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A BORÍTÓN: Háromkirályok − a kassai Szent Erzsébet-főszékesegyház − a kassai dóm − 1474−77. között készült 
főoltáráról. A szárnyas oltár 48 táblaképe Szt. Erzsébet és Szűz Mária életét valamint a Passió történetét ábrázolja. 

HÁROM SZENT KIRÁLYOK UTAZÁSA 
(Heródes- és pásztorjáték) 

 
Ez a betlehemes játék Kilián István emeritus 

egyetemi tanár diáktársunk kiadás alatt levő 
könyvében, a Magyar betlehemes játékok c. két 
kötetre tervezett munkájában található. A XI (!) –
XVIII. századból származó, magyar, latin, német, 
szlovák nyelvű nyomtatott ill. kézírásos formában 
ránk maradt anyagot Kilián István az 1980-as esz-
tendőket követően gyűjtötte a történelmi Magya-
rország területén – Eperjestől Marosvásárhelyig.  

Az itt közölt betlehemes játék a sárospataki  
 

református főiskola könyvtárában található 
Herschmann István OCist kéziratos vegyes vers-
gyűjteményéből való. Semmi nyoma nincs annak, 
hogy honnan másolta Herschmann István ezt a 
betlehemes játékot gyűjteményébe. Nem valószínű, 
hogy ennek szerzője Herschmann lenne. Ő diák 
korában találhatott rá erre a betlehemes játékra.  

 
Mindezekért és a közlés lehetőségéért hálás kö-

szönet kedves diáktársunknak!  
 

BEVETZETŐ 
 
Ritka és különleges dolog, ha egy kutató olyan 

betlehemes játékra akad, amelynek rendezője ciszterci 
pap lett volna. Kétségtelen a 18. század végén Zircen 
és környékén több község lelki gondozását a ciszterci-
eknek kellett ellátniuk. Herschmann István 
(1742−1798) ciszterci szerzetest 1772-ben szentelték 
pappá, s ezután több, ciszterciekre bízott községben 
volt lelkipásztor. Olaszfaluban, Porván, Tósokberén-
den, Lókúton, Előszálláson, Borzavárott majd ismét 
Lókúton szolgált. Érdekes azonban, hogy adataink 
szerint ezt a betlehemest ő csak két helyen adatta elő:  

„Leg elsőben Székes fejér vári Magyar népnek 
kivánságára, az után nagy Győr Városának Nagyobb 
vigasságára illendő pompával, szolgai kötelességekből 
repraesentálták némely érdemes ifjak, Deákok Anno 
1767 és 1768-dik esztendőben” 

 

Ritka és különleges dolog. De az ilyen alkalmat ki 
kell használni. Egy ciszterci öregdiák karácsony 
közeledtével örömmel gondol olyan betlehemesre, 
amelynek rendezője is ciszterci volt. 

 

Dr. Kilián István 
 

 

* * * 
 

KATONA (A katona leg elsöben magányossan bé menvén és audentziát kérvén székeket készit a királyoknak.)  
ANGYAL (magányossan bé menvén imigyen verseit kezdi:) 

Saba, Arabia, Persia Királyok,   
Kiknek adattam én mostan postájok,   
Majd hozzátok jönnek, ime, meg látyátok, 
Született Messiást vélek imádgyátok! 

Azért házotokat ki tisztogassátok,  
Szakács, Kulcsár, Kukta jol forgólodgyatok,    
Az el fárodtaknak hiven szolgályotok,    
Ugy lészen a kisded Jesus jutalmatok! 

 

(Az után az Katona ajtot nyit és minyájon rendel bé mennek. A Királyok, a Pásztorok kin maradnak, és minek 
utánna a Herodes rendelt székíre a két Katona közöt Le üll az Gaspar igy szol Herodeshez:) 

 

GASPAR 
Szerencses napokat mi te fölségednek 
Kivánunk Istentöl ate személyednek, 
Ki vagy nagy Királya zsido nemzetségnek 
Hallyad meg kérését mi Jövevényeknek! 

Uj Király született mostan mi értettünk,  
Kinek csillágatul ide vezettettünk, 
Azért fáradsággal te hozzád bé tértünk, 
Hogy hol születtetett mutatnád meg nékünk!  

 

Mert mi buzgo szivel kiványuk azt látni,  
Mint mennyei Királyt böcsülni s-imádni,   
Aranynyal, tömjénynyel, Myrhával tisztelni,    
És ugy ismét viszont hazánkba  meg térni. 

 

(Ezeket halván Herodes, tetteti magát, mint fia jo szivel látná az kisded Jesusrul kérdezéskedö királyokat mondván:) 
 

HERODES 
 

Kedves, jo királyim, szép köszöntésteket 
Töletek jo szivvel veszem mind ezeket.  
Szolgálni is kivánok halván kérésteket, 
Tessék nyugosztalni fárátt testeteket!   

En nékem még eddig semmi ollyas hirül, 
Nem adatott ugyan az uj Király felöl, 
Hogy született volna mostan véletlenül, 
Ki engem ki dulna királyi székemböl. 
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De mind azon által kérlek, jo Királyok, 
Oly jo akaratot hozzám mutassatok, 
Keressétek ti föl, s-ha föl talállyátok, 
Leg ottan én nékem hiremmé adgyátok! 

Hogy én is el menvén veletek meg lássam,  
Le borulván ötet szivböl imádhassam.   
Kintses tárházombul ajándékozhassam, 
Hiv szolgálatomat néki mutathassam. 

 

MENYHÁRD 
Igen ís el megyünk, és majd föl keressük, 
Fől találván, néked mingyárt hirül teszük. 
Mostan botsánatott fölségedtűl kérünk, 
Szép, jo akaratod minnyájon köszönyük.  

 

HERODES 
Békeséggel, jo szerencsével jarjatok, jo Királyok! 

 

(Az három királyok el butsuzása után szörnyü haraggal föl gyulladván az ujonnan születet   királyt el veszteni 
magában el rendeli, mely dolognak végbe vitelére katonait hivatván illyen képpen szól:)  

 

Én vagyok Kegyetlen Herodes Királytok,   
Még is hogy uj Király született, mondgyátok! 
Talán alattomban föl koronáztátok?   
De föl kerestetem, valóban tudgyátok! 
 

Föl lobbant az vérem im már tagjaimban, 
Reszkednek inaim szörnyü haragomban,  
Vér ontást kivánok bószu állásomban,  
De meg vivom véle, hidgye meg valoban! 

Hogy ha nem tudhatom születése helyét,  
Mind öszve járatom Bötlehemnek földét,    
Ahol találhatom kis dedek seregét,   
Mind kónczra vágatom ártatlanok testét.   
 

Azért sietséggel, szolgák gyorsassággal,  
Bethlem tartományát irgalmatlansággal,   
Fussátok helyeit nagy boszonkodással,  
Fössétek a főldet szörnyü vér ontással! 

 

Ahol kisdedeket midőn talállyátok,   
Sírását anyjoknak meg ne hallgassátok,  
Böltsöjökbül öket mind ki rángossátok,  
És ott konczrul konczra föl darabollyjátok! 

 

KATONÁK 
 (Ezeket hallván Herodestül hű szolgálatyokat mindenekben ajánlák mondván:) 

Tudjad azt,  jó Király, 
Hogy hívségűnkben áll 
Vérünk ki ontásáig 
 

Melletted fölkelni,   
És bosszúdat állani 
Életünknek fogytáig.  

Mást királyt heletted,   
Bizonynyal elhigyjed,  
Nem kívánunk éltedig! 
 

Nagyobb el hitelre, 
Akar bagoly hitre   
Majd elötted esküszünk. 

 

(Minek utána a katonák el végzik beszédgyeket, az három királyok az házban lévö oltárhoz vagy képhez fordityák 
magokat, és Gaspar minynyájok helyet így kezdi köszöntését:)  

 

GÁSPÁR 
Üdvözlégy, oh, régtül föl kelt napunk, 
Üdvöz légy ujonnan született királyunk! 
Ime, te éretted jazánkbul fárodtunk, 
Azért most mindnyájon elejbéd borúlunk.  

Én, Gáspár, mind hatalmasnak 
Aranyot adok uramnak, 
Ajándékúl királyomnak, 
Engedgy meg, kérlek, szolgádnak! 

 

MENYHÁRD 
Én, Menyhárd tömjénynyel áldom,   
Kis Jésust uramnak mondom, 
Noha szegénységét látom, 
Még is Istenségét vallom. 

 

BOLDISÁR 
Én, Boldísár Myrhát hoztam, 
Melyben hittem és vallottam,   
Hogy Isten emberré lett, tudtam,   
És kenettel bizonyítottam. 
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GÁSPAR 
Alázatosságal, oh, kis ded Jesusunk,   
Már el következünk, mert hoszús az utúnk. 
Kérünk, buzgo szivel ,emlékezél rolunk! 
Légyen ez világbul boldog kimulásunk! 

 

(Midön az három királyok el bucsuznak, és a kisded Jésustól hazájokban meg térni akarnak, így szollitya az Angyal öket 
mondván:) 

 

ANGYAL 
Sába, Arabia, Persia királyok, 
Egy kevessé, kérlek, meg állopodgyatok, 
Hogy szerencsés légyen visza utazástok,   
Általam az Isten Mit kiván, hallyátok!  

Gonosz Herodeshez visza ne térjetek, 
Hanem hazátokban más utón menyetek, 
Mert ölni kiványa, ki lett üdvösségtek, 
Ezért erre gyorsan én vélem jöjjetek! 

 

(Angyal ezek utan az feküvö pásztorokhoz fordulván, és azokat az ujonnan született Jesus köszöntésére  söréngetvén, 
imigyen szoll mondván:)    

 

ANGYAL 
Dicsösség mennyekben az nagy Ur Istennek,  
Békesség az földön az jó embereknek! 
 
Kellyetek föl pásztorok, 
Ime, az Istentöl jöttem hozzátok, 
Bethlehemben menyetek, 
Ott született néktek, 
Örök üdvösségtek, menjetek! 

 

(Az Angyal éneklésére, mely álmábúl föl sörkenvén,  igy beszélget magával csudálkozva   mondván:)  
 

ELSŐ PÁSZTOR   
 

Oh, Oh, Oh, én Istenem, én Istenem!  
Ih, ih, ih, ih, ih, ihon bizony meg értem  
Je, Je, Jesusomat,    
Kiröl még gyermek létemben szólottak  
Az én régi öreg atyaim,  
Hogy Bethehembe   fog születni,  
Ki lészen az én üdvösségem,  
De lám ihol bizony meg értem.   
 

(Ezeket fekve mondván, föl kelni igyekezik, és így szól:) 
 

De hallátok-é majd mit mondok. 
Csakhogy bizony már öreg e legény.  
Miulta ez az én meg öszült szakállom ilyen nagyon meg nyölt,  
És miuta az én gircses-görcsös, görbe,  
Tompa elmém az hátomba szállott,  
És miulta az szegény, vén Lia anyám e’ világra szült volt,  
Ugyan csak sok, vígságos gajdolást, dudálást halottam ám már,  
De soha ily győnyőrűséges álmat nem láttam,   
Mert talán angyalszót is hallottam. 
 

(Itten fölkelti a második pásztort, a hátát jól meg konditván botjával.) 
 

Haj, haj, kely föl tehát hajnal hasitó, csillag szalajtó Tubalka barátom, mert amint értem   
az Angyal  szavábul, Bethlehembe köll mennünk parancsolatyábol! 

 
MÁSODIK PÁSZTOR   

Hiszen mind jol vannak a nyájak.   
 

ELSŐ PÁSZTOR   
Nem azt mondom, ostoba, ércsd jol szavamat, Bethlehembe mennyünk! 
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MÁSODIK PÁSZTOR   
Szined elött mondom, hogy még az estve megolvastam öket.   

ELSŐ PÁSZTOR   
E bizony mind eddig is nem is hall,  de majd a fülébe rikkantok néki: Kely föl, ércsd meg   szavamat, 
Bethlehembe mennyünk! Siessünk, mennyünk! 

 

MÁSODIK PÁSZTOR   
Nem megy oda a’  farkas, mert meg örzi öket a talpas Kormos. 

 

ELSŐ PÁSZTOR   
Kel föl, mikor mondom, mert ollyant sujtok a hátodon, hogy még a tegnap evett pempö is  keserüvé válik 
benned! 

 

MÁSODIK PÁSZTOR   
Haj, haj, szegény, öreg apos, haj, most értem álmos beszédedet. Azt gondoltam, hogy a régi,  öreg 
natragula szállotta meg a vén agyadat! Ha ugy van, hogy Isten minket, szegényeket    kegyelmébe vészen, 
szegény bünösöket, mennyünk el tehát mind Isten fíához, vigyünk egy báránkát a kis Jesuskának, hiszen 
talán ő is meg ajándékoz minket. Csak hogy ki lesz igaz addig ami nyájunkhoz? 

 

ELSŐ PÁSZTOR   
Hadgyuk itt a Gyurkót,   
Akinél vagyon a negyven esztendös, göcsörtös furkó, 
Meg örzi nyájunkat az Azinus Lurkó.  
Jo nemzetségböl való, mint az apja, Kurkó,  
De bezzeg nagy czigány vala, mint az bátyja Lulo.  

 

MÁSODIK PÁSZTOR   
Kelly föl tehát, Gyurkó, serkeny fel almodbol.   
Mert mi, amint érténk az Angyal szavábul, 
Bethlehembe megyünk parancsolatyábol,   
Azért tehát jól meg örizd a nyájunkat! 

 

BUJTÁR   
Jol vagyon, jo, édes gazdáim. Ha  jó árósim jönek, ugyan jól eladok bennek. Bezzeg lesz én nékem új 
ködmenem, új szüröm, pipes bocskorom, zsíros bundám, ugyan csak szép, széllel béllett köntösöm. 
De ha el mentek tehát,  
Köszöntsétek én általom  kis ded királyt,   
Aki énnékem az atyámnál gratiát talált!  
Mikor ebbül a gyarlo testböl a lélek ki penderedik,  
Adjon boldog halált! 

 

(Ennek utána az három pásztorok az éneklésre öszve borulván muzsika szóval imigyen  kezdik  verseit mondván:) 
 

PÁSZTOROK   
Menybül az Angyal le jött hozzátok, pásztorok, 
Hogy Bethlehembe sietve menvén lássátok! 
 

Aki született, az Isten fia jászolban,  
Az lészen néktek üdvözétőtök valóban. 
 

Mellette vagyon az édes Annya, Maria,     
Barmok közt fekszik, jászolba nyukszik szent fia.   
 

Azt mondja Pásztor, az ki leg elsö,  sietve, 
Mennyünk mindnyájon, jo napot mondgyunk  

nékie 

El indulának és bé jutának botokkal, 
Szép ajándékot vévén kezekben magokkal. 
 

Egyik egy bárányt vévén, a másik egy juhot,   
Harmadik tejet, negyedik adott egy sajtot. 
 

Az Isten fiát, a Kis ded Jesuskát imádgyák, 
Az nagy Úr Istent ö szent voltáért igy áldgyák.  
 

El indulának ök hazájokban  nagy bátran   
És a nagy titkot mindenütt mondgyák nagy vigan.   

 

ANGYAL (Ezek után el bucsuzván imigyen kezdi verseit mondván:) 
 

Kedves, jo Uraim, Isten már hozzátok, 
Mert utunk van tovább, magatok tudgyátok,   
Kölcségteket  tőlünk ti ne sajnállyátok, 
Ki pusztult erszényünk, ihol, jól láttyátok. 

Kiért az Úr Isten ez új esztendöben   
Tartson meg bennetek hitben, réménségben, 
Csendes békeségben, égö szeretetben,   
Halál után vígyen örök ditsösségben! Amen 

 
______________________ 
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25 ÉVE ALAKULT ÚJJÁ A CISZTERCI DIÁKSZÖVETSÉG 
II. Az Egri Osztály 

 
Amikor Egerben, 1922. június 29-én, az iskolai év 

záróünnepélye után megalakult a „Ciszterci Diák-
Szövetség”, az iskola-tanár-öregdiák kapcsolatnak már 
messze múltba gyökerező hagyományai voltak 
iskolánkban.  

Az EGER „politikai tartalmú hetilap” 1885. 
augusztus 25-i számában is olvashatunk erről:  

 

 

(A 12 éves időpont kitűzése a VI. osztályos diákok 
számára a két év múlva következő érettségijük utáni 
10 éves találkozót jelentette.) 

 

A szövetség szervezését elindító ciszterci 
öregdiákok célkitűzésében folytatni látjuk ezt a 
hagyományt: „…fel akarjuk magunkban újítani a szép, 
boldog időket, amikor derűsen, jókedvvel voltunk 
magyar diákok. azokat a kipróbált, áldott 
hagyományokat, amelyeket a Ciszterci Rend termelt és 
alakított ki keresztény magyar kultúránk alapjai 
számára. Szeretettel akarjuk felkarolni, támogatni, … 
a szegényebb sorsú utódainkat… Őrei, küzdő harcosai 
akarunk lenni a keresztény magyar 
intelligenciának…” A Diákszövetség megalakulása az 
első világháború utáni nehéz idők ország-építő 
szándékai közé illeszkedik. 

Kezdetben a hírek az iskolából kikerülő egyete-
mista és főiskolás diákok megsegítéséről szólnak. Már 
az 1923/24 tanévben 21 egri diák kapott a budapesti 
Üllői úti Horthy kollégiumban ingyenes szállást, 
melynek költségeit a Diákszövetségünk tagjainak 
adományai fedezték. Az egyetemet végzett ciszterci 
diákok elhelyezkedésében is rendszeresen adott segít-
séget a Diákszövetség részben anyagiakkal, ún. be-
csületkölcsönök formájában, részben pedig kapcsola-
tok révén. Ez utóbbit szolgálták a több ízben is kiadott 

Névtárak, ahol a nevek mellet feltüntették a foglalko-
zást és a címet is. 

A Diákszövetség szerény támogatást nyújtott az 
Alma Mater részére is. Többek között támogatta az 
1924/25 évben alakult fúvószenekart. 

Ez a segítő gyakorlat egészen az 1944-i összeomlá-
sig figyelemmel kísérhető az iskolánk Évkönyveiben. 

A másik fő célkitűzést: szellemi közösséget létesí-
teni a ciszterci diákok között – az egyre élénkebb 
egyesületi élet, a Diákszövetségnek az egri közéletben 
vitt rangos szerepe is mutatja. 

Alakuláskor az egyesület elnökének dr. Babocsay 
Sándor egri ügyvédet, a gimnázium 1853-ban végzett 
szeniorját választották, aki e tisztséget haláláig viselte. 
1930-tól Kriston Endre egri s. püspök volt az elnök az 
egyesület 1948-as kényszerfeloszlatásáig. Az ügyve-
zető alelnök a mindenkori gimnáziumi igazgató volt: 
dr. Werner Adolf dr. Kürti Menyhért, dr. Palos 
Bernardin, majd dr. Hegyi Kapisztrán.  

Az egyesületnek az 1922−1948 között három al-
kalommal megjelent Névtárár adatai 1927-ben 489, 
1936-ban 582, 1943-ban pedig 639 tagja volt. Az ifjú-
sági tagozatnak 1936-ban 9, 1943-ban pedig 190 fris-
sen érettségizett tagja volt. 

Évenként rendszeresen tartott közgyűlésen és az 
50−80 főből álló választmány gyakoribb ülésein kívül 
farsangi időben ún. társas vacsorákat szervezek, me-
lyen pl. 1934-ben családtagokkal együtt 400-an vettek 
részt. A Budapesten élő egri öregdiákok is rendszere-
sen találkoztak. Az érettségi találkozókon résztvevő, 
„az Alma Materbe hazalátogató” öregdiákok névsorát 
mindig megtalálhatjuk az Értesítőkben a Diákszövet-
ség életéről szóló beszámolókban. 

Az intézettel közösen rendezett jelentősebb esemé-
nyek közül kiemelkedik az iskola zászlószentelése 
1927 májusában, melyen „mintegy 600 fia, hatvan (!) 
évfolyam képviselői tettek tanúságot arról, hogy még 
mindig él a hűség a lelkükben a szent eszmék és elvek 
iránt, amelyeket az intézet falai között a ciszterci taná-
rok tanítása plántált a lelkükbe.”  

1942 decemberében a Diákszövetség Eger 
városával és az iskolával közösen a városháza 
dísztermében rendezett ünnepségen emlékezett a 

Dr. Werner Adolf a gimnázium igazgatójának, 
mint a Diákszövetség alelnökének aláírása 
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Ciszterci Rend Magyarországra telepedésének 800. 
évfordulójáról. 

Az Évkönyvekben külön fejezetben olvashatunk az 
iskola életébe szervesen beépült egyesület működésé-
ről 1922/23-től egészen 1943/44. tanévig. 1945 után 
készült az igencsak „karcsú” Évkönyvek már nem 
szóltak a Diákszövetségről. Bizonyára szünetelt is a 
működése. 1948-ban az egyesületet a belügyminiszter 
feloszlatta.  

Ezt követő 40 esztendőben a rendszeresen szerve-
zett érettségi osztálytalálkozók jelentették bizonyos 
mértékben a Diákszövetség eszmei értékeinek fenn-
maradását, csak hát osztályonként elszigetelve és 
egymásról alig tudva. A fényképek még őrzik ezeknek 
emlékeit, ahol gyakran megjelentek civilbe öltözött 
ciszterci tanáraink, gyakran a világi tanáraink és ezek 
az együtt töltött órák jelentették sokunk számára a 
ciszterci szellemiség továbbélését.  

Újjáalakulás. Iskolánk 300 éves jubileumára ké-
szülünk. 

A Diákszövetség újbóli megalakulásáról a Veni 
Sancte-i számunkban részletesen beszámoltunk 
Tárkányi László 1939-ben érettségizett diáktársunk 
emlékezései alapján. 

1987. február 13-án 18 összejött egykori Szent 
Bernát-gimnáziumi diák a volt Ciszterci Diákszövet-
ség Egri Osztályának újjászervezését tűzte ki célul, 
elsősorban  azzal a céllal, hogy iskolánk fennállásának 
közelgő 300. évfordulóját megünnepelhessük. Meg-
választották az egyesület tisztikarát: Tárkányi Lászlót 
az egyesület elnökének, és még további 4 tisztségvi-
selőt is. Megbízták diáktársunkat dr. Farkas András 
(1938) egri ügyvédet, hogy az így megalakult egyesü-
letet fennálló jogszabályok figyelembe vételével, az 
egykori alapszabály „korszerűsítése" mellett mielőbb 
vétesse nyilvántartásba a Heves Megyei Bíróságon.  

Tárkányi László szervezésében 1987 második fe-
létől 25−30 Budapesten élő egri ciszterci diák a Do-
hány utca 23. alatt levő Metró Clubban jött össze min-
den hónap 3. keddjén. Hónapok alatt több mint száz 
ciszterci öregdiák találkozott egymással, beszélgetve, 
ismerkedve, és majd minden alkalommal előadások is 
elhangzottak 

„A Heves Megyei Bíróság azonban a megalakult 
egyesület nyilvántartásba vételét elutasította. Dr. Ke-
rekes Lajos és dr. Chikán Zoltán, mindketten Egerben 
laktak, javasolták, hogy Egri Öregdiákok Baráti Társa-
sága néven szélesebb körben alapítsunk egyesületet. 
Az egyesület 1998. október 1-jén tartotta alakuló ülé-
sét, tagjai túlnyomó részben a Szent Bernát Gimná-
zium diákjai voltak. Engem felkértek, hogy a társaság 
budapesti főtagozatának titkárságát vállaljam el. Ezt 
elvállaltam” – írja emlékezésében Tárkányi László. 

Az Egri Öregdiákok Baráti Társasága (EÖBT) − 
mely a Ciszterci Diákszövetség „fedőszerveként" 
alakult − a volt ciszterci diákokon kívül a többi egri 

középiskolák, sőt a volt Jogakadémia és a Hittudomá-
nyi Főiskola öregdiákjait is hívta soraiba. Az 1988 
júniusában kelt toborzó levelében olvasható célkitű-
zés: „Eger város kultúrtörténeti jelentőségének széle-
sebb körű kidomborítása...” Az EÖBT tagságát 80%-
ban a Szent Bernát gimnázium öregdiákjai − közel 
270-en − alkották. 

„Kiemelkedő esemény volt a társaság életében 
1989. május 26−28-án az a háromnapos rendezvény, 
amellyel a középiskolai oktatás Egerben történt meg-
indulásának 300 éves évfordulóját ünnepeltük a Gár-
donyi Géza (azelőtt a ciszterci Szent Bernát) Gimná-
ziumban, a ciszterci templomban dr. Zakar Polikárp 
ciszterci generális apát, dr. Kerekes Károly zirci apát 
és dr. Kovács Endre püspök által celebrált misével, a 
Művelődési házban tartott ünnepi közgyűléssel, mi-
niszteri előadóval, majd a Dobó téren tartott záróün-
nepséggel és a Dobó szobor megkoszorúzásával” − 
írja visszaemlékezésében dr. Kerekes Lajos, a EÖBT 
elnöke.  

Azonban ekkor már 1989. május 20-án megalakult 
a dunántúli Nagyvenyimben, a volt ciszterci plébánia 
templomban az újjászervezett diákszövetség, a Ma-
gyar Ciszterci Diákok Szövetsége, mely magában 
foglalta a volt öt ciszterci gimnázium öregdiákjait.  

Az újjáalakult szövetség osztályai sorban alakultak 
a volt ciszterci gimnáziumok székhelyén. Az egri 
osztály megalakulása sokáig váratott magára. A sok 
ciszterci öregdiák úgy gondolta, hogy EÖBT megala-
kulásával lényegében már létre jött ez a szervezet. Az 
első lépést az Egri Osztály megalakulására a Buda-
pesten élő egri öregdiákok tették meg. 1990. január 
16-án, Budapesten, a József Attila (a volt ciszterci 
Szent Imre) gimnáziumban tartott összejövetelen – 
melyen a jegyzőkönyv szerint 25-en vettek részt − 
megválasztották a MCDSZ Egri Osztályának ideigle-
nes vezetőségét: elnök dr. Farkas András, titkár dr. 
Száva József pénzügyi vezető Póta György. A megbí-
zásuk ideiglenes jellegű volt. 

Egerben, főleg Wolsky Agenor szervező munkájá-
nak köszönhetően egy 11 fő csoport készítette elő az 
Osztály megszervezését. További lépést jelentett 1990. 
dec. 1-jén az Erdőgazdaság székházában megtartott 
ülés, melyen 50-en vettek részt, az egriek mellett több 
Budapesten élő öregdiák is. A részt vevők sürgető 
lelkesedéssel tárgyalták meg az újjáalakult Ciszterci 
Diákszövetség célkitűzéseiben szereplő, az egri osz-
tály számára legfontosabbnak ítélt feladatokat: az 
iskola visszaadása a Rendnek, a leánykollégiumként 
működő Rendházban ciszterci atyák számára lakosz-
tályok kialakítása, a cserkészmunka újbóli elindítása, 
és mindenek előtt, ciszterci szellemiségű, 8 osztályos 
oktatás megvalósítása az iskolában. 

Az MCDSZ Egri Osztályának alakuló közgyűlését 
1991. február 7-én tartották ugyancsak az 
Erdőgazdaság székházában, melyen 98-an vettek rész. 
Megjelent dr. Seregély István egri érsek, dr. Kerekes 
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Károly zirci apát, dr. Nagy Andorné, a Gárdonyi Géza 
(volt Szent Bernát) gimnázium igazgatója, M. Juhász 
Mária, az egri Santa Maria gimnázium igazgatója és a 
város polgármesterének képviselője is. A közgyűlés az 
Osztály elnökének dr. Kovács Endrét OCist. püspököt 
választotta meg, aki ezt a tisztségét haláláig viselte, az 
egyesület munkáját irányító és szervező titkárnak dr. 
Száva Józsefet. 

Ezen az ülésen a ciszterci oktató és nevelő munka 
elősegítésére alapítványt is tettek „Egri ciszterci rend-
ház és gimnázium működésének újraindítása” címmel. 
Az Egri Osztálynak nem volt saját pénzkezelési lehe-
tősége, így alapítványon keresztül tudták támogatni az 
iskola és a Rend újraindulását. 

Az elkövetkező években igen aktív munkát végzett 
az osztály elnöksége gimnázium és a rendház vissza-
adása érdekében. A aláírásgyűjtéssel és az önkor-
mányzat testületében résztvevő öregdiákok közremű-
ködésével segítették elő az 1992 őszére létrejött meg-
állapodást, mely szerint az iskola és a kollégium tulaj-
donjogát az 1992/93 tanév végén az önkormányzat 
átadja Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának, a hasz-
nálati jog átadását pedig 1997-re tűzték ki. A rendház 
egy részének átadása után három lakosztályt alakítot-
tak ki ciszterci atyák részére, ahová 53 év után, 1993 
augusztusában Mozsgai Tádé és Szita Árpád atyák 
beköltözhettek. Ez időtől az osztály elnöksége havi 
rendszeres üléseit is Tádé atya vendégeként a rend-
házban tartotta. 

A Diákszövetség osztályai, elsősorban a pécsi, 
majd az egri is nagyobb gazdasági, és szervezeti 
önállóságra törekedtek az iskolák „visszaszerzése” és 
a rendi jelenlét elősegítése érdekében. Ez az Erdőgaz-
daság székházában tartott 1992. február 7-i közgyűlés 
központi témája volt. 

Végül is 1993. március 13-án a Gárdonyi gimnázi-
umban tartott közgyűlésen alakult meg teljes jogi és 
gazdasági önállósággal a Ciszterci Diákszövetség Egri 
Osztálya. A már jogilag is önálló egyesület első meg-
választott tisztségviselői: elnök – dr. Kovács Endre, 
alelnök – Keszthelyi Ferenc, ügyvezető elnök – dr. 
Száva József, titkár – dr. Suba János, jegyző – 
Szelényi János, pénztáros – dr. Bereczkei Ottó, fel-
ügyelő biz. elnök – dr. Kovács Jenő, tagok – Oláh 
Gyula és Bartha István. A megválasztott ü.v. elnök 
egészségi állapotára és az esztendő nagyobb részében 
Egertől távol tartózkodására való tekintettel helyette-
seként Wolsky Agenort választotta meg a közgyűlés. 

Az évenként rendszeresen tartott közgyűlések kö-
zül ki kell emelnünk az 1997. szeptember 14-i, sor-
rendben a VII. közgyűlést, melyen a tagság 1997/98. 
tanévtől újból indult ciszterci gimnáziumot köszön-
tötte. Dr. Száva József üv. elnök emlékezve az átvé-
tellel kapcsolatos meglehetősen hosszadalmas és tár-
gyalásokra Diákszövetségünk elnöksége nevében 
köszönte meg az előkészítő tárgyaláson résztvevő, 
önkormányzati kéviselő- tagjaink munkáját, az ügyben 

tanúsított felelősségteljes pozitív hozzáállását, amely-
nek révén lehetővé vált az egri ciszterci gimnázium 
újraindítása. (A tárgyalásokról dr. Molnár Miklós 
szövetségünk jelenlegi elnöke, akkoriban önkormány-
zati képviselő, újságunk hasábjain – 2004. húsvéti 
számban − részletesen is beszámolt.) 

A közgyűlés közötti időszakokban az elnökség ha-
vonta rendszeresen ülésezett, 1998 szeptemberétől 
immár az új rendfőnök, a dallasi apátságból hazatért 
dr. Nagy Mójzes vendégeként. Elődjei példáját kö-
vetve Mójzes atya Eger közéletében is szerepet vállalt, 
a város fertálymesterei közé választotta.  

1998 év végén váratlanul elhunyt Száva József és 
az elnökség Tóth Kamill 1950-ben érettségizett diák-
társunkat bízta meg a szövetség ü.v. elnökének, majd 
az 1999. novemberben tartott közgyűlés véglegesítette 
ebben a tisztségében. Ezen a közgyűlésen dr. Pisákné 
Balogh Éva, az iskola újonnan kinevezett igazgatója 
beszámolt ciszterci gimnázium két éves eredményei-
ről. Örömmel hallhattuk, hogy elindul a nyolc osztá-
lyos képzés is az iskolában. 

A XI. közgyűlésünk 2002 novemberében, a XII. 
2004 áprilisában volt. Egyre többször felvetődött a 
szövetség utánpótlásának kérdése: az újraindult cisz-
terci iskolából kikerült fiatalokat hogyan tudnánk 
soraink közé hívni. Sajnos ezzel a kérdéssel a mai 
napig sem tudott egyesületünk megbirkózni.  

2005 áprilisában elhunyt Tóth Kamill ü.v. elnök. A 
májusi elnökségi ülésen dr. Kovács Jenő, 1949-ben 
végzett diáktársunkat bízta meg mb. ü.v. elnöki fel-
adatok ellátásával. 

A korosodó és fogyó tagság, a megritkult érettségi 
találkozók késztettek dr. Kovács Endre elnökünket, 
hogy közös érettségi találkozókat és ezzel összekötött 
közgyűlést hívjon össze a tanévek végén. Erre első 
alkalommal 2007. július 7-én került sor. A közös 
szentmisén ismét megtelt templomunk, együtt celeb-
ráltak dr. Kerekes Károly ny. apát, és dr. Gonda Imre, 
Deli János, Jéger Károly, dr. Zsurkai János diáktársa-
ink. Sajnos betegsége miatt dr. Kovács Endre nem 
lehetett jelen. Ezen a közgyűlésen a lemondott ü.v. 
elnök helyett dr. Molnár Miklóst, 1953-ban végzett 
diáktársunkat választották meg, aki ezt a tisztséget a 
mai napig is ellátja.  

2007 júliusában elhunyt elnökünk, dr. Kovács 
Endre Gergely OCist, és a Lékai Jusztin OCist atyát a 
2007. október 9-én tartott soron kívüli közgyűlés vá-
lasztotta elnökének. Ő a budai gimnáziumban végzett, 
de sok szállal kötődött hozzánk. Hosszú ideig élt 
Egerben, s mikor a még állami gimnáziumunkban a 
hitoktatás elindult, az elsők között tanított hittant az 
iskolánkban. Igen lelkesen vett részt az elnökség mun-
kájában, habár a zirci monostorban lakott, az elnök-
ségi üléseinken mindig részt vett. 

Sajnos Jusztin atya is korán itt hagyott bennünket: 
2009 áprilisában elhunyt. 2009. október 21-én tartott 
rendkívüli közgyűlésen Veres Árpád érseki tanácsos, 
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c. kanonok, pápai prelátus diáktársunkat választottuk 
meg az egyesület elnökének. 

A 2007-ben elkezdett formában több éven 
keresztül az iskolaév végén összejöttünk közös 
találkozóra és közgyűlésre, ahol főleg az egyre 
virulóbb, külsőben igen szépen megújuló iskolánkról 
is kaptunk tájékoztatást. Utoljára iskolánk 325. éves 
jubileuma alkalmából tartott nagyszabású ünnepségen 
találkoztunk 2014. április 1-jén. Élvezve volt iskolánk 
vendégszeretetét, igazán otthon éreztük magunkat.  

Eddig szól diákszövetségünk vázlatos története., 
melyhez néhány adalékot fűzhetünk: 

Taglétszámról. – 1989 után az újraindult diákszö-
vetség nem adott ki a háború előttihez hasonló névtá-
rat. Az 1991-ben a MCDSZ kiadásában megjelent A 
Bakony szíve újra dobog c. könyv az egri osztály 151 
tagjának nevét tartalmazza, de ezenkívül még 175 
tagról tesz említést, akik az Eri Öregdiákok Baráti 
Társasága Ciszterci tagozatának az előbbiekben nem 
szereplő tagjai. Későbbi ez a kettősség megszűnt. Az 
osztálytitkárok által összeállított névsorok szerint 
1999-ben 226, 2010-ben 181 tagja volt a szövetség-
nek, 2014 decemberében pedig 149 tagnak küldünk 
újságunkból.  

Adományok. – A diákszövetség elsődleges 
feladatának tekintette a Rend, elsősorban az egri 
Rendház, ill. a gimnázium anyagi támogatását is, 
elsősorban a kezdeti időszakban: pl. telefon 
bevezetése a Rendházba, hozzájárulás a templomtető 
javításhoz, térkép, telefax, hangosító berendezés a 
gimnáziumnak.  

A diákkorunkban megismert gyakorlatot követve 
szövetségünk is jutalmazza az iskola példaértékű 
keresztény hitéletet és erkölcsi magatartást tanúsító 
tanulóit. Az utóbbi évek gyakorlata szerint az iskola 
ballagási ünnepén dr. Molnár Miklós ü.v. elnökünk 
adja át a diákszövetség könyvjutalmát a tantestület 
által arra érdemesített diákoknak.  

Cserkészet. – Diákszövetségünk megalakulása 
idején nagy reményekkel voltunk, anyagilag is 
támogatva a még állami gimnáziumban újra ébredő 
213. sz. Koháry István cserkészcsapat munkáját. A 
csapat 42 évi szünet után újította fel működését. 1990. 
augusztus 29-én kapta meg az ideiglenes működési 
engedélyt. A csapat létszáma ekkor 15 fő volt, 
parancsnoka dr. Száva József, helyettese Csák György 
gimnáziumi tanár lett. Az első fogadalomtételre 1991. 
május 18-án került sor. 1991-ben az első nyári 
cserkésztábor Pazsagon, 1992-ben pedig 
Bükkszentkereszten volt. 1994. január 1-jétől a csapat 
parancsnoka Mozsgai Tádé ciszterci atya lett. Ekkor a 
csapat létszám 35 fő volt – köztük a diákszövetség 
öregcserkészei − számolt be az 1994. húsvéti Egri 
Fehér/Feketében Csák György az iskola tanára, 
parancsnokhelyettes. Részletes beszámolóról még a 
következő évben is olvashatunk. A csapat létszáma 
ekkor 28 fő, ebből 18 gimnazista. A továbbiakban 

szórványosan jönnek a hírek. Ma már ez sem. Végül is 
a cserkészmozgalom eddig nem tudott gyökeret verni 
az iskolában. Sajnos ez helyzet nemcsak nálunk 
tapasztalható.  

Egri Fehér/Fekete. – Diákszövetségünk lapja első 
alkalommal 1994 húsvétján, 4 oldalon, a pécsi Fehér 
Fekete mellékleteként jelent meg. Azok kapták meg, 
akik előfizettek a pécsi diákszövetség lapjára. 1994 
karácsonyától már önálló lapként terjesztettük 8 
oldalas újságunkat, s az elnökség határozata szerint 
1995. 2. számától kezdve a lapot minden tagja 
megkapta. Ekkoriban Húsvétkor, Te Deum-kor, Veni 
Sancte idején és Karácsonyra jelent meg az újság. 
Kezdetben a szövetség hírein kívül beszámolókat 
olvashattunk az érettségi találkozókról. Egymás után 
jelentek meg visszaemlékezések tanárainkra, az 
iskolára. 

1999 karácsonyára Mózjes atya szorgalmazására az 
iskola is belekapcsolódott a lap szerkesztésébe „Színes 
Egri FeFe”címmel, kezdetben 8 oldalon, később egyre 
nagyobb oldalszámmal jelentek meg a gimnázium 
hírei, az elhangzott előadások szövegei, tanulóinak 
írásai, versenyeredményei. 2003-tól, főleg anyagi 
okokból évente háromszor jelenik a lap. Az utolsó 
közös kiadás az iskolával a 2004. húsvéti szám volt. 
Ekkor 36 oldalon jelent meg, ebből 20 oldalon az 
iskola „színes” oldalai. Ez évben a 21. évfolyamnál 
tartunk, 24 oldalon, színes külsővel. A korosodó tagok 
számára ma elsősorban a lap jelenti a kapcsolatot, az 
együvé tartozás mindig erőt adó érzését. 

Budapesti (váci) találkozók. – Diákszövetségünk 
tagjainak nagy része Budapesten lakik. Ezért mindenki 
örömmel fogadta, hogy 1993 februárjától negyed-
évenként rendszeres összejövetelt szerveztünk a budai 
ciszterci plébánia 433. sz. cserkészcsapatának Bartók 
Béla úti otthonában. A találkozókon 15–25 – 
1933−1953 között érettségizett – öregdiák vett részt, 
kisebb előadások hangzottak el a egri diákévekről, 
tanárokról. Sajnos az idő előrehaladtával az összejö-
vetelek ritkábbak lettek. Utoljára a budai ciszterci 
plébánián 2013 májusában jöttünk össze.– Keszthelyi 
Ferenc diáktársunkat II. János Pál pápa 1992 február-
jában nevezte ki váci megyés püspökké, aki 1993 
tavaszától 2002 tavaszáig minden évben váci látoga-
tásra hívta az öregdiákokat. Diákszövetségünk szerve-
zésében 40−50 öregdiák volt „KEFE” vendége.  

Eddig szól a beszámoló, és most 25 év után abban 
reménykedünk, hogy az újraindult ciszterci gimná-
zium öregdiákjai is követik példánkat.  

A ciszterci iskola nemcsak tanítványai egyéniségét 
formálja, hanem a diák-közösségét is. Reménykedünk, 
hogy az összetartozás érzése, egymás sorsának 
figyelemmel kisérése, tanáraink iránti megbecsülés, 
mindig szerető vonzódás az Alma Materhez − a mai 
diákokban is kialakul. S akkor nem hiába bízunk a 
folytatásban. 

Oláh Gyula  
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ISKOLÁNK ÉS A HÁBORÚ 
 
100 éve, 1914 augusztusában kezdődött az I. vi-

lágháború, − amit akkoriban jelző és sorszám nél-
kül „háború”-nak neveztek. Ezekből az időkből sok 
család őriz emlékeket, iskolában a történelem órán 
tananyagként ismertük meg eseményeit, szomorú 
következményeit pedig életünkben tapasztaltuk.  

A korabeli Értesítőkből részletes képet kapha-
tunk, hogyan változtatta meg a háború az iskolánk 
életét is. Először az 1915/16 évi Értesítőben dr. Kürti 
Menyhért, iskolánk későbbi igazgatója írt a háború-
nak iskolában is egyre jobban érezhető hatásairól és 
olvashatunk erről a későbbi évkönyvekben is.  

Főleg e forrásokra támaszkodva állítottuk össze 
ezt a kis vázlatot iskolánk háborús éveiről. 

 
Iskola élete 1914−1919 között 
A háború hatása a tanulmányi előmenetelben csak 

az 1914/15. tanév nagyobb felében volt érezhető – 
írja a krónikás. Az egymást érő bevonulások, a harc-
ba induló menetszázadok, az ezek helyére érkezett 
sebesültszállítmányok nemcsak gyermeknek, de a 
legöregebb embernek is újságok voltak. Diákjaink, 
dolgaikról megfeledkezve, a tanulásra való időt az 
utcán, vasútállomáson szívesen töltötték el s egy-egy 
katonakórház körül el-elácsorogtak, hogy a sebesül-
tekkel az ablakon át szót válthassanak. Így szerezték 
a katona fantáziával sokszor kiszínezett híreket. … S 
aztán, hogy minden, ami előbb újságjával még izgató 
volt, lassankint megszokottá vált, megindult a ko-
moly munka s folyt zavartalanul úgy, mint békeidő-
ben, s az iskolaév befejeződött egészen kielégítő 
eredménnyel.  

Mindjárt a háború első napjaiban az egri 60-as 
gyalogezred egy része nyert elhelyezést néhány napra 
a tornateremben, majd 1914. szept. 2-án, már sebe-
sültjei jöttek. S ettől az időtől egészen 1916. jún. l-ig, 
tehát csaknem két éven keresztül használták kórház-
ként a tornatermet, a hozzátartozó két öltözőt − az 
egyiket rendelőnek és irodának, a másikat fürdő- és 
mosdóhelyiségnek, − továbbá az énektermet raktár 
céljára és az öt ápoló népfelkelőnek lakásul. Ötven 
fehér tiszta ágy szolgált a levegős kórteremben a 
sebesült harcosoknak nyugvóhelyül. Fennállásának 
21 hónapja alatt 935 sebesült vagy beteg katona ré-
szesült gyógyításban. 

1916/17. tanév október elejétől május végéig tartott 
megszakítás nélkül. 1917/18-ban a rendes időben kez-
dődött a tanítás, azonban, a fűtőanyag hiánya miatt, a 
karácsonyi szünet február 2-ig tartott. Az iskolai évnek 
ez a kettészakítása nagyon zavarólag hatott a tanítás 
menetére s a másfél hónapi szünetelés után februárban 
visszatérő tanulóknál jóformán mindent elölről kellett 
kezdeni. 

A háború „őszirózsás forradalomba”, majd „prole-
tárdiktatúrába” torkollott. „A béke után sóvárogva, 

nehéz viszonyok között kezdtük meg a 1918−19. isko-
lai év munkáját. 1918. október 31-én a gonosz fölfor-
gatók tervszerű izgatása folytán kirobbant az első 
forradalom. A fővárosi eseményektől távol állva, ele-
inte még hittük ugyan, amit a tömegek vezetői hirdet-
tek, hogy a forradalom visszaadta a nemzetnek önálló-
ságát és függetlenségét, a nemzet saját kezébe vette 
sorsának intézését s a magyar népköztársaság egy 
szebb- és jobb jövőnek kezdete; azonban csakhamar 
tapasztalnunk kellett, hogy csalódtunk s az események 
árja ragadja az országot a teljes fölfordulás felé.  Min-
denfelé zavargások voltak s polgárőrségek alakultak a 
rend fenntartására és a tanuló ifjúságot is bele kellett 
vonni a polgárőrségbe, melybe felsőbb osztályi ifjaink 
közül 36-an állottak be. 

Az első félévet december 20.-án zártuk le, s mint-
hogy nem volt elegendő fűtőanyagunk, azzal bocsátot-
tuk szét növendékeinket, hogy február 2-ig szünetel-
tetnünk kell előadásainkat. 

A tanári kar aggodalommal látta az ifjúságnak a 
politikai mozgalmakba való belevonását, s épen ezért 
március 6-án tartott gyűlésén úgy határozott, hogy az 
ifjúságot mindennemű politikai mozgalomtól eltiltja. 

Március 21-én azután megtörtént a proletárdiktatú-
ra kikiáltása s többé az áramlatot nem lehetet föltartóz-
tatni. Tanulóink dicséretére legyen mondva, a vörös 
gomb csak nagyon lassan foglalta el náluk a nemzeti 
szalag helyét. Csöndesek és tisztelettudók voltak, csak 
néha-néha énekelték óraközökben egyik-másik osz-
tályban a Marseillaise-t. Kint az utcán azonban alig 
lehetett tanulóinkra ráismerni: nagyban szerepelt a 
sétapálca, a cigarettázás, a kurizálás, szóval beütött az 
»aranyszabadság«. 

Húsvéti szünetre távozó tanulóink közül nagyon 
sokan nem tudtak megjönni. Húsvét után 450 tanulónk 
közül 220 hiányzott. Tiszántúlról az oláh megszállás 
tartja őket vissza, Észak-Magyarországból az előre-
nyomuló csehek miatt nem tudnak megjönni. 

Május 6-án terror-csapat vonult be a rendházba s 
az első emeleten levő lakásokban helyezkedett el, 
kitelepítve onnan a tanárokat, akik a gimnázium egyes 
helyiségeibe voltak kénytelenek áthurcolkodni. 

Megindulván a csehek ellen az offenzíva, Eger és 
környéke harcszintér lett s május 12.-én a Felnémeten 
levő cseh csapatok ágyúzták a várost. Egy srapnell a 
rendházhoz közel, a főreáliskola épülete mellett csa-
pott le. Ezekben az izgalmas napokban egy-két napig 
szüneteltek az előadások. 

Június 8.-án, pünkösd vasárnapján, megtartottuk az 
ünnepi Te Deumot. Június 12-én a tanulók megkapták 
évvégi bizonyítványukat. Az új bizonyítvány, amely-
ben nem volt érdemjegy s csak az volt jelezve, hogy 
megfelelt vagy nem felelt meg, egy-két gyöngébbet 
kivéve, tanulóinknak tetszett legkevésbé. VIII. osztályt 
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végzett tanulóink, érettségi vizsgálat nélkül, szintén 
ilyen végbizonyítványt kaptak. Ezzel széjjelbocsátot-
tuk tanítványainkat.” 

A besorozott tanulók 
 „Felséges királyunk hadba hívó szava iskolánkba 

is behatolt és a padokból sorra szólította ki tanítványa-
inkat.” 1914/15. tanévben besoroztak s hadba vonult 
15 VIII., kilenc VII. és egy VI. osztályos tanuló. Ez 
így ment a következő években is. Az első két évben 
összesen 50 tanuló vonult be az év folyamán. Az 
1917/18 tanévben a VI. VII. és VIII. osztályi tanulók 
közül 43-at szólított ki a honvédelmi kötelesség az 
iskola padjaiból.” 

(Visszagondolva a második világháború éveire, 
emlékeim szerint a mi időnkben senkit sem „szólítot-
tak ki” az iskolapadból.) 

A bevonult tanulók osztályvizsgát, ill. a hetedik 
osztályosok rövid 4−6 hetes tanfolyam után érettségi 
vizsgát tettek. Ezt nevezték hadi érettséginek. 

A későbbi években már ilyen lehetőségük a VII. 
osztályosoknak is volt. akik osztályvizsga után a VIII. 
osztály anyagából elvégzett 6 hetes tanfolyam után 
hadiérettségit tehettek. 

„Még nehezebb, jóformán megoldhatatlan feladatot 
róttak a tanárokra és a tanulókra egyaránt a katonata-
nulók részére rendezett előkészítő tanfolyamok, külö-
nösen, amikor a VII. osztályról a tanfolyam után vizs-
gálatot tett, meg a harctérről és katonai szolgálatból 
visszatérő s a tanulástól már elszokott tanulókat négy 
hét alatt kellett előkészíteni a VIII. osztályi vizsgálatra 
és érettségire. Mennyi belátásra, türelemre, odaadásra, 
és megértő szeretetre volt szükség, hogy a nagy mun-
ka és fáradság teljesen hiábavaló ne legyen! Valóban 
ezek a négyhetes tanfolyamok a legnagyobb aggodal-
mat keltik bennünk: a közélet, a tudomány, az iskola 
nem fogják-e évekig érezni e rövid tanfolyamok káros 
hatását?” – írja elgondolkozva a krónikás.  

Hősi halottjaink  
„Ha a jó Isten kegyessége véget vet ez ítéletidőnek, 

mindazon növendékének nevét, akik életük feláldozá-
sával tettek tanúságot hazájuk iránt való szeretetükről 
s nemzetük jövőjébe vetett hitükről, csoportba gyűjtve 
az új nemzedék szeme elé szeretné állítani buzdító s 
lelkesítő például, nevüket pedig, minden időkre látha-
tóan, márványtáblára aranyvesszővel szeretné felje-
gyezni.” – írja a krónikás a háborús évek beszámoló-
jában  

Mikor reggelenként a primuszon keresztül az isko-
lánk épületébe léptük, tisztelegve vonultunk el az 
előcsarnokban elhelyezett emléktábla előtt: Pro Patria 

1914−1919 − rajta az eldő világháborúban hősi halált 
halt ciszterci diákok nevei. 

Ezt a márványtáblát a háború és az azt követő sötét 
idők után három évre, 1922. április 29-én avatták fel. 
Ekkor 75 név szerepelt rajta, a következő évben még 
újabb 7 nevet véstek rá. − „Hősi halottaink névsorát 
Kovách Demján és Perényi Kandid följegyzései alap-
ján s pontos utánjárással Tordai Ányos dr. igazgató-
helyettes állította össze. A rájuk vonatkozó adatokat 
összegyűjtve, egy díszjegyzőkönyvben is megörökítet-
tük, melynek címlapját művészi ízléssel Tróján Alfonz 
tanár rajzolta, a szöveget pedig Csiffáry Gyula VIII. o. 
tanuló másolta le kalligrafikus írással.” − olvashatjuk 
a korabeli Értesítő sárgult lapjain. 

(A második világháború halottjainak emlékét őrző 
tábla elhelyezésére csak 45 évvel a háború befejezése 
után volt lehetőség.)              O. Gy. 
 

* * * 
 

A befejezés – Trianon, 1920. június 4. 
... E sorok írója 14 éves fiú volt és negyedikes 

gimnazista akkoriban. Tíz órakor növénytan-óra kez-
dődött és Kovách Demjén tanár úr magas, szikár alak-
ja pontosan jelent meg az ajtóban, mint mindig. Fel-
ment a katedrára, beírta az osztálykönyvet, de nem 
kezdte el a feleltetést, mint szokta, hanem lehajtott 
fővel meredt maga elé egy hosszú percig ... és akkor 
megkondultak a harangok. Kovách Demjén tanár úr 
felállt, odament a térképtartóhoz, kivette a térképet, 
amelynek felső sarkában akkor még ez a név állt: „A 
Magyar Szent Korona Országainak Politikai Térképe", 
és felakasztotta a térképállványra, s mindezt egyetlen 
szó nélkül, aztán megállt előtte, kissé oldalt, hogy ne 
takarja el előlünk és nézte, olyan arccal, olyan leírha-
tatlan lágy kifejezéssel, amilyet mi még soha sem 
láttunk száraz és örökké szigorú arcán. Mi halálos 
csendben néztük a térképet és az előtte álló, szürkülő 
hajú cisztercita papot, amint feje egyre lejjebb esett a 
mellére és a kívülről behallatszó harangzúgás által 
méginkább kimélyített csendben inkább magának, 
mint nekünk, ennyit mondott: „Consummatum est". 

Ötvennégyen voltunk, ötvennégy tizennégyéves 
magyarfiú. A golgota utolsó szavai után nem bírtuk 
tovább, leborultunk a padokra és elkezdtünk sírni. 
Odakint kongtak a harangok Nagymagyarország 
keresztrefeszítésének napja volt, 1920. június 4. 

Péntek...  
Dr. Padányi Perger Viktor (1906−1963) 

történész, nyelvész írása, 
aki 1915−1921. években volt iskolánk tanulója 

 
____________________________ 
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EGY CISZTERCI DIÁK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN 
 
Nem tudjuk, hány egri ciszterci öregdiák kapta meg behívóját az első világháború idején, közülük a Pro 
Patria 1914−1919 emléktábla 82 hősi halott nevét őrzi.  
Dr. Simonyi Nándor 1897– 1905 években járt a Ciszterci Rend egri kath. főgimnáziumában. Már az 1914. 
augusztusi mozgósításkor be kellett vonulnia és a keleti frontszolgálat majd az oroszfogság után 1920-ban tért 
csak haza. Családja megőrizte a frontról és a hadifogságból küldött leveleit, képeit, melyekből lánya, Urbánné 
Simonyi Ilona összeállította édesapjának háborúban megélt történetét. Ebből közlünk részleteteket.  
 

Édesapám 1887-ben 
született Egerben, 
szülei egyetlen gyerme-
keként. A Líceumban 
levő négy elemi iskola 
elvégzése után szülei a 
Ciszterci Rend főgim-
náziumba íratták be. 
Osztályfőnöke dr. Wer-
ner Adolf volt. Az iskola 
nyolc éve mély vallá-
sosságot, kemény jelle-
met, becsületességet, 
hazaszeretetet és nem 
utolsó sorban komoly 
tudást adott növendé-
keinek. Édesapámat ez 

segítette munkájában és erőt adott szenvedések, ne-
hézsorsa elviselésében. 

A gimnázium elvégzése után a Kolozsvári M. Kir. 
Ferencz József Tudományegyetem szerezte meg a jogi 
doktorátust, majd letöltötte az abban időben szokásos 
három év önkéntes katonai szolgálatot. Ezután állásba 
került és itt érte a világháború, a katonai behívó. 

Hatévi távollét után Édesapámat rögtön alkal-
mazták a városnál. Hamarosan tanácsosnak is meg-
választják. Ezek után került sor az esküvőre, ami 
azonban nehézségekbe ütközött, mivel édesanyám az 
elszakított Felvidéken, Tornaalján élt, s az oda-vissza-
utazás, az iratok beszerzése nehézkes volt.  

A két világháború közötti időben boldog, szép 
családban éltünk. Házasságukból a harmincas 
években ketten születtünk. Öcsém, Simonyi István, a 
Szent Bernát gimnáziumba járt, én az 
Angolkisasszonyok gimnáziumába. 

Édesapám tagja volt a Ciszterci Diákszövetség 
választmányának. Mikor osztályfőnökét, Werner 
Adolfot zirci apátnak választották, majd Eger város 
díszpolgári címmel tüntette ki, ennek átadására a 
Zircre látogató küldöttséget vezette. 

Békés, boldog életünknek véget vetett a háborút 
követő kommunista uralom. Mivel az akkori 
polgármester elmenekült, ezért édesapámnak 
beosztásánál fogva kellett vállalni városban megindult 
az élet feladatait. 

Pár hónap múlva azonban egy nyomozó 
kíséretében jött haza a hivatalból, elbúcsúzott, hogy 
viszik a Várba, az ottani kegyetlen internálótáborba.  

Letartóztatása után barátok és ismerősök szerető 
részvéttel voltak irányunkba. A ciszterci atyák minden 
segítséget felajánlottak édesanyámnak. Öcsémnek 
elengedték a tandíját. Varga Bennó tanár úr, 
édesapám jó barátja öcsém nevelését és tanulását 
irányította. Kerekes Károly a későbbi zirci apát, aki 
ekkor a konvent gondnoka volt, téli tüzelőnk 
beszerzésében segített. Meglátogatta családunkat 
Szabó Tihamér hittantanár úr is.  

Édesapám az internálásból a fogházba került, ahol 
többször is meglátogathattuk. Rövid idő után meg volt 
a tárgyalása is, ahol hamis tanúk, akiket sohasem 
látott, gonosz vádakat hoztak fel ellene. Az állították, 
hogy a hadigondozottakat kirugdosta a hivatalából, 
hazátlan bitangoknak nevezte a szociáldemokratákat 
stb. Öt évre ítélték,. a budapesti gyűjtő fogházba, majd 
a szegedi Csillagbörtönbe került. Közben itthon a per 
újrafelvételét kértük, és több hónap után a hamis 
vádak alól felmentették. 

A nyugdíját megvonták – úgy tekinteték, mintha 
meghalt volna. Életük végéig semmit sem kaptak. 

Édesapám 86 éves korában 1973-ban hunyt el. 
* * * 

 

A frontról és a fogságból küldött lapok olvasásához 
a jobb megértés végett egy pár szót kell mondani a 
családi körülményekről.  

Édesanyám a háború előtti időben Tiszafüreden 
lakott özvegy nagynénjénél. A kiterjedt rokonság révén 
ez a nagynéni édesapámnak is a keresztanyja volt. 
Sokszor járt nála Tiszafüreden és itt szövődött mé-
lyebb kapcsolat köztük és eljegyezték egymást. Az 

esküvőre azonban a háború kitörése miatt nem került 
sor. A frontról írt lapok ezért íródtak felváltva édes-
anyjának és menyasszonyának, aki nagynéni halála 
után hazament szüleihez Tornaljára. Ezután a lapok 
oda érkeztek. (Édesanyám leánykori neve szintén 
„Simonyi” volt.) − A frontról csak tábori lapokat 
lehetet írni, de jött egy két hosszabb levél is, melyet a 
„Pestre küldött manipuláns őrmester” itthon adott fel. 

 

1914 
nov. 9. Tudom már tetszenek várni levelem, de azért késett, mert még csak ma tudtam meg végleges 

beosztásomat. Vasárnap, vagy hétfőn megyek küzdeni az igaz ügyért, 330 emberrel küldtek fel a 
galíciai harctérre. Ne tessék ezért szomorkodni, kedves Keresztmama, hiszen ezen kötelességemmel 
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tartozom hazámnak és tartozom szeretteimnek, akiknek békéjéért, nyugalmáért, a többi jó barátaimmal 
vállvetve fogunk küzdeni, hogy majd nagy munkánkat befejezve, együtt pihenhessünk és együtt 
örülhessünk, boldog, szabad hazánkban. … 

dec. 13. Még nincsen hála Isten semmi bajom, élek egészségben. Nagy harc előtt állunk, körülöttünk bömbölnek az 
ágyúk, ropognak a fegyverek, irtózatos koncert, de már úgy megszoktuk, hogy figyelemre sem méltatjuk, 
csak arra vigyázok, hogy lehetőleg olvashatóan írjam a lapot. Már negyedik napja egy gödörben tanyázunk, 
egyedüli szórakozásunk, hogy Rátok, otthoniakra gondolunk sóvárgó szívvel. Kérjétek értünk az Istent, mert 
nagyon rá vagyunk szorulva a segítségére, de reméljük majd csak megsegít.  

1915 
jan. 2. Azért írok most mindkettőtöknek, hogy valamelyik lapom majd csak megérkezik. Nagy harcban 

vagyunk, már két hete elmúlt. Boldog új évet kívánok, gondolom, kértétek Istent, hogy hozza meg a 
boldogságot. Karácsonykor is, most is nagy ütközetben vagyunk. Az ágyú köszöntötte az új évet, a 
golyó meg segített hozzá. Most meg már ránk jött a hideg, és csak a gödörben lakunk, már harmadik 
hete. Az egészségem és a jó kedvünk hála Istennek megvan. 

jan. 6. … Szeretnék egyet-mást híven megírni, hiszen tudom, hogy jól fog esni, ha olvassák. Csak attól félek, 
ha őszintén írok, keserűséget is szerzek az olvasáskor, de azzal igazolom előre is, hogy mi már ezt 
annyira megszoktuk, hogy ez a sok veszély, nyomor és kínlódás elvesztette már ránk nézve borzalmait, 
és annyira beletörődtünk, mintha ezen már nem is lehetne változtatni, és ennek így kellene történni. 

 Mikor feljöttem, akkor még Oroszországban jártunk győzelmesen, egyik ütközet után a másikat nyertük, 
ezredünk elfogott egy hét alatt vagy 1500 muszkát, még egy szerencsétlen ütközetben meglepték 
zászlóaljunkat, szétverték, magát az ezredparancsnokot elfogták, és nekünk vissza kellett vonulni, 
Oroszországból jöttünk Krakkó alá. Magyarországon is nagyon nyomult előre a muszka. Minket is szorított 
és szorongatott, már Krakkót zárta körül, az ostromot akarta megkezdeni, mikor a német hadtesteket kaptuk 
segítségül, meg fent is nyomták a németek őket, úgy hogy visszavonultak jelenlegi állásukba a Dunajec folyó 
keleti partjára. Mi mindenütt követtük őket, Paciéka községnél értük őket utol, 9 napig voltunk ütközetben. 
Ezredünk az ütközet előtt 1900 emberből állott és mikor kijöttünk az ütközetből, 1000 emberünk maradt. 
Karácsony estéjét és első napját még ebben az ütközetben töltöttük. Bizony szomorú Karácsony esténk volt a 
lövészárokban. A harc éppen olyan erős volt, mint azelőtt, mert itt nincs ünnep, nincs vasárnap, csak arról 
tudtuk meg ezt a szép ünnepet, hogy a bakák éjfélkor hangosan imádkozták el a miatyánkot, megható jelenet 
volt, mindnyájan könnyeztünk… Az itteni roham valami borzasztó volt. Százezrével jött ránk a golyó, és mi 
mentünk előre körülbelül 600 lépésig, de úgy hulltak az emberek, mint a kasza alatt a kalász és kénytelenek 
voltunk beásni magunkat. Istenem, ha ilyenkor látnának bennünket hozzátartozóink, meghasadna a szívük. 
Azt gondoltam, hogy ott maradok. Ilyen nagy veszélyben az ember nem gondol semmire, teljesen az Istenre 
bízza magát, de másképp tényleg nem is lehet. A fegyver-golyót nem respektáljuk, az jön ezrével, pedig talán 
a legveszedelmesebb, de amikor ágyúlöveg jön, akkor a legbátrabb katona is remeg. Egy ekrazit gránátnak a 
hatása őrjítő. Mintha az égből szakadna le egy darab ezer villámmal. Olyan földet vág ki, mint egy nagy 
szoba. Egy nagy tölgyfát tövestől úgy kivág, mintha valami fűszál volna. A házat egyszerre felgyújtja, és mi 
tehetetlenül lapulunk a földre, de a jó Isten majdcsak megőriz az ilyen veszedelemtől. 

 Karácsony második napján jöttünk ki a pacsiékai ütközetből, és két nap múlva jöttünk ide Psemichov-
ba, itt is 8 napig voltunk tűzben, míg tegnap 2 napra felváltottak bennünket, és most házban vagyunk, 
faházban, a golyó néha átjön rajta, de azért olyan nyugodtan beretválkozunk, mint odahaza. Érdekes az 
a tisztálkodás, amit végzünk ilyen házban. A lövészárokban vízben, sárban, szalmán fekszünk egész 
nap, egész éjjel, bizony nem szégyellem magam, tele vagyunk bogárral. Mikor bejutunk házba, óriási 
bogarászás, mosdás, a pucerek mossák a 
fehérneműinket, de kell is, mert 10−11 
napig az ember a kezét sem moshatja meg. 
Jól nézünk ki, alig ismerünk egymásra. De 
már megszoktuk. 

jan. 13. Nagyon nyomorúságos helyen vagyunk és a 
telet alighanem itt kellene tölteni. Ha a golyó 
megkímél is, elnyavalyásodunk. Csak a jó 
kedvünket tartsa meg a jó Isten. Micsoda 
helyen pihenünk most! Tuberkolótikus 
emberekkel egy szobában! Mi énekelünk, 
azok meg nyögnek. Hat napig vagyunk 
tűzben, hetedik nap pihenünk. 17-én egy 
hónapja, hogy állandó ütközetben vagyunk. 
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jan. 21. … Ezen a részen most nincsenek nagy harcok, inkább tüzérségi harc folyik. Kaptunk most új ágyúkat, 
csúnyán kipróbáltuk a muszkákra. Odébb is takarodtak csúnyán. Ezeknek az új schwere hubiz-oknak a 
hatása egyszerűen irtózatos, 8 méter mély és 18 méter átmérőjű árkot szakít, ahol leesik. 19-én ezzel 
kergettük tovább a muszkát. Mikor belevágott a lyukba, ahol lapultak, egyszerűen fasírozottat csinált 
belőlük. Az igaz, hogy ők is kedveskednek nekünk ilyen csemegékkel. Egy igazán érzékeny jelenet 
játszódott le a napokban. Mikor a muszka komákat így megrémítette az öreg Sári (a nagy ágyút hívják 
így a bakák) az egész társaság ott hagyta a vonalat, csak néhány embert hagytak ott, kik bennünket 
állandóan nyugtalanítottak. Egy pár emberrel átmentünk hozzájuk, hogy lefüleljük őket. Mikor 
észrevettek bennünket kétségbeesve lövöldöztek. De a mi bakánk is közéjük gyújtott, amit már a 
muszka sehogy sem szeretett, erősen tartotta fel a két kezét. 8 ember megadta magát, kettőt agyon 
kellett lőni, mert lőttek, három pedig futásnak eredt, de mikor egyet kilőttünk közülük, megálltak, ez az 
egy comblövést kapott, és leesett. Mikor ezt meglátta az a baka, aki a muszkát meglőtte, lement érte a 
völgybe, felvette a hátára és felhozta. Mikor ezt a muszkák, a foglyok látták, segíteni akartak a bakának, 
de az olyan fölényes hangon szólt rájok – egy muszkát még elbírok – közben vigasztalta a sebesültet – 
látod minek szaladtál testvér? Istenem, milyen a magyar baka, míg az ellenséggel áll szemben, 
kérlelhetetlen, mikor már sebesülttel, vagy foglyokkal bánik, olyan mintha testvére volna. Így van ez a 
háborúban. Ilyen embervadászatok vannak itt. Most egy vonalat tartunk megszállva, míg az öreg „Sári” 
meg nem adjusztálja a muszkákat. Századonként minden nap 5–10 embert lőttek el, de most már nem 
annyit. Hat napig vagyunk kint a vonalon, két napig bejövünk házba, ahol csak annyiból jó, hogy az 
ember tisztálkodhat, mosdhat egész nap, de máskülönben még talán veszélyesebb, mert a golyó csakúgy 
járja, és az ágyú is ugyanúgy bolygat minket, mint kint. Mos ránk jött a nagy hideg, borzasztó ilyen 
időben éjjel-nappal a gödörben feküdni. Sokszor tüzelni sem lehet, de már úgy hozzá edződtünk, csak 
imádkozzatok, hogy segítsen meg bennünket a jó Isten. 

febr. 28. Usew. Már körülbelül 10 napja, hogy nem tudtam írni, mivel nincs postánk se semmink. Ma egy hete 
kivontak bennünket az itteni frontból, és holnap el fognak szállítani bennünket valahová. Hogy hová, azt 
nem tudjuk, csak az a bizonyos, hogy négy napig fogunk vonaton utazni, és sejtjük, hogy talán, szép 
Magyarországon is keresztül megyünk. Nem lehetetlen, hogy Szerbiába, vagy talán Franciaországba, 
esetleg Bukovinán át Przemiysl felmentésére. De minden esetre a legveszélyesebb frontra ahol a vitéz 
magyar ezredekre szükség van. Ezt a levelet is valamelyik állomáson fogom civil postára adni. A tábori 
postaszámunk marad a 92. 

máj. 27. Bizony nehéz hetek voltak az elmúltak, de a jó Isten megőrzött, minden bajtól, nincs semmi bajom. 
Irtózatos pusztítást csináltunk. Egymáson a sok muszka halott. Most már megint nyugalmasabb a 
helyzet. Nem tudom én hogyan keveredünk ki a sok nyavalyából. Már meg Olaszország is ellenünk. 
Még ha itt végeznénk is, megyünk oda. De bár már ott volnánk. Úgy látszik ez a mi végzetünk, csak 
szerencsésen kerüljünk ki belőle. 

jún. 21. Ma egy kis öröm is ért, kitüntetést kaptam, vitézségi medált. Minden esetre jól esik az embernek az 
elismerés, de már béke kellene, nem kitüntetés. Már meg nagyon meleg napok járnak ránk, az éjjelek 
meg hidegek. Bizony már nyolcadik hónapja, hogy itt kínlódok, hogy megy az idő, csak vége lenne 
már, mehetnénk haza. 

aug. 1. Nyiskolyei. … Azért nem írok levelet innét a harctérről, mert egyrészt nem sokszor van rá alkalom, 
hogy nyugalmasan egy levelet meg lehessen írni, másrészt pedig innen küldeni veszedelmes, mert nem 
lehet benne semmit sem közölni, meg aztán sok el is vész. … 

 Május 9-től nagyon zaklatott életünk volt. Május 9. nagyon nevezetes dátum, akkor hajnalban 2 órakor 
kezdett támadni a muszka. Hajnaltól est 8-ig legalább kétszáz gránát és srapnel hullott a század állására, 
és ez az egész vonalon általános volt. Három nap álltuk ezt a borzasztó tüzet, estére azonban minden 
nap úgy ki voltunk merülve, hogy szédelegtünk. Éjjel lövöldözés csak gyalogsági fegyverrel volt, de 
nagyon ébren kellett lennünk. Különösen nekünk, tiszteknek, kik a deprimált legénységet bátorítottuk, 
mert a muszka támadott. Századunk előtt száz lépésre 3 akna volt ásva, és megtöltve egy-egy akna 
120−130 kg ekrazittal, arra számítva, hogyha az ellenség odaér,a levegőbe röpítjük. Tőlünk jobbra, 3 
kilométerre mindjárt első nap áttörték a muszkák frontunkat, úgy, hogy már délben oldalról és hátulról 
kaptuk a golyót. Embereink csodálatos hősiességgel állták a tüzet, sőt este egyik zászlóaljunk 
ellentámadást is csinált, hogy visszaszorítsa az ellenséget, ami teljesen nem sikerült, mert az orosz óriási 
tömeggel támadott. Harmadik nap már egész oldalról lőttek bennünket az orosz ágyúk, úgy hogy az 
állást tovább tartani nem lehetett. Elrendelték a visszavonulást, ami éjjel meg is történt, közben az 
oroszok folyton lőttek állásaink felé, miért az aknákat is fel kellett robbantanunk. Ott minden ember, 
fegyver és minden, ami ott volt a levegőbe repült és darabokban esett le. Visszavonulásunkat az orosz 
elég hamar észrevette, és üldözött bennünket, úgy hogy a divíziónknak nagy vesztesége is volt, 
körülbelül 8−9 ezer ember. 
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 A következő állásunk a Pruth folyó túlsó partján volt, Kolomea város előtt fel Stanislauig. Itt vártuk be 
a muszka támadást, amely óriási erővel jött az egész vonalon. Új állásunkban már erősek voltunk, óriási 
ágyútömegek voltak összpontosítva. Itt nagyon neki ment az orosz, fejjel a falnak, óriási vereséggel 
kellett a támadását abbahagyni. Kolomea előtt pl. egy reggel 3 ezer muszka halott volt állásaink előtt. 
Május 19-én századunk előtt is támadott az orosz éjjel két órakor. Mi akkor egy hídfőt tartottunk 
megszállva, a támadó ellenséget állásaink előtt, a szó szoros értelemben pozdorjává lőttük. 80-100 lépés 
távolságig engedtük, és ekkor 20 perc alatt negyvenezer patront lőttünk ki. Ott ember nem menekült 
meg. 260-at elfogtunk, a többi holtan maradt ott. Az a halálordítás, ami ott volt, egyik legrémesebb 
jelenete a háborúnak…. 

 Július 12-én elhoztak jelenlegi állásunkba. A Zlota Lipa folyón keresztül kellett volna a muszkát 
megtámadni, ami nem sikerült, véresen visszavert az orosz bennünket. Óriási veszteségünk volt. A 
támadás 14−15 és 16-án volt. Én pl. 100 emberrel rohantam meg a folyót, de csak 14-ed magammal 
tudtam keresztül menni. Ezek borzalmas napok voltak, úgy hullottak az emberek, mint a legyek. A 
sebesültek meg sem tudtak mozdulni, mert akkor száz fegyverből lőtt rá a halálos golyó. A sebesültek a 
napon vízhiányban és seblázban megőrültek. Én a 13 emberrel reggel 8 órától este 11-ig mozdulatlanul 
feküdtem, közben 3 emberemet mégis ellőtték. Egyik, szegény reggeltől estig mellettem haldokolt, de 
nem tudtam rajta segíteni. Harmadik nap éjjel a víztől aztán visszajöttünk a falu széléig, és itt vagyunk 
azóta elég nyugalmas állásban. 

1916 
jún. 13. Kuttenberg. (Kutná Hora Csehország – a szerk.) Elmúltak a pünkösdi ünnepek, nem voltam sehol, mert 

nagyon csúnya, esős idő volt. Most egy kis öröm ért az ünnepek alatt, t. i. megjött az újabb kitüntetésem, 
megkaptam a Katonai Érdemkereszt Harmadik Osztályát (Militärverdientkreuz III. klasse). Most már 
megvan az a legmagasabb kitüntetésem is, amit az ezredünknél egy tartalékos tiszt elérhet. (Ez a 
kitüntetés a Vitézi Rendbe való felvételt jelentette.− Uné. S. I.) 
Azonban ennek se örülök valami nagyon, inkább béke lenne már. 

júl. 6. Már régen nem írtam, de úgy volt, hogy haza fogok menni egy hét szabadságra. De úgy látszik 
szabadságaim nem sikerülnek, már a második ízben. A múlt hét végén beosztottak a menetzászlóaljba, 
mely úgy volt, hogy huszadikán indul. Rögtön kértem szabadságot, kaptam is 10-étől kezdődően nyolc 
napot. Ma azonban jött a távirat, hogy nem 20-án, hanem 12-én menjen a menet-zászlóalj és a 
szabadságokat is bevonták. Így azután bármennyire rosszul esik is, de nem mehetek haza. Úgy látszik ez 
már az utolsó erőfeszítés a háborúban és Karácsonyra talán már békében lehetünk együtt. A harctérről 
majd írok ezután is gyakran. 

aug. 15. Cholobontov. …a front mögött vagyunk kiképzésnél, ami még egy pár hétig el fog tartani. A hónap 
elején voltam kint az ezredünknél, mely nagyon siralmasan néz ki, alig vannak, a muszkák meg mindig 
nyomnak bennünket, az igaz, hogy a veszteségben a legtöbb fogoly. Először Staniszlau mellett voltunk 
kiképzéssel, de ott már a muszkák vannak. Most pedig Stryj mellett vagyunk, és innen már látjuk szép 
hazánkat, a Kárpátokat, és sóvárogva sóhajtozunk hazafelé. … 

aug. 30. Szerencsésen kiértem az ezredhez, ismét megkezdődött a régi élet. Tábori posta szám a régi, 92. Most 
egy pár nap óta nem tudtam írni, mert utaztam az ezredhez. Errefele még mindig nagy hőség van, bár 
már a hó esne. Nem tudom, visznek-e el Románia ellen. 

1916 szeptemberétől a fogságból írt levelek 
szept. 12. Én teljesen fogságban vagyok. Teljesen egészséges vagyok, útban vagyunk Moszkva felé, az állandó 

helyet még nem tudjuk. 
nov. 19. Mi most Kassimowban vagyunk, Ryason tartományban. Nem tudom biztosan, mennyi ideig maradunk 

itt, valószínűleg egész télen át maradunk. Kérlek, németül írj. Egészséges vagyok. 
 

1917 
szept. 11. Sizzan. Mi úton vagyunk Sibirien-en keresztül. Az utazás kellemes, én egészséges vagyok. 
szept. 16. Zlatous. Európa határállomásánál írom soraimat. Már 10 napja utazunk, még hátra van kb. az út 

háromnegyed része. Nagyon szép az Ural hegység, nincs semmi bajom, egészséges vagyok. 
szept. 28. Werchue Udinsk. Most indulunk végleges tartózkodási helyünkre. Címem …Troitzkossawsk. 

Transbaikalien. Három hétig utaztunk vonaton, még négy napi hajóút van előttünk és akkor 
Troitzkossaw-ban leszünk. Nagyon kellemes helyek ezek. Sokkal jobb, mint Oroszországban. Hála 
Istennek egészséges vagyok. (Ez a lap 1918. szept. 22-én érkezett Tornaljára.) 
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okt. 5. Szerencsésen megérkeztünk új tartózkodási helyünkre. Három hétig jöttünk vonaton, és négy nap hajón. 
Közvetlen a kínai határon vagyunk, nagyon érdekes népek laknak erre. Itt járnak el az ablakunk alatt 
karavánok tevékkel. … (Tornaljára érkezett a lap 1918. febr. 23.) 

dec. 18. (levél) A napokban … 15 lapot kaptam egyszerre Tőled. Elképzelheted, hogy milyen örömöt szereztél 
vele. … körül-belül tízezer kilométerre vagyunk egymástól. Közvetlen a kínai határ szélén, a mellettünk 
levő város körül-belül egy kilométerre tőlünk keletre, a legutolsó orosz város Kiakta, attól két 
kilométerre már kínai város van, Maimacsin. 

 A lakásunk előtt vezet a híres Peking-Oroszország-i karavánút. Elképzelheted milyen tarka 
látványosságban van részünk. Száz-százötven tevéből áll egy karaván. Azután a bizarr öltözetű 
„KITÁJOK” és „BURJÁTOK”. Egy-egy előkelő kiáj (kínai) az összes elképzelhető színvegyüléket 
hordja magán. Nagy fülbevalókat, és két oldalt a fején óriási legyezőket hordanak… Van egy nagy 
udvarunk, kb. 1 kilométer átmérőjű, ott lehet sétálni. A kosztunk elég tűrhető. Ebédre van leves és 
valami, este pedig főzelék. Itt sokkal jobban élünk, mint Kasinovban.  

dec. 27. A karácsonyi ünnepek elmúltak. Van karácsonyfánk is, és volt itt a fogolytáborban egy pap, aki misét 
tartott … . (Ez a lap 1918. szept. 12-én érkezett Tornaljára.)  

1918 
márc. 9. Azt mondják béke van, olyan különös és szokatlan, hogy szinte hihetetlen. Mi még éppen úgy be 

vagyunk zárva, mint azelőtt. Innen a hazajutás egy örökkévalóságnak látszik, olyan messze vagyunk… 
márc. 10. Mire lapomat megkapod, mi is útban leszünk 

hazafelé. Még mindig itt vagyunk, mert hajón 
kellene mennünk, és a folyó csak május elején 
lesz hajózható. Nem lehetetlen azonban, hogy 
rövidesen elszállítanak bennünket kocsin, vagy 
gyalog. Elképzelheted örömünket és 
izgalmainkat, hogy nemsokára hazamegyünk. 
… 

nov. 24. Május óta most szabad először írnunk. Az én 
címem: Nikolsk-Ussurisk (Primorskaja Oblat) 
Vladivostok mellett. 1918. nov. 12. óta 
vagyunk itt a fogolytáborban és várjuk a 
hazavitelt. Egészséges vagyok, Ti hogy 
vagytok?…  

1919 
máj. 28. Én 1918. nov. 10 óta Nikolsk Ussuriskban hadifogoly táborban vagyok,. Egészséges vagyok, nincs 

gond. Az utolsó híradást 1918. jan. 8-án kaptam.(A tábori lap hátoldalán több nyelven volt olvasható: 
„Szabadítsatok ki a fogságból!” „Adjatok vissza családunknak” – Uné. S. I.) 

dec. 30. Hosszú idő óta most engedték meg, hogy magyarul írhassunk. Istenem, ez már a hatodik Újév, mit nem 
tölthetünk együtt. … Legutóbbi lapodat két esztendeje kaptam. 

1920 
feb. 23. Most kaptam meg a múlt év dec. 9-ről kelt lapodat. Elképzelheted milyen jó eső érzés volt, két év után az 

első lapodat olvasni. Nagyon fájnak az otthoni állapotok, de majd csak megsegít bennünket a jó Isten. 
* * * 

Édesapám utolsó lapja a fogolytáborból 1920. 
június 28-án érkezett. Ezután már valóban elkezdődött 
a hazaszállítás a rettenetes messzeségből. Úgy 
emlékszem amerikai hajóval jöttek. Felnőtt koromban, 
most már nagyon bánom, soha nem kérdeztem merre 
jöttek, hány hónapig, hol szálltak partra? Csak 
elképzeljük, az Indiai óceánon, a Szuezi csatornán át, 
talán Olaszországig? Három üres levelezőlap van 
Édesapám levelei között, melyeket valószínű a 
fogságból hazajövet vásárolt: Nagasaki, Singapore és 
Suez-ből.  

Befejezésül a hazaérkezésről: Nagymamám 
elmondta, hogy Apám milyen állapotban érkezett 

haza; lefogyva, gyűrött, kopott katonaruhában, 6 év 
után, hátizsákban valami holmija. 

Becsengetett, a szolgálólány lement kaput nyitni, 
kétkedve nézte, hogy beengedje-e. Apám szólt – Teri, 
hát nem ismer meg? Nagymamám az emeletről leszólt – 
Teri kit engedtél be? – Nem tetszik megismerni, a 
Fiatalúr a fogságból. Mindkettőjük öröme határtalan 
volt, Nagymamám azt sem tudta mit csináljon 
örömében. 

Apám szobája ugyanúgy volt, ahogy hat évvel 
ezelőtt itt hagyta, holmijai, ruhái szép rendben.  

Összeállította, az elő- és utószót írta  
Urbánné Simonyi Ilona 
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AKIK TANÁRAINK VOLTAK − Lángoltak és világítottak 
 

Ciszterci arcképek című, Kereszty Rókus Dallasban élő teológus, 
ciszterci szerzetes és társszerzőként Turócziné Pesthy Ágnes, a Szent 
Imre Gimnázium tanára által szerkesztett könyvet Szent Imre-napi 
rendezvénysorozat keretében mutatták be a Budai Ciszterci Szent Imre 
Gimnázium dísztermében. (Kiadója a Zirci Ciszterci Apátság és a Budai 
Ciszterci Szent Imre Gimnázium.)  

Kereszty Rókus a dallasi apátság szerzetese rendtársaival együtt 
végzett hosszas gyűjtőmunka eredményeként összegezte és foglalta 
rendszerbe a ciszterci atyákról eddig megjelent írásokat, a lassan 
feledésbe merülő töredékes emlékeket.  

„Azok a rendtörténeti írások, amelyeket Kereszty Rókus most 
közread, a modern magyar ciszterci életnek emlékeit − és hőseit − idézik. 
Amint valaha a vadon termővé vált a ciszterciek jókedvű, imádságos 
munkája nyomán, úgy váltak iskoláikban művelt, értelmiségi életformára 
alkalmas férfivá azok a fiúk, akik előtt iskoláik ajtaját megnyitották. S 
hívő, keresztény férfivá is akkor, amikor Európában már egyre többen 
szembeállították egymással a hitet és a modern, természettudományos 
gondolkodást, a kereszténységet s a modern életet. 

Kereszty Rókus nem szerzője, hanem szerkesztője ennek a könyvnek, s maga a könyv nem monográfia, hanem 
több és többféle önálló írásmű gyűjteménye, amelynek a témája közös. Némelyik közülük nagyobb lélegzetű, 
mint Brisits Frigyesé, aki a ciszterciek pesti növendéknevelő intézetéről írt gondos, alapos tanulmányt. Palos Ber-
nardin: Rendtörténeti feljegyzései majd két tucatnyi jeles ciszterci tanár, tudós és iskolaszervező portréját kínálják 
elénk” – írja Jelenits István neves piarista teológus a bevezetőjében. 

Ezen kívül még a XIX és a XX században élt 24 ciszterci szerzetes „Emlékképeit” találhatjuk meg a könyvben 
köztük dr. Kilián István Hegyi Kapisztránról, Pataki Vidorról és Kilián Istvánné Debreczeni Sixtusról készült 
írásait. (A könyv a Szent Imre gimnáziumban kapható, 1114 Budapest, Villányi út 27.) 

 
* * * 

 

Alábbiakban a könyv szerkesztőjének, Kereszty Rókus OCist atyának a 20 éve elhunyt Lékai Lajosról, isko-
lánk volt tanáráról készült írását – és a könyvben látható fényképét − közöljük. 

 

Lékai Lajos (1916−1994) 
 

Lepárt Gyula (a 
család később 

Lékaira 
magyarosított) 1916. 
február 4-én született. 
A budapesti Szent 
Imre Gimnáziumban 
elvégzett középiskola 
után belépett a cisz-
terci rendbe. 1941-
ben pappá szentelték, 
egy év múlva törté-
nelemből doktorált a 
budapesti Pázmány 

Péter Tudomány-egyetemen. Az elkö-vetkező négy 
évben a rend egri gimnáziumában tanított. Idézünk 
Anzelm atyához, az akkor már Amerikában élő volt 
osztály- és novíciustársához 1946 decemberében írt 

leveléből, mert nagyon jól rávilágít a háború után 
újrainduló ciszterci élet munkatempójára és a fiatal 
tanár hozzáállására: „Sohasem volt még ennyi 
munkám, mint most, s talán éppen ezért sohasem 
vágyódtam annyira a könyvek és a nyugodt 
alkotómunka után, mint most. 27 órám van, ezek 
között négy a jogakadémián, melyet most országos 
katolikus főiskolává építenek ki s idővel talán 
egyetemmé... Azt mondják, komoly jövőm lehet 
tudományos pályán, de magam törtetni ezután nem 
fogok. Vagy jön magától, s akkor az Úristen akaratát 
látom benne vagy nem kell.” 

Ezután beszél amerikai útjának lehetőségéről, majd 
az angoltanulás nehézségeiről, majd így folytatja: 
„...Ezek mellett űzöm többi mellékfoglalkozásomat is, 
mint pl. vezetem az iskolai ének- és zeneügyeket, két 
cserkészrajom van, s internátusi prefektusként is mű-
ködöm. Mégsem panaszkodhatom, egészségem tűr-
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hető... Tervezek egyheti sítábort az ötödikeseimmel, 
bár lábamon még sohasem volt léc.” 

Mennyi mindent megtudunk Lajos atyáról e rövid 
és tárgyilagos levélrészletből. Alkata szerint csendre, 
könyvekre, alkotómunkára vágyik és nyilván tehetsége 
és ambíciója is van a tudományos munkára. De a fiatal 
történész mindenekelőtt szerzetes, és mindezt csak 
akkor akarja, ha „magától jön,” azaz csak elöljárói 
kívánsága vagy legalábbis engedélye alapján. Egye-
lőre teljes odaadással és láthatólag örömmel dolgozik 
a gimnáziumban. (Egerben − a szerk) 

Ugyanakkor lelkében merész tervet kovácsol, 
amelyet azonban Vendel apát úr egyelőre nem tart 
időszerűnek. E tervéről két hónappal a háború befeje-
zése után már levelet írt Anzelm atyának. Mivel kez-
detben a megszálló szovjet hatalom néhány évre meg-
engedte egy többé-kevésbé szabadon választott de-
mokratikus parlament és kormány megalakulását, az 
emberek nagy része bizakodott a jövőben. Lajos atya 
azonban előre látta, hogy a kommunista diktatúra 
elkerülhetetlen, és meg akarja semmisíteni a rendet. 
Többek között ezt írja Anzelmnek 1945. július 19-i 
levelében: „Most csak annyi a lényeges, hogy az Úr-
isten akaratából élünk, s éppen ezért, bár a ténymeg-
állapítás mellé a magam részéről szeretném hozzátenni 
a „sajnos” szót, de mégis terveznünk és dolgoznunk 
kell még valamit. Nos tehát, egy tervemet előadtam 
apát úrnak, amikor itt járt. A terv lényegében a követ-
kező: néhányan mielőbb átmennénk az újhazába, s az 
ottani magyarságra támaszkodva igyekeznénk lassan-
ként megvetni az alapját egy saját iskolának, illetve 
rendháznak, mely azután évek múlva esetleg domus 
formatává fejlődve önállósulhatna azzal a program-
mal, amelyet idehaza a magunk számára ideálisnak 
gondoltunk el. ...kis nagyzolással mondhatnám: lehet, 
hogy rendünk fennmaradása függ attól, hogy kitartóan 
dolgozni tudunk-e céljainkért.” Mindebből kiderül, 
hogy Lajos atya látta át elsőnek egy amerikai ciszterci 
alapítás létfontosságát, éspedig nemcsak azzal a céllal, 
hogy a magyar ciszterci munkát pénzzel támogassa, 
még csak nem is csupán azért, hogy a külföldre sza-
kadt cisztercieknek otthont teremtsen, hanem azért, 
hogy a zirci ciszterci hivatást „azzal a programmal, 
amelyet idehaza a maguk számára ideálisnak gondol-
tak el”, megvalósítsa. Kezdeményező szerepéről 
sohasem beszélt nekünk, de mikor halála után Dénes 

apát megtalálta leveleit, jobban megértettük életének 
és munkájának belső logikáját és következetességét. 
’47-ben jutott ki az Egyesült Államokba. Mikor 
belátta, hogy Spring Bankben, ahová eredetileg 
társaival együtt Vendel apát úr küldte, nem lehet a 
zirci életformát megvalósítani, más letelepedési 
lehetőségeket keresett. 1953 és 1955 között a 
buffalói egyetemen tanított, majd 1955-ben Dallasba 
költözött, mert a zirci atyák végül is itt kaptak 
lehetőséget monostoralapításra és tanításra. 1955-től 
1981-ig itt tanított és végzett igen alapos és 
eredményes kutatómunkát a ciszterci rend 
történetének feltárásában.  

A tudományos munka, amelyre annyira vágyott, 
de amely után valóban sohasem törtetett, itt saját 
szavai szerint „magától jött”, és Lajos atya a 
Gondviselés akaratát látta benne. Cikkei mellett két 
nagy művet alkotott: The White Monks (1955) és 
Cistercians: Ideál and Reality (1979). Az utóbbit 
németre, franciára, olaszra, spanyolra, hollandra, 
magyarra és japánra is lefordították. 

Lajos atya 11 évig a dallasi apátság perjeli tisztét is 
betöltötte. Élethivatásának tartotta, hogy a dallasi 
monostor szerzetesi életet és jövőjét biztosítsa. Mikor 
ezt veszélyben látta, még legközelebbi barátainak is 
hajlandó volt ellentmondani. De képes volt arra is, 
hogy amikor tévedését belátta, bocsánatot kérjen 
azoktól, akiket igazságtalanul bírált. 

1981-ben súlyos agyvérzés következtében fél teste 
megbénult, és beszélőképességét is elvesztette. 13 évig 
feküdt a St. Paul Kórház betegotthonában. Beszédün-
ket megértette, de csak szemével és gesztusaival tudott 
válaszolni. Mikor megmutattam neki könyvének új, 
japán nyelvű kiadását, igen egykedvűen fogadta. Ám 
mikor távozásom előtt arra kértem, imádkozzék azért, 
hogy az Úristen küldjön jó hivatásokat a monosto-
runknak, megélénkült az arca, és felemelte a mutató-
ujját. Azt hiszem, azt akarta mondani: „ez igen, ez már 
fontos, de nem a könyv”. Csak az örökkévalóságban 
fogjuk megtudni, hogy nagy türelemmel viselt szen-
vedése hogyan járult hozzá monostorunk felvirágzásá-
hoz. 

 
1994-ben a fellépő gangrén miatt a megbénult lábát 

amputálni kellett. Az operáció következtében halt meg 
július 1-jén. 

 
________________________ 

 
 

Kérjük a kedves diáktársainkat, hogy a mellékelt csekken a 2015. évi tagdíjat 
szíveskedjenek befizetni, hogy a jövőben is mindenkinek küldhessük újságunkat, melynek 

nyomda és posta költségei egy évben 1500 Ft. 
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Az egri Jegyző-internátusról 
 
Az egri Ciszterci Rend Szent Bernát gimnáziumá-

nak tanító, nevelő munkája szorosan összefonódott a 
diákotthonok, internátusok életével. Szabályaik, na-
pirendjük minden tekintetben a gimnázium rendjé-
hez, követelményeihez igazodott, és a maguk módsze-
reivel támogatták, segítették az iskolát.  

Az Egri Fehér/Feketében a hajdan volt diákéle-
tünk számos epizódjáról olvashattuk. A következők-
ben egy, a születésében, megszűnésében egyaránt 
nehézsorsú, tanuló éveinkhez szorosan hozzátartozó 
intézményre emlékezünk 

 
Az internátus létesítésének szükségessége először 

1905-ben, a vármegyei közgyűlésen került előterjesz-
tésre. Ezután még két évtizedet kellett arra várni, hogy 
úgyszólván a semmiből 1926 szeptember 19-én fel-
avassák a Jegyzők Országos Árvaház-Egyesületének egri 
fiú-internátusát. A községi és körjegyzők emberbaráti 
törekvései, Szmrecsányi érsek úr hathatós segítsége s 
nem utolsósorban a Belügyminisztérium 60 ezer koronás 
hozzájárulása olyan intézményt adott Eger városának, 
amely 23 éven át töretlenül teljesítette feladatát. 

Az 1941/42. tanév őszén hat elsős ciszterci gimna-
zista – Budai Géza, Fecske László, Janecskó (Jánosi) 
Tihamér, Kovács Jenő Székely György és Tihanyi 
Károly – költözött be a Jegyző-internátusba. A világ, 
amibe a fiúk cseppentek, bizony merőben különbözött 
eddigi szabad, játékos életüktől. A rend, fegyelem, 
szabályok, de még az idősebb diákok is, számukra 
eddig nem ismert korlátokat jelentettek. 

A felsőbb évfolyamokból itt emlékezzünk meg 
azokról, akiket akkor megismertünk, tiszteltünk, s 
akikre mai napig szívesen és szeretettel gondolunk: 
Komoróczy László, Lukinics László, Nagy Iván, Fe-
renczy Tamás, Szkladányi József, Kékesi György, 
Keresztes Attila, Kovács Endre, Mátray Dezső. Vala-
mennyien a Ciszterci Gimnáziumban tanultak. 

Az internátus 78 lakójából általában 35−40-en 
voltak ciszterci diákok, a többiek a Dobó gimnázium-
ban, a tanítóképző, a kereskedelmi s a polgári iskolá-
ban tanultak. 

A internátust dr. Lénárt János tanulmányi igazgató 
és Korcsmáros János gazdasági igazgató vezette, 
Kerekes Sándor és Vadász László tanár urak a 
diákokat felügyelték. 

Az élelmezés, étkeztetés teendőit, a reggeli, ebéd, 
uzsonna, vacsora készítését egy szakácsnő és két se-
gítője látta el., a takarítás, mosás, vasalás munkáit 
ugyancsak ketten végezték. A fűtés, egyszerűbb kar-
bantartások és az udvar rendje a gondnok, Kovács 
Laci bácsi feladata volt. 

Az intézet épületét elől, hátul udvar, az utcafronton 
keskeny kerti sáv, negyedik oldalán az Érsek kert övezte. 
Földszintjén a konyhát, ebédlőt, kazánházat és a gond-
noki lakást helyezték el. Az I. emeletet Lénárt igazgató 

úr lakása, a tanulószoba, gazdasági iroda és a WC fog-
lalta el. II. emeleten Korcsmáros igazgató úr lakása, háló- 
és fürdőszobák, ágynemű raktárak, WC-k voltak. 

 
A „Házirend” és a „Fegyelmi Szabályzat” szigorú 

napirendet írt elő: 
Hétköznapokon  

6−8 ó. között ébresztő, torna, tisztálkodás, 
reggeli, napi lecke ismétlése, iskolába 
vonulás, csoportban; 

13−15 ó. visszatérés egyénileg az internátusba, 
ebéd, szabadfoglalkozás; 

15−18 ó. tanulóidő (stúdium), közben 2 x 10 
perces szünet, uzsonna; 

18−19 ó. csendes foglalkozás (szilencium); 
19− 21 ó. vacsora, szabadidő, az alsós évfolya-

moknál a lecke kikérdezése; 
22 órakor villanyoltás. 

Vasár- és ünnepnapokon: 
7-kor ébresztő, 9-kor diákmise, délelőtt szülői 

látogatások, szabadidő, levélírás az 
otthoniaknak. délután 1−1,5 óra stúdium 
vagy szilencium.  

 
Élet a „Jegyzőben” új élményeket jelentett szá-

munkra: csínytevések, no meg kisebb-nagyobb bünte-
tések, a kicsinyek számára nem egyszer máig emléke-
zetes meglepetéseket is tartogatott.  

A diákok életkoruk, egymáshoz közeli évfolyamok 
szerint szerveződtek csoportokba (pl. a hálószobában, 
étkezésnél stb.). A felsőbb osztályosok felelősi minő-
ségben működtek közre. 

Az igazgatók, tanárok, alsós-felsős diákok fe-
gyelmi és függelmi viszonyaiban a tisztségek és be-
osztások szigorúan megállapított rangsora érvényesült. 
A kitűnően működő hierarchia, a jutalmazás és a 
mértékkel alkalmazott büntetés sajátos összhangja 
sikeres tanulmányi és nevelési eredményeket biztosí-
tott. 

A napi események mulasztásai, buktatói nem ma-
radtak következmények nélkül: 
� Az elégtelen iskolai szereplés rövidebb-hosszabb 

idejű szabadidő eltiltásával járt. 
� Étkezések alkalmával a kért vagy kivett élelmet 

maradéktalanul el kellett fogyasztani. Amennyiben 
nem sikerült, mind addig feltálalták, amíg el nem 
fogyasztották. 

� A tanuló- vagy a hálószoba-rend megsértése miatt 
− hangoskodás, rohangálás, ágyak, szekrények 
rendezetlensége, tisztátalan cipők, leszakadt gom-
bok – mind-mind olyan vétségnek számítottak, 
amely az elkövetőket ún. „ügyeleti feladatok”-ra 
ítélhette. Ez azt jelentette, hogy 10−15 fős cso-
portjának valamennyi teendőjét az „ügyeletes”-nek 
kellett elvégeznie. 
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� Súlyosabb, vagy bántóbb esetben pl. durva beszéd, 
goromba verekedés, egy ablak betörése, a tanul-
mányi eredmény folyamatos romlása igazgatói 
meghallgatást, ahogyan neveztük: kihallgatást vont 
maga után. Ekkor meg kellett jelenni Lénárt igaz-
gató úr előtt, aki személyesen igazította el szóban 
vagy „gyakorlatban” az érintett delikvenst. 
Vacsora után az alsó osztályok lecke-kikérdezése 

következett. Ekkor derült ki, elegendőt tanult-e a 
delikvens a másnapi órákra. Hiányos felkészülés után 
újra a tanuló asztalhoz kellett ülni. Néha, némi „alulról 
kapott” ösztönzés segítette az eredményeket. A javító 
szándékkal adott és hősiesen fogadott „fenekesek” 
azután hamar feledésbe merültek, legfeljebb némi 
nyoma látszott az esti zuhanyozáskor. 

A tanulás mellett a játékról jobbjára az alsósoknál be-
szélhetünk. A felsős diákok szabad idejükben inkább 
beszélgettek, olvasgattak. Játékra az udvaron volt lehető-
ség: fejelés, focizás, métázás, lábtenisz, „snúrozás” – a 
földre húzott vonalhoz kellett minél közelebb dobni a 
pénzérméket −, a kisebbek bújócskát, adj király katonát 
játszottak. Amikor az időjárás nem kedvezett, a tanulóte-
remben gombfoci, malmozás, asztalitenisz járta. Sokszor 
még stúdium idején is kedvelt volt az ún. torpedós játék, 
melyet az asztalszomszédok nagy „körültekintéssel” 
műveltek. 

Délutánonként sokan vettek részt az iskolában 
szervezett külön órákon: vívás, javítótorna, kosár-
labda, szertorna, karének, önképzőkör és mindenek 
előtt a cserkész-foglalkozásokon. 

Az oda-vissza út szabadsága, a délutáni stúdiumok 
megrövidülése, olykor egy kis cukrászda-látogatás, 
fokozta a külön foglalkozások népszerűségét. Nem 
beszélve arról, hogy önmagában is izgalmas kaland-
nak ígérkezett, különösen a korán sötétedő téli délutá-
nokon, az iskolából hazatérőben végig rohanni a Tár-
kányi Béla utcán, esetleg be-bekopogva egyik-másik 
csendes kapun. (Ez utóbbi cselekedetnek aztán Lénárt 
igazgató úr rövid úton radikálisan véget vetett.) 

A karácsonyi, húsvéti és a nyári szünidő előtti napok 
igazi gyönyörű várakozást jelentettek. Ilyenkor még a 
felsősök is elnézőbben fogadták a kisebbek 
esetlenkedéseit. A lefekvés, felkelés, sorakozók máskor 
szigorú időpontjait elnézőbben kezelték és még a lecke-
kikérdezés is el-elmaradozott. A vakáció-várás lázában 
mindenki megértőbbnek mutatkozott. Külön öröme volt 
a hazautazás előtti óráknak, kicsik-nagyok gondolatai 
már otthon jártak. 

A jobb sorsra érdemes Jegyző-internátus 23 évet 
élt meg. Sok száz diáknak volt második otthona, sírós 
nevetős napjainak tanúja. A második világháború vége 
és utána következő esztendők már rendhagyóak vol-
tak. 1944/45. tanév eseményeit a háború és az orosz 
megszállás határozták meg. A tanulók egy része ki-
egészítő- vagy magánvizsgás lett. Sokan vissza sem 
tértek az internátusba, ahol jelentősen csökkent a 
ciszterci diákok száma. 1945/46 tanévben a Ciszterci 
Rend az iskolában diákotthont nyitott és praktikus 
okból sok jegyzős diák ide kérte felvételét. 1946/47. 
tanévben már csak 16 ciszterci diák lakott a Jegyző-
internátusban. Az 1947/48. tanév végén az internátus 
(és a Szent Bernát gimnázium is) megszűnik. 1949-től 
a Tanárképző Főiskola kollégiumaként működik. Az 
épületet 1970-re felújították. 2007 novemberétől az 
Eszterházi Főiskola egyik kara nyert itt elhelyezést. 

A Jegyző-internátusnak, a diákoknak, Eger köz-
életének és cserkészeinek meghatározó egyénisége 
volt dr. Lénárt János, akit 1949-ben internáltak. A 
börtön és a segédmunkás évek után csak 1954-től 
folytathatta pedagógusi hívatását.  

 
Ez az itt-ott hiányos, helyenként esetleges emléke-

zés diákkorunk Jegyző-internátusának ’40-es éveit 
próbálta visszahozni. Azok számára, akik ezeknek az 
időknek részesei voltak reméljük felidézte életük már-
már feledésbe menő emlékeit. 

 
Fecske László (érett. 1949.) 

 

* * * 
 

Az egri Jegyző internátus ciszterci diákjai a ’41−’48-as években 
 

Barkóczy István 
Budai Géza 
Czene Barnabás  
Csák József 
Csányi Lajos 
Csányi László  
Csikvári István  
Dunai Rezső  
Faludy Dezső  
Faludy Zsolt  
Fazekas István 
Fecske László 
Felföldy László  
Ferenczy Tamás 
Fortuayák József  
Gável Géza 

Gável Gyula  
Gidáli Gábor  
Halász Pál  
Holló Imre 
Janécskó (Jánosi) Tihamér  
Jánosi Emil 
Jászai László  
Jászai Pál  
Juhász András 
Juhász Ferenc és László 
Kaposi Pál  
Kékesi György 
Kékesy Tibor 
Keresztes Attila  
Kocska Lóránt  
Komoróczy Dezső 

Komoróczy László  
Kovács Attila 
Kovács Endre  
Kovács Jenő 
Krisztik György  
Lukinits László 
Márkus József  
Máté József  
Mátray Dezső  
Mede Attila  
Mikófalvy Bertalan  
Morvai Béla 
Nagy Iván 
Nagy Lukács 
Nánássy Tibor  
Novotny Ottó  
Pámándy Lajos és László 

Pázmándy István  
Puchreiner Henrik  
Radványí György 
Révész Attila  
Somody Kálmán 
Szabó Lajos  
Szabó Sándor 
Székely György  
Szemerédy Démes 
Szkladányi József 
Tarnai Andor  
Tihanyi Károly  
Tilles Béla  
Tilles György  
Tóth Antal  
Veress Miklós 
Villányi László 

 

_________________________________ 
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Diákéletünk 1948 után… 
 
Az államosítást követő 1948/49-es tanévet még 

Gimnáziumunk meghitt falai között végeztük − termé-
szetesen világi tantestülettel. Osztályfőnökünk dr. Mikó 
Sándor lett, mennyiségtant Lengyel Gábor tanította. 

Alig indult el az év, máris szorongó érzéseim tá-
madtak, ha jött a mennyiségtan óra. Ennek a matériá-
jával már annak előtte is hadilábon álltam. Károly 
Asztrik ciszterci tanárunk csak azért engedett át az 
évvégén, mert nem akarta, hogy keserűséggel gondol-
jak rájuk vissza. Ezt mondta nekem annak az emléke-
zetes Te Deumnak záróünnepén, Szent Bernát kertjé-
ben, amely nemcsak a várva-várt vakáció kezdetét, 
hanem a Ciszterci Rend egri Szent Bernát Gimnáziu-
mának végét is jelentette. 

Kétségtelen, a mennyiségtanhoz fűződő rossz viszo-
nyom, házi feladataim mostoha bánásmódjának volt 
köszönhető. Magyarán, túl keveset törődtem velük. 
Mellőztem a tanulást, de délutánonként mégsem loptam 
a napot. Fát vágni jártam alattam járó unokaöcsémmel, 
Simáczius Lacival és alkalomadtán jó barátom, Bartha 
Pista osztálytársammal. Munkaadóink a környező vá-
rosrész lakói voltak. Felszerelésünk szegényes volt, 
fűrészünk káváját egy erre alkalmas bokor erősebb 
ágából készítettük. Baltáink is őskoriak voltak. 

Ennek ellenére szívleltük munkánkat, mely ben-
nünk a megelégedés és egy kis siker örömének érzését 
keltette. Szerény keresetünkből tellett legszükségesebb 
ruhadarabjaink, például egy-egy felsőing vagy nadrág 
varratására és egyéb kiadásunk törlesztésére. Ez az 
„önellátás” nem volt bagatell, különösen az én 
„koldúsdiák” mivoltomat nézve. Apám vizsgálati 
fogságban volt, családunk szétszóródva, otthon és 
minden anyagi támasz nélkül tengődött. 

Visszatérve Damoklesz felettem függő kardjára, 
mennyiségtanból sürgős szükségem volt instrukcióra. 
De latinomra gondolva, arra is ráfért az orvoslás. 

Mivel Bartha Pista barátom és Szabari Béla osz-
tálytársunk hozzám hasonló gondban voltak, immár 
hárman vártunk támogatásra. Ezt magánórák kereté-
ben, volt igazgatónktól, dr. Hegyi Kapisztrántól és 
rendtársától, Károly Asztrik tanár úrtól kaptuk. 

Oktatásunk a Rendház, mentoraink Széchenyi ut-
cára tekintő szobáikban, a kor ideológiai beállítottsá-
gának megfelelően, titokban folyt. Ez az együttműkö-
dés egykori szerzetes tanárainkkal az akkori uralkodók 
szemében büntetendő konspirációnak számított. Nap-
világot látva, kemény következményekkel járhatott 
volna mindnyájunk számára. Mi, lévén reakciós, de-
kadens családok sarjai, a lehető legrosszabb káderek 
voltunk. Ez a tény egy eljárás esetén, még csak olaj 
lett volna a tűzre. 

Az órák mindig a „Laudetur Jesus Christus” és ta-
náraink részéről, ezt követő „In aeternum” köszönté-
sek elhangzása után kezdődtek 

Megvilágítva a mennyiségtanórák színterét, Károly 
tanár úr a kanapéján ült, cigarettája kékes füstje az 
állólámpa fényében kóválygott. Mi hárman vele 
szemben, az előtte álló asztalnál, félkörben helyezked-
tünk el. Az asztalon papírlapok és ceruzák vártak be-
vetésünkre. A ceruzák hegyesek voltak, annak érdeké-
ben, hogy kis számokat és betűket írva, minél keve-
sebb papírt pazaroljunk. Mert bizony, többek között 
papírhiány is volt. Ha egy lapot takarékosan teleírtunk, 
akkor azt 90-fokkal elfordítva, annak még szűz foltjain 
folytattuk az írást. Ma is látom azokat a megkínzott, 
mindkét oldalt, fentről le, balról jobbra, telis-teleírt 
íveket, melyek összetételében kimustrálásuk után, 
feltehetően több volt a grafit, mint a cellulóz. 

Károly tanár úr óráit, mint kiváló pedagógus, a 
koncentrált tanulás érdekében formálta. Az algebra 
feladatait hárman együttműködve, de mégis önállóan 
oldottuk meg. Felváltva, egyikünknek írás közben 
szóban is tudtul kellett adni a dolog állását. Ezt a tak-
tikát alkalmazva, gondolataink nem kalandozhattak el, 
figyelmünket az egyenletekre összpontosítva, egy 
vonalban, szinkron haladtunk. Ha el-elakadt a menet, 
ez kezdetben gyakori volt, akkor tanárunk felvilágosí-
tó magyarázatával tovább segített bennünket. Külön-
ben ö maga is velünk együtt rótta a sorokat. Tevé-
kenységünk, mai szóval élve, „team work” volt. 

A rövid szünetekben cigarettát csavartunk taná-
runknak. Pista szerint én tudtam a legjobbakat tekerni, 
mivel Alföldön élő, erős dohányos nagyapámnál ta-
nonckodtam. Produkciónk gyengébb példányait ne-
künk adta útravalónak hazafelé. 

Az iskolaév derekán Lengyel Gábor, mennyiségtan 
tanárunk egy közelgő dolgozatírás árnyékát vetítette 
elénk. Témája Trigonometria volt. 

Információnk után, Károly tanár úr „carpe diem” 
kezdte el előkészítésünket. Mi erősen motiválva, 
figyelmesen követtük oktatását. Megtanultuk a há-
romszögek mérésének műveletét, megismertük a 
sinus, cosinus és a többi funkció hullámos diagramját 
és azok ábrázolását a koordináták rendszerében. 

A kiképzés végén úgy oktatónk, mint mi magunk, 
meg voltunk elégedve tudásunkkal. Ennek megfelelő-
en, egy jó adag optimizmussal néztünk a dolgozatírás 
elé. Ahogy számítottuk, annak írása zökkenőmentes 
volt. Munkáink korrektúrája engem kellemesen érin-
tett, dolgozatom végén egy szép „kettes” (jó) díszlett. 
Nagyon örültem, hiszen Isten tudja, mikor láttam legu-
tóbb egy ilyen „jó” jegyet. 

Sajnos ezt a fordulatot tanárom is észrevette. Lelé-
pett a pódiumról, pár lépést tett a két padsor között, 
aztán megállt mellettem, füzetemre mutatva mondván: 
„Te, ez nem tőled van!” − Hogy kitől, azt nem mond-
ta. Úgy látszik, egy vastag- vagy dőltbetűs diáktársam 
sem ült a közelemben. Védekeztem a vád ellen, ahogy 
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tudtam, de mindhiába. Tanárom fejcsóválva hagyott 
helyben, és mint egy „puskázót” könyvelt el. 

Feltűnő javulásom való igazát, a magánóráink tit-
kát, a már említett okok miatt nem árulhattam el. En-
nek következtében, Asztrik tanár úr segítségével páro-
sult szorgalmas munkám gyümölcse, az a kétségkívül 
becsülettel szerzett „kettes”, mindörökre elismerés 
nélkül maradt. 

A latinóráink Kapisztrán igazgató úrnál ugyancsak 
családias légkörben teltek. Ö is kanapéján ülve tartotta 
óráit. Balján egyikünk, a másik két sorstárs előtte, az 
asztal mellett kényelmes karosszékeken kapott helyet. 
A jobbján álló lámpa fényét nem homályosította füst, 
igazgató urunk nem dohányzott. 

A tananyag súlypontja Vergilius eposza Aeneasról, 
az Aeneis volt. Könyveinket térdünkön kinyitva, ol-
vastuk, fordítottuk a mű sorait, elemeztük azok gram-
matikai összetételét, így találkoztunk ismét az „accu-
sativus cum infinitivo”, „ablativus absolutus”, 
„praeteritum perfectum” és a többi, diákot sanyargató 
terminus technicus-szal. 

Otthon magoltuk a szavakat és a memoritert. Eze-
ket óráinkon nap mint nap fel kellett mondani. Már 
nem tudom, Aeneis hány versét kellett tudnunk kívül-
ről, ma csak az első sorára emlékszem: „Arma 
virumque cano Trojae qui primus ab oris…” Tanul-
mányaink során átéltük Trója hosszú ostromának egy 
szakaszát és annak cseles, azzal a bizonyos „falóval” 
történt bevételét. Erre a görögöktől, kvázi mint aján-
dék hátrahagyott „trojánra” céloz a latin mondás: 
„Timeo danaos et dona ferentes.” – „Félek a görögök-
től, még ha ajándékokat is hoznak.” Ennek az idézet-
nek kvintesszenciáját érdemes még manapság is szem 
előtt tartani. 

Kapisztrán igazgató úr is eminens pedagógiai 
adottsággal bírt. Tudott velünk bánni, enyhe szigorral 
tanulásra késztetni. Ennek eredményeként latintudá-

sunk oly mértékben gyarapodott, hogy jegyeink nem 
okoztak gondot az évvégén. 

Tanáraink száműzetése után nem találkoztam többé 
Károly Asztrik tanár úrral. 

Hegyi Kapisztrán igazgató úrral, Gábor bácsival, 
mert idővel így szólíttatta magát, mondhatnám halálá-
ig tartott a kapcsolat. Egert elhagyva, veszprémi 
egyetemiskáskodásom idején, képeslapjaink rövid 
üzenetével adtunk egymásnak életjelt. 

1956 után, több mint egy évtized teltével, nyaranta 
családommal hazalátogatva Németországból, rendsze-
resen felkerestem tartózkodása helyén Pannonhalmán 
vagy Egerben. Itt, diákéletem kedves városában, ve-
lünk tartott Pista is családjával. Élete vége felé, Gábor 
bácsi elvesztette szeme világát. Ezt a sorscsapást is 
magához méltóan viselte, nem panaszkodott, nem volt 
deprimált. Vaksága gátló hatását nem éreztette kör-
nyezetével. Önállóságát, amennyire tudta megőrizte. 
Misézni szemináriumi otthonából templomunkba, az 
utca falát tapogatva, egyedül is eljárt. 

Szeretett Osztályfőnökünket dr. Ágoston Juliánt, a 
kiváló írót, magyar-latin tanárunkat, szintén nem lát-
tam azután, de gondolatban keresztútja nyomát követ-
tem. Az innen-onnan szállongó rossz hírekből tudtam, 
embertelen meghurcoltatásáról és későbbi, géniuszá-
hoz nem illő, degradált munkaköréről. 

In memoriam: zárja ezt a visszaemlékezést Julián 
osztályfőnökünk „Szent Bernát-ének” című költemé-
nyének első strófája: 

 

Szent Bernát ma Hozzád száll föl énekünk, 
Isten előtt közbenjárónk légy nekünk. 
Egyházunknak ékessége, virága, 
Téged kérlel híveidnek imája. 
Szent Bernátunk kérve kérünk, nézz le ránk! 
Hallgasd meg, ó, esdeklésünk, hő imánk! 
 

Höhr-Grenzhausen, 2014. október, Gödl Károly (érett. 1951) 
___________________________ 

 

Emlékeim Hegyi Kapisztrán igazgató úrról 
 

A szocialista történetírás 1948-at a fordulat évének 
nevezte. Megtörtént az egyházi iskolák államosítása, 
elindult a „kulák-üldözés”, internálások, kitelepítések. 
Az egri ciszterci gimnáziumot is államosították, új 
igazgatót és civil tanári kart kaptunk. Az 1948/49-es 
tanévet még az iskolánk épületében végezhettük. Sze-
rencsére a volt ciszterci tanáraink az 1950. júniusi 
kilakoltatásig még a rendházban maradhattak. 

 
Amikor 1948-ban a gimnáziumot államosították, 

Hegyi Kapisztrán, az iskola igazgatója először nem 
írta alá a jegyzőkönyvet. Az állami levéltárban levő 
átadási jegyzőkönyvben olvashatjuk: „Dr. Hegyi Ka-
pisztrán kijeleni, hogy – mint már a leltározás alkal-
mával is kifejezte − csak a hatalmi tényeknek engedve 
tesz eleget a követelő felhívásnak.” Dr. Habis György 

mb. igazgató vette át ekkor az épület gimnázium célja-
ira szolgáló részét, és a felszerelést. 

*  * *  
Ismerve a volt tanítványainak helyzetét hármunk 

számára − Szabari Béla, Gődl Károly Bartha István − 
felajánlotta, hogy tanítás után volt tanáraink minden 
nap foglalkoznak velünk a legnehezebb tantárgyakból. 
Ő latinra oktatott bennünket. Az igazat megvallva 
tanulmányaink terén „nem szaggattuk az istrángot”. 
Felelőtlen rövidnadrágos kamaszok voltunk, fel sem 
fogtuk igazából helyzetünk komolyságát.  

Visszagondolva az akkori időkre, meg kell állapíta-
ni, hogy egész életünkre meghatározó volt a ciszterci 
iskolában gyermekkorunk, az ott és a családi környe-
zetben kapott nevelés. 

* * * 
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Dr. Hegyi Kapisztrán külsőleg nagyon szigorú, hi-
deg tekintetű pap, de ugyanakkor igen melegszívű, 
mély érzésű szerzetes-tanárember volt. A nála töltött 
latinórák közben számtalanszor figyelmeztetett ben-
nünket, mint fiatal kamaszokat a megfelelő viselkedési 
normák betartására.  

* * * 
Emberi nagyságát mutatja egy kis történet: 1943-

ban apámnak nézeteltérése volt vele egy rokon gyerek 
ügyében, kinek gimnáziumba való felvételét elutasítot-
ta. Apám – kapcsolataira tekintettel: a’19-es tanács-
köztársaság idején az egri érsekkel együtt hurcolták el 
− közölte vele „megmutatom igazgató úrnak, hogy fel 
fogja venni ezt a gyereket!” (Fel is vették.) 

Amikor 1948-ban halálán levő édesapám papot 
kért, beszaladtam a templomunk sekrestyéjébe és kér-
tem osztályfőnökömet, dr. Ágoston Juliánt hogy azon-
nal jöjjön hozzánk. Ekkor lépett be a sekrestyébe He-
gyi igazgató úr, aki felfigyelt a síró diákra. Megismer-
ve a helyzetet, nem engedte osztályfőnökömet kijönni, 
hanem személyesen jött velem a lakásunkra és adta fel 
az utolsó kenetet apámnak. 

* * * 

A szétszóratás után az egri Szemináriumba került, 
ahol a kispapokat latinra és művészettörténetre tanítot-
ta. Az első emeleti sarokszobában lakott, ahol nagyon 
sok iratanyagot és könyvet őrzött a Ciszterci Renddel 
kapcsolatosan. Később Pannonhalmára internálták a 
papi szociális otthonba. Szembetegsége miatt lassan-
ként teljesen megvakult. Ott nem érezhette jól magát, 
és volt tanítványai segítségével többször Budapestre és 
gyakran Egerbe is ellátogatott. Itt a szemináriumbeli 
régi szobájában volt tanítványával, Simon Miklóssal 
rendezte a ciszterci iratokat és könyveket.  

Egy alkalommal az egri tartózkodása alatt Karcsi 
barátommal mi is meglátogattuk és elbeszélgettünk a 
régi időkről. Családjainkkal együtt meghívott bennün-
ket templomunkba, ahol értünk felajánlva a Szent 
Bernát oltárnál latin misét mondott − már teljesen 
vakon. 

* * * 
Vita mortuorum in memoria vivorum est posita. 

(Cicero) −  A holtak életét az élők emlékezete őrzi. 
Gábor bácsi emléke örökké él szívünkben!  
 

(Bartha István (érett. 1951.)
 

_________________________ 
 

hírek...hírek...hírek... 
 
•   Dr. SZÉKELY TAMÁS az 1939-ben érettségizettek nagyon megcsappant együtteséből ez év októberé-

ben átvehette orvosi „RUBIN” diplomáját. A Magyar Fül-orr-gégeorvosok Egyesülete pedig az idén alapított 
„Krepuska”-emlékéremmel és oklevéllel tüntette ki több évtizedes tudományos és szakmai tevékenységéért, élet-
művéért. Dr. Székely Tamásnak jelentős szerepe volt a Ciszterci Diákszövetség újraindításában, lelkes támogatója 
és munkása az egyesületünknek. Diáktársai szerető gratulációit tolmácsoljuk e szép kitüntetésért! 

 

•   DR. GONDA IMRE apostoli protonótárius, kanonok, diáktársunknak a Heves 
Megyei Közgyűlés a „Heves Megyéért” kitüntető díjat adományozta. Ezt a díjat a me-
gye közgyűlése 1992-ben alapította a megyét is érintően több éven kimagasló munkát 
végzett polgárai, szervezetei számára.  

Imre atya hosszabb időn át volt Szent Bernát templomunk templomigazgatója, s ma 
is a vasárnapi misék celebránsa. Szeretettel gratulálunk diáktársunknak! 

 

•  DR. HIBAY KÁROLY emléktábláját avatták fel Egerben az Érsek utcában. 
Dr. Hibay Károly 1900−1908. években volt iskolánk diákja, majd 1920-tól Eger köz-
tiszteletben álló orvosa. Fiatalon, hívatása teljesítése következtében kapott fertőzés 
következtében hunyt el. Az emléktáblát Habis László, Eger polgármestere leleplezte 
le. Az eseményen megjelent Hibay György özvegye Aliz és lánya Hibay Éva. 

Fia, dr. Hibay György 1941-ben végzett a Szent Bernát gimnáziumban, és újjáala-
kult diákszövetségünk elnökségének haláláig volt tevékeny tagja. 
 

 

H A L O T T A I N K  
 

Monostori Benedek József OCist 2014. szeptember 22-én, életének 96. évében hunyt el. Benedek atya 1937-
ben lépett be a rendbe. 1950-ben 20 fiatal klerikussal nyugatra menekült. A Dallasi Apátság egyik alapítója, a 
Dallas Egyetem tanára volt.  

Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk:  

 

Zárai György (é. 1939) – Budapest 
Szemerey Zsigmond (é. 1950) – Eger 

Szabó Sándor (é. 1946) – Miskolc 
 

 

Requiescant in pace! 
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•  MEGÚJULT SZOBROK − Már régóta esedékes lett volna, hogy egy kis beszámolót írjak  ciszter-
ciek templomához vezető kapuk szobrainak restaurálásáról. Úgy lett volna teljes a tudósításom, ha a munkát vég-
ző hölgyek nevét is közlöm,  de minden utánjárásom ellenére sem sikerült megtudnom. 

Hónapokkal ezelőtt be-
állványozták a déli kapu 
szobrait. Ügyesen úgy oldot-
ták meg, hogy átjárási lehe-
tőséget – hidat – építettek a 
két kapuoszlop között, így a 
munkák azonos fázisait 
együtt lehetett elvégezni. 
Augusztus végén, szeptem-
ber első hetében újjávará-
zsolták Szent Gábor és Mi-
hály arkangyalok szobrait. 
Gyönyörűek lettek az alkotá-
sok. (Annak idején, 1984-
ben szobrokat Budapestre 
szállították restaurálni,most a 
felújítók jöttek Egerbe.) 

Az északi kapu szobrai-
nak rendbetétele következett 
ezután. Rövidesen azokon is 
elkezdődött a felújítási mun-

ka – hasonló módszerrel. Közben beállt az esős idő, így nejlon-ponyvát kellett kifeszíteni Nepumoki Szent János 
és Szent József (a kis Jézussal) szobra fölé. Így nem állt meg a restaurálás és szept. 17-ére elvégezték a gondos 
munkát. Régi szépségben áll mind két szent szobra. Istennek hála, ismét gazdagodtunk. Nemrégiben elhelyezték 
Szent Mihály kezébe a lándzsát és a szentek feje fölé a glóriákat is. 
A tudósítást Havas-Horváth István öregdiáktársunk küldte, a fényképeket Bartha Máthé 11.C. o. tanuló készítette. 

 

•  TILLESS BÉLA � festőművész diáktár-
sunk kiállítása volt ez év július-augusztusában Eger-
ben, a Templom galériában (a régi „rossztemplom”), 
melyről egy ragyogóan színes kiállítású katalógus is 
készült. A kozmikus világot ábrázoló képsorozatok 
előtt a laikus szemlélő kezdetben a varázslatos színe-
ket csodálja, de aztán a képek felirataiból következ-
tetve képzelőereje megláttatja vele a művész „gon-
dolatait”. Így lassan láthatjuk képeiben pl. a „Terem-
tés pillanatá”-t, vagy a „Száguldó galaxis”-t. 

A katalógus közel 50 színes képet tartalmaz.  
 

      A képen: A Teremtés pillanata 
 

•  AZ EGRI FEHÉR/FEKETE � elektronikusan a www.ciszterciekegerben.hu honlapon érhető el. A hon-
lap gondozója. Kaibás Gábor Márk, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban 2001-ben érettségizett diáktársunk, 
akinek köszönhetően újságunk 1994 óta megjelent valamennyi száma az interneten olvasható, illetve letölthető. 
 

• KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT! – Mohi Sándor (é. 1946.) Schweinfurt (Németország) − 
50 euró; Bartha István (é. 1951) Eger −17 000 Ft; Győry Iván (é. 1947) Ansonia CT (USA) – 100 US dollár, 
Szpolecsnyik Sándor (é. 1947) Szepsi (Moldava n. B., Szlovákia) – 20 000 Ft, 
________________________________________________________________________________________________ 
 
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  E-mail: olah.gyula3@chello.hu  
 

 

 

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

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

Szent Mihály szobra a déli-kapunál Nepumoki Szt. János szobra az északi-kapunál 

http://www.ciszterciekegerben.hu/
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