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a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei
Veni Sancte a Gárdonyi Gimnáziumban
Szeptember 1-jén délután sok fehér matrózblúzos leány
és sötét ruhás fiú gyülekezett a Szent Bernát templom
előtt, hogy részt vegyenek dr. Kovács Endre püspök úr,
Diákszövetségünk elnöke által celebrált Veni Sancte-i
szentmisén. A templom hál’ Istennek még jobban megtelt, mint tavaly, ezzel is jelezve, hogy az idén egyetlen
kivétellel minden évfolyam ciszterci beiskolázású a
Gárdonyi Gimnáziumban.
Öröm volt látni a diákokat nagy számban kísérő szülőket is, és jó volt hallani az egyre harsányabban hangzó
miseénekeket.
A templomi szertartás után a gimnázium udvarán tartották az évnyitó ünnepélyt, ahol jelen volt Mozsgai
Tádé OCist egri házfőnök és dr. Száva József a Diákszövetségünk ügyvezető elnöke is. Lévai Zsolt a gimnázium igazgatója ismertette az előző tanévben elért

eredményeket. (A tanulmányi átlag 4,1 volt.) Beszédében a diákok és a tanárok figyelmébe ajánlotta gyermekek szeretetére és tiszteletére vonatkozó Szent Bernát-i
tanítást. Az ünnepség után a diákok a tantermekbe vonultak az első osztályfőnöki órára. A gimnázium vezetői
pedig Tádé atyával és Száva Józseffel közösen megbeszélték, hogy mivel tudná a Diákszövetség támogatni a
gimnázium munkáját: jó lenne az iskola hangosító berendezését fejleszteni, a tornatermi berendezéseket
korszerűsíteni. Abban is megállapodtak, hogy az
1996/97 tanév évzáróját úgy kell megszervezni, hogy a
megszűnő Gárdonyi Gimnáziumnak méltó emléket
állítsanak.
(Dr. SZ. J.)

•••••••••

Találkozóink 1996-ban
62 évesek – (1926–1934) – Pataki Vidor tanár úr osztálya 1996. májusában találkozott Egerben. A találkozóról dr.
Ringelhann Béla számol be:
Két évvel a 60 éves találkozó után jöttünk ismét össze Egerben. Balogh Simon kanonok osztálytársunk szentmisében
emlékezett meg az elhunyt osztályfőnökről és a többi tanárról.
Az összejövetelünkön dr. Huszty Vilmos beszámolt a Miskolci Egyetemen végzett munkásságáról, ahol klasszikus –
latin, görög – és modern nyelveket tanít. Most készül Bolognába, ahol ugyancsak beszélni fog az egyetemi ünnepségeken. Balogh Simon már elmúlt 80 éves, nyugdíjban van. Jellemére és hű szolgálatára jellemző, hogy vasár- és ünnepnapokon 3 misét mond. Ringelhann Béla elmondotta, hogy a Ghanai Egyetem – ahol 7 évet töltött – 24 év után
meghívta egy újralátogatásra. Részt vett és felszólalt az ünnepségeken. Érdemes volt látni a trópusi haematológiai
betegségben (sarlósejtes vérszegénység) régebben a 20 éves kort el nem ért – mert ezután meghaltak – betegeket, most
40– 45 évesként látni.
A találkozón jelen voltak: Balogh Simon, dr. Huszty Vilmos, Szőllősi Kálmán, dr. Kovács Lajos, dr. Csillám István és
dr. Ringelhann Béla. Még többen vannak, akik nem tudtak eljönni: Fischer (Faluhelyi) János, Nagy László, dr. Lengyel László, továbbá az akkor még életben volt dr. Pavlyák Pál és Tóth Pál, és akikről már nem tudunk.
Azzal búcsúztunk: ha a Jóisten úgy akarja, 2-3 év múlva újra találkozunk.
60 évesek – (1928–1936) – Baksa Kristóf (I–VI.), Palos Bernardin (VII–VIII.) osztálya – 1996. június 8-án tartották
érettségi találkozójukat Egerben. Tizenhatan jelentek meg a még élő huszonkettőből, – 6o évvel ezelőtt hatvanhárman
búcsúztak az Alma Mátertől.
10 órakor gyülekeztek a régi osztályteremben a hozzátartozókkal együtt huszonnégyen. Dr. Szarvas Ferenc üdvözölte a
megjelenteket, majd felidézték tanáraik emlékét. Magnószalagról meghallgatták dr. Palos Bernardin beszédét, melyet
néhány hónappal halála előtt intézett volt diákjaihoz. Varga József és Sugár István Baksa Kristófra, első osztályfőnökükre emlékeztek.
Ezután felolvasták osztálytársuk Pusztai András Amerikából küldött üdvözletét, majd Sugár István Eger város díszpolgára, történész méltatta dr. Mezey László tragikus körülmények között elhunyt osztálytársuk munkásságát.
Ezt követően a II. világháborúban elesett ciszterci diákok emléktábláját koszorúzták meg, és 10 órakor a templomban
részt vettek dr. Kovács Endre OCist, egri segédpüspök által celebrált szentmisén. Mise után koszorút helyeztek volt
tanárjaik sírjára.
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A „Foglár” vezetőinek jóvoltából a közös ebédet zárt körben a régi internátus ebédlőjében fogyasztották. (Négy
„foglarista” volt az ünneplők között.) Ebéd után dr. Szarvas Ferenc Sík Sándor versét olvasta fel: „A legnagyobb művészet”, utána Varga József az orosz fogságban írott versét, a „Kavicsok”-at adta elő. Végül Balázs András mondott köszönetet a sikeres találkozó szervezésében való közreműködésért a gimnázium és a Foglár vezetőinek, valamint a Ciszterci
Diákszövetség Egri Osztályának, kiemelve: „... büszkék vagyunk osztályunkra, mert az elmúlt 60 nehéz év alatt hűséggel
követtük azt a szellemiséget, melyet iskolánktól, ciszterci tanárainktól kaptunk. Nem akadt senki sem közöttünk, aki miatt
szégyenkeznünk kellene. Mindössze hárman távoztak politikai kényszerből külföldre. Remélve, hogy 5 év múlva újra
találkozunk, búcsúzunk ...”
A találkozón résztvettek: Balázs András (Budapest), Cziglédi Tihamér (Tokaj), Csizmazia Antal (Győr), dr. Dolinay Endre (Budapest), Jeszenszky István (Füzesabony), Kádár László (Ózd), Marosvári László (Miskolc), dr. Mikó Ferenc (Budapest), dr. Nagy János (Eger), dr. Orosz István (Kisköre), Peterdi György (Miskolc), Sugár István (Eger), dr. Szarvas Ferenc (Budapest), dr. Takács József (Budapest), Varga József (Miskolc), dr. Veszprémy Dezső (Budapest), valamint
Füzeséri Oszkár (Salgótarján), aki VI. osztály után ment el közülünk.
Betegség miatt nem jelentek meg: dr. Bajnok Jenő (Eger), Cserháti Antal (Budapest), Kautzky Emil (Gödöllő), Kulcsár
Gyula (Budapest). Külföldön élnek: Fluck Gusztáv (Ausztrália), Pusztai András (USA).
(Balázs András)

55 évesek – (1933–1941) – Erdélyi Guidó tanár úr osztálya 1996 május 18-án Egerben tartotta meg érettségi találkozóját,
melyről így számolnak be:
Az 1984. május 30-án elhunyt Erdélyi Guidó Imre tanár úr által 1934-től vezetett, 1941-ben 59 fős osztály tanulóit is alaposan megtizedelte a sors, mert ma már csak 29 osztálytársnak küldhettünk meghívót a találkozásra. Szokásba jött azonban, hogy mivel néhány olyan diáktársunk is igényli a pár órás együttlétet, akik ugyan nem velünk végeztek, de az előző
években osztálytársaink voltak, őket is meghívjuk a találkozóinkra. Így végül 38 volt a meghívottak száma.
A találkozóra végül 19-en jöttünk össze. Ezek: Bajka Imre (Svájc), dr. Csillag Tibor (Bp.), dr. Ditrói Sándor (Miskolc),
Fábián Béla feleségével (Győr), Győri János egyik fiával és unokájával (Jászkisér), dr. Hajnal Endre (Bp.), dr. Hibay
György feleségével (Eger), Jankovics Iván (Svájc), dr. Kocsis Ferenc (Eger), Kiss Ottó (Eger), dr. Kulcsár Lajos feleségével (Bp.), dr. László Ferenc (Bp.), Lénárt Zoltán (Miskolc), Pallavicini Károly (Bécs), dr. Szabó Nándor feleségével
(Bp.), Szoboszlay Lajos (Miskolc), Sztranka János (Bp.), Urbán Sándor (Bp.) és dr. Vágó László (Szolnok). Eljött még
megtisztelve férjük emlékét és bennünket: Balázs Lászlóné és Szőllősy Lászlóné is.
A ciszterci templom előtti találkozást (egymás üdvözlését, néha bizony a felismerés jókedvű találgatásait, majd
fényképezkedést) követően ünnepi szentmisén vettünk részt. Ezt Mozsgai Tádé OCist., egri házfőnök úr tartotta. Osztálytársunk Kocsis Ferenc koncelebrált, és el-elcsukó hangon, könnyezve, emlékezett meg beszédében egykori diákéveinkről
és arról az egész életünkre kiható szellemi útravalóról, amiért ma is őszinte hálával és tisztelettel gondolunk vissza a Szent
Bernát Gimnáziumra, egykori tanárainkra.
A szentmise után volt osztálytermünkbe vonultunk. Itt egyetlen élő tanárunk: Oltai Rudolf tanár urat köszönthettük és
kértük meg névsorolvasásra. Előtte azonban egy perces felállással emlékeztünk meg az elhunyt tanárainkról és osztálytársainkról.
A névsorolvasáskor a jelenlevők rövid tájékoztatást adtak sorsuk alakulásáról; a legnagyobb tetszést Lénárt Zoli aratta
szellemes, közvetlen hangvételű mondandójával. Hibay Gyuri pedig – úgy is mint frissen avatott egri fertálymester – tájékoztatást adott a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának munkájáról, a Rendház, a Gimnázium, továbbá a templom
helyreállításának sok-sok problémájáról.
A Második Világháború hősi halottairól – Bajnok László, Bogdán László, Gál Iván és Kormos László – és a később elhunytakról, valamint a betegség vagy más ok miatt távollevőkről László Ferenc szólt; így Dániel Ernő (Kanada),
Kenderessy István (Franciaország), Koppány Béla (Diósgyőr), dr. Péntek László (Bp,) és Zaláni József (Bp.) levelét ismertette, akik kimentve magukat kifejezték együvé tartozásukat.
A jól sikerült találkozó a Park Hotel fehér termében ebéddel, majd ezt követő rövid együttléttel folytatódott és fejeződött
be.
Legközelebbi találkozónkat – Győri János javaslatát és házigazdai felajánlkozását elfogadva – már a jövő év tavaszán
(Dr. László Ferenc és Dr. Hibay György)
megtartjuk, éspedig Jászkiséren.

Egy rég halott diáktársunk emlékére
Osztálytársam hetvenötödik születésnapját köszönteném ezzel az írásommal. Sajnos csak feltételes módban
használhatom az állítmányt: „Ferkó” ötvenhárom éve halott.
Péderi Ferenc 1921-ben született Encsen, szegény paraszt családból, a magyarság legnyomorultabb, legelesettebb rétegéből. Mint annyi más falusi fiú is, kijárta
otthon a hat elemit, csak azután ment gimnáziumba, így
„túlkoros” diák lett. Miskolcon kezdte, állami közép-

iskolában. Ötödikben, kispapként került Egerbe és lett
ciszterci diák. Négy évig volt osztálytársam, azután is nagyon jó – talán mindmáig legkedvesebb – barátom, egészen haláláig.
Rendkívül fogékony és éles eszű fiú volt, sokat olvasott. Műveltségével messze megelőzte a „jól szituált”
családok fiait és a diáksztárokat. A tanároknál vegyes volt
a sikere. Baghy tanár úr alighanem őt tartotta az osztályban
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Korházba került, majd egy mátrai szanatóriumban ápolták,
legjobbnak, Rassy Paulin bácsi észlelhetően tisztelte, oszaz egyházmegye költségén. Tudta mi vár rá. Pár héttel
tályfőnökünk Guidó atya a maga tartózkodó módján szerethalála előtt még levelet kaptam tőle. 1943 júliusában halt
te. Nyílt gondolkodása, szókimondása, kritikus esze azonmeg. Sorsa, barátságának tragikus elvesztése hosszú ideig
ban sértett személyeket. A hittan tanár egyszer kizavarta az
nyomasztott. Talán még mai szomorúságaimban is ott van
osztályból – őt, a kispapot!
az ő szavának és baráti szeretetének hiánya.
Azzal ugrattam, hogy érsek lesz belőle. Később rájötPár éve Tátrafüredre utaztam. A vonat megállt
tem, hogy a jóslatom nem volt egészen komolytalan. SzoForróencsen, és az ablakon kinézve láttam a temetőt.
ciális származása miatt viszonylag könnyen el lehetett
Biztosan nincs meg a sírja. A tüdővész egész családját
volna fogadtatni a kommunista kormánnyal, ha megéri
elpusztította, csak az édesanyja maradt életben. Így nincs,
annak az idejét.
aki sírját gondozná. Szegényparaszti végzete egyike azokKitűnően érett. A hittudományi tanulmányokat csanak a bűnöknek, amelyeket az akkori világnak nem tudok
lódással kezdte; azt remélte, hogy Budapestre küldik, a
és nem is akarok megbocsátani.
Központi Papnevelő Intézetbe. Másodéves korában, télen,
mindenki számára – az orvos számára is – váratlanul,
Az eltűnt sír helyett legyen emléke az a néhány sor.
tüdővérzést kapott. Áldozatul követelte a morbus
November 13-án lenne hetvenöt éves.
Hungaricus, a tüdővész, a szegények betegsége, amelynek
(Dr. Bán Ervin)
csíráit valószínűleg a családi nyomorból hozta magával.
___________________

54 évesek – (1934–1942) – .Tobákos Kilit tanár úr osztálya 1996. június 9-én – a korábbi gyakorlattól eltérően immár
második alkalommal – nem Egerben az Alma Mater falai között, hanem Budapesten találkozott. Budán a Bartók Béla
úti Szent Imre kápolnában szentmisével kezdődött a találkozónk.
A szentmisét ezúttal is dr. Kerekes Károly apát úr celebrálta, aki számtalan programja mellett ismét elfogadta meghívásunkat. Ezen a helyen is tiszteletteljes köszönetünket és hálánkat fejezzük ki Apát úrnak, hogy jelenlétével szeretetet, hitet és erőt sugárzó szentbeszédével még kedvesebbé tette együttlétünket. Örömünkre szolgált az is, hogy egyetlen
élő tanárunk Rédey Rezső tanár úr – megromlott egészségi állapota ellenére – felesége és egyik unokája társaságában
végig velünk volt a találkozón.
A szentmise alatt hagyományunkhoz híven az örökre eltávozottak emlékére 1-1 szál gyertyát égettünk. Sajnos az előző
évhez viszonyítva a gyertyák száma két darabbal 20-ra növekedett. Tavalyi találkozónk óta ugyanis két osztálytársunk
dr. Fülöpp Miklós novemberben, Pethő János pedig találkozónk előtt két héttel örökre eltávozott közülünk.
A szentmise után a Bartók Béla úti Hotel GRIFF éttermében volt a közös ebéd, majd Nagy Ivánné ill. dr. Berta Ferenc
közeli lakásában – a két lakás egy épületben van – vidám hangulatban idéztük fel emlékeinket.
A hozzátartozókkal együtt 28-an vettünk részt a találkozón. A megjelent osztálytársak: dr. Berta Ferenc (Budapest), dr.
Csanádi László (Budapest), Farkas Endre (Budapest), dr. Lukinits László (Szombathely), Molnár Tamás (Budapest),
Nyizsnyánszky Tibor (Miskolc), Somogyvári László (Miskolc), Szamosvölgyi Attila (Berlin, Németország), Szikora
Mihály (Budapest), Wolszky László (Budapest).
(Mikor a beszámoló elkészült kaptuk a szomorú hírt, hogy eggyel több gyertyát kell ezentúl gyújtanunk: Szikora Misi
hirtelen meghalt...)
(Dr.Berta Ferenc)

52 évesek – (1936-1944) Falubíró Győző osztálya 1996. június 8-án találkozott Egerben. 10 órakor a szentmisét dr. Ritter
Márton és Forenszky József osztálytársaink celebrálták. A szentmisén Ritter Márton, aki a homiliáival találkozóinkat igazán
szép és szívünkhöz szóló gondolatokkal tette emlékezetessé, most a mindig élő reményről beszélt. Megemlékezett a magyarországi németség kitelepítésének 50. évfordulójáról is, mely az ő családját is sújtotta. Felmenve az osztályterembe, az elmúlt
pár év eseményeiről számoltunk be egymásnak, és a diákévekre emlékeztünk.. Igen megragadó volt Fügedi Pista emlékezése
Falubíró osztályfőnökünkre. A távol levő, de a találkozóról nem megfeledkező osztálytársaink – Erényi Tibor és a Nizzában
élő Juhász Tibor – leveleit Wolsky Agenor olvasta fel. Ezután közös ebédre a Vadászkürt étterembe vonultunk, és kellemes
beszélgetés után a kora délutáni időben búcsúztunk el egymástól, azzal a reménnyel, hogy jövőre is találkozunk.
Résztvevők: dr.Akác János (Gödöllő), Balla János (Nagytálya), Dobrányi László (Vác), Forenszky József (Hort), Fügedi
István (Budapest), dr. Grenda Andor (Miskolc), Horváth Lajos (Jászapáti), Kakuk Jenő (Eger), Mohi György (BudapestTatabánya), Németi Viktor (Agárd), Oláh Gyula (Budapest), dr. Papp János (Budapest), dr. Ritter Márton (LaudaKönigshofen, Németország), dr. Szerdahelyi Ferenc (Eger), dr. Tóth Ferenc (Eger), Wolsky Agenor (Eger).
Velünk voltak a találkozóinkon hűségesen résztvevő kedves feleségek: dr. Akácné Margitka, Dobrányiné Saci, dr.Grendáné
Terike, Oláhné Mandi, dr. Pappné Klárika, Szerdahelyiné Nórika és Wolskyné Ilonka.
(Wolsky Agenor és Oláh Gyula)
50 évesek – (1938-1946). – Varga Bennó (I–VI.), Károly Asztrik (VII–VIII.) osztálya 1996. július 12–13-án tartotta találkozóját Egerben. A találkozóról Szelényi János számol be:
Július 12-én péntek délután baráti beszélgetésre gyűltünk össze a Szent József Kollégium (volt Foglár) reprezentatíven kialakított pincehelyiségébe, ahol családtagjainkkal pogácsa, majd meleg vacsora mellett borozgattunk, beszélgettünk, énekeltünk. Itt 23-an voltunk.
Szombaton, július 13-án 11-kor kezdődött templomunkban a jubileumi szentmise, melyet dr. Kerekes Károly apát, volt
tanárunk, Keszthelyi Ferenc váci püspök, dr. Kovács Endre egri segédpüspök, dr. Váradi József püspöki helynök és Erdődi
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Imre kanonok-plébános osztálytársaink celebráltak. A szentmise kezdete előtt Mozsgai Tádé OCist, a rendház perjele köszöntötte a résztvevőket. A szentbeszédet – meghatott szavakkal – Erdődy Imre mondotta. A szentmise keretében imával
emlékeztünk meg – név szerint – jelenleg beteg három osztálytársunkról és halottainkról. A szentmise a pápai és a magyar
himnuszok és a Boldogasszony Anyánk eléneklésével ért véget.
A jelenlevő osztálytársak, hozzátartozóink és a tanár urak a Gaudeamus igitur dallamára vonultak fel az osztályterembe. Itt
Szelényi János köszöntötte Kerekes Károly apátot – aki a görögösök tanára is volt –, Csák Györgyöt a Gárdonyi Gimnázium tanárát, az osztálytársakat, valamint a kedves hozzátartozóinkat. Beszámolt a 45 éves találkozó óta eltelt – az osztályt
érdeklő – 5 év eseményeiről. Ismertette a távollevők üdvözleteit, leveleit.
Ezután mindenki beszámolt röviden életéről, gyermekeiről unokáiról. Levetítettük az elmúlt 50 évre emlékezve 3 filmet:–
Bennó bácsi Egerben, közöttünk 1962; – 20 éves érettségi találkozó 1966; Egri osztálytársakkal a Szépas??szonyvölgyben
1968; továbbá a 300 éves iskola jubileumról 1989-ben a TV által forgatott filmet.
A közös ebédet a Foglár pincéjében fogyasztottuk, melyen már családtagjaink és vendégeink is résztvettek– összesen 35-en.
A közvetlen, jó hangulatú beszélgetésen elhatároztuk, hogy 1998-ban ismét találkozunk.
A találkozón részt vettek: dr. Betes Béla (Sopron), dr. Bereczkey Ottó (Eger), Erdődy Imre (Sajóvámos), Hargittai
Emil (Budapest), Keszthelyi Ferenc (Vác), dr. Kovács Endre (Eger), dr. Kulcsár Kálmán (Budapest), dr. Madaras
Sándor (Eger), Miskey Kálmán (Eger), Mogyorósi Ottó (Tiszafüred), dr. Molnár Béla (Miskolc), Pók Tibor (Eger),
Póta György (Budapest), dr. Sturm József (Budapest), Szamosvölgyi Ferenc (Nagytálya), Szelényi János (Eger), dr.
Váradi József (Nyíregyháza), Veres Tibor (Budapest). Betegségük miatt távolmaradtak: Bóta László (Eger), Nagy Emil
(Tiszapalkonya ) és Törő Béla (Miskolc). Levelükkel jelentkeztek: Hangyási Béla (Tatabánya), Kocska Lóránd (Debrecen), Mohi Sándor (Schweinfurt, Németország), Nagy Ambrus (Tatabánya).Öt fő hollétéről semmit sem tudunk és öt
fő nem válaszolt meghívásunkra. A még élő tanár urak: dr. Habis György és Rédei Rezső egészségi állapotuk miatt hiányoztak.
A Hevesmegyei Hírlapban – A megnyesett fa kivirágzik címmel jelent meg egy szép, meleghangú beszámoló a találkozóról: ... Az egykori diák helyén ma főpap, miniszter, egyetemi tanár, orvos, pedagógus, jogász, gazdasági szakember, nyugdíjas dolgozó ült a „számonkérés” előtt, de csak egy panasz hangzott el: kevés az idejük, sok még a tennivaló. Egyébként
boldogok, örülnek az unokáknak... Azt nem felejti el egyik sem közülük, hogy az egri ciszterci gimnázium jeles tanárai
becsületre, hitre és hazaszeretetre tanítottak...

45 évesek–- (1943–1948–1951) – dr. Ágoston Julián (I.–V.) osztálya – 1996. június 22-én jött össze találkozójára Egerben,
melyről Bartha István számol be:
A hálaadó szentmisét Hervay Levente OCist és a vele koncelebráló osztálytársaik: Jéger Károly, Valuch István és Tárkányi
Ráfael mondták.
A szentmise keretén belül Valuch István emlékezett meg elhunyt tanárainkról és név szerint 17 osztálytársunkról: Altorjai
(Adler Sándor), Beniczky Miklós, Bihari (Puhl) Sándor, Csepreghy György, Estefán László, Hegyi Géza, Kelemen Miklós,
Kolontai István, Lénárt Lajos, Loviczár Tibor, Mátyus Viktor, Oláh Gábor, Pamula Miklós, Paray György, Seres Lehel,
Tóth Béla, Vigh József.
Ez az osztály három iskolába járt: I–V-ig a Ciszterci Rend Egri Szent Bernát Gimnáziumába, VI-ba a Gárdonyi Géza Gimnáziumba, és az új számozás szerint III–IV-be (VI–VIII.) a Dobó István Gimnáziumba, de a ciszterci szellemiségét megtartotta. A Dobó Gimnáziumban összekevertek az ott tanulókkal és két osztályra választottak szét bennünket. Találkozóinkat
mindig együtt tartjuk, Alma Materünknek a Ciszterci Gimnáziumot tekintjük. Ezt a Dobós osztálytársaink is elfogadják, és
minden találkozó alkalmával ebbe az iskolába is betérünk néhány percre.
A régi iskolánk osztálytermében dr. Mikó Sándor későbbi osztályfőnökünk, elhunyt ciszterci tanáraink helyet Hervay Levente OCist köszöntötte az összegyűlteket. Ő ugyan nem tanított bennünket, de felejthetetlen szép napokat töltöttünk vele
cserkésztáborokban, még a szétszóratás után is.
Meghívásunkra eljött közénk dr. Száva József a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának ügyvezető elnöke, úgy is
mint öreg diáktársunk Az ő osztályfőnöke is dr. Ágoston Julián volt, aki az osztályukat mindig sok szeretettel emlegette nekünk, és szinte az egész osztály ismertük hallomásból. Demeter László mondott köszönetet a megjelenteknek,
ismertette a megjelenni nem tudók leveleit, üzeneteit. Ezt követően mindenki beszámolt az elmúlt évek eseményeiről.
Találkozónk az Angolkisasszonyok Santa Maria Leánygimnáziumának éttermében igen finom és ízletes közös ebéddel
folytatódott, melyhez már a megjelent feleségek és családtagok is csatlakoztak. Közel ötvenen ültünk a közös asztalnál késő
délutánig jó hangulatban. Elhatároztuk, hogy az elkövetkező években legalább két évente találkozunk.
A találkozón résztvett 30 fő – ebből 5 fő Dobós –, 12 feleség és hozzátartozó: Balog Endre (Budapest), Bartha István
(Eger), Bene Attila (Innsbruck, Ausztria), dr. Csányi László (Budapest), Czapek József (Budapest), Deák Sándor (Szekszárd), Demeter László (Szomolya), Gödl Károly (Kolbenz, Németország), Gömöri József (Eger), Gulyás Andor (Tarnaőrs),
Jéger Károly (Mezőkövesd), Kádár János (Budapest), Kárpáti Jenő (Pécs), Kéri Imre (Budapest), dr. Kilián István (Budapest), Kocsis Antal (Budapest), Kovács Béla (Eger), Magyari Béla (Gyöngyös), Papp Dezső (Szajol), Petróczky Károly
(Cserkeszőlő), dr. Rácz László (Füzesabony), Rozgonyi László (Budapest), Tilles Béla (Budapest), Tóth Andor (Budapest);
Tárkányi Ráfael (Mezőtárkány), Török György (Debrecen), Ujvári Ernő (Budapest), Varga Pál (Gyöngyös), Vargha László
(Budaőrs), Valuch István (Eger).
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Visszapillantás az egri gimnázium szétszóratás előtti éveire
Hervay Levente OCist. előadása a CDEO 1996.április 20-i közgyűlésén
Az a feladat jutott nekem, hogy megemlékezzem
Rendünk utolsó éveiről a feloszlatás előtt. Az 1946 és
1950 közötti évekről lesz szó. Írott forrás ezekről alig
van, csupán az utolsó két iskolai évkönyv az, ami hozzáférhető.
Az 1945/46. tanévben országosan megindult a gimnáziumi osztályok csökkentése négy osztályra és az általános iskola felnövesztése nyolc osztályra. Amikor
1946. augusztusában Endrédy Vendel apátúr rendelkezése szerint Zircről Egerbe érkeztem, 16-an voltunk
rendtársak az egri rendházban. 15-en tanítottunk, Richter
Mátyás pedig már nyugalomban volt. 5 világi tanártársunk: Habis György, Ócsvár Géza, Rédei Rezső, Mikó
Sándor és Sziklay Árpád orvos teljes egyetértésben
együtt működött velünk. Mindössze két évig tanítottam,
mert 1948 júniusában az ország összes iskoláját államosították. Két év múlva, 1950. júniusában a rendházat
is el kellett hagynunk.
A gimnáziumban minden évfolyam egy-egy osztályból állott, az általános iskola felső tagozatán két-két
osztály indult. Az osztályok létszáma 50-60 között mozgott, tehát kétszer akkora volt, mint mostanában. Általános iskola természetesen csak úgy létezhetett, hogy
alsó tagozata is volt, ezért I-IV. osztályt is indítottunk.
Ezeket világi tanítók látták el. Az alsó osztályok nem
voltak olyan népesek, egyrészt mert ezen a területen nem
voltak hagyományaink, másrészt nehéz volt tanerőt biztosítani. Ertsey Géza tanította az I. és II., Juhász Jenő a
III. és IV. osztályt összevontan.
1945/46-tól működött a Ciszterci Diákotthon. Erre
nagyon szükségünk volt, mert a rendtagok élelmezése
ebben az időben nagy gondot jelentett. A diákok az ellátási díj fejében meghatározott mennyiségű élelmiszert
hoztak. A bentlakók hálóit a rendház szobáiból, tanulótermüket az iskola rajzterméből alakítottuk ki. A Ciszterci Diákotthon létszáma 50 és 60 között mozgott. Kétszer
ennyien laktak diákjaink közül az érseki Szent József
internátusban (Foglár) és ugyancsak számosan a jegyzők
internátusában és az árvaházban. 1946/47-ben Vajk Atanáz és Lékai Lajos rendtársaimmal együtt prefektus voltam a diákotthonban, a következő évben pedig egyedül
vezettem. A fiúkat átlag 8 fős „családokba” osztottuk
egy-egy nagyobb fiú vezetése alatt.
Az iskolában a tanítás ekkor már – az utolsó háborús
évek zűrzavara után – a szokott mederben folyt. Az órák
pontosan kezdődtek. A tanárok nem cserélődtek. Az év
elején mindenki meg kapta a tanrendet, és az év végéig
nem is változott. A gimnáziumnak Hegyi Kapisztrán az
általános iskolának pedig Ágoston Julián volt az igazgatója. A három intézmény: a gimnázium az általános iskola és a diákotthon kollégium elnevezéssel egységet alkotott.
A két év, amelyben tanítottam, mélyen megmaradt
emlékezetemben. Az egyik általános iskolai osztályt mint

osztályfőnök vezettem, a diákotthon lakóival pedig délután és este is sokat együtt voltam. Az akkori arcok közül sok még ma is előttem van. Ma már persze mint felnőtteket alig ismerném meg őket. Mind az iskolának,
mind a diákotthonnak lelkileg is tartalmas élete volt
Közben a rendházzal szemben, az utca másik oldalán
harsogott a hangszóró, a Marseillaise-t és szovjet mozgalmi dalokat játszott. Az utolsó tanévben aztán megkezdődött a sajtóhadjárat az egyházi iskolák ellen. Így
többek között kifogásolták, hogy 1948-ról megemlékezve az iskola Herczeg Ferenc A híd c. színművét adta
elő és nem Kossuthot dicsőítette. Az utolsó iskolai év
végén mintegy 50 diákkal 10 napos tanulmányi kiránduláson voltam a Dunántúlon. Hazaérkezve meglepetéssel
olvastuk az egyik napilapban, hogy amikor Veszprémkülső pályaudvaron átszálltunk egy másik vonatba, a
diákok gúnyolták a mellettük álló szerelvényben ülő
szovjet tiszteket. Ilyen és hasonló rágalmakkal voltak tele
akkoriban az újságok.
1948. júniusában át kellett adnunk az iskolát Nem
volt könnyű elviselni, hogy el kellett szakadnunk diákjainktól és a tanári hívatásunktól. Csupán hét diák maradt
még nálunk, mint ministránsok és rendi oblátusok. Szállást és ellátást kaptak. Az általános iskolások átkerültek
az állami halasi iskolába. Ott még egy fél évig taníthattam hittant, majd onnan is kitiltottak. A szerzeteseknek
országosan megtiltották a hitoktatást, mivel nem vállaltak
munkát az állami iskolákban. Várható volt ugyanis, hogy
az állam széthelyezésekkel törekszik majd bomlasztani a
szerzetes közösségeket. Ezért a rendfőnökök megállapodtak abban, hogy nem engedik meg szerzeteseiknek,
hogy állami iskolában profán tárgyakat oktassanak. A
kormány részéről ezt még azzal is megtorolták, hogy a
szerzeteseknek több évtizeden keresztül nem számították
be nyugdíjba a tanárként eltöltött éveket.
Azok a diákok, akik csak néhány évet tanultak nálunk, hálásan emlékeznek vissza arra az időre, mert a
következő években jórészt megéltek az itt tanultakból.
Amíg tanítottunk, az állam folyósította a tanári fizetésünket, hiszen akkor a rendnek már sem birtoka, sem
jövedelme nem volt. A fizetést nem vettük kézhez, a
rendház közösségi pénztárába került. Az iskola államosítása után lelkipásztori kisegítőként törekedtünk egyházunkat erősíteni és legalább szűkös megélhetésről gondoskodni. Templomunkhoz egy kis területű plébánia
tartozott, mely többek között a Dr. Nagy János utcát, a
Rózsa utcát és a Bartakovics utcát is felölelte. A városi
és a környékbeli plébániákra is főként vasárnapokon.
kijártunk kisegíteni, többek között: Lajosvárosba, a Rozália kápolnába, Kistályára és Maklárra. A személyi
állományban nem történt nagyobb változás. A rendtársak
együtt maradtak, de éreztük, hogy előbb-utóbb sor kerül
a szerzetesrendek feloszlatására. A korábbi években még
az iskola és a rendház épületének bővítésére is gondol-
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tunk. Jelentős összeg gyűlt össze erre a célra a szülők és
az öregdiákok adományából. Most azonban már egy
teljesen bizonytalan jövő előtt állottunk.
1950. június 8-án és 9-én, két éjszaka a Jugoszláviával való szembenállás ürügyén az ország déli részén
Szentgotthárdtól Makóig karhatalommal megszállták a
szerzetesházakat és a szerzeteseket kényszertartózkodási
helyekre szállították, valamely rendházba, zárdába és az
ország belsejébe. Csupán kisebb csomagot vihettek magukkal. Holmijuk legnagyobb részét sohasem látták
viszont. A mi rendtársainkat Szentgotthárdról, Pécsről és
Bajáról Kunszentmártonba vitték a karmeliták zárdájába.
Ez megfélemlítés volt: Sejtettük, hogy folytatása is lesz.
Az egri rendház feloszlatása egészen egyedülálló
módon történt. Ma sem tudom, hogy miért. A minisztériumból jött egy leírat, hogy meghatározott napig a tanügyi megbízottnak kollégiumi célra át kell adnunk az
épületet. Ami egyéni, szerzetesi szobáinkban volt, azt
elvihettük, ami azonban közös helyiségek berendezése és
felszerelése, azt helyben kellett hagynunk. Semmit sem
tudtunk tenni a rendelkezés ellen. Az érseki szeminárium
adott nekünk ideiglenesen szállást és helyet a bútorainknak. Csomagoltunk és hurcolkodtunk, mert mindössze néhány nap állt rendelkezésünkre. Már napokkal
előbb jöttek felbiztatott diákok, a népi kollégium tagjai
és a határidő előtt sürgették az átadást. Kénytelen voltam
kiutasítani őket, mondván: meg van a határidő, akkor
jöhetnek, addig azonban miénk a ház. Utoljára a templomban jöttünk össze és imával búcsúztunk kedves otthonunktól.
Az országban tudtommal egyetlen rendház sem volt
ilyen helyzetben, mert vagy éjszaka vitték el a szerzeteseket, vagy pedig ősszel, szeptemberben történt ún. megegyezés után kellett kiköltözni az addig még megmaradt
rendházakból. Így számunkra legalább személyes holmink és szobabútorunk megmaradt.
Szüleim Pécsett laktak, onnan rendtársainkat – mint
már említettem – előbb elvitték, ezért elhatároztam, hogy
megnyugtatás céljából meglátogatom őket. Útközben,
június 19-én, Budapesten a Bernardinumban szálltam
meg, egy vagy két nappal az egri rendház átadása után.
Még le sem feküdtem, 10-11 óra tájban éktelen csöngetés, dörömbölés hallatszott és az egyik rendőr az ajtónyitást meg sem várva, betört egy földszinti ablakot és azon
keresztül hatolt be az épületbe. Tehát ezen az éjszakán
került sor a Bernardinum kiürítésére. Károly atyát és
engem is elvittek. Őt Előszállásra, engem Pásztóra. Hiába mondtam, hogy engem már egyszer kilakoltattak
Egerben, hagyjanak szabadon távozni. Nem számított,
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Pásztóra vittek. Hajnalban érkeztünk oda. Az álmából
felriasztott Rajeczki Benjamin először azt hitte, hogy
őket akarják elhurcolni. Hagyó-Kovács Gyula jószágkormányzó rendtársunkat is Pásztóra hozták, ő azt tanácsolta, hogy minél előbb tűnjek el. Meg is tettem. Márk
atyától kölcsön kértem egy kerékpárt és megléptem a
hátsó kijáraton. Eger felé vettem utamat, hogy értesítsem
Hegyi Kapisztránt a történtekről. Gyöngyötarjánban
megpihentem, majd Kistályán elmondtam Károly atya
szüleinek, hogy mi történt. Megvártam a sötétedést és
óvatosságból a szeminárium hátsó falán másztam be,
hogy beszámoljak házfőnökömnek az eseményekről.
Másnap kerékpárral mentem Füzesabonyba, onnan pedig
vonattal sikerült elérnem Pécsre.
Egerbe visszatérve némileg féltem a körözéstől, de
azért a volt diákjaink egy részével, még újabbakkal is
tartottam a kapcsolatot. Kirándulásokat és táborokat
szerveztünk és kisebb csoportokban rendszeres hitoktatást végeztem 1958-ig.
1948-tól Debreczeni Szixtusz rendtársunk volt a plébános. Nagy energiával és buzgalommal szervezte meg
az egyházközségi életet. A hatóságok nem nézték jó
szemmel, szerették volna leváltani, de az egyházmegyében nem akadt senki, aki elvállalta volna ezt a kis, lakás
nélküli plébániát.
Szixtusz atya életének halálos gépkocsi gázolás vetett
véget. Néhány hónapig én kaptam megbízást átmeneti
időre a plébánia vezetésére, azután menesztettek, mert
nem működtem együtt a városi hatóságokkal. Egy ideig
az erdőrendezőségnél dolgoztam kinn a szabadban. Próbálkoztam a tanárképző főiskola földrajz tanszékén is,
mivel földrajz-történelem szakos vagyok, de alkalmazásról szó sem lehetett. Nyelvórákat adtam és lassan ez
lett megélhetésem forrása. 1953-tól nemcsak fiúkat,
hanem lányokat is tanítottam hittanra titokban, azokat,
akik templomunkhoz tartoztak. A gyerekek is, a szüleik
is nagy bizalommal voltak hozzám. Nem kérdezték, hová
megyünk kirándulni, táborozni, tudták, hogy jó helyen
lesznek.
1961. február 6-án volt egy országos ”lerohanás”.
Ugyanazon a napon, ugyanazon órában, este 11-kor 400
helyen kezdődött a házkutatás. Engem is letartóztattak,
és azzal a váddal, hogy az illegális hitoktatás a fennálló
rendszer megdöntésére irányult, négy évre ítéltek el. Két
évet és egy hónapot töltöttem le. A börtön nem viselt
meg. Ugyanekkor rendtársaink közül is többen börtönbe
kerültek.
Bárhol voltam, igyekeztem mindenütt okulni és tanulni, jó munkát végezni.

•••••••••
hírek...hírek...hírek...hírek...

Szent Bernát Ünnepe Zircen Idén augusztus 19-én, hétfőn 11 órakor, Szent Bernát ünnepén a Zirci Apátságban gyűlt össze a magyar Ciszterci Konvent, Az ünnep fényét és bensőségességét emelte a négy novícius: Kása
Barnabás, Kiss Péter, Somogyi Antal és Szkalinszky Örs beöltözése. Négyen tettek fogadalmat: Asztalik Fülöp,
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Steiner Krisztián, Túróczi Pál és Tyukodi Alajos. Négyen újították meg egyszerű fogadalmukat: Bálint Ráfael, Huszár Lőrinc, Kéri Atanáz és Tölgyessy Alberik. Ketten tettek örökfogadalmat: Dékány Sixtus és Primász Róbert.
Két aranymisés atya: Kő Bertalan és Simon Marót Polikárp és Károly apáturakkal koncelebráltak az ünnepélyes szentmisén. Az ünnepen jelen volt dr. Szendi József veszprémi érsek úr is. A ciszterci nővérek és a bencés atyák küldöttsége
emelte az ünnep fényét.
(A Budai FEHÉRFEKETE Veni Sancte-i számából)

•••••••••
Néhány szó a Magyar Ciszterci Családról
A magyar Ciszterci Család mindenekelőtt Zircet szeretné olyan családi fészekké, igazi meleg otthonná alakítani, amely „méltó régi nagy híréhez”. Az apátsági bazilika
restaurálása elkezdődött. A bejárati első szakaszt – a
kórussal, orgonával, a leghátsó mellékoltárokkal, a hozzátartozó falrészekkel és mennyezetrésszel – 1997. augusztus 15-re szeretnénk felújítani. Úgy haladnánk lépésrőllépésre a szentély és az oltár felé 2-2 éves tervvel. Azután
végül a legnehezebb (önmagában talán 4 évig elhúzódó)
ciklus a szentély és az oltár restaurálása. Hogy mennyi
pénzbe kerül, és hogy honnan teremtik elő azok, akik a
nagy Család nevében mindezeket tervezik és bonyolítják,
csak a minket végtelenül szerető Isten tudja.
Az apáti „lakosztály” (bizony nagyon szerény lehetőségekkel) már kész, csak a berendezés „foghíjas”. Az
atyákat, növendékeinket – igen fontos – a restaurátorokat
is el tudjuk már helyezni.
A két már felszentelt pap rendtárs (Kristóf és Ipoly
atya), valamint két diákonus (Róbert és Sixtus testvér)

tanulmányaik mellett már – ki-ki lehetőségei szerint –
Budán, Székesfehérvárt és Pécsett bekapcsolódnak az
oktató nevelő munkába. Nagy reménységünk a Zircen
tanuló 4 novíciusunk és 8 klerikusunk, valamint a budai
plébánián is már igen hosszasan besegítő Vendel testvérünk. Minden hozzánk közelállót kérünk, hogy imádkozzanak a már meglevő és a még Isten kegyelméből hozzánk
.„jövendő” hívatásokért.
Személyi változás az új iskolai évre, hogy Konrád
atya Borzavárra (Zirc mellett) kapott plébánosi kinevezést.
Helyébe kisegítőül Károly atya megy Egerbe. Pécset
pedig kollégiumi nevelőként és gimnáziumi hittanárként
Sixtus diákonus testvérünk fogja erősíteni.
Mindez Isten kegyelméből, és azért – Regulánk szerint –
UT IN OMNIBUS GLORIFICETUR DEUS, vagyis: Hogy
mindenben megdicsőítessék az Isten!
(Dr.
Kerekes
Károly)

________________

Diákonussá szentelte dr. Kovács Endre Gergely OCist. egri segédpüspök Dékány Sixtus és Primász Róbert
testvéreket augusztus 25-én, vasárnap Budapesten a Ciszterci Szent Imre Plébánia templomban

Molnár József festőművész diáktársunknak életmű tárlatát láthattuk a Hatvani Galériában augusztus 9–30
között. Újabb kiállítása nyílik szeptember 27-én 18 órakor Budapesten (Sashalom, Batsányi János u. 47.) a MAZDA Szabó Autószalonban, melyre szeretettel hívja diáktársait.

A 76 éves Vitézi Rend új tagjainak, köztük öregdiákjainknak ünnepélyes avatása a debreceni református
nagytemplomban lesz szeptember 21-én. Az avatandók között lesz Gárdonyi László (1945) diáktársunk.
A Vitézi Rendnek, mely keresztényeszméjű lovagrend, Magyarországon mintegy 2000 tagja van. A Ciszterci Diákszövetség számos tagja aktívan vesz részt a lovagrend célkitűzéseinek megvalósításában
A Vitézi Rend eszménye az a magyar polgár, aki Istenbe vetett hittel kész élete árán hazáját megvédeni, aki síkraszáll haladó, szociális és demokratikus eszményekért, mint: Isten, haza, demokratikus államrend, független ország, jogegyenlőség; egyben tagadja Trianon jogszerűségét és harcol minden szélsőséges parancsuralmi törekvés ellen.
A Vitézi Rend célja: Ébren tartani és helyreállítani a keresztény erkölcsöt, megőrizni magyarságunkat határainkon
belül és kívül, nevelni ifjúságunkat hazaszeretetre, a magyar néphez való rendíthetetlen hűségre; hősi halottaink
emlékhelyeinek tiszteletben tartása és róluk való megemlékezések.
(v. Miskey Kálmán)


Helyreigazítás A Te Deum-i számunkban az „Alapítvány és a Diákszövetség pénzügyei” címen közölt adatokba több hiba csúszott a szerkesztő hibájából. A helyes adatok:
Az Egri Ciszterci Rendház és Gimnázium Újraindítása alapítvány – Szelényi János beszámolója alapján
Nyitó állomány 1995. jan.1-jén
Bevételek
- Befizetések1994-ban
- Kamatbevétel
Összesen
Záró állomány 1995. dec.31-én:

375 889Ft
Kiadások:
-Térképek a G.G. Gimnáziumnak
-Reflektor vásárlás
-Tel.-fax készülék a G.G. G-nak
-Bankköltség
Összesen

65 500Ft
66 573Ft
133 073Ft
293 108Ft

101 547Ft
21 600Ft
88 177Ft
3 530Ft
214 854Ft
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Dr. Habis György
Életének 80. évében elhunyt kedves tanárunkat
1996. szeptember 2-án temettük az egri Minorita Templom kriptájába. Lelkiüdvéért a koncelebrációs gyászmisét nyolc tanítványa tartotta, köztük Keszthelyi Ferenc
OCist, váci megyéspüspök és dr. Kovács Endre OCist
egri segédpüspök.
A diákszövetségünk nevében dr. Száva József
ügyvezető elnök mondott gyászbeszédet elköszönve
Habis tanár úrtól: Attól az embertől és tanártól búcsúzunk, aki a szaktárgyak tanításán túlmenően emberségre, magyarságra, család- és hazaszeretetre is nevelt
bennünket. Élete példájával tanúságot is tett erről,
vállalva a kritikus időkben ezzel járó nehézségeket is.
Több generációnak példaképe volt mint pedagógus és
ember – ezt én különösen elmondhatom, mert VII-VIII.
gimnazista koromban szinte családi közösségben éltem
vele, mivel egri tanári működésének első két évében
nálunk lakott.
Amint a történelmi helyzet lehetővé tette 1989-ben
a Ciszterci Diákszövetség újjáalakulásakor rögtön közénk állt, erkölcsi és anyagi támogatásával és buzdító

szavaival mindent elkövetett, hogy a Ciszterci Rend
mielőbb újra indíthassa működését a magyar ifjúság
keresztény szellemű nevelése érdekében. Mindezeket
köszönjük Neked Tanár Urunk – fejezte be szavait dr.
Száva József.
A temetési imát a koncelebráló dr. Kovács Endre
mondotta: Minden tudás és tudomány Istene! Itt nyugvó
testvérünket bőségesen felruháztad szellemi képességekkel, aki kamatoztatta ezeket a képességeket, így mások tanítója tudott lenni. Tanítványai megbecsülését
érdemelte ki, valamennyien tiszteltük benne a szakmailag jól felkészült tanárt, az eredményesen oktató pedagógust, a becsületes és tanítványait szerető embert. E
koporsónál arra kérünk, fogadd most magadhoz hozzád
érkező szeretett tanárunkat. Tudd be érdemül, hogy
tudásával és egész emberségével tanítványai előmenetelét igyekezett szolgálni.
Az templom kriptájába sok tisztelője, a városból
és az ország más vidékéről érkezett számos tanítványa
kisérték.

Dr. Habis György 1917-ben született Budapesten. Középiskoláját Székesfehérvárott végezte, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerezte meg tanári oklevelét az Eötvös Collegium diákjaként. 1941-ben kezdi tanári
pályafutását Egerben a Szent Bernát Gimnáziumban mint német magyar tanár. 1948 után a Gárdonyi Géza -, majd a
Dobó István - és a Szilágyi Erzsébet gimnáziumokban tanított nyugállományba vonulásáig.

Elhunyt ciszterci öregdiákok:
Lengyel Endre (1940) – Budapest– A Bólyai Katonai Akadémiát végzett ny. mérnök ezredes temetése az egri Grőbertemetőben szülei és nevelő szülei közös kriptájába történt július 29-én a katonai és a politikai elitéltek szervezetének
tiszteletadása mellett. A család és a katonatársak részéről dr. Szentistványi József ezredes búcsúbeszédében méltatta az
elhunyt katona- és polgári-mérnöki tevékenységét. Diákszövetségünket dr.Hibay György és dr. Száva József képviselte. (Dr. Sz. J.)
Pavlyák Pál (1934) – Miskolc – A 81 éves korában elhunyt osztálytársunk Egerben született. A Lyceumban végzet
elemi iskola után 8 évig a Cisztercieknél tanult. Jó diák volt, mindig „vastagbetüs”. 1934-ben érettségizett. Együtt
jártunk a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karára is.
Azután jött a háború... Keresztülment az összes megpróbáltatásokon. Majd elment egy faluba körorvosnak. Később
meghívták Miskolcra, ahol a Semmelweis Korház igazgatója lett. Azokban a nehéz időkben itt is becsületesen és szorgalmasan dolgozott. Innen ment nyugdíjba. Élete utolsó éveiben sok súlyos betegségen esett át Kedves Pali, adjon az
Isten örök nyugodalmat neked!... (Dr. R. B.)
Tóth Pál (1934) – Budapest, Fülöpp Miklós (1942) – (Budapest),
Pethő János (1942) – (Tatabánya), Szikora Mihály (1942) – (Budapest).

Requiescant in pace!
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