Foglár), helybeli 28%, bejáró 308 
fő, 41% – évtized óta változatlan számok. 

Varga B. János igazgató úr vezette tantestületben 
70 tanár nevelte-oktatta a diákokat, a kollégistákat pedig 5 nevelő tanár segítette. Ezenkívül a két intézményben 
– az iskolában és a kollégiumban – a folyamatos munkát Vékonyné Hevesi Mária gazdasági vezető és 19 
egészségügyi, irodai és technikai dolgozó biztosította. 

Köszönet a Kovács Ottó tanár úrnak a gondosan szerkesztett Évkönyvért– ez már a 18. kötete –, s benne a 
számtalan, általa készített képekért.                (O.GY.) 
 

•  BRÜCKNER ÁKOS ELŐD OCIST: BOLDOGOK VAGYTOK! – 

nemrégiben megjelent könyve bemutatja a XX. század 12 magyar szentjét (boldog-
jait): Boldog Apor Vilmos, B. Romzsa Tódor, B. Gojdics Péter Pál, B. Batthyány-
Strattmann László, B. IV. Károly, B. Salkaházi Sára, B. Meszlényi Zoltán Lajos, B. 
Bogdánffy Szilárd, B. Scheffler János, B. Bánya Terezija Bernadeta nővér, B. Sándor 
István, B. Brenner János Anasztáz. 

„Olyan boldogok életét, tanítását tartalmazza ez a könyv, akik nemcsak hitükben, ha-
nem időben is közel állnak hozzánk.” „Ez az írás leginkább összeállítás. Nem önálló 
kutatás, hanem üdvös tényekről egymásnak adott és másoknak továbbadható tanúsko-
dás. Nem részletes ismertetés, hanem jóakaratú népszerűsítés” – olvassuk a könyv 
bevezetőjében. – Köszönjük ezt gyönyörű „virágcsokrot!”  

Szent Gellért Kiadó és Nyomda Én. Ára 1800 Ft 
 

•  A ÓCSVÁR TANÁR ÚR ÚJRA EGERBEN – Másfél évvel a budai Szent Imre gimnáziumban 

rendezett kiállítás után Egerben is bemutatták Ócsvár Géza, a Szent Bernát, majd a Dobó István gimnázium 
egykori rajztanárjának több mint harminc alkotását.  

Vízy László festő, építész unokaöcsének érdeme, hogy sor került erre a kiállításra. Szerettük volna, ha a gim-
náziumunk falai közé térhetett volna vissza egykori tanárunk – hisz 1932 januárjától az 1948-as államosításig, 
majd még egy éven át oktatott, nevelt itt több nemzedéknyi fiatalt. Az iskolában folyó nagymértékű felújítási 
munkák miatt sajnos erre nem kerülhetett sor. Az egykori Dohánygyár helyén épült Agria Park Galériájában, 
2019. január 21-én nyílt meg a kiállítás.  
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A megnyitó ünnepségen népes tábor gyűlt össze, egypáran a ciszterci öregdiákokból, többen a dobós ta-
nítványaiból. Vízy László vázolta fel a művész Ócsvár család életrajzát, mutatta be a képeit. – A feledés homá-
lyából kell kiemelni az alkotót – mondotta, dr. Löffler Erzsébet történész, muzeológus a megnyitó köszöntőjében. 
Egerben harminc évvel ezelőtt volt egy kisebb bemutató Ócsvár tanár úr alkotásaiból a gimnáziumunk 300 
éves jubileumi ünnepségeinek részeként az egykori kaszinó épületében. 

•  AZ EGRI FEHÉR/FEKETE − elektronikusan a www.ciszterciekegerben.hu honlapon 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. 

•  A 2018. ÉVI PÉNZÜGYI HELYZETÜNKRŐL – közöljük Vékonyné Hevesi Mária az iskola gaz-

dasági vezetőjének beszámolóját. Munkájáért ezúton is köszönetet mondunk. 

 Nyitó állomány 2018. 01. 01-jén     314 534 Ft 
 

 

 Záró állomány 2018. 12. 31-én    85 404 Ft    

_______________________ 
 

 

H A L O T T A I N K  
 

Dr. Seregély István az egri egyházmegye 80. püspöke, ny. egri érsek, diákszövetségünk tiszteletbeli tagja és 
örökös tiszteletbeli társelnöke 2018. december 31-én hunyt el.  Már az 1991. február 7-i alakuló közgyűlésünkön 
is részt vett. Gimnáziumunk visszaszerzésében aktívan közreműködött. Nyugállományba vonulásáig az iskolán-
kat rendszeresen látogatta. 2007 januárjában, a ciszterci alapító atyák ünnepén, templomunkban az emlékező 
szentmisét celebrálta s részt vett a volt ciszterci tanáraink képcsarnokát felavató ünnepségen.  

 

Dr. Bán Elizeus ciszterci szerzetes életének 88. évében 2019. február 21-én hunyt el. 1949-ben lépett a 
Rendbe. 1950 szeptemberében több növendéktársával elhagyta az országot, a szovjet zónában elfogták, majd 
visszatoloncolva 1950–1954 között bebörtönözték. 1954-ben győri szeminarista, ahonnan szerzetessége miatt 
1955-ben elbocsájtották. 1960-ban szentelték pappá. 1963-ban tett ünnepélyes örökfogadalmat Pannonhalmán. 
1988-tól újra rendi keretben, 1995–2002 között licenciátust és Phd-t szerzett. 1988–2008 között novícius mes-
ter Nagyvenyimben, majd Zircen. 

 

Katona Ferenc Farkas ciszterci szerzetes életének 90. évében 2019. február 9-én hunyt el. 1947-ben lépett 
a Rendbe. 1950 szeptemberében több növendéktársával elhagyta az országot, majd visszatoloncolva 1950–
1954 között bebörtönözték. 1957-ben szentelték pappá. 1957–2007 között a győri egyházmegyében szolgált, 
1907-től a zirci monostorban élt.  
 

 

Bőjthe Tamás kétszeres Ybl-díjas építész diáktársunk 90 éves korában 2019. március 12-
én hunyt el. 1939-ben ugyan beiratkozott a Szent Bernát gimnázium első osztályába, de 
végül is a katonai pályát választva a kőszegi katonaiskolában, majd a nagyváradi tüzér 
hadapródiskolában folytatta tanulmányait. A háború azonban úgy hozta, hogy középis-
kolának az utolsó három évét a Szent Bernát gimnáziumban végezte. Mindkét iskola 
szellemiségét őrizve a megváltozott világban, mint építészmérnök ragyogó pályát futott 
be. Diákszövetségünk aktív tagja volt, újságunkban több írását is olvashattuk.  
 

                   Emléküket megőrizzük! 

 
Diáktársaink, akinek halálhíréről értesültünk: 

 

Komár László (érett. 1939) − Ózd  

Bőjthe Tamás (érett. 1947) – Budapest 
Dr. Szalóczi György (érett. 1942) –Eger  

Dr. Székely Tamás (érett. 1939) –Budapest  
Szpolecsnyik Sándor (érett. 1947) – Szepsi, Szlovákia 

 

Requiescant in pace! 
 

Bevételek 
– Tagdíj 
– Adomány 
– Banki kamat  

Összesen 

 
163 000 Ft 

10 000 Ft 
     15 Ft 

173 015 Ft 

Kiadások: 
 – Fekete/Fehér újság nyomdaktg. 
 – Postaköltség 
 – Bankköltség 

Összesen 

 
335 055 Ft 

1 060 Ft 
    66 030 Ft 
402 145 Ft 

http://www.ciszterciekegerben.hu/
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ÖTVEN ÉVE HUNYT EL ÁGOSTON JULIÁN 
 

1969. március 18-án Budapesten, a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban. „Olyan volt a temetése, mint egy gyermeknapi 
ünnepség. Soha annyi fiút-lányt nem láttam még a temetőben. [1963-tól Biatorbágy Általános Iskolájában volt 
magyartanár – a szerk.] Az irodalmi élet és a sajtó képviselői nem voltak jelen. Csak egy-két régi barátja és íróvá 
cseperedett tanítványa.” – írta rá emlékezve Rónay László. A Farkasréti temetőben volt a sírja, majd édesanyja 
halála után hamvait „anyikáéval” együtt a budai Jó Pásztor templom altemplomában helyezték el. 

Rónay György költő, irodalomtörténész, Ágoston Juliánnak egyetemista korától kezdve kedves barátja 
írásával emlékezünk az ötven éve elhunyt szeretett tanárunkra. 

Ágoston Julián halálára 
Nem halljuk többé fátyolosan is izzó hangját, nem látjuk többé tüzesen lobogó szemét, melynek fényét beteg-

ségek és szenvedések sem bírták megtörni. A megtes-
tesült energia volt, a számítgatás nélküli önpazarlás, és 
– legalábbis kifelé, mások felé, szeretetből és bátorí-
tásból – a rendíthetetlen derű. Valami örökké lüktető 
villamosság volt benne, melynek árama mindenkit égni 
gyújtott, akivel kapcsolatba került. Hatvanévesen is az a 
csupa lendület fiatalság volt, mint valódi fiatalságában, 
a Bernardinum fái alatt, vagy a pesti egyetemen, a fe-
lejthetetlen Horváth János-órák bűvöletében. és a ké-
szülődés éveinek rajongó irodalom-szeretetében. És 
ugyanakkor az a nyughatatlan vívódó is, az az örökké 
forrongó lélek, akinek annak idején első verseskötete, a 
Fekete remeteségem költeményei mutatták. 

Két karrier is állt előtte: egyrészt a költészeté, 
másrészt a tudományé, ö – áldozatból, vagy lelkese-
désből – egy harmadikat választott: a pedagógusét. A 
keze alatt tanult nemzedékek ragaszkodása tanúsko-
dik róla, milyen nagyszerű tanár, milyen remek ne-
velő volt … 

A harmincas években ott volt a katolikus szellem 
minden új és haladó mozgalmának tűzhelyénél; és 
idejéhez, erejéhez képest igyekezett ott lenni és ki-
venni részét a munkából ma is, haláláig. Az ő gyász-
jelentésében valóban nem kegyes szólam, hanem a 
legigazabb valóság a „lelki testvérek, barátok és ta-
nítványok” szívbéli gyásza, s hálájának és szereteté-
nek el nem múló emlékezése. 

Megjelent az Új Ember 1969. ápr. 6-i számában 
 
 

DE JÓ VOLNA 
Csilló hó és pergő levelek, 
de jó volna most szállni veletek! 
bezárva ülni, vak üvegen át 
nézni a pilinkéző pelyhek 
ünnepi táncát. 

De jó volna most szállni veletek! 
földre fáradó őszi levelek! 
lepihenni a földre, amíg altató 
dalt dalol szívünk fölött  
a hulló hó. 

 

1968–69 telén, a budapesti Álmos utcában írt verse, ahol halála előtti hónapokban betegeskedett. 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál: Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók Béla út 25. III. 5/A 
tel.:(1) 386 2295  vagy  Ímél: olah.gyula3@chello.hu  

 

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

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

Tanítványa, Molnár József festőművész munkája 
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