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Koós Ede atyának, a CDEO elnökének bemutatkozó szavai a Közgyűlésen 
 

Hosszas hezitálásba tellet, amíg igent mondtam 

az elnökségre való felkérésre, hiszen én vagyok az 

egyik legnagyobb kakukktojás ebben a közösségben, 

nekem csak négy éve van ciszterci kötődésem.  

A ciszterci szerzetesrend sajnos jó ideje nem tud 

delegálni ciszterci papot Egerbe s ezért dr. Ternyák 

Csaba érsek úr elvállalta, hogy a templomot az egy-

házmegye működteti, „templomigazgatóság” címén 

mindig delegál ide egy templomigazgatót.  

Négy évvel ezelőtt kerültem ide és én elsősorban 

a katolikus egyházam szempont-rendszerét és szol-

gálatát tartom mindenek felett – római katolikus pap-

ként ez a feladatom. 

Megérkezésem után tájékozódtam: láttam egy 

felállványozott templomot, ahol nem haladt a 

munka. Tovább tekintve: a templom mellett van egy 

700 fős (!) gimnázium, fiúk és lányok. Elképzeltem 

a köréjük tartozó családi hátteret és itt van ez a nagy 

tantestület, pedagógusok, akiknek – ardere et lucere 

– világítani és melegíteni kell ebben a városban…  

Szóval úgy éreztem: nekem itt nagyon össze kell 

„kapnom” magam, hisz egyházam szempontjából 

nem mindegy, milyen munka folyik ezek között a 

patinás falak között. 

Látva a helyzetet nem volt nehéz az itteni életbe 

belekapcsolódni.  

A ciszterci vonal egy kicsit más volt. Teológiai 

tanulmányaiból sok mindent tudtam a ciszterciekről, 

és fokozatosan megismertem a ciszterci lelkiség – 

ardere et lucere – lényegét is. Aztán a lokális viszo-

nyokat is fokozatosan átláttam: tapasztaltam 

Debreczeni Sixtus atya ma is erősen élő szellemisé-

gét, az idősebb hívektől, kik sokat felidézték a „régi 

szép időket”, megismertem az iskola egykori cisz-

terci tanárait. – Ezt a ciszterci lelkiséget ma is – aho-

gyan tudjuk – ápoljuk.  

Négy év alatt szívemnek nagy része cisztercivé 

vált, s Debreczeni Sixtusszal – bocsánat a hasonlítá-

sért – egyfajta rokonlelkűséget érzek. 

Mikor felkértek, hogy a Diákszövetségnek az el-

nöki tisztét vállaljam el – ennek már jó pár éve – és 

most újból, mikor halálozások miatt ez aktuálissá 

vált, hosszas meditáció után igent mondtam. 

Nagyon szeretném, hogy ennek a gimnáziumnak 

a ciszterci identitása, ciszterci lelkisége megerő-

södne. Már több mint húsz éve, 1997 óta ciszterci a 

Gárdonyi gimnázium.  

Igent mondtam az elnökségre való felkérésre fő-

leg azért, mert úgy hiszem: kell egy összekötő ka-

pocs, egy híd a régi nemzedék – kikben még eleve-

nen él a ciszterci nevelés emléke és hatása – és az új 

generáció között. Vizionálok egy lassan megerősödő 

jövőt, hogy a fiatalok tudják és akarják is átvenni ezt 

a „stafétabotot”. 

A most is folyamatban levő iskola-szépítő és re-

konstruálási munka akkor nyerhet igazából értelmet, 

ha ez egy keresztény, ciszterci lelkiséget sugárzó 

gimnázium, mely a katolikus keresztény élet cisz-

terci módon való megerősítésén fáradozik.  

A diákszövetség elnökeként e cél érdekében fo-

gok – nem erőszakos módon, de nagy hittel – fára-

dozni. 

 

_______________________ 
 

 

Demeter László: KARÁCSONY ELŐTT 
 

Erkélyekre kirakott 
árválkodó fenyők,  

Dobozokba eltett 
díszek és kiscsengők, 

Boltokban tolongó 
tébolyult tömegek... 

A kedves Karácsonyt 
ti jelentenétek...? 

 

A mi családunkban 
szent volt a Karácsony 

Szeretet ragyogott 
minden szemen, arcon. 

A hét testvér egymást 
csókolta, ölelte, 

S a legtöbb ajándékot  
maga készítette. 

Nem énekeltünk mi 
„Dzsingobellt” sohasem 

Sem „Stillenachtot” 
karácsonyesteken; 

Tiszta szívvel zengtük 
a „Mennyből az angyalt” 

Nem kívántunk soha 
ennél kedvesebb dalt. 

 

Jó lenne megint 
kisdiáknak lenni, 

Megtisztult lélekkel 
Kisjézusra várni...  

Testvérek körében 
szép dalt énekelni,  

Drága Szüleimnek 
hálás csókot adni... 
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BETLEHEMES VERSEK A XVIII. SZÁZADBÓL 
 

Kilián István: A karácsonyi ünnepkör színjátékai Magyarországon c. 900 oldalas könyvének előszavában 

írja Medgyesy S. Norbert, a kötet szerkesztője:  

„Sokunk nagy lelki élménye, amikor ablakunk alatt betlehemező diákok vagy idősebb emberek jelennek 

meg a karácsony előtti napokban, és énekelve, deklamálva vagy a pásztorok által éppen mókázva előadják, 

nem liturgikus értelemben megjelenítik Jézus Krisztus születésének történetét. Halljuk az angyalok Glória-

énekét, a pásztorok évődését és őszinte önátadását Betlehemben, az újszülött Messiás-Király előtt…” 

 

Akik falusi környezetben éltünk, emlékezhetünk a „betlehemesekre”: fiatal lányok és fiúk több „csapatot” is 

alkotva, angyalnak, „öreg pásztornak” öltözve és nagy bajuszt ragasztva kértek bebocsájtást a ház gazdájától, hogy 

eljátszhassák, elénekelhessék a nemzedékről nemzedékre öröklődő, mindig egy kicsit változó betlehemes játékot. 

Karácsony idején, ezekre a kedves időkre emlékezve, olvasva, megcsodálva a korabeli nyelv szépségét, idézünk 

egy két gyöngyszemet Kilián István diáktársunk könyvéből – nem teljesen betű szerint, hogy a mai fül számára is 

jobban hangozzanak e kedvesen naiv szövegek –, ugyancsak innen idézzük a tájékoztatót.  

 

BRASSÓI BETLEHEMES 
„A betlehemes játék kézirata a Tsorik András-énekeskönyv-ben (1750–1751) olvasható. A kézirat lelőhelye: 

Bethlen könyvtár, Nagyenyed. … A darab szerkezete nagyon hasonlít az iskoladrámákra.  … a játékot leginkább 

a brassói evangélikus iskolához kötjük.” 

PROLÓGUS 

 

Angyal bújjék házatokba! 

Mit suttogtok a szurdékba? 

Jo szerentsét ház Gazdája,  

Aszszonya ’s famíliája! 

 

Ez uj Esztendő kezdetit, 

Közepét s mind pedig végét  

Tégye Isten szerentsése,  

Boldoggá ’s idvességésé! 

 

Nékünk ’s néktek ’s több híveknek,  

És minden keresztényeknek  

Adja Isten, ma sok jódba  

Részűnk légyen aranyadba! 

De meg botsás, Uram Gazda, 

Ha meg jelenünk házadba!  

Ártásodra mi nem lészünk,  

Sem senki ellen nem vétünk. 

 

A mi járásunknak vége  

E lészen annak értelme, 

Mikép Kristus születése  

Pásztoroknak hiresede. 

 

Az után miként a bőltsek, 

Nap kelletről eredének, 

Ezeket mi lerajzollyuk, 

Szépen versekbe foglallyuk. 

 

 

ANGELUS 

 

Kellyetek fel, jo Pásztorim, 

Ifjú és öreg Atyáim, 

Ne fellyétek, mennyből jővök,  

Néktek nagy jó hirt beszéllek! 

 

Mert születet uj Királytok, 

A ki lészen párt fogótok 

Hogy ha azért akarjátok, 

Ötét meg találhattyátok. 

Ez lészen néktek a jele, 

Vagyon alázatos hellye, 

A barmok Istálojában, 

Bé kőtőztetet polában. 

 

Hellyeztetett az jászolyban, 

Nem aranyas palotában, 

Bízvást hozzája mehettek, 

Jo szive fog, el hidjétek, 
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GYÖNGYÖSI PÁSZTORMISE I. 
 

„Georgius Zrunek 1767 decemberében a Szent Salvatorról nevezett ferences rendtartomány főnökének, 

Kernhofer Györgynek a tiszteletére, neve napja alkalmából egy kéziratos kötetet állított össze. A betlehemes misét 

tartalmazó kéziratos kötet 1942-ben még a Gyöngyösi Ferences Könyvtár tulajdonában volt… jelenleg kallódik.” 

 

 

 

MENALKA PASTOR 

 

Noszsza, Miklós, ugorj ki, 

Lásd meg, ki van odaki! 

Minket ne háborgasson  

Szálláson! 

Itten ne parancsollyon! 

Ha ő nékünk nem enged,  

Megrudallyuk, elhidgyed! 

Majd megfoglyuk üstökét.  

Kedvünkre 

Megragadgyuk két fülét. 

 

ANGELI 

 

Gloria in excelsis Deo! 

In excelsis Deo. 

Juhászok ne féllyetek, 

Új hírt mondok én néktek,  

Ma született új király, 

Kit szélles világ csudál.  

Ma, akit ti vártatok, 

S régen óhajtottatok,  

Betlehemben született,  

Dütsősége megjelent.  

Azért ti ne késsetek, 

Csak őtet tisztellyétek,  

Szép musikát tegyetek,  

Sípot, dudát vigyetek! 

 

* * * 

 

 

KARÁTSONY-ÉJJELRE VALÓ PÁSZTORI BESZÉLGETÉS 
 

“A dráma kézirata az Országos Szécsényi Könyvtár Kézirattárában található. Sem a szerzőt sem a rendezőt 

nem ismerjük. … a darab szerzője piarista szerzetes lehet … a szövegek több 18. században ismert karácsonyi 

ének dallamára énekelhetők” 

 

ANGYAL 

 

Pásztorok, ne féllyetek, 

Kik vattok itt széjjel,  

Hanem vígan legyetek 

Minnyájan az éjjel!  

Íme, ollyan újságot 

Nektek most hirdetek, 

Amelly nagy vigasságot  

Közöl tiveletek 

El érkezett az óra, 

Mellyet rég kértetek, 

Már sorsotok vált jóra,  

Meg váltót nyertetek,  

Aki meg igertetett. 

Ebben az órában, 

Épen mostan születet 

Dávid várossában. 

Azért hát mennyetek el 

Gyorsan Betlehemben! 

Ez lészen néktek a jel: 

Én tőlem mindenben  

Egy gyermetskét találtok 

Barmok jászollyában, 

Kit Istállóban láttok 

Takarva pólyában 

 

 

–––––––––––––––––––––––– 
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FEJEZETEK A 213. SZ. KOHÁRY ISTVÁN 

 CSERKÉSZCSAPAT TÖRTÉNETÉBŐL I. 
Az első tíz esztendő  

 

Az 1922-ben ciszterci Szent Bernát gimnáziumban indult cserkész-életnek is vezérelve volt, amit Sík 

Sándor a Magyar Cserkészvezetők Könyve I. kötetében megfogalmazott: A Trianonnal kialakult új tör-

ténelmi helyzet következtében három nagy gondolat vált világossá a magyar cserkészet irányítói előtt: a 

mindennapi gyakorlati keresztény élet megvalósítása; kultúránk nemzeti elemeinek erősebb érvényesítése a 

„frázis-irredentizmussal” szemben; a szociális felelősségtudat fejlesztése.  

Összefoglalva: Emberebb ember, magyarabb magyar! 

 

Robert Baden-Powell által 1907-ben megalapított cserkészmozgalom 1910-ben 
jelent meg Magyarországon. A Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ) a cserkész-
mozgalom legjelentősebb magyarországi szervezete, melyet 1912-ben alapították, 
és az 1948-as betiltás után 1989-ben alakult újjá. Magyarország alapító tagja volt az 
Cserkészmozgalom Világszervezete (International Scout Bureau-nak ma WOSM), 
valamint a Cserkészlány Világszövetség (WAGGGS)-nak, amelyet 1928-ban Pará-
don alapítottak meg. Az MCSSZ a cserkészmozgalom világszervezetének kizáróla-
gos magyarországi tagszervezete. A 2016. év végén az MCSSZ csapataiban 11030 
cserkész tevékenykedett. 

 
 

Indulás 
Az 1922/23. tanév elején kezdődött el iskolánkban – már a „Szent Bernát” főgimnáziumban – a cserkész-

munka, dr. Balassa Brúnó (1896–1979) fiatal ciszterci hittanár vezetésével. Csapatunk Eger vára visszavéte-
lének hőséről és vezéréről Koháry Istvánról nyerte el nevét. Az igazolásnál a 213. számot kapta. 

Egerben, a Dobó gimnáziumban már működött az előző, 1921/22. tanévben megalakult 154. sz. Dobó 
István és 1922. augusztusában alakult 212. sz. Bornemissza Gergely cserkészcsapat.  

Öt hónap csendes és szorgalmas munkájának eltelte után 1923. február 18-án 23 cserkész (II–VIII. o. t.) 
tette le a fogadalmat. 

 A fogadalmi ünnepet a „régi” tornateremben tartották, jeles egyházi – köztük Szmrecsányi Lajos dr. egri 
érsek, a Koháry cserkészcsapat védnöke – és városi vezetők jelenlétében. Az Országos Cserkész Szövetséget 
Mátrai Rudolf OCist., székesfehérvári igazgató, cserkész kerületi elnök képviselte. Mátrai Rudolf 1898 és 
1912 között volt az egri gimnázium tanára. 

Jelen voltak a 154. sz Dobó István és a 212. sz. Bornemissza Gergely cs. csapat tagjai is. 
A 213-asok alapítói, akik iskolánkban először kötötték fel a háromszögletű zöld nyakkendőt:  

Baróthy István, Wagner János, VII. o., Fekecs Gábor, Kapor Elemér, Szabó Miklós VI. o., Berecz Géza, 
Hágen Béla, Kovács Gyula, V. o., Forgách László, Fülöp Péter, Joó Tivadar, Kis Andor, Marek László, 
Péró Sándor, Prágay Lajos, Szúcsik Albert IV. o., Bóta Flórián, Enk Ernő, Ratkó Ferenc, Tóth Ferenc 
III. o., Erdélyi István, Horváth Mihály Neuwirth Béla II. o. gimnazisták. 
Köztük találjuk Kapor Elemért (1907–2000), ismert egri költőt és újságírót, kinek emlékét iskolánkban 

márványtábla is őrzi.  
 

Cserkészélet a tanévben 
A minden napi cserkész-élet eredményessége nagy részben az iskola diákjaiból képzett őrsvezetőknek kö-

szönhető. Képzésükre a csapatvezetés nagy gondot fordított, s már kezdettől őrsvezető-képző tanfolyamokat 
szervezett, majd már 1928-től minden évben a budapesti Hárshegyi Cserkészparkban rendezett központi őrs-
vezetői táborba küldött felsőbb osztályba járó diák-cserkészeket.  

A 6–10 egykorú, egy osztályba járó fiú őrsökbe szerveződve hetente tartott egy-másfél órás őrsi gyűlést, 
két három évfolyammal magasabb osztályba járó őrsvezetőjük irányításával tanulmányozták és magyarázták 
a cserkésztörvényt, a próbák letételéhez szorgalmasan tanulták és gyakorolták a különböző cserkészismerete-
ket és ügyességeket (hordágy- és szabad tűzhely-készítés, Morse-jelzések, csomókötések, térképolvasás, meg-
figyelés, fegyelmezett menetelések stb.). Az újoncpróba után kezdetben két később már négy próba letétele 
volt előírva.  
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Az együtt-éneklésnek nagy szerepe volt a közösség kialakításában. A cserkésztörvény 8. pontja: A cserkész 
vidám és meggondolt. A „vidáság” egyik megnyilvánulási formája az énekszó… Az őrsi gyűléseken, kirándulá-
sokon, a tábortűznél, később kivonulások alkalmával mindig szólt az ének. A cserkész induló mellett kedveltek 
voltak az ún. cserkészdalok (Meg jött már a fecskemadár…, Daltól hangos… Fel, fel cserkészpajtás…, Nagytá-
borba indulnék… stb.), csak később vált szinte egyeduralkodóvá a népdalok éneklése, elsősorban Bárdos Lajos-
nak a cserkészek részére összeállított, Kodály Zoltán előszavával megjelent „101 magyar népdal”-füzete alapján. 

A Koháry cserkészeknek is volt „indulója”, melynek szövegét dr. Evetovics Kúnó csapatparancsnok írta 
zenéjét pedig dr. Kalovits Alajos zenetanár, cserkésztiszt szerezte. (A negyvenes évek elején Vajk Atanáz, ak-
kori parancsnok ismertette meg velünk ezt az indulót. A dallamára még emlékszem, de a szövegére már csak 
részleteiben. Valahogy így kezdődött: „Harcra hív az élet, fel fiúk, …” – talán még akad egy öregcserkész, aki 
többet tud erről, s rögzíthetnénk.– a szerk.) 

„Az őrsi munkán kívül az Otthon-ban alkalom volt a könyvkötés és slöjd-munka is végzésére. Háncsból 
ügyes tálcákat, gyermekjátékokat és dobozokat készítettünk, a gyalupadon pedig sátorcövekek, ládák, képke-
retek készültek.” 

A 6. parancs: A cserkész szereti a természetet … – gyakoriak voltak ősszel-tavasszal az őrsi kirándulások. 
Pár óra gyaloglással 6–12 km-re fekvő célpontokhoz: Eged, Várhegy, Szarvaskő, Tiba, Felsőtárkánynál a Szikla-
forrás, Sikfőkút, majd később a bervai cserkészpark, de vonaton Bélapátfalva, Szilvásvárad is elérhető volt.  

Minden évben nagy eseménye volt a csapatnak az újoncok fogadalom-tétele, melyet többnyire a gimnázi-
umban kis ünnepség keretében, a szülők jelenlétében tartották. 1928 májusában a Várhegyre rendezett csapat-
kirándulás alkalmával és ugyanígy 1930 júniusában is, 1931. és 1932. években a Bervavölgyi cserkészparkban 
volt az ünnepélyes fogadalomtétel. 

A TÁBORTŰZ melege, hangulata minden cserkész szívét megdobogtatta, a nyári táborok fénypontját je-
lentette, de az 1930-as évek elejétől máglyát raktak a „Nagyudvaron” a Szent György nap előestélyén, mely 
körül szólt az énekszó, és legtöbbször kis jelenetet adtak elő a csapat tagjai. 

Az egri cserkészcsapatok 1928. június végének egyik estéjén közös tábortüzet is rendeztek az Érsek kert-
ben, melyen a 213-asok énekkel, szavalatokkal szerepeltek.  

 
A belső munka mellett a tanév során a Koháry cserkészek több alkalommal is különféle kisebb nagyobb 

rendezvénnyel szerepeltek szülők és a cserkészetet egyre jobban elismerő egyházi-városi vezetők előtt.  
Idézünk az iskolai Értesítők és az Eger újság híradásaiból: 
1923/24 tanévben: dec. 8-án karácsonyi vásárt rendeztek, egy óra alatt minden kiállított tárgyuk (kosarak, 

gyermekjátékok, dobozok, virágállványok) elkelt. Dec. 15-én fényes és jól sikerült ünnepség keretében Koháry 
képét leplezték le és előadták Balassa parancsnok egy felvonásos cserkészdarabját: „Este a táborban.” 

1924/25. Dec. 12-én hatalmas játékvásárt rendeztek, melyen nemcsak a cserkészleleményesség mutatta, 
hogy valóban jó munkát végeztek a cserkészfiúk, hanem nemes lelkületre vallott, hogy sok szegény gyermek 
karácsonyfája alatt ott volt a cserkészek ajándéka. A farsang utolsó vasárnapján humoros cserkész-estet ren-
deztek az intézet tornatermében nagytáboruk javára, melynek sok, fordulatos mókáját Varga Bennó tanár 
»Dani Afrikába cserkészik« című 3 felvonásos cserkész bohózat sikerült cserkész-vígjátéka koronázta.  

1925/26. A cserkészleleményesség a változatos karácsonyi vásárban, a cserkészkedv és vidámság a szépen 
sikerült Mikulás-estén nyilatkozott meg. 

1926/27. „Farsangi cserkészdélután a gimnáziumban. A Ciszterci Rend egri Szent Barnát gimnázium 
213. sz. Koháry István cserkészcsapata az intézet tornatermében f. hó 20.-án, vasárnap d, u. ½6 órakor 
farsangi előadást tart. Műsor: 1. Fúvós zenekar. 2. Rádió bemutatás. 3. Dalárda. 4. Pengő és korona. (Tíz 
perces jelenet.) 5. Jazz-band. 6. »Csörkésznap Lepéndön« (3 felvonásban). Írta Varga Bennó ciszt. r. gimn. 
tanár. Belépő díj 1 pengő. Jegyek a pénztárnál válthatók. Felülfizetéseket külföldi tábora javára köszönet-
tel fogad a cserkészcsapat.” – olvashatjuk Egri Népújságban.  

1927/28 Dec. 5-én hagyományos kedves Mikulás-estén szórakoztak a fiúk. 
1931/32. Május hó 8-án az intézet ifjúsági ének- és zenekarának közreműködésével műsoros előadást ren-

deztünk. Előadásra került ének-, zeneszámok és szavalat mellett Sándor Dénes: Drága ifjúságunk c. színműve. 
Előadásunkon való megjelenésével megtisztelt bennünket Werner Adolf dr., zirci apátúr. 

Cserkészcsapatunk 1932/33 tanévben ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját, mely alkalommal Wer-
ner Adolf dr. zirci apátúr zászlóval ajándékozta meg a jubiláló csapatot. 1933. március 25-én folyt le a zászló-
szentelési s jubileumi ünnepség. A zászlót Ócsvár Géza rajztanár tervezte. Az ünnepség reggel 8 órakor hála-
adó szentmisével kezdődött, szentbeszédet mondott Evetovics Kunó dr., volt parancsnok. Kürti Menyhért dr. 
iskolaigazgató szentelte meg a zászlót, melyet Trak Gézáné zászlóanya vette gondjaiba. A zászlószentelési 
szertartás után az egri cserkészcsapatok díszmenetben vonultak el a zászló előtt. Délután 6 órakor a zsúfolásig 
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megtelt tornateremben folyt le a jubiláris ünnepség: 1. Cserkészinduló. 2. Prológust szavalt Andaházy Géza. 
3. A Koháry-csapat tíz esztendejét ismertette Sántha Olivér dr., parancsnok. 4. Bordal Erkel Bánk bánjából. 
Előadta az intézeti ének- és zenekar. 5. Radványi: Múlt és jelen c. versét szavalta Heykál Béla. 6. Ünnepi 
beszédet mondott Balassa Brúnó dr., egyetemi m. tanár, alapító parancsnok. 7. Sík: Megyeri hitvallását előadta 
a cserkészcsapat szavalókórusa. 8. Diadalindulót játszott a fúvós zenekar.  

Ki kell emelnünk a szép programból Balassa Brúnó dr. remek beszédét, melyben a magyar cserkészet eddig 
nem hallott, mély távlatba beállított jellemét rajzolta meg meglepő eredetiséggel és igazsággal. A közönség 
lelkében szép ünnepély emlékével gazdagodva távozott. 

 

A nyári táborok 
Cserkésztapasztalat, hogy a nyári nagytábor a cserkészcsapatok igazi vizsgája, nagy-gyakorlata. Minden, 

amit csak szépet nyújt a cserkészet: rend, fegyelem, munkaszeretet, testvéri kedves együttlét és megértés, a 
nyári nagytábor idején mutatja meg magát. 

A cserkészmunkának és cserkésznevelésnek vizsgaszámba menő pedagógiai sikere az évenként megren-
dezett álló és mozgó táborokban nyilvánul meg. Az iskola tömött soraiból kikerülve itt vetkőzi le az ifjú a 
tanuló élet egyformaságát, itt tárul ki jellemének sokkal őszintébb, szabadabb bemutatkozása. Hogy ez nevelői 
szempontból mit jelent, azt minden pedagógus ember tudja – olvashatjuk az Értesítőben. 

Ezekben az időkben a nyári tábor legalább két hétig tartott, de gyakran még hosszabbra is nyúlt. 
A Koháry cserkészek első tábora 1923. jún. 30-től két héten át Eger közelében, Bélapátfalván volt. Talán 

nem is véletlenül választották az egykori ciszterci apátság színhelyét. Majdnem teljes létszámmal 35 cserkész, 
köztük a tanév második felében belépett 18 újonc vonult az évzáró után a Bélkő alá. A táborparancsnok Balassa 
Brúnó dr., segítői Baksa Kristóf és Bartók Egyed dr. tanárok voltak. Július 8-án, vasárnap itt tettek fogadalmat 
az újoncok, ekkor látogatási nap volt s sok szülő is részt vett az avatáson. Hangulatos cikkben számol be a 
táborról Kapor Elemér őrsvezető az Egri Népújságban, ahol majd később, mint felelős szerkesztő működött.  

1924. június 23-tól július 7-ig két héten át Parádon táborozott 70 cserkész. A háború utáni nehéz időkben 
sokan támogatták pénzzel és élelemmel a táborozókat – olvashatjuk az Értesítőben –, többek között kétmillió 
koronát, (kb.120 akkori dollárnak, vagy 7 q búza árának megfelelő érték– a szerk), 240 kg lisztet 7 kg mákot, 
6 kg szalonnát, 4 birkát, 1 q búzát kaptak. Így volt ez a következő években is. 

1925-ben Tiszaderzs mellett, 1926-ban Mátranovák közelében volt a nyári tábor, itt 35 cserkésszel. 
1927-ben a csapat első külföldi tábora az ausztriai Graz közelében fekvő Rein ciszterci apátság birtokán 

volt. Péter Pál napján este indult 45 cserkész Evetovics Kunó dr. és Hegyi Kapisztrán dr. ciszterci tanárok 
vezetésével. Két heti táborozás után a páratlan szépségű Semmeringen át Bécsbe ment a csapat, ahonnan két-
napi tartózkodás után hajóval jöttek Budapestig, majd július 18 érkeztek haza. 

1927. dec. 28–31-én először rendeztek téli-táborozást 7 résztvevővel Ózdon. 
1928-ban a csapat egyik csoportja 32 résztvevővel Evetovics Kunó dr., Pataki Vidor dr. és Kalovits Alajos 

dr. vezetésével mozgó tábor keretében Ausztria, Svájc, Németország legszebb városait tekintette meg. A 
mozgó tábor útiránya: Bécs, Salzburg, Innsbruck, Bregenz, Zürich, Luzern. Majd München következett, ahol 
két magyar ciszterci tanárjelölt, Palos Bernardin és Tulacs Bonifác kalauzolásával tekintették meg a város 
nevezetességeit. 3 heti időtartam alatt. A legtöbb időt Vierwaldstädti tavak gyönyörű vidékének szenteltek. A 
csapat internátusokban, iskolákban vagy diákotthonokban kapott szállást. 

A csapat másik fele 44 résztvevővel, Hegyi Kapisztrán dr. vezetésével Putnok közelében, a Holt-Sajó part-
ján táborozott három hétig.  

1929-ben július 1–19 között az erdővel szegélyezett Duna partján, Doromláson (Tolna m.) táborozott a 
csapat 37 tagja, rajtuk kívül az angliai dzsemborira készülő 25 fiú is. A tábort meglátogatta Teleki Pál gróf, 
főcserkész, Temesi Győző, a Cserkészszövetség országos társelnöke.  

1929-ben nagy cserkész esemény volt a dzsembori, angliai Birkenhead mellett, ahol közel 70 ország 50 
ezer cserkésze vett rész, köztük az ország 150 csapatából 850 magyar cserkész. Itt volt a Koháryak 24 fős 
csapata is. Az egri fiúk és tisztek legnagyobbrészt a VII. csapatban nyertek beosztást, melynek parancsnokhe-
lyettese dr. Evetovics Kunó, rajparancsnokai dr. Hegyi Kapisztrán és Lénárt János, műszaki tisztje dr. Pataki 
Vidor, tolmácsa dr. Kalovits Alajos volt. 

„Utunk rövid vázlata a következő: – írja az Értesítő krónikása – Kétnapi pesti próbatábor után indulás júl. 
27-én. Az út iránya Ausztria–Németország–Belgium. Átkelés a Lamanche-csatornán, Ostende és Dower kö-
zött, július 30-án érkezés Birkenheadba. Két héten át részt vettünk számtalan tábori eseményben, közbeeső 
kirándulásokkal egész Észak-Angliában. Augusztus 13-tól 18-ig londoni tartózkodás, nagyarányú autókirán-
dulásokkal, mint Lord Rothermere vendégei. Aug. 19–20. Páris. Aug. 21. Versailles–Trianon. Aug. 22-én 
Svájcon keresztül megérkezés Milánóba. Aug. 24–25-én Velence. Aug. 27. Budapest–Eger.”  
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A dzsemboriról Evetovits Kunó dr. cserkészparancsnok az Eger újságban augusztus 13. és szeptember 7. 
között hangulatos cikksorozatban számolt be Mozaikdarabok az angliai világjamboree-ről címen.  

A dzsemborin ott volt az iskolánk VII-os diákja, Kánoky László, későbbi neves költő és műfordító, aki 
majd’ ötven év után egyik költeményében borongosan emlékezett a táborra.  

és két héten át éltem a táborban, meglehetősen  
mostoha körülmények között, mivel szüntelenül és színtelenül 
esett a szürke eső, és nem kaptunk szalmazsákot fekvőhelyül, 
csupán egy igen vékony gumilapot, … 

1930-ban a Balaton partján Fonyód mellett egy erdei tisztáson 40 fiú 3 héten át táborozott.  
1931-ben pedig Bódvarákón (Abauj-Torna vm.), a tornai hegyek alján, egy gyönyörű fenyvesben állott a 

nagytábor június hó 19-től július hó 10-ig. 56-an vettek részt a csapatból. A tábori életet kirándulások tarkítot-
ták a bódvarákói vasércbányába, Tornanádaskára és Szentandrásra. 

1932-ben jún. 15-től júl. 6-ig táborozott a csapat 38 résztvevővel a Heves megyei Sirok határában, a Darnó-
hegy Cinegés nevű tisztásán. „A tábor a gödöllői Jamboree-ra való előkészület jegyében folyt le. Hetenként 
kétszer forgó-színpadszerű kiképzésben részesültek a cserkészek, két napja a hétnek őrsi-„hike” (őrsi-portya) 
céljára szolgált. A „hike” végpontjai a siroki vár, a Darnó, Parád-fürdő és a Mátra gerince voltak. A nagyobb 
cserkészek a Kékest is megjárták. Az egész csapat megtekintette a recski rézbányát. Megtisztelte a tábort láto-
gatásával Trak Géza, Eger város polgármestere s Kürti Menyhért dr. iskolánk igazgatója, A cserkészszülők is 
szép számban felkeresték a tábort. Külön feljegyezzük gróf Teleki Pál, tb. főcserkész úr látogatását, aki Fodor 
Ferenc dr., orsz. társelnök kíséretében szemlélte meg táborunkat. A főcserkész úr a látottak s tapasztaltak felett 
megelégedését fejezte ki” – olvassuk az Értesítőben. 

 

Egy kis statisztika számokban és nevekben  
 

Létszám 

Az 1922/23. tanévben a második felében 18 újonccal növekedett a létszám, az évvégén 41 tagja volt a 
csapatnak. 

1924. febr. 29-én 40 újonc tett fogadalmat, s a nyári táborozásra kb. 80-an indultak. 
1924/25. tanévben a cserkészmunka szept. 14-én kezdődött négy rajban 96 taggal. 1925. jún. 1-én avatta 

fel a csapat ezidén felvett és az év folyamán kiképzett újoncait a szabadban tartott ünnepség keretében. 
1926/27. tanévben 3 rajban 12 őrs működött, két ízben összesen 43 jelölt tett cserkészfogadalmat. A csapat 

létszáma 90. 
A csapat létszáma 1927/28-ben 102, 1928/29-ben 114. volt. 
1930/31 tanévben 3 rajban 101 cserkészfiú végezte munkáját, 36 jelölt tett fogadalmat. 
1931/32. tanévi 115 tanuló jelentkezett a cserkészmunkára, május hó 25-én a Cserkészparkban 31 újonc 

tett fogadalmat. 
Az első tíz évben tehát 100 körül volt a cserkészcsapat létszáma, ekkoriban átlagosan 500 fő volt az iskola 

tanulóinak létszáma, vagyis a tanulók mintegy 20%-a (!) volt cserkész. 
Egerben a húszas évek végén már hét cserkészcsapat működött (a csapat száma, neve, fenntartója és alakulásá-

nak éve): 154. sz. Dobó István, a Dobó István állami főreál gimnázium (1921), 212. sz. Bornemissza Gergely a 
Move kötelékében (1921), 213. sz. Koháry István, a Szent Bernát gimnázium (1923), 294. sz. Eszterházy Károly 
érseki fiú felső kereskedelmi (1924), 760. sz. Pyrker J. László az érseki tanítóképző (1927), 761/Ö. sz. Telekesi 
István az Érseki Jogakadémia (1927), 765. sz. Bolyki Tamás, az állami polgári fiúiskola (1928) 

 

A vezetés adatai 

A cserkészet meghonosodását iskolánkban elsősorban az tette lehetővé, hogy az iskola vezetője támogatta 
és a tanári kar tagjai segítették és többen, mint cserkésztisztek tevékenyen vettek részt cserkész-munkában.  

Az csapatparancsnok 1922–1925 Balassa Brúnó dr, 1926–1931 Evetovics Kunó dr.,1931– 1933 Sántha 
Olivér dr. 1933-tól Tóth János dr. ciszterci tanárok voltak. 

Sok tanárunk, mint cserkésztiszt vett részt a csapatmunkában, ott volt a nyári táborokban: Palotai Irén, 
Bartók Egyed dr., Tóth Ágoston, Baksa Kristóf, Pataki Vidor dr., Varga Bennó, Hegyi Kapisztrán dr. Tobákos 
Kilit, Mészáros Ervin ciszterci tanárok, Kalovits Alajos dr, és Ócsvár Géza az iskola civil tanárai.  

Az Értesítők „Cserkészet”-ről szóló fejezetében megtaláljuk a csapatmunkát támogató tanárok neveit is. A 
kezdeti időszakban megalakulás nehézségében támogatást nyújtottak: Rássy Paulin, Borián Elréd ciszterci, 
Szabó Ferenc civil tanárok, – Többükre a ma élő öregdiákok is emlékezhetnek, néhányuk nevét még csodál-
kozva is olvashatják. 

Folyt. köv. 
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„KIS CISZTEREK”, OBLÁTUSOK 
 
A ciszterci életre elsősorban a Rend gimnáziumainak diákjai jelentkeztek. 
Egerben a ciszterci rendi papnövendékeket hívták „kis ciszterek”-nek, akik a Ciszterci Rend Egri Kath. Fő-

gimnáziumának, majd a Szent Bernát gimnáziumnak voltak tanulói a VII–VIII. osztályban.  
A szerzetesi hívatás iránt hajlandóságot 

érző középiskolás diákok már a gimnázium 
VI. osztályának elvégzése után jelentkezhet-
tek a Rendbe novíciusnak. A középiskolai ta-
nulmányaikat megszakítva a zirci monostor-
ban a fehér szerzetesi ruha felöltésével (beöl-
tözés) egy évet töltöttek, megismerkedve a 
szerzetesek életével. Egy éves noviciátus után 
folytatták tanulmányaikat Egerben. Még nem 
tettek semmiféle szerzetesi fogadalmat, ha-
nem az ún. „tarkulás” keretében megkapták a 
fehér novíciusi skapuláré helyett a fekete ska-
pulárét. Ilyen öltözékben járva – tehát tanára-
ikkal egyformán, fehér reverendában, fekte 
skapuláréval – folytatták gimnáziumi tanul-
mányaikat. A rendházban laktak, étkeztek 
Külön tanulmányi felügyelő és lelkiigazgató 
vezetése alatt álltak. Érettségi után tették le az 
első fogadalmukat, az „egyszerű”, pontosab-
ban „ideiglenes”, időleges („Votum tempora-
rium”) szerzetesi fogadalmat. Teológiai ta-
nulmányaikat aztán így, immár fogadalmas 
rendtagként kezdték meg. 

Az iskolai Értesítők csak 1853/54. tanévtől 
kezdve közlik osztályonként a tanulók névsorát. 
1855/56 tanévtől pedig már a tanárok a tan-
tárgy-beosztásai között található a „cisterci 
szerzet növendékeinek felügyelője” beosztás is.  

1853/54. tanévben már volt ciszterci növen-
dék az iskolában: Vajda Edmund (Ödön), a 
későbbi zirci apát, mint ciszterci növendék eb-
ben a tanévben végezte a VIII osztályt és itt is érettségizett.  

Egészen 1926/27. tanévig – két tanév kivételével – közel 75 éven át évente 7–12, egyes években 18–19 
ciszterci papnövendék tanult az egri ciszterci gimnáziumban. 

1889/90–1890/91 tanévben a ciszterci növendékek a próbaképen felállított zirci magángimnáziumban voltak. 
A korosztályunk tanárai között „kis ciszterek” voltak iskolánkban többek között: Varga Bennó, Rédei Gerő, 

Rássy Paulin, Baghy Osvát, dr. Pataki Vidor Tobákos Kilit, dr. Palos Bernardin, Kádár Antal; Vajda Ödön 
mellett, Békefi Remig, Werner Adolf apáturak is. 

 

Szeghy Ernő (1872–1952), aki 1891/92. tanévben volt ötödmagával a VIII. osztályban „kis ciszter”, Emlé-
keim c. könyvében ír erről az időről:   

„… Ha az egri tanévnek zárószámadását vizsgálom, hát bizony be kell vallanom, hogy lelki tekintetben az 
süllyedést jelentett a noviciátushoz képest. De nem is csoda. Az a megerőltető tanulás teljesen lefoglalta min-
den időnket, s ami vallási gyakorlatunk volt, az sem tudta elvonni gondolatainkat a leckéktől. Tőlünk, ciszter-
citáktól, elvárták, hogy legelsők legyünk tanulás dolgában, elnézést pedig nem tanúsítottak velünk legkevésbé 
sem. Magoltunk kora reggeltől késő estig. Az ilyen munka azután felborzolja az idegeket, úgyhogy nem volt 
ritkaság köztünk a veszekedés, …” 

Valóban, ha a „kis ciszterek” évvégi osztályzatait nézzük, legtöbbjük vastag-betűs, azaz kitűnő tanuló volt, 
s csak páran voltak, akiknek „becsúszott egy két „jó” is. 

 

A húszas évek közepétől a Rendbe már csak érettségizett fiatalok léphettek. A még középiskolás diákoknak 
elfogadták ugyan jelentkezésüket, de jogilag nem vették fel őket a Rend kötelékébe, még novíciusként sem. 

Értesítés novíciusi felvételről 
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Gimnáziumi tanulmányaikat sem kellett megszakítaniok, hanem „ciszterci oblátus” minőségben folytatták to-
vább a 1925–1926-os tanévtől, a nemrégiben indult budai Szent Imre ciszterci gimnáziumban. Még semmiféle 
jogi kapcsolat nem fűzte őket a Rendhez, iskoláztatásukról és teljes ellátásukról azonban gondoskodott. Az 
oblátusok a Budapesten, a Horánszky utcai Bernardinumban laktak, onnan jártak át a Váli utcai iskolába. 1929-
től pedig a Szent Imre herceg úti új iskola III. emeletén kaptak lakást. Ott kapott lakóhelyet tanulmányi felü-
gyelő tanáruk is. 1933 őszén az iskolából az Ibrahim utcai rendházba költöztek át. 

Egerből is többen jöttek, mint oblátusok a budai gimnáziumba, többek között Szabó József Vilmos V. o. t. 

1930/31. tanévtől, Kerekes János Károly apát úr, VI. o., 1934/35 tanévtől, Kisgergely József Bálint V. o. t. 

1935/36. tanévtől. Ágoston Julián is oblátusként itt végezete el a gimnázium a VII–VIII. osztályát az 1925/26. 

tanévtől, ő a bajai ciszterci gimnáziumból jött.  

 

1948-ban államosították az iskolákat és a budai gimnáziumban is megszűnt az obláció. 

1949 szeptemberében az egri érsek az egyházi törvény-könyv vonatkozó kánonjának alapján az egyházme-

gyei papnövendékek részére hittudományi előkészítő iskolát állított fel s annak vezetését és ellátását a ciszterci 

tanárokra bízta. 

Hasonlóan több egyházmegyében és Zircen is a rendbe belépni szándékozó fiatalok számára létrehozták ezt 

az iskolatípust – gimnáziumok V–VIII. osztályaként – hivatkozva az egyházi kánon 1375 és 1364 pontjaira: – 

Can. 1375. (ma Can. 800) Az egyháznak joga van nemcsak elemi, hanem középfokú iskola alapítására.  

A Zirci Hittudományi előkészítő iskola – Schola Propaedeutica Ecclesiastica Abbatiae S. O. Cist. de Zirc 

– igazgatója dr. Palos Bernardin, tanárai többek között Szabó Vilmos, dr. Kisgergely Bálint, dr. Alpán Lucián, 

Rónay Detre ciszterci tanárok voltak. Diákjai pedig az oblátusok. 

 

Tanárok: Dr. Kisgergely Bálint (A) Rónay Detre (B) 

Oblátusok 

IV. évesek: Brenner János (18), Kerényi István (6), Lévay László (27);  
III. évesek: Békefi Géza (12), Czike Imre (13), Kilián István (10), Kovács Béla (24), Lénárt Lajos (25), Már-
ton István (26); 
II. évesek: Csillag László (9), Márki István (4), Mensáros Béla(23); 
I. évesek: Báródy László (2), Bruckner József (15), Csomós Géza (14), Hartyányi Miklós (16), Héjj László 
(17), Holtzer László (3), Kerekes Pál (22), Koncz Attila (11), Lázár Dezső (5), Mozsgai József (19), Páva Jó-
zsef (20), Rapcsák József (8), Szarka László (21), Szegedi László (1), Verbay András (7) 

Pálos János I. éves és Hajtmann Pál II. éves nincs a képen – (talán ő fényképezett) – összesen 29 fő.  
(A 2018. Veni Sancte-i számunkban Brenner János IV. éves oblátus képét helytelenül jelöltük.) 

Oblátusok Zircen 1949/50 tanévben 
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Az évvégi, ill. az érettségi bizonyítványok latin nyelven készültek. 

 

 

 

Ez az iskolatípus Zircen csak az 1949/50 iskolaévben működhetett.  

(A kiadott évvégi bizonyítványokat az érettségit bizonyítványt az állam nem ismerte el.) 

 
(Köszönet dr. Czike János OCist atyának, aki az oblátusok képén a neveket azonosította,  

valamint a közölt képekért dr. Kilián István és Lévay László ciszt. öregdiákoknak.)  

_____________________________ 

Lévay László IV. éves oblátus érettségi bizonyítványa 
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A SZENT BERNÁT SZOBOR 
 

A most folyó nagyarányú felújítási munkák során az iskola belső udvarát is átalakítják, Szent Bernát 

szobrát is áthelyezik a régi helyére. 

Habent sua fata libelli – sokat idézet mondás tartalma bizonyára átvihető a szobrokra – …sua fata statuae.  

Szent Bernát szobrunknak is, mely annyi szállal kötődik iskolánkhoz, templomunkhoz, megvan a maga 

sorsa, saját története. 
 

A szobor eredetije a belgiumi Westmalle-i trappista apátságban áll.  

A Veszprémi Állami Levéltárban található a volt Egri Konvent irattára, köztük dr. Vargha Damján OCist 

egy képeslapja, melyen a trappista apátságban levő szobor látható. 

 

A képeslap hátoldalán Varga Damján kézírása  

Sz. Bernát szobra / Westmalle trappistáknál. / Ez lesz Zirczre! 

Pécs 930 IX.3.   Damján 

1930.aug. 20-án / benedikálta van Roey / belga kardinális / 

(Maliabol ?) / (Mecheln)  

 

 
 

Westmalle-i Trappista Apátság Belgium flamand nyelvterületén, Antwerpentől kb. 
30 km-re fekszik.  
A francia forradalom idején 1793-ban a szerzeteseknek el kellett hagyniuk az országot, s a 
La Trappe-i apátság szerzeteseinek egy csoportja Antwerpen közelében, Westmalle-ben 
telepedet le, ahol egy kis farmot létesítettek. A szerzetesi élet 10 fővel 1794 -ben kezdődött. 
1836-tól lett apátság.  
Lékai Lajos: Ciszterciek– eszmény és valóság c. könyvében olvasható: a Westmalle-i 
monostornak 1972-ben 60 szerzetese volt, köztük 31 felszentelt pap. 
 
Jozef-Ernest van Roey (1874–1961) Mecheleni Főegyházmegye érseke (1927-től bíboros) 
volt 1926 – 1961 között. 

 

* * * 
 

Vargha Damján nem csak Zirci Apátságnak, hanem két iskolának az egri és a budai ciszterci gimnáziumnak 

is adományozott Szent Bernát szobrot, a Westmalleni trappista apátság szobrának másolatát. 

 

Zircen 1931. augusztus 17-én dr. Werner Adolf apát állíttatta fel díszes talapzatára Szent Bernát szobrát 

az arborétum területén, az apáti lakosztállyal szemben.  
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A szobrot tartó alapzatot és vaskos oszlopát, mely a szobor méltóságához, 

nagyságához kellett, Kasper József zirci kőműves és ácsmester készítette. 

Megáldása, felszentelése 1931. augusztus 23-án volt. Ez alkalommal a szentbeszédet 

dr. Vargha Domján pécsi egyetemi tanár mondta. Az ünnepélyes nagymisét Werner 

Adolf pontifikálta. Közreműködött a Cecília énekkar. Az esős idő miatt a körmenet 

megtartható nem volt, de az apát úr papi segédlettel a Szent Bernát-szoborhoz vonult 

és csendben elvégezte a megáldás szertartását. A szobor gyönyörű környezetével 

Zirc egyik ékessége lett, melyhez minden évben a Bernát napját követő első vasárnap 

körmenetben vonult ki az ünneplő közönség. 

A monostorba telepített katonák ledöntötték 1951. február 26-án. Ekkor nagyobb 

darabokra tört szét és megcsonkultan sokáig hevert az oszlopa mellett. Az 1960-as évek 

végén utasításra a szakmunkásképző intézet kőműves tanulói az oszlop mögé elásták. 

A Szent Bernát szobor helyett Liska Szilveszter zirci plébános 1991-ben erdélyi 

fehérmárványból egy új, kisebb Szent Bernát szobrot készíttetett, a tartóoszlopot is 

alacsonyabbra építették, de ugyanazon a helyen, ahol a régi volt. A szobor Nagy 

István János szobrászművész alkotása, 1991. augusztus 29-én áldotta dr. Kerekes 

Károly apát úr. Szentbeszédet Lázár Kelemen zirci plébános úr mondott. 

(www.helyismeret.hu/index.php?title=Szent_Bern%C3%A1t_szobor) 
 

* * * 
 

A Ciszterci-Rend Budapesti Szent Imre-

Gimnáziumának XX. 1931–32 Értesítőjéből: 

 

„1931. szept. 20. ünnepélyes keretek közt avattuk fel 

iskolánk udvarában Szent Bernát atyánk szobrát, amelyet 

intézetünk volt tanára; Vargha Damján dr., jelenleg a pécsi 

Erzsébet Tudomány- Egyetem nyilv. r. tanára nagylelkű 

kegyességgel ajándékozott nekünk.  

Az ünnepi beszédet Brisits Frigyes mondotta. „Szent 

Bernát tehát szobor-életével is köztünk él; tanítónk, 

mesterünk, testvérünk és atyánk. Minden ismerős körülötte. 

A tölgyfák, amelyekről valamikor azt mondotta: ezek az ö 

tanárai, s több olvasni való van az erdőkben, mint a 

könyvekben. …” 

Sajnos a kommunista időben ezt a szobrot is 

eltávolították. Sorsát nem ismerjük. 

 

* * * 

 

Iskolánk 1922 és 1948 között viselte Szent Bernát nevét, kinek szobrát az intézet kertjében 1931. május 

14-én szoboravató ünnepségen leplezték le. Dr. Vargha Damján akkor pécsi egyetemi ny. r. tanár, az intézetnek 

egykori növendéke s egykori tanára volt. (Varga György Damján (1873–1956) mint „ciszterci növendék” 

1893–1895 években volt az iskola diákja, majd 1901/02 tanévben tanára.) 
 

Az államosítás előtti években május végi vasárnapokon emlékeztek az iskola diákjai Szent Bernátra, 

lerakva virágaikat a szobor előtt. (Szent Bernát hivatalos ünnepe augusztus 20, ill. a magyar cisztercieknél aug. 

19. – a nyári szünet időszakára esik.)  

Az érettségiző osztályok a szobor előtt készült fényképüket vitték emlékül magukkal.  

A kommunizmus évei alatt a szobrot a templomba menekítették– a szabadba készült szobor itt hatalmasnak 

tűnő alakja templomunk bejáratánál vészelte át az ötven évet. 

A ciszterci élet újra indulása idején az ezredforduló körül vitték vissza szobrot az iskola belső udvarára. 
 

Szent Bernát nevét gimnáziumunk nem vette vissza, személye a majd ötven év két nemzedékének 

ismeretlen volt, – de a mai iskola tanárai és diákjai egy-egy iskolai ünnepélyen már feltekinthetnek – a most 

készülő „közösségi tér”-ben – a régi helyére visszaállított szoborra. 

_____________________ 



14 Egri FEHÉR/FEKETE 2018. KARÁCSONY 

 

100 ÉVE TÖRTÉNT – 1918–1919. iskolai év eseményei 
 

Az 1918–19. tanévben az intézetek felsőbb ren-
deletre Értesítőt nem adtak ki, így a mi iskolánk-
ban sem.  

A következő évben megjelent Értesítőben fog-
lalták össze ennek a tanévnek eseményeit.  

Alábbiakban ebből idézünk részleteket. 
 
 
A béke után sóvárogva, a különböző frontokon 

küzdő véreinkért aggódva, nehéz viszonyok között 
kezdtük meg a 1918–19. iskolai év munkáját.  1918. 
október 31-én azonban gonosz fölforgatók tervszerű 
izgatása folytán a háborús szenvedésekből, a vissza-
élésekből és igazságtalanságokból kirobbant az első 
forradalom. 

 A fővárosi eseményektől távol állva, eleinte még 
hittük ugyan, amit a tömegek vezetői hirdettek, hogy 
a forradalom visszaadta a nemzetnek önállóságát és 
függetlenségét, a nemzet saját kezébe vette sorsának 
intézését s a magyar népköztársaság egy szebb és 
jobb jövőnek kezdete; azonban csakhamar tapasztal-
nunk kellett, hogy csalódtunk s az események árja ra-
gadja az országot a teljes fölfordulás felé. 

Az iskolában az év elején rendben folyt a munka, 
amelyet csak 10 napra zavart meg a tanulók körében 
nagy erővel föllépő spanyol-nátha-járvány. 

A forradalom hullámai november elejére eljutot-
tak a vidékre is. Egyszerre fölborult a rend s frontok-
ról hazaözönlő katonák veszélyeztették a személy- és 
vagyonbiztonságot. Mindenfelé zavargások voltak s 
a hatóság gyönge volt a fölszabadult szenvedélyek 
megfékezésére. Polgárőrségek alakultak a rend fenn-
tartására, melybe a tanuló ifjúságot is bele kellett 
vonni.  

Felsőbb osztályi ifjaink közül 36-an állottak be a 
polgárőrségbe, bár eleinte minden felsőbb osztályi 
tanulónk polgárőr akart lenni, csakhogy iskolába ne 
kelljen járniok. Minthogy éjjeli szolgálatra is föl-
használták őket, a felsőbb osztályokban ezekben a 
napokban alig lehetett előadást tartani s az iskolában 
nem lehetett komoly munkát végezni. 

Nov. 13-án végre sikerült ifjainkat a polgárőrség-
től, ahonnan a vezetők nem akarták őket elbocsátani, 
az iskolába visszahozni. A komoly és eredményes 
munkához azonban sem a tanárok, sem az ifjak lel-
kében nem volt meg a szükséges nyugalom. A szín-
padon még a polgári minisztérium szerepelt, de a 
színfalak mögött már a hazátlan, nemzetközi szociál-
demokrácia dolgozott. A hatalom tulajdon képen már 
az ő kezükben volt s megkezdték a proletárdiktatúra 
előkészítésének munkáját. 

Mint szerzetes-tanárok erősen ki voltunk téve a 
gúnynak és gyűlöletnek; zaklattak bennünket, ellen-
forradalmisággal vádolva bennünket, házkutatást tar-
tottak a rendházban dec. 19-én s fegyvereket 

kerestek, de mi a magunk bajairól megfeledkezve tel-
jes lelkünket belevittük munkánkba. 

Az első félévet december 20-án zártuk le, s mint-
hogy nem volt elegendő fűtőanyagunk, azzal bocsá-
tottuk szét növendékeinket, hogy február 2-áig szü-
neteltetnünk kell előadásainkat. 

Az diákjaink között az izgatás már 1918 decem-
ber havában megkezdődött, de nagyobb erővel akkor 
indult meg, amikor a hosszú szünet után február 3-án 
visszajöttek az iskolába. Az intézeten kívül álló em-
berek néhány megtévesztett felsőbb osztályi tanu-
lónk által törekedtek az ifjúságot a nemzetközi szo-
ciáldemokrata párt eszméinek megnyerni s rávenni 
őket, hogy megalakítsák a szakszervezetet. Diákja-
ink ellenállottak. Sokkal mélyebben gyökerezett lel-
kükben a vallásosság és a hazaszeretet érzése, hogy-
sem egyszerre át lehetett volna őket nemzetköziekké 
és hitetlenekké alakítani. Csak egy elenyésző töredék 
húzott a szociáldemokrata párthoz, míg a nagy több-
ség az ifjak nemzeti szövetségéhez akart csatlakozni. 

A tanári kar aggodalommal látta az ifjúságnak a 
politikai mozgalmakba való belevonását, s éppen 
ezért március 6-án tartott gyűlésén úgy határozott, 
hogy az ifjúságot mindennemű politikai mozgalom-
tól eltiltja. Az igazgató körlevélben hozta a tanári kar 
határozatát az ifjúság tudomására. 

Az egri szociáldemokrata párt vezetősége paran-
csoló hangon szólította föl az intézet igazgatóságát, 
hogy a főgimnázium tanulóinak a szocialista diákok 
szervezetébe való belépést eltiltó hirdetményét azon-
nal vonja vissza és helyezze hatályon kívül. 

Március 21 -én azután megtörtént a proletárdikta-
túra kikiáltása s többé az áramlatot nem lehetet föl-
tartóztatni. Megalakult a gimnáziumban is a szocia-
lista tanulók szakszervezete, megválasztották a négy 
felső osztályban a bizalmi tanulókat s megalakították 
a diák-direktóriumot, melynek tagjai Engelman Osz-
kár, Zempléni Béla VIII., István László VII. o. tanu-
lók lettek. 

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 

osztályban a Marseillaise-t. A direktórium tagjai is 

diákjótékonysági ügyekkel jöttek csak az igazgatói 

irodába. Tanáraik ellen akciót nem indítottak, velük 

szembe nem helyezkedtek.  

Kint az utcán azonban alig lehetett tanulóinkra 

ráismerni: nagyban szerepelt a sétapálca, a cigaret-

tázás, a kurizálás, szóval beütött az „aranyszabad-

ság.” Rájuk nézve ebben állott a kommunizmus. A 

munkakedv és a szorgalom, még az alsóbb osztá-

lyokban is, majdnem teljesen megszűnt. Az érdem-

jegy nélküli „megfelelt”-es bizonyítvány nem 
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izgatta őket. Az úgynevezett tanácsköztársaság 

megalakulásával kapcsolatban gyökeres változá-

sok történtek intézetünkben. A XXII. néptörvény 

alapján minden felekezeti és községi iskola s így 

intézetünk is állami lett. 

A kultúr-szakosztály vezetőségének intézke-

dése folytán április 3-án megszűnik a vallástanitás, 

az imádság előadás előtt és előadás után, a „Lau-

detur“-köszöntés, az iskola falairól meg a folyo-

sókról pedig, hogy durva kezek ne nyúljanak hoz-

zájuk, leszedtük a kereszteket. 

Az igazgató ez intézkedése-

ket ápr 2-án körlevélben hozta 

az ifjúság tudomására. Ifjaink 

romlatlan lelkére vall, hogy so-

kan könnyezve hallgatták a kör-

levél szavait, továbbra is ra-

gaszkodtak a szép ősrégi keresz-

tény köszöntéshez, a legtöbb 

osztályban a tanítás elején és vé-

gén maguktól imádkoztak, talán 

nagyobb áhítattal, mint máskor. 

A hittan helyett a felsőbb osz-

tályokban a szociológiát kellett 

tanítani, alsóbb osztályokban pe-

dig a mai rendszert kellett ismer-

tetni. Nagy szerencsénk volt, 

hogy e tárgyak tanítására nem 

küldtek az intézeten kívül álló, ra-

dikális gondolkodású embert, 

mint más intézetbe. A kultúr-

szakosztály vezetője: Kalovits 

Alajos dr. megengedte, hogy a 

tárgyakat mi magunk tanítsuk. 

Április 4-én a helybeli nép-

biztosság rendeletére a tornate-

remben toborzó gyűlést tartot-

tak, hogy a tanulók minél na-

gyobb számban lépjenek be a 

vörös hadseregbe. A toborzás 

azonban kudarccal végződött, 

mert ifjaink közül mindössze 

14-en álltak be vörös katonának, 

azok is csak azért, hogy bizo-

nyítványukat olcsó áron megkapják. 

Húsvéti szünetre távozó tanulóink közül na-

gyon sokan nem tudtak megjönni. Húsvét után 450 

tanulónk közül 220 hiányzott. Tiszántúlról az oláh 

megszállás tartja őket vissza, Észak-Magyaror-

szágból az előre nyomuló csehek miatt nem tudnak 

megjönni. 

A XXII. néptörvény szerint szerzetes-tanárok 

csak akkor taníthatnak tovább, ha mint világi sze-

mélyek állnak a tanácsköztársaság szolgálatába. 

Legbensőbb öntudatunkba, meggyőződésünkbe 

nyúlt bele ez a rendelet. Helyünket azonban maga-

sabb érdekből nem volt szabad elhagyni. Mi lett 

volna az ifjúságból, mi lett volna intézetünkből és 

rendházunkból, ha lelkünk parancsszavát követve, 

mindjárt megtagadjuk a szolgálatot? 

Az okosság mást parancsolt. Éreztük, hogy 

amíg lehet, helyünkön kell maradnunk. 

Jóakaróink, elsősorban Kalovits Alajos dr., mű-

velődési megbízott, aki Hevesmegye tanügyének 

legfőbb vezetője volt, mindent elkövettek, hogy 

minél későbbre tolják ki azt az időt, amikor a ta-

nácsköztársaság által megkívánt 

nyilatkozatot ki kell állítani. 

Így hát folytattuk a tanítás 

munkáját, amely egyre nehe-

zebb lett. Nem a tanulókkal volt 

baj.  

Zircen már húsvét után meg-

indult a likvidálás, s így a zirci 

apátúrtól, intézetünk kegyurá-

tól, el lévén szakítva, nélkülözé-

sekkel kellett küzdenünk, Eger 

városának május 1-i ellenforra-

dalmi megmozdulása után pedig 

egyre több zaklatásnak voltunk 

kitéve. Május 6-án terror-csapat 

vonult be a rendházba s az első 

emeleten levő lakásokban he-

lyezkedett el, kitelepítve onnan 

a tanárokat, akik a gimnázium 

egyes helyiségeibe voltak kény-

telenek 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 csapott le. 

Ezekben az izgalmas napok-

ban egy-két napig szüneteltek az 

előadások. Az izgalmak és nehéz 

viszonyok között, a gyönge táp-

lálkozás mellett, igazán már se-

hogy sem ment a tanulás, s minthogy a tanári kar a 

tananyagot nagyjában elvégezte, a Hevesmegyei mű-

velődési osztály jelentésére a közoktatási népbiztos-

ság elrendelte, hogy az előadásokat június hó 7-én be 

kell végezni s 12-én a tanulók megkapják a bizonyít-

ványt. Június 8-án, pünkösd vasárnapján, megtartot-

tuk az ünnepi Te Deumot.  

Micsoda szomorú évzárás! VIII. osztályt végzett 

tanulóink, érettségi vizsgálat nélkül, szintén ilyen 

végbizonyítványt kaptak. Ezzel széjjelbocsátottuk 

tanítványainkat. 
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Tárkányi László: 
 

KÉT ESZTENDŐ A KAZINCBARCIKAI MUNKATÁBORBAN 
 

Tárkányi László (1921–2011) diáktársunk a 

Ciszterci Diákszövetség újra indulásának fő szer-

vezője, irányítója volt. A Szent Bernát gimnázium 

mind a nyolc osztályát kitűnő eredménnyel vé-

gezve, 1939-ben érettségizett. A katonai hívatást 

választotta és Ludovika Akadémián, illetve ez in-

tézetből kivált, műszaki tiszteket képző Bolyai Já-

nos Akadémián folytatta tanulmányait. Közben, 

mint kiváló hallgatót a Bolyain működő csendőr-

tiszt képzéshez vezényelték át. Élete sorát ez igen-

csak befolyásolta, hisz a 2. világháború után 

csendőrséget kollektív bűnösként kezelték. 

Tárkányi László Budapest ostroma után orosz 

fogságba került, ahonnan 1951-ben „szabadult” – 

egyenesen a Kazincbarcikai munkatáborba. 

A tábor életéről számol be Görbedi Miklós: Szö-

gesdrótok mögött a Sajó völgyében – A kazincbar-

cikai kényszermunkatábor története c. könyve. (A 

könyv a Magyar Ciszterci Diákok Szövetségének 

Egri Osztálya kiadásában jelent meg 1992-ben.) 

E könyvben Tárkányi László több írása is ol-

vasható, ezekből való az alábbi néhány részlet. 
 

A tábort 1951. október 6-án nyitották meg. Lakó-

inak többségét volt hadifoglyok – a szovjet lágereket 

megjárt katona- és csendőrtisztek – adták. A kazinc-

barcikai foglyok a Borsodi Vegyi Kombinátot építet-

ték. A tábor létszáma 1200–1300 főt tett ki. A kazinc-

barcikai tábort 1953. szeptember 13-án zárták be.  
 

A nemzetközi egyezményeket semmibe véve, (de 

minden bizonnyal az akkori magyar államvezetés be-

leegyezésével, vagy kérésére?) 6–8 éven keresztül 

jogalap nélkül szovjet hadifogságban tartott magyar 

állampolgárok mintegy 1200–1300 főnyi csoportját a 

hazatérés (helyesebben: hazaszállítás) után közvetle-

nül végrehajtott igen alapos „szűrést” követően 1951. 

október 6-tól 1953. szeptember végéig úgyszólván 

hermetikusan elzárva, az ÁVH a legszigorúbb őrizet 

mellett a kazincbarcikai Borsodi Vegyikombinát 

(BVK) építkezésén „kötött munkavállaló”-ként fog-

lalkoztatta. 

Az akkori legkorszerűbb „techniká”-val (többszö-

rös szöges-drótkerítés, nyomsáv, őrtornyok, géppus-

kafészkek, körvilágítás stb.) fölszerelt elhelyezési 

körletben és a munkaterületen kívül-belül egyaránt 

számos álló és mozgó fegyveres őr biztosította a min-

den tekintetben tökéletes fegyelmet. A kifelé sze-

mélytelenül és névtelenül kizárólag számokkal meg-

jelölve nyilvántartott „munkavállalókkal” az ÉM 32. 

Állami Építőipari Tröszt és a BVK tökéletesen meg-

félemlített néhány civil munkavezetője emberi kap-

csolatot nem mert teremteni. Ha pedig a mindenütt jól 

működő „B” hálózat (az ÁVH belföldi ügyekkel, kül-

földi elhárítással, határon túli hírszerzéssel, megfi-

gyeléssel foglalkozó csoportja – a szerk.) révén az 

ÁVH tudomására jutott, hogy valaki a tilalom elle-

nére a külvilággal (házastárs, testvér, rokon) felvette 

az érintkezést, a közvetítőt azonnal eltávolították az 

építkezésről, a táborlakó „jutalma” pedig több órás 

„kurtavas” lett, ami sokszor maradandó sérülést, nem 

egyszer teljes végtagi bénulást eredményezett. 

A lakókörletben az élet szinte megszólalásig azo-

nos módon zajlott a szovjet filmeken ábrázolt náci ha-

láltáborokban látottakkal. A helyváltoztatás kizárólag 

futólépésben történhetett, a roppant silány minőségű 

ebédet az évszaktól és időjárástól függetlenül, éveken 

keresztül az étkezési szünet alatt a konyha és az attól 

egy km-nyi távolságra levő munkahely között mene-

telve kellett elfogyasztani a napi munkaidő teljes ki-

használása érdekében. 

A heti „műszak” gyakran elérte a 60 órát is, attól 

függően, hogy a normakönyvek szerint naponta előre 

kiszámított és kimért 110%-os teljesítményt mennyi 

idő alatt sikerült a tábor egészének elérnie. A szolgá-

latmentes időben – éjjel és a szabadnapokon – szaka-

datlanul folytak a különlegesen kiképzett nyomozó-

specialisták által különleges módszerekkel foganato-

sított kihallgatások, jegyzőkönyvezések, vallatások. 

A legkisebb fegyelmezetlenséget kegyetlenül megto-

rolta a kezdetben ÁVH-s, később BV-s (Büntetés 

végrehajtás – a szerk.), a tábor felszámolása előtti 

időszakban pedig rendőr-egyenruhába bujtatott tiszti 

és legénységi állományú tábori őrszemélyzet. 

A foglyok kb. 35%-át tartalékos honvédtisztek – 

pap, tanár, tanító, orvos, mérnök, gazdász, egyetemi 

hallgató – tették ki, míg 65%-a az egykori m. kir. 

fegyveres testületek, a honvédség, csendőrség és 

rendőrség hivatásos, zömmel szakirányú képesítéssel 

rendelkező törzstiszti, részben legénységi állományú 

tagjaiból tevődött össze. 

A táborban a rendfokozat szerinti megoszlás hon-

védtól ezredesig terjedt. Életkort tekintve pedig a tá-

borlakók 1953-ban 30–70 évesek voltak. Az 1951–53 

között Kazincbarcikán baleset, könyörtelen bánás-

mód és az alacsony színvonalú eü. ellátás következté-

ben az elhunytak, valamint a nyomtalanul eltűntek 

száma 20–25 főre tehető. Kb. 8–10 fő súlyos testi sé-

rüléssel (bénán) hagyta el a tábort 1953-ban. 
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A „szabadulást” követően kb. 50 főt azonnal rend-

őri felügyelet alá helyeztek és ugyanannyira tehető 

azok száma, akiket kitiltottak Budapestről és több vi-

déki városból. Felbecsülni sem lehet azt az óriási 

anyagi és erkölcsi veszteséget, amit ezek az intézke-

dések jelentettek az érintetteknek. Sokan nem térhet-

tek így vissza állandó lakhelyükre és álláskeresés 

közben mindenütt gyanakvó tekintetekkel találkoz-

tak. Egyetemi végzettséggel is legfeljebb munkás-

szállásokon húzhatták meg magukat, éveken keresz-

tül állandó éjszakai műszakban a legnehezebb fizikai 

munkát végezték valamelyik vidéki vasöntödében 

vagy nagyberuházáson. Számosan még ilyen „egzisz-

tenciát” sem tudtak teremteni maguknak. Az egyik 

országos vállalat volt ÁVH-s igazgatója még 1960-

ban sem engedett alkalmazni Kazincbarcikát megjárt 

dolgozót. 

A családosok gyermekei kénytelenek voltak töme-

gestől elhagyni az országot, ha magasabb képesítést 

akartak szerezni, mert még gimnáziumba sem tudtak 

bejutni. 

A jogsértések betetőzéseképpen valamennyi hiva-

tásos és tartalékos tisztet – minden indoklás nélkül – 

egyszerű katonakönyv-cserével honvéddé fokozták le 

az illetékes kiegészítő parancsnokságokon. A kazinc-

barcikai foglyok hányatott sorsára jellemző, hogy az 

éberségre nevelt személyzeti vezetőnek, előadónak 

köszönhetően nem ritkán 15–20 munkahelyen fordul-

tak meg 2–3 idegen nyelv ismerete ellenére, diplomá-

val a zsebükben. 1972-ig útlevélről még álmodni sem 

mertek, hiszen még az ún. „szocialista tábor” orszá-

gaiba meghirdetett vállalati társaskirándulásra jelent-

kezettek névsorából is kihúzták őket. 

A pártállam utasításait szolgai módon végrehajtó 

vezető beosztású funkcionáriusok és bírók elvtelen 

összefonódása révén a munkaügyi vitákból keletke-

zett perekben – különösen vidéken – rendszeresen 

alul maradtak még a napnál világosabb esetekben is. 

Még 1972-ben is előfordult, hogy állambiztonsági 

okokra hivatkozva megtagadták a lakáshasználatba-

vételi engedély kiadását az egyik volt „horthysta tiszt-

től, aki ezek után az OTP kölcsönnel saját erejéből 

megépített társasházi lakásába való beköltözés he-

lyett, kénytelen volt albérletet keresni, illetve to-

vábbra is a munkásszálláson lakni. 

S ami igazán meglepő, még 1990 júniusában is 

1945-ből származó Miniszterelnöki rendeletre, illetve 

az arra épülő későbbi jogszabályokra hivatkozva ma-

rasztal el a bíróság olyan volt kazincbarcikai foglyo-

kat, akik azért nem tudtak a csendőrök igazolására lét-

rehozott bizottság előtt megjelenni, mert csak 1953-

ban engedték őket szabadon. 

A barcikai fogolytábor lakói a munkahelyeken 

érintkeztek a civil műszaki irányítókkal, mérnökökkel. 

Ezek között voltak olyanok, akik az ÁVH utasításainak 

megfelelően jártak el a foglyokkal szemben. Voltak, 

akik közömbösen viselkedtek, de akadtak olyanok is, 

akik emberségesen bántak a megalázott, agyongyötört 

emberekkel. Többen is hálával gondolnak Seres 

Györgyre, a munkák egykori építésvezetőjére. 

 

A tábor 1953 szeptember 16-án zárta be kapuit. Az 

utolsó két napon elbocsájtott 80 főből negyvennek ab-

ban a különös megtiszteltetésben volt része, hogy az 

utolsó pillanatban a „Fekete hadnagy” (állítólag Szűcs 

volt az egyik neve) kezébe nyomta a rendőri felügyelet 

alá helyezést tartalmazó határozatott. A kapun utolsó-

ként kilépő 40 sorstárs papírján a ref-re vonatkozó so-

rokon túlmenően még az is állt, hogy további intézke-

désig állandó lakosként nem telepedhet le a főváros-

ban, valamint az akkori ún. „szocialista város”-okban. 

Ez utóbbi csoportba kerültem én is, mint a tábor utolsó 

hadifogoly parancsnoka. Ezt a „magas” beosztást 

Csermák Árpád testálta rám tiltakozásom ellenére. A 

„búcsúbeszédet” Fekete hadnagy tartotta, a gumibottal 

való „barátságos” lapocka-veregetés közben e már-

ványba kívánkozó szavakat hallatván: „Ide figyeljetek, 

ti piszkos fasiszták! Olyan erős, de olyan erős a népi 

demokrácia, hogy már az ilyen disznókat is ki merjük 

engedni, mint ti vagytok. De vigyázzatok, hogy még 

egyszer a kezünk közé ne kerüljetek, mert nem lesz ir-

galom! Mars ki!” Kuriózumképpen ide kívánkozik, 

hogy Sztálin halálhírének elterjedése után nem sokkal, 

1953. ápr. 4-i díszünnepségen az ÁVH-s táborparancs-

nok (Kuksi) a következő rövid, de annál velősebb szó-

noklattal „lopta be” magát örökre a meggyötört hadi-

fogoly táborlakók szívébe: „Ti disznó fasiszták! Vegy-

étek tudomásul, olyan erős a népi demokrácia, hogy 

valamennyien itt döglötök meg!” 

 

A ref. alá helyezésemet és gyakorlatilag Pestről – 

az utolsó lakhelyemről – történt kitelepítésemet, kitil-

tásomat követően közel két hónapon keresztül sehol 

nem tudtam elhelyezkedni. Legalább tíz munkahelyen 

próbálkoztam, de mindenütt úgy irtóztak tőlem az „il-

letékesek”, mint ördög a tömjénfüsttől. Szüleim akkori 

lakóhelyén, Sóskúton – ott volt édesapám ált. iskolai 

igazgató – még traktorosnak sem vettek fel az állami 

gazdaságba. Mint páncélos kiképzésű aks.-nak többek 

között erre is meg lett volna a jogosítványom. 

November végén nagy nehezen „próbaidőre” fel-

vettek az IPVILL-hez betanított munkásnak. Egy igen 

jó szellemű brigáddal néhány hét múlva a Berentei 

Hőerőmű építkezésére kerültem „kiküldetés”-be.  

 

___________________________ 
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M I N I A T Ű R Ö K  
 

Emlékek, vidám történetek, legendák – iskoláról, tanárainkról, diákokról 
 

Felelés német órán, Vajk (Wáger) Atanáz tanár úrnál  
 

1940 június. Közeledik a IV. osztályos (a mai 8. o.) életünk befejezése, mely sokak életében sorsdöntő. Sokan 

katonai pályára készülnek, hadapródiskolákban szeretnének folytatni tanulmányaikat, mások szeretnék az évet ered-

ményesen, bukás nélkül befejezni. Ilyen Válent Gyuszi barátunk, aki németből is gyatrán áll, s a finisben sem tűnik 

ki tudásával. Vajk tanár úr felszólítja Gyuszit, s a memoritert szeretné hallani, de hiába. Mentő ötlete támad:  

– Gyula, mondok három magyar szót, te azonnal mondod a német jelentését, s ha mindhármat tudod, úgy 

átengedlek. 

Kezdődik a próba-tétel. Az első két szót némi kis súgás mellett, Gyuszi megmondja, Atanáz elfogadja. Jön 

a döntő harmadik. A tanár úr kérdése: 

– Mit jelent az ujj (a kézen)? 

Gyuszi nem tudja, minden oldalról súgnak, de csak halkan, nehogy a tanár úr hallja meg előbb. „der Finger“ 

suttogják a súgók, aztán Gyuszi győzedelmes arccal kivágja a szót: – Das Fing. 

Alea jacta est – Atanáz győzött, s Gyuszi édesapja ígéretére átengedték, ötödikbe nem jött velünk, átment 

a Keribe.                 (Wolsky Agenor) 
 
Válent Gyula(1920–2010) alsós korában – 1936/37–1939/40 tanévekben – volt a Szent Bernát gimnázium 

diákja. Az egri úszósport kimagasló alakja, összesen tizenkétszer nyert magyar bajnokságot 100 és 200 mé-
teres hátúszásban. Válent Gyula hatszor javított országos csúcsot, Európa-Bajnokságon egy ezüstöt nyert, 
míg főiskolai világbajnokságon három arany- és hét ezüstérmet gyűjtött. 100 méteres hátúszásban részt vett 
az 1948-as londoni olimpián. 

* * * 

Természetrajz dolgozat Varga Bennó tanár úrnál 
 

Felsős gimnazista korunkban történt, természetrajzból az emberi szervezetet tárgyaltuk. Varga Bennó tanár 

úr dolgozatot íratott velünk az emésztőszervek működéséről. Az enyém emlékeim szerint így szólt: 
 
Úgy gondolom, elindul három jóbarát az emésztőcsatorna rejtelmei felé, a szénhidrát, a fehérje és a zsír. 
A szájüregben kellemes találkozás történik a ptialin kisasszonnyal, aki mindjárt karon is ragadja a szénhidrátot, 

majd az erős savgőzös gyomorüregbe kerülnek, ahol főleg pepsin mester veszi kezelésbe a fehérjét és alig várják 
már hogy innen ki-szabaduljanak a patkó formájú alagútba. Itt már kellemes lúgos lágysággal simogatják őket a 
pank-reász gyermekei az amiláz, a tripszin és a lipáz. Igaz, az utóbbival együtt a zsír számára még az igen epés 
nagymama is jutott ... stb. 

 

Megtörtént a dolgozat értékelése – oda szól felém Bennó tanár úr: 

– No, Te is jó helyre küldted el randevúzni a barátaidat! 

Szerdahelyi Ferenc (később az egri városi kórház főorvosa) 

 

Forrás: Vidám Diáktörténetek az egri cisztercita gimnázium 1944-ben végzett növendékeitől az öregdiá-

kok elmondása alapján – 1999 (Összeállította Sági Lajosné Jolán)  

* * * 

 

Jóval korábbi időkből származik az alábbi „rendelkezés”, mely olvasható a gimnáziumi Évkönyvben, vagy 

ahogy akkor nevezték: AZ E GR I  NAG Y-G YM NAS IUM  I I I - IK  É VI  PROGRAMMJA AZ 185 2/3   TANÉ VRE  
 

Kivonat az 1852/3 tanévben az iskolához érkezett nevezetesebb Rendeletekből: 
 

April. 12. 507. sz. alatt kelt intézkedés szerint a’ széles karimájú alacson tetejű kalapok viselése eltiltatik. 

April. 23. 547. sz. a. k. int. nyomán az asztaltánczoltatási kísérlet, tapasztalt veszélyes következményeinél 

fogva a’ növendékek között eltiltatik. 

 

______________________________ 
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DIÁKTÁRSAINK KÖNYVEIRŐL 
 

2018. esztendő második felében tovább gyarapodott a az egri ciszterci gimnázium öregdiákjainak 

„virtuális” könyvtára.  

Örömmel mondhatjuk, hogy mindkét szerző Diákszövetségünk Választmányának tagja. 

 

 

Demeter László diáktársunknak újabb könyve 1956 őszén leszerelt 

12 katonatársának sorsát örökíti meg, kik az ország déli határától egy 

„szerzett” teherautóval kalandos úton hazafelé indulnak, ki Budapestre, 

ki Miskolcra, ki pedig Egerbe.  

Egyiküknek nincs otthon-maradása és ő a Fertő tavon túlra menekül.  

Hű képét kapunk a forradalom leverését követő gyászos napok ese-

ményeiről, elsősorban az Egerben történtekről.  

Aztán 30 év után újra találkozik a 12 „kiskatona” Eger mellett egy 

„panorámás szőlőben, a nagy diófa alatt” (talán a szerző otthonában?), 

beszámolnak sorsuk folyásáról, az olvasó pedig megismerheti ennek a 

nemzedéknek életútját.  

A könyvbe lapozva szinte egy ültőhelyünkben végigolvassuk: isme-

rős történet, a mi életünkről is szól.  

Demeter László: Túl a fertő tavon c. regénye Bp. 2018 – 120 o. 

A Püski Könyvesházban kapható: 1013 Budapest, Krisztina krt. 26. 

(ára: 1600 Ft) 

 

* * * 

 
 

Havas-Horváth István bár már nem lehetett ciszterci diák, de szívé-

vel lelkével kötődött a rendhez és templomához. A könyvet lapozva 

érezzük: Eger „szerelmese”, igazi lokálpatrióta. 

„Egy csodálatos sétára hívjuk az olvasót” – olvassuk az Előszóban. 

Gondolható, hogy hosszú évek szorgalmas egri „sétái” kellettek a könyv 

több mint 200 lapján látható gyönyörű képek, azon olvasható latin 

nyelvű felíratok összegyűjtésére. 

„A városközpontban levő Bazilikánál kezdünk, majd a Lyceumba 

látogatunk. Ezután a belváros kelet-nyugati tengelyeként húzódó Kos-

suth Lajos utcán megyünk végig. Sétánkat az észak-déli elhelyezke-

désű főutcán, a Széchenyi István utcán folytatjuk. Testi és lelki felüdü-

lést hoz a Dobó tér a Minorita templommal. Innen a zegzugos utcákon 

át a Servita templomot látogatjuk meg, nem felejtve az útba eső többi 

nevezetességet. A történelmi belváros után a külvárosban található la-

tin föliratokat mutatjuk meg.” – számolnak be a szerzők az Előszóban. 

A ciszterci diákok és a templomunk-közösségének tagjai is élvezettel 

vizsgálhatják a könyv 19 oldalán át Szent Bernát templomunk képeit, a 

rajtuk olvasható latin feliratokat, megismerhetik azok gondos fordítását.  

Megtalálhatjuk a könyvben gimnáziumban elhelyezett, az I. és a II. 

világháborúban elesett ciszterci diákok márványtábláinak képeit, hisz rajtuk a latin „Pro Patria” – „A hazáért” 

szöveg olvasható. Ebből is érzékelhetjük, milyen alapossággal, mint az érseki bevezető írja „hangya szorga-

lommal” gyűjtötték össze Eger latin feliratos emlékeit.  

Köszönet a társszerzőnek, Fehér Balázsnak is, aki a könyv csodálatos képeit készítette. 
 

A Latin nyelvű föliratok Egerben című könyv az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpontban vásá-

rolható meg. Ára 2500 Ft. 
 

–––––––––––––––––––––– 
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DIÁKSZÖVETSÉGÜNK HÍREI 
 

Az Egri Törvényszék októberben küldött Végzésével jóvá hagyta egyesületünknek a június 2-i Köz-

gyűlésünkön elfogadott Alapszabályát és új tisztikarát. Így már hivatalosan is van elnökünk, ill. üv. 

elnökünk valamint az új törvényeknek megfelelő Alapszabályunk. 

Alapszabályunkat – az impresszumban feltüntetett címre küldött kérésre – szívesen elküldjük ímé-

len, vagy papír-formában.  

 

Új tisztségviselőink –II. 
 

Előző számunkban bemutattuk újonnan választott tisztségviselőink több tagját, most folytatjuk a sort. 

 

Demeter László 

Népes családba születtem 1933-ban s a hét gyerek közül én a középső vol-

tam. Apám neves cukrászmester volt; tőle örököltem „Cuki” ragadványneve-

met. Egész életemet meghatározta, hogy ciszter diák lehettem dr. Ágoston Ju-

lián osztályában és az, hogy cserkész voltam. Már 15 évesen segédtiszt és a 

miskolci cserkész kerület Vezető Törzsének a tagja. Sajnos, 1948-ban a cserké-

szetet, majd a Ciszterci Rendet is feloszlatták, igy egy évig az állami Gárdonyi 

Géza gimnázium. majd két évig a Dobó István gimnázium tanulója lettem, 

olyan osztálytársakkal, mint Marczis Demeter és Kilián István. 

Mint nem javasolt, osztályidegen (cukrászda, cukorkagyártó üzem) évekig 

hányódtam, kínlódtam, mivel mindenáron filmrendező akartam lenni és minden 

munkahelyemet csak átmenetinek tekintettem. Több évtizednek kellett eltelni, 

míg rájöttem, hogy a szocializmusban én művész nem lehetek, csak önmagam 

teljes feladása árán. Munkahelyeimen mégis sok tapasztalatot, sőt elismerést is szerezhettem: voltam én újság-

író, évekig segédmunkás, dekoratőr, sport-vezető, bőrdíszműves, népművelő, mozigépész, reklámfőnök és 

színházi díszletfestő – hogy csak néhányat említsek... 

Feleségem segítségével sikeresen felneveltük két lányunkat, kiktől összesen öt, ma már felnőtt, diplomás 

unokánk lett, sőt már egy dédunokánk is van. Sok küzdelem, megaláztatás és el nem ismertség után mégis 

sikerült Egerben és máshol is olajfestményeimmel több, mint húsz kiállítást rendeznem, valamint ez ideig két 

verses kötetet és két regényt megírnom és megjelentetnem viszonylagos sikerrel. Több civil szervezetben még 

ma is aktívan tevékenykedem, mint például néhány irodalmi körben, a Ciszterci Diákszövetségben és a 212. 

sz. Bornemissza Gergely cserkészcsapatban, melynek parancsnokhelyettese vagyok. 

Választmányi tagként örömmel és lendületes munkával kívánok segíteni Diákszövetségünk nemes céljai-

nak megvalósításában. Ehhez többek között a 30 év alatti, iskolánkban végzett „öregdiákokat” szeretném be-

vonni Kovács Ottó tanár úr adminisztratív segítségével és részükre valamilyen fórumot, aktivitást biztosítani. 

Ez a terv – sikere esetén – nemcsak létszám emelkedést, de minőségi fejlődést is jelentene. 
 

* * * 

Veres Zoltán  

1932. május 13-án pénteken 13 órakor születtem Egerben. Családom nemze-

dékek óta iparos volt. Anyai nagyapám Egerben fertálymesteri tisztséget is viselt 

Édesapám, kinek családja Besenyőtelken élt, Egerben kapva munkát a városba 

költözött, ott ismerte meg édesanyámat. Édesapámék kilencen, édesanyámék ti-

zenegyen voltak testvérek. Rubovszky plébános úr javaslatára kispap-ösztöndí-

jasként kerültem az egri ciszterci gimnáziumba. Osztályfőnökeim voltak: Lékai 

Lajos, Kádár Antal ciszterci tanárok, majd az államosítás után – ekkor még a 

ciszterci gimnázium épületében voltunk – Lengyel Gábor. 1949-ben iskolánkat 

összevonták a Dobó gimnáziummal, itt végeztem a VIII. osztályt – ekkor Békési 

Pál volt az osztályfőnököm – és itt érettségiztem 1950-ben.  

Érettségi után az akkoriban indult miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen 

tanultam tovább és 1955-ben, mint gyártástechnológus gépészmérnök kaptam diplomát. Később a Budapesti 
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Műegyetemen két oklevelet is szereztem – mint anyagvizsgáló ill. radiológus szakmérnök. 2005-ben arany- 

2015-ben gyémánt oklevelet kaptam. 

1958-ban nősültem, két fiam született, és van négy unokám. A legkisebbik ebben a tanévben érettségizik 

a budai Szent Imre ciszterci gimnáziumban. 

Hosszabb ideig a csillebérci atomreaktorban dolgoztam, majd egy nagy építőipari cégnél, főleg az anyag-

vizsgálatok területén. Közreműködtem többek között a Gellérthegyi Víztároló építésén, az Erzsébet-híd önt-

vényeinek izotópos vizsgálatainál, valamint fém alapanyagú vezetékrendszerek kiváltására országos műanyag-

hálózatok bevezetésénél. Ennek technikájáról és roncsolásmentes vizsgálatáról könyvem is jelent meg. Kidol-

goztam a radioaktív irídium hazai gyártásának technológiáját és alkalmazási vizsgálatát. 

Sorsom úgy alakult, hogy a ’60–’70-es években családommal együtt Algériába kerültem, ahol végül is az 

Oránban akkoriban alakuló műegyetemen oktattam öt éven át. Kezdetben az egyetem épülete az egykori fran-

cia légiós-kaszárnya volt és az algériai 2. század katonái voltak az egyetem hallgatói. Idővel a dolgok rende-

ződtek. Néhány évvel később Algírban ill. Mostaganem-ben a gépészmérnöki egyetemen is tanszékvezetőként 

oktattam három éven át.  

A Ciszterci Diákszövetséggel először a Budai osztályon keresztül kerültem kapcsolatba, részt vettem a 

havonta szervezett klub-délutáni előadásokon, majd három éven át szervező titkári feladatokkal bíztak meg. 

Jelenleg is a Budai Osztály választmányának vagyok a tagja.  

Szívesen vállaltam az Egri Osztályban a választmányi tagságot, s remélem, hogy tapasztalataimmal segít-

hetem az osztály munkáját. 

* * * 

Bartha István 

1933. július 5-én születtem Egerben. Polgári családból származom, édesapám 

köztisztviselő volt édesanyám otthonunkat vezette, ahol négyen voltunk testvé-

rek. Elemibe a Líceum és az ún. „Halasegyetem” iskolájába jártam. A középis-

kolát 1943/44 tanévben kezdtem a ciszterci Szent Bernát gimnáziumban, ahol 

államosításig öt osztályt – dr. Ágoston Julián volt az osztályfőnököm –, majd az 

iskola államosítása után az állami Gárdonyi Géza gimnáziumban egy évet, az 

utolsó két osztályt pedig a Dobó gimnáziumban végeztem és 1951-ben érettsé-

giztem. 

Felsőfokú tanulmányaimat Debrecenben és Kaposváron végeztem levelező 

szakon, ahol mérnök-diplomát kaptam. 1953–55 években Mosonmagyaróváron 

töltöttem le a tényleges katonai szolgálatomat. 42 év munkában töltött esztendő 

után – voltam segédmunkás, dolgoztam a Nemzeti Bank-fiókban –, végül a Kereskedelmi Bank osztályveze-

tőjeként, 1993. év végén mentem nyugdíjba. 

1958-ban nősültem, két gyermekem, öt unokám és két dédunokám van. 

A Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának az alapítása óta vagyok tagja, folyamatosan részt vettem az 

elnökség munkájában, az utóbbi években, mint a Felügyelő Bizottság tagja, melyre a legutóbbi közgyűlésen is 

megválasztottak. 

* * * 
 

 

Halottak napjára az egri Fájdalmas Anya (Hat-

vani) temetőben a Ciszterciek sírhelyét Mohai 

Ádám, Papp Gergely fiatal öregdiákok hozták 

rendbe. Kovács Ottó elnök velük együtt és Csák 

György tanár úr, Csibi néni, és Csankné Elli részvé-

telével közösen gyújtottak mécsest és helyeztek ko-

szorút volt ciszterci tanáraink sírboltjára Diákszö-

vetségünk képviseletében.  

 

 

 

Kérjük a kedves diáktársainkat, olvasóinkat, hogy a mellékelt csekken a 2019. évi tag-
díjat, mely közgyűlésünkön megállapított 2000 Ft, szíveskedjenek befizetni. 
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hírek...hírek...hírek... 
 

•  ÓCSVÁR GÉZA RAJZTANÁR ÉS FESTŐMŰ-

VÉSZ festményeiből rendeznek kiállítást Egerben a Dohánygyár helyén 

2008 tavaszán megnyílt Agria Park (Eger, Törvényház u. 4. Galériájában  

Az ünnepélyes megnyitó 2019. január 21-én hétfőn 16:00 órakor 

lesz. műsor keretében. 

A kiállítás anyagát Vizy László festőművész Ócsvár tanár úr unoka-

öccse, műveinek összegyűjtője és gondozója állította össze, aki szeretet-

tel hívja a Diákszövetségünk tagjait – főleg az egrieket – volt tanáruk ké-

peinek kiállítására. 

 

 

Ócsvár Géza (1906–1987) Egerben a ciszterci Szent Bernát gimná-

zium tanára volt 1932 januárjától az 1948 júniusi államosításig, majd 

1948/49 tanévben még az iskola épületében működő Állami Gárdonyi 

Géza Gimnáziumban. A következő tanévben az iskolát az Dobó István 

Gimnáziummal vonták össze, s Ócsvár tanár úr is itt folytatta munkáját, 

a rajz oktatása mellett a biológiát is tanította 1959-ig, mikor családi kö-

rülményei úgy alakultak, hogy Budapestre költözött. 

A Dobó István Gimnáziumban emlékét márványtábla örökíti meg, 

melyet az itt végzett utolsó osztálya készíttetett.  

 

•  VÁRFI ISTVÁNTÓL, a megszűnt, de ma is létező Amerikai Ciszterci Diákok Egyesületének el-

nökétől kaptuk ezt a Dallasról szóló hírlevelet, melyet Lelóczky Gyula OCist atyától kapott:  
 
Kedves Pityu, 
Köszönöm, hogy Szentmisével emlékezel meg az elhunyt ciszterci tanárokról. Mióta saját kriptánk van, mint 

templomunk oldal-kápolnája, nem a temetőbe megyünk Halottak Napján, hanem a kriptában imádkozunk közös-
ségünk elhunyt tagjairól. Első halottunk Falubíró Győző volt, aki 1975-ben halt meg, a legutóbbi Chladek Meny-
hért, ő 2017-ben hunyt el, és kettőjük között húsznál több más, az örökkévalóságba költözött rendtárs. Most 29 
tagja van a dallasi közösségnek, de közülük már csak öt született Magyarországon, és ötünk közül is egy, Marton 
Bernát, Zircen él, segíteni az ottani nagyon megfogyatkozott közösséget. Nálunk a legidősebb Lackner Béda atya, 
91 éves, történész és még ma is kutatja a ciszterci rend középkori eredetét.  – Gyula atya 

 

•  AZ EGRI FEHÉR/FEKETE − elektronikusan a www.ciszterci-

ekegerben.hu honlapon érhető el. A honlap gondozója. dr. Kaibás Gábor 

Márk, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban 2001-ben érettségizett diák-

társunk, akinek köszönhetően újságunk 1994 óta megjelent valamennyi száma 

az interneten olvasható, illetve letölthető. 
 

 
 

•  BOLDOG BRENNER JÁNOS – hatvanegy évvel ezelőtt, 1957. 

deceber 14-ének éjszakáján mártírhalált szevedett ciszterci szerzetes – szobrát 

állították fel Budapesten a Villányi út és a Feneketlen tó közötti területen, a 

Szent Imre ciszterci templom közelében,  

A szobor leleplezése december 13-án volt. Az ünnepi eseményen beszédet 

mondott Székely János szombathelyi megyéspüspök és Brenner János testvére 

B. József nagyprépost.  

Elhangzottak dr. Kerekes Károly zirci apát és dr. Farkasfalvy Dénes v. dal-

lasi apát Brenner János emlékét idéző versei. 
A szobrot dr. Erdő Péter bíboros, prímás áldotta meg. 

A szobor Rieger Tibor szobrászművész alkotása.  

_______________________ 

http://www.ciszterciekegerben.hu/
http://www.ciszterciekegerben.hu/
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H A L O T T A I N K  
 

Ujfalussy Gusztáv Ottó OCist, a zirci ciszterciek nesztora, életének 95. évében 

2018. október 21-én elhunyt.  

1924. szeptember 6-án Bécsben született. Középiskolai tanulmányait a budai 

Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban végezte, 1942-ben lépett a Ciszterci Rendbe. 

1946-ban tett ünnepélyes örökfogadalmat tett. 1947. június 24-én áldozópappá 

szentelték. 1950 és1992 között a Székesfehérvári Egyházmegyében, mint káplán, 

később, mint plébános teljesített szolgálatot. 1992–1993 között az újraindult Zirci 

Ciszterci Apátság Egri Rendházának házfőnöke. 1993–1996 között plébános Bor-

zaváron, majd 1996–2009 a székesfehérvári Nagyboldogasszony ciszterci plébánián. 2009-től nyugállomány-

ban, illetve kisegítő lelkész volt ugyanitt. 

 

Tilless Béla festőművész diáktársunk 2018. október 24-én elhunyt. 

1932-ben született, 1943–48 között volt a Szent Bernát gimnázium diákja. A 

háború utáni évek a családja számára egyre súlyosabb megpróbáltatásokat jelentet-

tek, mint magántanuló érettségizett. Két évig munkaszolgálatos-katona, majd lesze-

relés után Budapesten fizikai munka mellett Szetiványi Lajos szakkörében ta-

nult.1959-ben Pécsett volt az első országos kiállítás, melyen részt vett, 1965-ben 

volt az első egyéni kiállítása Budapesten, majd ezt követte több 45, utolsó Budapes-

ten ez év októberében a Karinthy Szalonban. Köztéri munkái láthatók Budapesten, 

Miskolcon, Nyíregyházán, Hajdúszoboszlón, Szolnokon stb. Haláláig a budapesti 

Bartók Béla -úti műtermében dolgozott. Diákszövetségünk hűséges tagja volt, utol-

jára a júniusi egri közgyűlésünkkor találkoztunk. 

 

Dr. Renn Oszkár diáktársunk, Diákszövetségünk volt alelnöke 2018. november 

16-én elhunyt.  

1933-ban született, s mint IV-es gimnazista 1947/48 tanévben csak egy évet jár-

hatott a Szent Bernát Gimnáziumba, majd a Dobó István Gimnáziumban érettségi-

zett. Egyetemi tanulmányait 1952-ben Miskolcon a Nehézipari Műszaki Egyetemen 

kezdte, de az 56-os események következtében gépészmérnöki diplomáját csak a két-

éves börtönbüntetés letöltése után, munka mellett tanulva 1964-ben kaphatta meg. 

Később 1967-től Egerben, a VILATI-ban helyezkedett el. 1994–98 között Eger Ön-

kormányzatának volt képviselője, nagy szerepe volt abban, hogy a Ciszterci Rend 

visszakapta régi iskolánkat. Sokirányú érdeklődését mutatja, hogy több szépirodalmi igényű írása és öt kötete 

is megjelent. 
 

Emléküket megőrizzük 
 

 

Diáktársaink, akinek halálhíréről értesültünk: 

 

Dr. Renn Oszkár (érett. 1952) – Eger 

Mohi György (érett. 1944) – Budapest 

Bessenyei József (érett. 1953) – Budapest 

Tilless Béla (érett. 1951) − Budapest 

Sárdy Lóránt (érett. 1939) − Debrecen 

 
Requiescant in pace!  

 
________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

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

Nyilvántartásba véve 2.9.1/571/2004. szám alatt.  
 Felelős szerkesztő: Oláh Gyula 
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BÉRCZI BERNÁT ZIRCI APÁT  

BENEDIKÁLÁSI ÜNNEPE 
 

Szeptember 15-én, a Fájdalmas Szűzanya emléknapján tartották az új zirci apát benedikálását a zirci 

bazilikában. A szertartást Mauro Giuseppe Lepori generális apát végezte. A zirci ciszterci szerzetesközösség 

július 13-án választotta meg hat évre Bérczi László Bernát eddigi kormányzóperjelt a monostor apátjává. 

A mindenkori zirci apát egyben a Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának – a Zirci Apátság mellett a Dallasi 

Mi Asszonyunk és a kismarosi Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza apátságok– prézes apátja, így Bernát 

apát egyúttal ezt a szolgálatot is ellátja. 

 
 

Az ünnepi eseményen részt vettek a Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának elöljárói közül Peter Verhalen 

OCist dallasi apát és Horváth Olga kismarosi apátnő, továbbá Dékány Sixtus volt zirci apát, magyar és külföldi 

ciszterci testvérek, nővérek, a hazai szerzetesrendek képviselői, a Veszprémi és a Pécsi Egyházmegye 

papságának képviselői, valamint a ciszterci intézmények igazgatói, kollégái és diákjai. 

A benedikálás szertartása a szentmise áldozati részében, az evangélium után következett. Marton Bernát 

perjel és Szkaliczki Örs a generális apáthoz vezették és bemutatták a megválasztott új apátot. 

A liturgia központi része: a benedictio, vagyis a megáldó imádság, az ünnepélyes áldás. Mauro Giuseppe 

Lepori kiterjesztett karokkal áldotta meg az előtte térdelő új apátot.  

A generális apát elsőként Szent Benedek Reguláját adta át a megválasztott apátnak, kifejezve, hogy új 

címen kell a Regulát és általa az evangéliumot megélnie, s immár az ő feladata, hogy a monostorban 

gondoskodjék a Regula tanításának életre váltásáról. Ezután szolgálatának jelvényeit, a gyűrűt, a mitrát és a 

pásztorbotot adták át Bérczi Bernát apátnak.  
Forrás és Fotó: Zirci Ciszterci Apátság, Magyar Kurír 

 

Apátúr címere és jelmondata: 

… ut vitam habeant… Én azért jöttem, hogy életünk legyen… (Jn 10,10) 

 

Bérczi László Bernát atya az 1814-ben önállóvá lett Zirci apátság 12., eddigi 

legfiatalabb – élete 39. évében megválasztott – apátja.  
 

A zsoltáros ide illő szavaival kívánjuk:  
 

Domine, salvum fac patrem nostrum, Bernardum abbatem, 

et exaudi nos in die qua invocaverimus Te. 

Bérczi Bernát zirci apát és Mauro Giuseppe Lepori generális apát 
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