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Beszámoló a MCDSZ közgyűléséről 
 

 
1996. november 16-án, Budapesten a József Attila – 

Szent Imre Gimnázium dísztermében tartotta a Ma-
gyar Ciszterci Diákok Szövetsége az újjáalakulás 
utáni 4. közgyűlését. Megjelent mintegy 230 öregdiák, 
köztük 30-an az egri osztályunk tagjai. Részt vett és 
beszédet mondott dr. Zakar Polikárp, az újonnan 
megválasztott zirci apátúr is, aki először találkozott az 
öt gimnázium öregdiákjait képviselő Diákszövetség-
gel. 

Jelen volt dr. Kerekes Károly volt zirci apát is. 
A résztvevők meghallgatták az öt osztály ügyvezető 

elnökeinek beszámolóit, melyből megismerhettük 
egymás eredményeit, gondjait. A székesfehérvári és a 
pécsi beszámolóból a már 2 ill. 3 éve működő ciszter-
ci gimnáziumok nem éppen gondtalan életéről hallot-
tunk. A budaiak elmondották, hogy mivel tudták elő-
segíteni a Szent Imre Gimnáziumuk 1997/98 tanévtől 

várható visszaadását. Bajai beszámolóból megtudhat-
tuk, hogy az idén beindult a 8 osztályos gimnázium és 
a hagyományos 4 osztályos is. Mindkettőbe kb. 3-
szoros túljelentkezés volt. Rend tulajdonába vissza-
adott gimnázium fenntartója hosszabb ideig a helyi 
KÉSZ szervezet lesz. Több osztály beszámolt arról, 
hogy megalakították az ifjúsági tagozatot, így remélve 
a folytonosságot a Szövetség életében 

A főtitkár ismertette, hogy a Szövetségünk létszáma 
1200–1250 fő, és a ciszterci cserkészcsapatok száma 
pedig 11. 

Új elnököt és főtitkárt is választottak. A leköszönő 
dr. Bánhidy Ferenc (Baja) helyébe dr. Nemes Zoltán 
(Buda) lépett, az új főtitkárnak pedig dr. Száva Józse-
fet, egri osztályunk ügyvezető elnökét választották az 
osztályok küldöttei. Legközelebb 3 év múlva válasz-
tunk új vezetőséget. 

 

Segítsetek nekünk hinni hívatásunkban 
Dr.Zakar Polikárp apátúr beszéde a közgyűlésen 

 
Kedves Barátaim! – Az a tény, hogy 46 évet töltöttem 

Rómában, ebből 36 évet tanítottam egyetemen, megenge-
di, hogy felmérhessem bizonyos középiskolák szintjét. És 
megállapíthatom, hogy az az öt gimnázium, amelybe 
járhatunk, nagyon jó iskola volt. – Miért? – Valahogy 
nagyon jól volt megszervezve minden, egyrészt a tanárok-
nak a hozzáállása, másrészt az a módszer, ahogy oktattak 
bennünket. Alkalmam volt a Rómában tanuló, a világ 
lekülönböző országaiból származó egyetemisták középis-
kolai műveltségét összehasonlítani Tehát legyünk tudatá-
ban annak, hogy nagyon sokat kaptunk, és éppen azért 
nagyon nagy a felelősségünk, hogy ezt a tudást tovább 
adjuk. 

A Rendről szólva: – Mi a jelen? Hányan vagyunk mi 
magyar ciszterciek? És hogyan állunk? 

Először is van 46 ünnepélyes fogadalmas pap rendtár-
sunk. Közülük sajnos egy tucatnyi beteg. A többi korától 
függetlenül helytáll. Van 2 ünnepélyes fogadalmas 
diákonusunk, akik a következő évben papok lesznek és 
még egy ünnepélyes fogadalmas, akik nem lesz felszen-
telve. Van egy időleges fogadalmas papunk – ritka eset –
, aki már ifjú korában elhatározta, hogy belép a ciszterci 
rendbe, de csak hatvanöt éves korában volt erre lehető-
sége. Ezenkívül van 7 időleges fogadalmas klerikusunk, 
3 novíciusunk és egy jelöltünk. Összesen 61-en  

Ha arra gondolok, hogy az 50-es években, mikor el-
hagytam az országot 209 ünnepélyes fogadalmas tagja 
volt a rendnek, bizony nem bízhatjuk el magunkat 

Ami az iskolákat illeti: Két iskola teljesen a miénk – a 
pécsi és a fehérvári –, és átvételük hál’ Istennek nem 
jelentett különlegesebb megrázkódtatást. Lassan kifogy-
nak azok az osztályok, melyek az önkormányzati rend-
szerben indultak el. Már mindenki számára lesz hitokta-
tás és bízunk abban, hogy nagyobb lesz a fegyelem is. 
Egy év múlva, tehát 1997. augusztus elsejével megkap-
juk a budai és az egri gimnáziumot. Itt is a hitoktatást 
végezzük majd és az általános szervezést. Ami a bajai 
gimnáziumot illeti, nem a régi iskolát, hanem egy újabb 
épületet kaptunk helyette. Ennek fenntartója – 13 évig – 
a KÉSZ (Keresztény Értelmiségi Szövetség). 

A jelenben nagy feladatunk: igyekezzünk jó magyar 
cisztercieket nevelni. A ciszterci rend világszerte nem 
tanító rend. Ezért a tanítás területén külföldi segítségre 
nemigen számíthatunk – így például Franciaországban 
egyáltalában nincsenek tanárok, de nem számíthatunk 
Ausztriából sem, ahol ugyan van 4 gimnáziumunk, de itt 
is igen fogyóban vannak a ciszterciek, kevés a hívatás. 
Ugyanígy nem számíthatunk Dallasra sem. Tehát problé-
máinkat nem lehet külföldi segítséggel megoldani.  

Mik a jövő problémái? – Gondjainknak nagy része 
anyagi gond. Mindenki tudja, hogy az iskolakérdés Ma-
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gyarországon óriási problémát jelent. Az iskolák nagy 
része a csőd szélén áll. A tanárok fizetésére, az épületek 
karbantartására nincs elegendő pénz. Így például Pécsett, 
ahol a tetőszerkezet gombásodása miatt gyorsan kellett 
cselekedni – hiába van közoktatási megállapodás –, sem 
a minisztérium, sem a városi önkormányzat nem segített. 
Így külföldi segélyakcióval próbálunk megoldást találni.  

Mindezek ellenére mindent megteszünk, az ifjúságunk 
nevelése érdekében, hiszen tudjuk, milyen nagy a fele-
lősségünk. 

Ha azt kérdezitek, hogy mit kérünk elsősorban a Cisz-
terci Diákszövetségtől, ezt mondjuk: Segítsetek nekünk 

hinni hívatásunkban. A hívatásunkban ugyanis hinnünk 
kell, és ez nem olyan egyszerű, mint kétszer kettő négy. 
„Segítsetek hinni hívatásunkban” – ezen én azt értem: 
próbáljunk jó gyümölcsöt teremni. A fát arról lehet meg-
ismerni, hogy milyen gyümölcsöt terem. Tudom, hogy 
az emberi élet sokkal bonyolultabb, mint a fáké, de arra 
kell törekednünk, hogy tanulóink érezzék érdemes volt 
ciszterci iskolába járni, ciszterci iskola tudott igazi tar-
talmat adni életüknek – fejezte be beszédét Polikárp 
apátúr.  

____________________ 
 

Részletek dr. Száva József az egri osztály üv. elnökének beszámolójából 
 

Amíg az 1990-es megalakulástól 1993-ig a szerve-
zés és az útkeresés jellemezte tevékenységünket, ad-
dig a mostani időszak már a céltudatos munka ideje 
volt annak érdekében, hogy a ciszterci család Egerben 
is felépüljön, a Rendház és a Szent Bernát gimnázium 
minél előbb újra kezdhesse áldásos tevékenységét. 
Mivel a mai körülmények között semmi nem megy 
könnyen, a problémákat nagy körültekintéssel kellett 
megbeszélni és ennek kapcsán mindig nagy türelemre 
és megértésre volt szükség, de arra is, hogy követke-
zetesen harcoljunk céljaink megvalósításáért. Ebben 
nagy segítségünkre volt dr. Kovács Endre Gergely 
OCist. egri segédpüspök elnökünk, aki főleg az utóbbi 
két évben rendszeresen részt vett a havonta első hét-
főn Mozsgai Tádé házfőnöknél tartott megbeszélése-
inken. Ezeken osztályunk minden valamilyen funkci-
óval megbízott Egerben lakó tagja és a Ciszterci ala-
pítvány kuratóriumának tagjai megjelentek (kb. 14–15 
fő), valamint Oláh Gyula tagtársunk Budapestről. 
Ezáltal megvalósult mintegy 100 fős budapesti tagtár-
sunkkal való kapcsolattartás is. A tagság összetartását 
és rendszeres tájékoztatását szolgálták a 
negyedévenkét Budapesten a 433. sz. Szent Bernát cs. 
cs. Bartók Béla úti otthonában tartott családias hangu-
latú összejövetelek, melyeken általában 20–25 tagunk 
vett részt és dr. Kerekes Károly volt apátúr is megtisz-
telt bennünket jelenlétével és a Rend helyzetéről nyúj-
tott tájékoztatásaival. Ügyvezető elnökként részt vet-
tem negyedévenként az MCDSZ elnökségi ülésein is. 

Az osztályunk életéről rendszeresen beszámoltunk 
az Egri Fehér/Feketében és nem csekély postaköltség-
gel gondoskodtunk is arról, hogy lapunkat minden 
tagtársunk megkapja. 

Szervező munkánk eredményeképpen az 1994 évi 
200-ról 250 főre emelkedett taglétszámunk, az utóbbi 
időben egyre gyakoribb elhalálozások ellenére. A 
tagság 50–60%-osan tesz eleget tagdíjfizetési kötele-
zettségének. Működési költségeink fedezetén túl telje-
síteni tudtuk központi költség hozzájárulásunkat, a 
cserkészcsapat támogatását, kegyeleti kötelezettsége-
inket, melyek közül kiemelem Varga Bennó tanárunk 
földi maradványainak debreceni elhanyagolt sírjából 
az egri ciszterci sírboltba való ünnepélyes áthozatalát 
és Asztalos János mártírsorsú pócspetri plébános di-

áktársunk emléktáblájának a gimnázium emlékfolyo-
sóján történt felállítását. Jelentős összeggel (25 eFt) 
járultunk hozzá az 1100. éves évforduló tiszteletére 
meghirdetett történelmi és irodalmi pályázat nyertesei-
nek a díjazásához is.  

A Rend és az egri városi önkormányzat között lét-
rejött és a Diákszövetségünk társadalmi nyomásával is 
elősegített megállapodás szerint 1997. július 1-jével a 
Ciszterci Rend veszi át az eddigi Gárdonyi Gimnáziu-
mot. Ezért is jelentősen (térképállomány, üzemrögzí-
tős telefon-telefax rendszer, világító és hangerősítő-
berendezés, audióeszközök stb.) támogattuk leendő 
gimnáziumunkat. 

Ezeknek a több százezer forintos kiadásoknak a fe-
dezetét az egri ciszterci alapítványunk biztosította. 

Ugyancsak az alapítványunk járult hozzá mintegy 
200 eFt-tal a Szent Bernát templom tetőszerkezetének 
felújításához, valamint 120 eFt-tal a Rendház telefon-
hálózatának kiépítéséhez. 

A gimnázium életében természetesen nemcsak az 
említett támogatásokkal, hanem az évnyitókon, évzá-
rókon és egyéb iskolai rendezvényeken is részt ve-
szünk, melyet a tantestület és a diákság zöme is 
örömmel fogad. Ez azon is lemérhető, hogy az elmúlt 
években – ahogy nőtt a ciszterci beiskolázású osztá-
lyok száma – növekedett a templomi „Veni Sancté”-n 
és „Te Deum”-on megjelenők diákok száma is. A 
gimnázium jelenlegi – már apáti hozzájárulással kine-
vezett – igazgatójával, Lévai Zsolttal kiváló a kapcso-
latunk. Egy kérdésben nem sikerült eddig előrelép-
nünk: a 8 osztályos gimnáziumi oktatás megindításá-
ban. Tavaly óta folytatjuk ezirányú erőfeszítésünket, 
de ebben az ügyben felsőbb szintű egyeztetés látszik 
szükségesnek a Rend és az önkormányzat vezetői 
között.  

Eger város önkormányzatában egyébként két tagtár-
sunk (dr. Molnár Miklós és dr. Renn Oszkár) révén is 
képviselve vagyunk. Dr. Ringelhann György polgár-
mesterrel is szívélyes a kapcsolatunk, jóllehet nem 
volt ciszterci diák, közgyűlésünket meghívásunkra 
rendszeresen látogatja. Ugyanez mondható az Egri 
Főegyházmegye vonatkozásában is. Dr. Seregély 
István érsek úr is – akit tiszteletbeli taggá választot-
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tunk még 1992-ben – általában részt vett közgyűlése-
inken és egyéb rendezvényeinken.  

Megemlítem azt a harmadik éve bevezetett gyakor-
latunkat, hogy az érettségi találkozókon osztályvezető-
ségünk valamelyik tagja mindig részt vesz. Ismerteti diák-
szövetségünk munkáját, az iskolánk helyzetét és így nem 
tag diáktársainkkal kapcsolatot teremtünk Ebben Hibay 
György tagtársunk végzett kiemelkedő munkát.  

Ugyancsak a ciszterci diákcsalád összetartását szol-
gálták azok a látogatások, melyeket ’95-ben és ’96-
ban Keszthelyi Ferenc Jeromos OCist váci megyés-
püspök, tiszteletbeli társelnökünk kedves meghívására 
a váci püspöki palotában tettünk. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítették 
elmúlt háromévi munkánkat – fejezte be beszámolóját 
dr. Száva József 
.

______________________________ 
 

„És lőn világosság...” Napfelkelte a Tarkőn, 1949 nyarán 
Egy 213-as cserkész emlékei 

 
A parancsnok-atya (Dr. Hölvényi 

Olaf György parnok úr) keltette fel a 
rajvezetőket, akik a kis tábor lakóit 
ébresztették. Sötét volt, csak a 
Samassa-ház fala és néhány felállí-
tott sátor fehérlett az éjszakában. A 
félkettős ébresztő nem nagyon tet-
szett a cserkészfiúknak és félig még 
szenderegve, csak éppen a tudathatá-
ron, öltözködtek, húzták fel a zoknit 
és a bakancsot, mert az előző napi 
eligazításból tudták, hogy hegymá-
szás következik. Az atya már jó előre 
összeállította azt a négy hátizsákot, 
melyet cipelni kellett. Az őrsvezetők 
vállaltak egyet egyet. 

Lassan összeállt a csapat, néhány 
zseblámpa fényénél még az atya 
ellenőrizte az öltözékeket, a cipőket 
és a létszámot, majd elindultak. Elől 
a két rajvezető, libasorban az őrsök, 
és végén az parnok úr. Az út ismert 
volt, nappal már mindegyikük járt 
Tarkőn, az őrsi túrákon. Mégis más 
volt ez az éjszakai menet. A néhány 
villogó zseblámpa, az éppen átlátha-
tó erdei sötétség, a félig felébredt 
szótlan fiúk tapogatódzó haladása, az 
éjszakai erdei-hegyi levegő különös 
hangulatot teremtett a csendes csapat 
körül. 

A kis csapat – 30–40 diák – mint 
egy illegális cserkészcsapat táboro-
zott a Samassa-háznál. Hivatalosan 
úgy hívták „lelkigyakorlatos tábor”. 
A parnok úr szervezte az államosítás 
után a volt ciszterci diákoknak, a 

213-as cserkészeknek. A csapat a 
napfelkelte élménye végett igyeke-
zett a Tarkő csúcsára. 

Kemény emelkedő, a Kecskor he-
gyese következett. Egyszerre mele-
günk lett, a szuszogás jelezte a jócs-
kán növekvő terhelést. A libasor egy 
kissé szét is húzódott, beszéd és meg-
állás nélkül, már teljesen felébredve – 
érzékelve a sötétség felengedését, 
látva egymást és az erdőt – gyűrte le a 
meredeket a fiúcsapat. A tervezett 
időn jóval belül érték el a fennsíkot és 
már sokkal könnyebben haladtak a 
Tarkő sziklás csúcsa felé. Kelet felől a 
fény egyre erősebb lett, mikor egy-
szerre a menet eleje elérte a csúcsot és 
lábuk előtt a még sötét erdők és szür-
ke sziklák sejlettek fel a sok száz 
méteres mélységben. A többiek is 
befutottak. Az atya órájára pillantott 
és elégedetten bólintott. Időben vol-
tak. 

Igen erős és nagyon hideg szél fújt 
a csúcson. A rövidnadrágos, előbb 
kimelegedett fiúk dideregtek, vacog-
tak. Néhányan tüzet gyújtottak egy 
szikla szélárnyékában, hogy mele-
gedjenek, mások egymásnak háttal 
támaszkodva ültek le. Egyesek lábá-
ról a közeli tűz leperzselte a szőrt, 
míg arcukat vágta a hideg szél. Még 
egyáltalán nem érezték a várható 
élmény nagyszerűségét. 

Az atya és a rajvezetők közben ke-
resték és meg is találták az alkalmas 
sziklákat. A hátizsákokból előkerül-

tek a szentmise celebrálásához szük-
séges eszközök és az oltárkő. A 
terítőre, misekönyvre, kehelyre kö-
veket kellett tenni a szél sodró ereje 
miatt. 

Az atya ismét az órájára pillantott, 
majd szembe nézett az egyre fény-
lőbb ég keleti aljával. Szótlanul 
intett. Segítették beöltözni a miseru-
hába. Felkészült. 

A fiúk néhány méterre az atyától 
gyülekeztek és most már feledve a 
viszontagságokat, egyre növekvő 
belső izgalommal várakoztak. 

A sziklán a rögtönzött oltár csak-
nem a szakadék szélére sikeredett. 
Pár méterrel mögé állt az atya és kis 
csapata, szemben a fényesedő keleti 
hegykontúrokkal, s már nem érezték 
a hideg szelet, csak a varázslatot, a 
napfelkelte és a kereszténység nagy 
misztériumát. A pillanatban, mikor 
megjelent a napkorong és sugarai, 
villanásszerűen minden fény-árnyék 
viszonyt megváltoztattak, az általá-
nos ragyogásban fehérek lettek a 
sötétszürke felhők és a Tarkő sziklái. 
Az atya kettőt előrelépett a sziklaol-
tárhoz, és friss napsugárral az arcán, 
szent áhítattal mondta:  Introibo ad 
altare Dei... 

 
És az egylelkűvé vált fiúcsapat 

életreszólóan élte meg hitünk szent 
titkát.  Dr. Renn Oszkár 

 

••••••••• 
 

Felhívás! 
A tagok 45%-a fizetett 1996-ban tagdíjat. Kérjük azokat, akik csak feledékenységből nem tették, a 
mellékelt postautalványon fizessék be a Diákszövetségünknek szánt összeget. A jövőben is szeret-
nénk támogatni a Rendet és a leendő iskolánkat, valamint mindenkinek eljuttatni újságunkat. 
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Iskolánk PRO PATRIA emléktáblája 
Adatainak kiegészítését tervezzük 

 

Gimnáziumunk I. emeleti folyosóján 1989. május 28-án avatták fel a II. világháború során elesett, eltűnt, vagy más 
módon elpusztult diáktársainkra emlékező „Pro Patria” emléktáblát, melynek képét alább közöljük. Elhelyezését, az 
adatok gyűjtését az Egri Öregdiákok Baráti Köre szervezte. Több diáktársunk jelezte, hogy a névsor hiányos, ezért 
szeretnénk ezt – (52 név) – kiegészíteni. Kérjük tehát, ha valaki tud olyan diáktársunkról, aki a II. világháború áldozata 
volt, és neve nem szerepel az emléktáblán, közölje* szövetségünkkel (Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya 3300 
Eger Széchenyi u.17.) A gimnáziumunk újraindulásának idejére szeretnénk teljesebbé tenni a névsort. 

 

*név, évfolyam, halál időpontja, esetleg halálának körülményei. 
  

 
   

 

PRO PATRIA 
1941  †  1945 

 
 
 
 
 AMBRUS ÁRPÁD 
 AMBRUS BÉLA 
 AMBRUS LAJOS  
 BAJNOK LÁSZLÓ 
 BARABÁS LAJOS 
 BOGDÁN LÁSZLÓ 
 BRÜCKLER SÁNDOR 
 CSÉPÁNYI FERENC 
 CSISZÁR ANDRÁS 
 DARVAS LÁSZLÓ 
 DERENCSÉNYI TIBOR 
 ENDRÉNYI ELEMÉR 
 FARKAS IMRE 
 GÁL IVÁN 
 GODÓ JÁNOS 
 HANEL JÁNOS 
 HELMBERGER TIBOR 
 HÓCZA BÉLA 
 HÓDY-SOLIOM FERENC 
 INTZE-TRAK GÉZA 
 JÓSVAI ISTVÁN 
 KAKUK ISTVÁN 
 KESKENY LÁSZLÓ 
 KONSZKY ANDRÁS 
 KELLER LÁSZLÓ 
 KOLOSSVÁRY GYÖRGY 
 LENGYEL MIKLÓS 
 

MEGCSELEKEDTÜK  
AMIT MEGKÖVETELT A HAZA 

 
 

LENKEI LAJOS 
LÉNÁRT FLÓRIÁN 
LIPKAY JÓZSEF 
LOSONCZY LÁSZLÓ 
MOLNÁR SÁNDOR 
NÉMETH PÁL 
PALLAGI BERNÁT 
PATKÓ ANDRÁS 
PEKÁR GYULA 
PERS LÁSZLÓ 
PLÓSZ GYÖRGY 
POLÁNKAY GYÖRGY 
RÖSSLER JÓZSEF 
SCHRANTZ ÁKOS 
SZABOLCS LÁSZLÓ 
SZALAY GYÖRGY 
SZERDAHELYI ISTVÁN 
TÓFALUSY IMRE 
TÓTH TIBOR 
TÖRÖ ISTVÁN 
TURINSZKY JÓZSEF 
ZOLTAI ISTVÁN 
BALASSI ISTVÁN 
MÜLLER JÁNOS 
SZILÁGYI ISTVÁN 

Nagyon reméljük, hogy előbb-utóbb helyet találunk iskolánkban azoknak írásoknak, fényképeknek és egyéb 
emlékeknek, melyek iskolánkról, tanárainkról, diákéletünkről tanúskodnak, és azoknak a könyveknek, folyó-
iratoknak, melyeket az újrainduló iskolánknak szánunk. Kérjük addig őrizzétek ezeket ! 

Szeretnénk gyűjteni az iskolánkról, tanárainkról, diáktársainkról megjelent újságcikkeket is. Ha ilyen akad a 
kezetekbe, küldjétek el. Tervezzük Urbán Vilmos Gusztáv diáktársunk által indított –Enchiridion Cisterciense-
– folytatását.           Oláh Gyula 
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Tanáraink voltak . . . 
 

SZABÓ Tihamér István 

 
Veszprémben született 1894. július 11-én. A rend noviciátusába a 1913 augusztus 14-én lépett. Az 
egyetemi tanulmányait Innsbruckban végezte, és okleveles középiskolai hittantanári képesítést szer-
zett. Áldozópappá 1919. szeptember 29-én szentelték. 1919–1921 között tanár Baján, 1921–22-
között káplán Zircen, 1922–1940 között Szentgotthárdon hittantanár, káplán, apátsági könyvtáros, 
gyóntató, 1940–48 között Egerben hittantanár, közben 1945/46-ban Szentgotthárdon betegszabad-
ságon. A szétszóratás után 1954-től 1979 április 24-én bekövetkezett haláláig Pannonhalmán a Szo-
ciális Otthonban élt. 

 

Aranymisés pap, okl. középiskolai hittanár volt, 
gyönge szervezetű, törékeny, mégis szívós ember . 
Sok betegeskedése ellenére derűs, eleven kedélyű 
ember volt. Óvatosan és némi kedves huncutsággal 
kerülte a sok munkát, annál jobban szeretett a rekreá-
cióban csevegni, diákjaival törődni, ügyes-bajos dol-
gaikkal odaadó együttérzéssel foglalkozni. Nem volt 
jeles szónok, sem kiváló didakta, de amit tanított hi-
tünkről, amit hirdetett az evangéliumról, azt átélte, és 
meleg szívén át sugározta szószékről és katedráról 
egyaránt. Mikor 1954-ben véglegesen meg kellett 
telepednie a szerzetesek számára fenntartott Szociális 
Otthonban, onnan is szívesen kijárt segíteni különbö-
ző plébániákra. 

Ereje azonban egyre fogyott, végül daganatos meg-
betegedés gyanújával gyomorműtétnek vetette alá 
magát. A kórházból való elbocsátásakor az orvosok 

közeli halálával számoltak. Ám derűs optimizmusa 
öreg kora ellenére változatlan mozgékonysággal úgy-
szólván halála napjáig vitte, mozgatta, emberek társa-
ságát kerestette vele. 

Békességes, Isten-váró és Isten után vágyódó lélek-
kel távozott az életből, ami neki az utolsó három évti-
zedben az otthonát vesztett szerzetes sorsát jelentette. 
Amikor néhány nappal halála előtt Pannonhalmán 
meglátogattam, ezt mondta: "Most már elbúcsúzom 
tőled és minden rendi testvéremtől. Isten vár, és szíve-
sen megyek haza. És nagyon hálás vagyok az Úrnak, 
mert nagyon sokat kaptam tőle." 

Jó lenne valamennyiünknek ilyen szelíden elsza-
kadni a földtől, és ilyen hálás szívvel megtérni Atyánk 
házába!   Dr. Palos Bernardin 

írása a „Szolgálat” 1980. 45. számában.) 

 
••••••••• 

 

Levelek Konrád atyához 
 

Égi Ferenc Konrád OCist. 1994–1996 között élt az egri rendházban, tanított hittant a Gárdonyi Gimnáziumban. 
Szeptember óta már a Zirc melletti Borzavár plébánosa. Mi öregdiákok ritkábban találkoztunk vele. Nem tudjuk, 
mennyire tudta megérezni, megérteni törekvéseinket. Sajnáljuk, hogy itt kellett hagynia Egert. Fiatal tanítványai 
szeretettel gondolnak rá. Szívesen közöljük – szerkesztett változatban – újságunkon keresztül küldött leveleiket 
és egy diákja hozzáirott versét. 
 

Búcsúzóul... 
 
Konrád atya az első és második osztályban tanított 

bennünket. Hamar összebarátkoztunk. Nem volt nehéz 
megszokni Atyát. Órái a rá jellemző szigorral, mégis 
derűsen teltek el. Ahol tudott – tanítás közben – mindig 
beépített mondanivalójába humoros elemeket. 

Közvetlenségét megszerettük. Többször elvitt minket 
kirándulni, szeretett túrázni a Bükkben. Megértő és 
kellemes úti- gyalogló-túrázó társként fogadtuk el. Ma 
sem világos előttem: a diákok magatartása játszott-e 
abban szerepet, hogy eltávozása mellett döntött. Köl-
tözködése napján nekem úgy tűnt, szeretne itt maradni. 
Szigorú ám igazságos embernek ismertem, szerette a 
jókedvet, a humort, de csak módjával. A hittant kellő 
felelősséggel tanította. 

Isten áldja Konrád atya, jó egészséget és sok sikert kí-
vánunk a munkájához.  Schreiner Roland 
 
 
 

Égi Konrád atya távozása után... 
A kétévi együttlét alatt igen megkedveltük az Atyát. 

Szerettük jó kedélyét, érdekes óráit, a magánbeszél-
getéseket. Jók voltak az általa szervezett kirándulások is. 
Az egyházról, a vallási témákról szóló filmek – ahogyan 
tőle kaptuk –, lelki gazdagodásunkra szolgáltak. Ezért is 
vártuk mindig izgalommal a hittanórákat. Minden diákját 
ismerte, odafigyelt munkánkra. 

Akadtak köztünk nézeteltérések is, de a gondok ha-
marosan megoldódtak, minden megújult erővel haladt 
tovább, előre. Segített elmélyíteni kapcsolatunkat Isten-
nel! 

Köszönjük szépen       (aláírás nélkül) 
 

Konrád Atya – ahogyan az emlékeinkben él 
Ebbe az iskolába jöttünk, mert tudtuk: a tantervi órák 

között két hittan is szerepel. Már ezelőtt is jártunk hittan-
ra, de akadtak köztünk kezdők is. Konrád atya volt az, 
aki értően vezetett be minket ebbe a csodálatos világba. 

Most is látjuk magunk előtt mosolygós arcát, ősz ha-
lántékát. Kedves és természetes volt,. Szerette a fiatalo-
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kat, megértette gondjaikat. Elfogadta azt a tényt, hogy az 
idők változnak, minden fiatalságnak meg van a maga 
problémája. Bárki fordult hozzá, készséggel és tudása 
legjavával segített. Mindig akadt egy- két kedves szava 
számunkra.  

Lelkesedéssel beszélt a Szentírásról. Úgy, hogy az 
mindenki számára érthetővé váltak a szent szövegek. 

Szívesen mesélt élményeiről, tapasztalatairól, hogy ki-
egészítse az oktatandó anyagot. 

Reméljük, hogy látogatni visszajön még hozzánk. 
Kaló Zsuzsa és Majoros Anita 

Így emlékszünk rá... 
Becsöngettek. A zsivaj nem szűnt meg akkor sem, 

amikor nyílt az ajtó. Ekkor ismertük meg Konrád atyát. 

Tudtuk róla, hogy e pillanatban ő a legfiatalabb magyar 
ciszterci pap. 

A hittan órák bár nem futottak le mindig gördüléke-
nyen, mégis sokat tanultunk tőle. Mesélt külföldi uta-
zásairól. a dallasi ciszterciekről és más érdekes dol-
gokról. Karácsonykor még szaloncukrot is kaptunk tőle.  

A legrokonszenvesebb az volt Konrád atyában, hogy 
mindig megértette problémáinkat. Igyekezett gondja-
inkhoz és hozzánk is alkalmazkodni. Kedvessége, hatá-
rozottsága hatott ránk, de – úgy érezzük – mi is megvál-
toztattuk őt.  

Sajnáljuk, hogy elment. 
Freytag Orsolya és Gyarmati Éva 

 
Pater Francesco agriensis, qui es in Borzavár... ora pro nobis! 
 

Pater Conradus, in terra quoque 
Égi, 
Szavai tüzét láttuk lobogva 
Égni. 
 

Papnak kiváló, embernek is  
Példás, 
A Mennyei Atyából egy jókora 
 Képmás. 
 

Nagy szerencsénk volt, hogy minket 
Tanított, 
Elménkbe, szívünkbe jól 
Bevilágított. 
 

Hittanórán figyeltünk, lestük a  
Szavait, 
Mert életén is sugárzott, Akiről 
Tanít. 
 

Átadta az igazságot: velünk van az  
Isten, 
Keressük az Égi Atyát, de már sehol  
Sincsen. 
 

A rókának odúja van, neki: Borza- 
Vára, 
Az egri diákoknak meg óriási 
Kára. 
 

A Fáklya hiányához nem fér semmi 
Kétség, 
Most csak a szöges padló van meg a vérző 
Sötétség. 
 

Túl szerencsések voltunk? Igaz! Ez 
Igaz! 
De Isten mindig helyesen dönt, s ez most is 
Vigasz. 

Bak Zoltán
 

••••••••• 
Egri ciszterci diákok voltak... 

 
A régi értesítőkben olvashattuk "Intézetünk tanulói voltak a közélet és az íróvilág jelesei közül" fejezetet. –Ennek 
a mércéjével mérve, de azért egy kicsit tágítva a kört, kívánunk írásokat közölni elhunyt diáktársaink életútjáról.  
Szeretnénk, ha minél többet tudnánk egymásról, ezért kérünk minden diáktársunkat, hogy adjon javaslatot – még 
jobb lenne, ha írást –, hogy közölhessük. 

 

Kádár Gábor László OCist egri érsek 
 
Tíz évvel ezelőtt, 1986. december 20-án halt meg az egri egyházmegye 79. főpásztora, aki iskolánkban végezte 
1937–41 és 44–1945-ben gimnáziumi tanulmányait. Egykori igazgatója és rendtársa dr. Palos Bernardin írásával 
– mely 1987-ben a Szolgálat 74. számában jelent meg –  emlékezünk diáktársunkra 
 

Istenben boldogult Gábor testvérünk 1927-ben szü-
letett Egerben tizenegy-gyermekes, példátlanul vallá-
sos, középosztálybeli családból. Az egri Szent Bernát 
Gimnáziumban kiváló eredménnyel érettségizett diák 
és lelkes cserkész, 1945. szeptember 4-én öltötte ma-
gára Zircen a rend ruháját. Teológiai tanulmányainak 
befejezése után 1950. Június 6-án szentelték pappá, 
még a rend szétszóratása előtt. A csendet, nyugalmat 
kedvelő, elmélkedésre hajlamos, tehetséges fiatalem-
bert a magyar nemzet és nép múltjának mélységei 
vonzották. Hazájának és rendjének történelme érde-

kelte, és történelem szakos középiskolai tanárnak 
készült. Érdeklődését az egri főegyházmegye 
szolgálatában is megtartotta. Már 16 éves káplánsága 
idején megérlelődött benne a gondolat, hogy megírja 
az egyházmegye történetét, különös tekintettel az egri 
székesegyházat felépítő Pyrker Lászlóra, aki 
lilienfeldi ciszterci szerzetesként emelkedett az érseki 
székbe. 

1970–72 között egyháztörténeti tanulmányokat foly-
tatott a párizsi Institut Catholique-en. Onnan hazatér-
ve, 1972. február másodikán nevezték ki veszprémi 
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segédpüspöknek. A szerény, magát minden körülmé-
nyek között szerzetesnek valló, imádságot és könyve-
ket szerető ember rendkívüli megpróbáltatásnak érezte 
a püspöki méltóságot. Csak úgy tudta vállalni, hogy 
szolgálatnak fogta föl és engedelmességet követelő 
jelet látott benne. Ám a Gondviselés újra meg újra 
próbára tette engedelmességét. Csakhamar a veszpré-
mi egyházmegye adminisztrátora majd püspöke lett, 
1978. március 2-tól pedig egri érsek. 

Türelmes egyszerűséggel és a Gondviselésbe vetett 
bizalommal vállalta és viselte a püspöki terheket, 
minden képességét a reábízottak javára szentelve, és 
szenvedései közepette is a Boldogságos Szüz Mária 
oltalmára hagyatkozva, akinek anyai közbenjárását 
mindig bensőséges odaadással kérte önmaga és övéi 
számára. 

Egerbe voltaképpen hazatért. Annak a népnek és 
papságnak a körébe, melyből kinőtt és származott. 
Mindig mindenkinek jót akart, mindenkinek a lelki 
javát szolgálta. A papi élet útmutatójaként valóban 

„elől járt”, szeretettel teli jóságos szíve pedig minden-
kinek kitárult. Súlyos betegségét „egyenesen állva” 
szenvedte és magáról megfeledkezve viselte, mígnem 
a betegsége letörte. A fák állva halnak meg, – szokták 
mondani. Gábor érsek még utolsó napjaiban is a kö-
zelgő Pyrker-jubileum, a székesegyház felépítése 150-
ik évfordulójának előkészítésén buzgólkodott, a fő-
egyházmegye lelki megújulásának szánva a jubileu-
mot. Ő maga ezt – sajnos – már nem érhette meg. A 
magyar egyház olyan püspököt veszített el személyé-
ben, aki mindenkor csak a saját lelkiismeretére hallga-
tott. 

Gábor testvérünk jóságos emberségére, szerény 
egyszerű életpéldájára, imádságos szerzetespapi 
lelkületére, Isten akaratát mindig elfogadó nemes 
életére még sokáig fognak emlékezni mindazok, 
akiknek megadatott hogy megismerhessék Eger 
második ciszterci szerzetes érsekét. 

om tanár végezte. 

1986. december 29-én koncelebrált szentmise után 
temettük elődei mellé az egri bazilika kriptájában. 

 
••••••••• 

 
hírek...hírek...hírek...hírek... 
 

• In memoriam Asztalos János – Újságunk 95. Karácsonyi számában dr. Ringelhann Béla írásából már 
megismerhettük a mártírsorsú pócspetri plébános életútját. Október 22-e óta a Gárdonyi Gimnázium emlék-
folyosóján – diákszövetségünk tagjainak adakozásából – már emléktábla hirdeti az egyházi iskolák államosítása 
elleni hősies küzdelmét. Az emléktábla leleplezési ünnepségen – melyet Lévai Zsolt gimnáziumi igazgató 
nyitott meg – részt vettek szövetségünk tagjai, a gimnázium több tanára és diákságának képviselői, a rokonság 
és szülőfalujának – Feldebrőnek – hívei is. A Himnusz eléneklése után dr. Ringelhann Béla Diákszövetségünk 
alelnöke mondott emlékbeszédet. A tábla leleplezése és megkoszorúzása után az iskola kamarakórusa Purcell: 
Hullik a fáról őszi levélcímű kánonját adta elő, majd Mikolai Vince, a Hittudományi Főiskola igazgatója e célra 
összeállított imádság elmondása után szentelte fel az emléktáblát. Az ünnepség a Szózat hangjaival fejeződött 
be. 

 (Dr. Száva József) 
• Az államalapítás 1100 évfordulója tiszteletére az egri középiskolások részére meghirdetett pályázat 
ünnepélyes eredményhirdetése október 17-én volt a Megyei Művelődési Központban. Mint ez év húsvéti és Te 
Deum-i számainkban már beszámoltunk Diákszövetségünk és a több egri öregdiák szervezet (EÖBT, 
Tanítóképzősök, Dobósok, Felsőkereskedelmi iskolások) történelmi és irodalmi pályázatot írt ki. A 
pályamunkák beküldésének határideje szeptember 30. volt. 12 jeligés pályamunka érkezett be, melynek 
elbírálását Berzi Piroska ny. történelem-tanár és dr. Nagy Andorné magyar irodal
„Eger a honfoglalás és az államalapítás korában” c. történelmi pályázat 20 eFt-os kiemelt első pályadíját 
Petercsák Balázs (Dobó Gimnázium), 10–10 eFt-os második díját Cserháti Anita (Gárdonyi G.) és Lehoczky 
Judit (Dobó G.), 5–5 eFt-os harmadik díját Juhász Péter (Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola) és 
Rát Nikoletta (Dobó G.) nyerte el. 
„A Király Széke legendája – Szent István és az egri püspökség” c. irodalmi pályázat 20 eFt-os kiemelt első díját 
Őszi Viktória (Angolkisasszonyok Sancta Maria Gimnázium) nyerte. 
 A bírálóbizottság egy 5 eFt-os különdíjat is kiadott Vagó Adrien (Gárdonyi Gimnázium) dolgozatára, mely sem 
történelmi sem az irodalmi témára nem volt egyértelműen besorozható, de értékes munka volt. 
Öt nem díjazott, de figyelemreméltó munkát benyújtó pályázó – (Szabó Julianna (Dobó G.), Pénz Dolóresz 
(Dobó G.), Tolnai Rózsa (Közgazd. Szki.), Sóskúti Kornél (Gárdonyi G.) és Freytag Orsolya Gárdonyi G.) – 
Balogh Béni: Királymondák c. könyvét ill. Pilinszky verseskötetet és ezer Ft-os jutalmat kaptak. 
Az eredményhirdető és díjkiosztó ünnepségen dr. Kovács Endre OCist egri segédpüspök, Diákszövetségünk 
elnöke adta át a díjakat, méltatta pályázók teljesítményét.               (Dr. Száva József) 
 

• Az Amerikai Ciszterci Öregdiákok (Cistercian Alumni Association of North America) körlevelét 
kaptuk meg. Várfi István a szövetség elnöke – bajai öregdiák –  küldte, egyben érdeklődött felőlünk és az újsá-
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gunkat is kérte. Örömmel tettünk eleget kérésének. – A körlevél beszámolt a torontói öregdiák találkozóról, 
mely ez év júniusában volt. Jövőre, 1997-ben lesz a szövetségük fennállásának 40 éves évfordulója. Nagy fi-
gyelemmel kiérik a gimnáziumaink újraindulását, jól látva nehézségeinket. „A nyilvánvaló anyagi problémák 
mellett nehézséget jelent a megfelelő világi tanári kar felállítása. Bár a szakmai felkészültségük nagyjából meg-
felelő, problémát jelent egy olyan tanári kar összeállítása, amely a ciszterci valláserkölcsi filozófiát teljesen 
magáévá teszi, és ennek alapján intézi oktatási tevékenységét” – olvashatjuk a körlevélben. Nagyon örülünk a 
megkeresésnek – több diáktársunkkal ugyan már eddig is kapcsolatban voltak –, jó munkát kívánunk az Ameri-
kában élő kedves ciszterci diáktársainknak! 
 

• Keszthelyi Ferenc váci püspök diáktársunkat keresték fel a Budapesten lakó egri öregdiákok október 
15-én. Kedves hagyomány kezd kialakulni ezekkel a látogatásokkal, és mindnyájunkban erősíti összetartozásunk 
érzését. A jól eső beszélgetésen – melynek témája kérésünkre az iskolai oktatás volt –megismerhettük az egy-
házmegye és tágabban a magyar egyház problémáit az újrainduló iskoláknál (Dabas-Sári a váci egyházmegyé-
ben van!) Remek művészeti vezetéssel megtekintettük a váci székesegyházat, ahol még Akác János diáktársunk 
orgonajátékát is meghallgattuk. Befejezésül – egy igazán „püspöki” – közös ebéden látott vendégül bennünket a 
házigazda, és egy minden évben kétszeri látogatásra szóló meghívással. A kiránduláson 23-an vettünk részt. 
 

• A zirci apátságot is meglátogatták a pesti-egri öregdiákok november 23-án. Talán egy kicsit a télbe-
nyúló időpont, meg a meteorológusok hóviharral való ijesztgetése miatt jó páran nem mertek neki vágni a re-
mekül sikerült látogatásnak. Feleségestül együtt csak 13-an voltunk. Hervay Levente atya fogadott és kalauzolt 
bennünket. Megnéztük az átalakuló apátsági épületet, a csodálatos könyvtárt, a tatarozás alatt álló bazilikát – ezt 
a munkát  legalább 10 évre tervezik – , és megismerhettük az apátság mai életét. Részt vettünk a déli zsolozs-
mán, végezetül Vajk Atanáz tanár úr hagyatékában található számos fényképalbumot – a diák- és , cserkészélet-
ről – is megmutatta Levente atya. 
 

• Barankovics István emlékülés volt Egerben a neves politikus születésének 90. évfordulóján. 
Barankovics István 1917–1925 között járt a Szent Bernát Gimnáziumba. Az ünnepség rendezői között volt 
Diákszövetségünk is. A gimnázium emlékfolyosóján megkoszorúzták Barankovics István emléktábláját. Az 
emlékülésen többek között Mikolai Vince, a Hittudományi Főikola rektora és Kovács K. Zoltán közíró, egykori 
képviselőtársa tartottak előadást. 
 

• Olvastuk a Hevesi Napló 1995. március hó óta új köntösben megjelenő köteteit, amelyenek szerkesz-
tője és kiadója diáktársunk dr. Farkas András. A folyóirat ez évben megjelent számaiban megtalálhatjuk több 
diáktársunk – Kovács Endre, Renn Oszkár, Sugár István, Bánffy György írásait és Molnár József festőművész 
műveiről készült felvételeket. 
 

• Rajeczky Bénire emlékeztek Egerben november 8-án a ciszterci zenetudós születésének 95. évfordu-
lója alkalmából. Az emlékülést az Egri Csillagok Népdalköre rendezte, melyen képviseltette magát Diákszövet-
ségünk is. Rajeczky Béni Egerben született, és középiskolai tanulmányait 1911–20 között gimnáziumunkban 
végezte. Dr. Ringelhann György polgármester méltatta a ciszterci tudós érdemeit, az MTA Zenetudományi 
Intézetének munkatársai ismertették munkásságát., majd dr. Dobrovoczky István pásztói polgármester emléke-
zett meleg szavakkal az emberről. A délutáni emlékműsor jeles muzsikusok, zenekarok és dalkörök közremű-
ködésével zajlott. Jelen volt a neves tudós testvére Rajeczky Borbála is. 
 

••••••••• 
 

† † † † H A L O T T A I N K† † † † 
 

Dr. Berta Ferenc (1941) – Budapest, 
Dr. Bajnok Jenő (1936) – Eger, 
Evetovics Mihály (1939) – Budapest 

Koppány Béla (1941) – Miskolc-Diósgyőr, 
Klinszky Gyula (1943) – Budapest, 
Mlinkó István (1949)– Gyöngyös. 

 

Requiescant in pace! 
_________________________________________________________________________________________ 
Ha a legközelebbi Egri FEHÉR/FEKETE hírekben közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál 
Wolsky Agenor, 3300 Eger, Kertész u.34. tel.:(36) 317 420 ill. Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók Béla út 
25.III.5/A. tel:(1) 165 9374 — címére. 


