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Szeretettel köszöntöm az 1999/2000. tanév kezdetén 

egri tanárnőinket, tanárainkat és diákjainkat. 
Az egri gimnázium volt Magyarországon az első 

középiskolánk, ahol több mint kétszáz évvel ezelőtt 
kezdtek el a ciszterciek a tanítás nehéz, de áldásos 
munkáját. 

Bajai gimnáziumunkban, amelynek diákja voltam, az 
iskola udvarán nagy betűkkel tanított bennünket a 
jelmondat: Ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. Ez 
minden embernek a hívatása, aki tudja, hogy hogyan kell 
a dolgokat helyükre tenni. Erre hívatott egri iskolánk is. 

Miben áll a ciszterci iskola sajátossága? Én csak azt 
tudom mondani, hogy ezt ciszterci diákként hogyan éltem 
meg. Tanáraink az ifjúság és a tudományos igazság 
szolgálatában álltak. Szekfű Gyula, a nagy történész írta a 
két háború közötti időről, hogy budai gimnáziumunk „a 
szellemi nevelésnek ma elérhető maximumát teljesíti”. Ez 
a célunk, és ennek érdekében szerény eszközeinkkel 
mindent meg akarunk tenni. De nemcsak a „kiművelt 
emberfő” a célunk, hanem egy biztos alapokat adó 
nevelésére is gondunk van és lesz. 

Iskolánk légkörét a családiasság, a közösségi erő, a 
szeretet és a diák és tanár közötti közvetlenség 
jellemezték. Voltak iskolánkban szép számmal nem 
katolikus vagy nem keresztény tanulók is, de ezek 
megértő, biztató szeretetet és közvetlen kapcsolatot 
tapasztalták. Iskolánkat otthonunknak éreztük és 
szerettük, mert tanáraink tudták, hogy Isten gyermekei 
vagyunk és a jövő nagy ígéretének tartottak bennünket. 
Embert, egyéniséget akartak belőlünk faragni. 

Tanárainknak nagy hivatástudata volt, belső odaadásuk, 
bár már akkor is meggyengült a tanári hívatás társadalmi 
megbecsülése a nagyobb kereseti és érvényesülési 
lehetőséget nyújtó pályákkal szemben. Ezért tanáraink 
higgyenek hivatásukban, és diákjaink becsüljék meg 
tanáraikat. 

Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm egri iskolánk 
minden tagját, ennek az otthonosságnak és 
családiasságnak a megvalósítását kívánom a következő 
iskola évben és ezért imádkozom. 

Dr. Zakar Ferenc Polikárp 
         zirci apát 

 

A gimnázium igazgatójának tanévnyitója 
 

Elkezdődik az évezred utolsó tanéve. Ez történelmi 
pillanat, amely visszatekintésre, számvetésre is késztet. 
Iskolánkban közel 250 évvel ezelőtt kezdték meg 
keresztény szellemű tanítómunkájukat a ciszterciek. Az 
évszázadok viharaiban változtak az iskola fenntartói, 
változott az oktatás rendje, de egy dolog sohasem 
változott: a diáknak mindig tanulnia kellett. Olykor 
nagyon sokat kellett tanulnia. Így van ez ma is, és 
gondolom így lesz a jövő évezredben is. 

Sokan kérdezhetik és kérdezik is, hogy miben 
különbözik egy egyházi iskola az állami iskolától 
napjainkban, hiszen ott is tantárgyakat – matematikát, 
történelmet, fizikát – kell tanulni. A ciszterci atyák 
évszázados oktatómunkájuk során kijelölték számunkra 
az utat. Ezen az úton az oktatás nem csupán az 
ismeretközvetítést, az ismeretszerzést jelenti, sokkal 
inkább jelenti a nevelést, a képességek kialakítását. 
Fontosnak tartjuk tanulóink számára a küzdés, a 
helytállás és a kudarcok esetén az újrakezdés képességét. 

Tanulóinktól elvárjuk és megköveteljük a türelmet, a 
szelídséget és a tiszteletet szüleink, tanulótársaik és tanáraik 
iránt, a felelősségvállalást önmaguk, embertársaik és a 
teremtett világ iránt; egy szóval az élni tudás ismeretét is 
szeretnénk megtanítani. Mindez persze nem jelenti azt, hogy 
a beváltható szaktárgyi ismereteket kevésbé kell tudni 
tanulóinknak. Ezen a téren is elől kell járnotok.  

Tanulóink érettségi és felvételi eredménye alapján 
elmondható, hogy végzős tanulóink élen járnak: közel 70 
százalékukat veszik fel egyetemre, főiskolára. 

A középiskolában szerzett ismeret, értékrend döntő 
fontosságú és meghatározó az élet minden szakaszában. A 
legnehezebb feladatuk a végzős tanulóknak és a 
középiskolái tanulmányaikat most kezdő 9. évfolyamos 
diákoknak van. 

Kedves 12. évfolyamos tanulók! – Azt kérem és várom 
tőletek, hogy ebben az évben az eddigieknél is 
komolyabban és keményebben dogozzatok. A 2000. 
évben érettségi, és remélem, többeteknek felvételi vizsgát 
is kell tenni. Ezeknek a vizsgáknak az eredménye 
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meghatározza életpályátok első lépését. De sohasem 
feledjétek Eötvös József szavait: „Előre lépni csak az tud, 
aki egyik lábával a földön áll.” 

Kedves 9. évfolyamos diákok! – Tőletek türelmet és 
kitartást kérek. Türelmet azért, mert új környezetben új 
tanárokat, új tanítási módszereket kell megismernetek. Új 
követelményrendszerben kell teljesítenetek. Ez nem 
mindenki számára lesz könnyű. Adódhatnak nehézségek, 

kudarcok. Mindezek leküzdésében nagyon sok erőre és 
kitartásra lesz szükségetek. De meg kell tanulnotok 
küzdeni, mert ez az élet. 

Az 1999/2000. tanévben kívánok valamennyi tanuló és 
kollégánk számára eredményes, élményszerű és 
szeretetteljes munkát. 

Dr. Pisákné Balogh Éva 
igazgató 

 
••••••••• 

A Szent Bernát Gimnázium utóélete 
 

Beszélgetés Hölvényi György tanár úrral az átmeneti évről 
 
Júniusban volt az 1949-ben érettségizettek 50 éves 

találkozója. Ők végeztek elsőként a a Szent Bernát 
Gimnázium tiszavirág életű (később azután újra 
induló) utód-iskolájában, a Gárdonyi Gimnáziumban. 
Sokan, visszavetítve az elmúlt évtizedek tapasztalatait, 
úgy gondolják, hogy akkor egy csapásra minden 
gyökeresen megváltozott az iskolában. Az 1948/49-es 
tanév azonban egy átmeneti esztendő volt, és csak 
lassan (de könyörtelenül) (párt)államosodott a helyzet. 
Ezt erősíti meg az államosított iskola akkori ciszterci 
hittanárával folytatott beszélgetés is. Dr. Hölvényi 
György tanár úrral június 5-én az 50 éves találkozóra 
menve dr. Póta Béla diáktársam autójában 
folytattunk beszélgetést ezekről az időkről. 
 

A ciszterciek ebben az iskolaévben már nem 
taníthattak, de egy kicsit azért mégis ott maradtak az 
iskolában, Tanár úr volt az utóvéd. Hogyan került az egri 
iskolába? 

 
Annak a törvénynek vagy rendeletnek, amely az 

iskolák államosítására vonatkozott, volt egy olyan 
paragrafusa, melyben az állam fölajánlotta az egyházi 
iskolában működő minden civilnek, szerzetesnek, hogy 
taníthat tovább állami alkalmazottként. Mindszenty 
prímás elrendelte, hogy egyházi személy nem fogadhatja 
el ezt a felajánlott állást. Az iskolák egyházi 
alkalmazottainak az államosítás ellen egységesen 
tiltakozniuk is kellett. Az állam erre visszafelelt: aki az 
államosítás ellen tiltakozott, az nem taníthatott állami 
intézetben.  

Az államosított egyházi iskolákban a hittanórák ekkor 
még megmaradtak, ezért olyan tanárt kellett alkalmazni, 
aki nem tiltakozott az államosítás ellen, egyszerűen azért, 
mert akkor növendék volt, vagy olyan beosztásban volt. 

A Ciszterci Rendben lehetett találni néhány ilyen 
embert, akit mint hittantanárt alkalmazni lehetett. Én 
akkor Szentgotthárdon voltam, volt tanári oklevelem, így 
engem nyugodtan be lehetett az egri tanfelügyelőségen 
terjeszteni, mint új alkalmazottat. akinek nincs „priusza”. 
Ortutay miniszter aláírásával meg is kaptam az állami 
kinevezést. Érdekessége ennek, hogy internálásom után 
még hónapokig küldték a fizetést. 

Így kerültem Egerbe, ahol eddig nem sokat jártam. 
Cserkésztáborban voltunk ezen a vidéken 1944 nyarán. 

 
Olvastam az akkori (1948/49-es) sematizmusban, hogy 

a tanársága mellett kisegítő lelkész is volt. 
 
Annak érdekében, hogy a Rend megéljen, Czapik 

Gyula érsek nagylelkűségéből minden rendtárs, néhány 
idősebb (Rássy Paulin, Richter Mátyás) kivételével egy-
egy egri vagy Eger környéki plébánián vagy lelkészségen 
kapott kisegítő lelkészi beosztást. Így Vajk Atanáz 
maklári, dr. Révész Amadé Kisboldogasszony, Károly 
Asztrik lajosvárosi kisegítő lelkészek voltak. Én a 
Rozáliába (az Angolkisasszonyok szőleje melletti temető-
kápolnába) kaptam beosztást. Ide minden nap ½7-re 
kellett kijárnom. Ez egy szolgálati hely volt. Lakásom a 
Rendházban volt, hiszen én is az egri konvent tagja 
voltam.  

 
Milyen volt az indulás az iskolában? 
 
Amíg az állami kinevezést nem kaptam meg, nem 

taníthattam. Ez egy-két hétig tartott. Addig illegálisan 
Kalász Elek tartotta a hittan órákat.  

Gárdonyi Gimnáziumnak ekkor 4 osztálya volt. Az alsó 
osztályok – mint Általános Iskola – nem tartoztak hozzá. 
Ennek megfelelően kis tanári kara volt. A 
beilleszkedéssel semmi gondom nem volt. Egyrészt ott 
voltak a régi tanárok (Ócsvár Géza, Rédey Rezsö, Habis 
György, Mikó Sándor), másrészt az új tanárok is 
tisztességes pedagógusok voltak. Egy-két kollégára 
emlékezve: Lengyel Gábor derék ceglédi családból jött , 
Juhász református, a mai szóval élve ökumenikus 
gondolkodású ember volt. Természetrajztanár, Sík Sándor 
nagy tisztelője. Csanád Vilmos és felesége Sugár Edit 
mindketten igen rendes emberek. Kivétel talán a 
főideológus Radics Jolán volt.  

Ebben a 4 osztályban voltak óráim, de tekintve, hogy a 
kötelező óraszámot ki kellett tölteni, más helyen is 
tanítottam. A kinevezésem a Gárdonyiba szólt, a többi 
helyen mint óraadó tanár tanítottam. (a volt Polgáriban, a 
Süketnéma Intézetben, és az Ipariskolában, ahogy akkor a 
diákok Egerben mondták a „Halasi-egyetemen”. 
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Milyen volt az élet az iskolában? 
 

Hogy érzékeltessem, az iskolában milyen átmeneti világ 
volt ekkor, a „Polgáriban” – ahol óraadóként tanítottam – 
amikor tanári konferencia volt, az igazgató engem a 
hittantanárt kért meg, hogy több osztályt összevonva 
helyettesítsek. Annyira nem volt bizalmatlan. 

Évközben kiderült, hogy Csanád igazgató teljesen lojális a 
gyerekek a régi tanárok iránt, s végső soron a Ciszterci Rend 
iránt is. (A közös épülettel kapcsolatban ekkor állandóan 
adódtak különféle ügyek. Semmiféle konfliktusról nem 
lehetett beszélni.)  

Egyik iskolából sem őrzök kellemetlen emlékeket. 
Természetesen otthon a ciszterci diákok között éreztem 
magam. Hűségükben tavalyi tanáraik jutalmát láttam. 
Munkájuk eredményes volt. Jó pár tanítványom bizalmát, 
őszinteségét és segítőkészségét legértékesebb emlékeim 
között őrzöm. 

Egy probléma volt, melyet elsősorban a diákok észleltek: 
Radics Jolán magatartása. Őt ideológiai nevelés céljából 
helyezték az iskolába, mint párttagot. A diákok azonban erős 
ellenállást tanúsítottak vele szemben. A tantestületben ő igen 
csendes volt. A beiskolázási ügyek tárgyalásakor, és az 
osztályozó értekezleteken volt érezhető a hatása. Emlékszem 
egy szereplésére az osztályozó értekezleten: Oláh Sándorról 
volt szó. Az érdemi értékelés helyett neki az a megjegyzése 
volt: „Sajnos kulák”  

A gimnáziumban volt lelkigyakorlat, melyet a később 
nyugaton ismert Merle Tamás domonkos szerzetes tartott. A 
lelkigyakorlat vezetőnél az igazgató tisztelgő látogatást tett. 

A ballagást is hagyományosan szervezték – azt hiszem 
Kékesy Tibi volt a főszervező – a templomban fejezték be 
énekkel, imával. 

Egyébként minden osztályban volt 3–4 diák, aki erősen 
kokettált a baloldali eszmékkel.  

 

A cserkészetről ill. az akkori utóéletéről szeretnék 
kérdezni. Volt egy kedves írása Renn Oszkárnak, melyet a 

mi újságunkban is olvashattunk a táborozásról, melynek 
tanár úr volt a parancsnoka. 

 

Akkor már nem volt cserkészet, hanem a táborozás 
adott lehetőséget e szellemiség életben tartására. Habár ez 
mást jelentett, mint a cserkészet. Szellemi, lelki, 
legkevésbé sport jellege volt. Érdekes Egerben az ilyen 
típusú táborozásban a lányok jártak az élen.  

Utoljára 1949-ben volt erre lehetőség. Az egész évi 
tapasztalat alapján szerveztük be a diákokat. Hogy 
hányan voltak, már nem emlékszem. Az iskola három 
osztályából jöttek. Az iskola is tudomásul vette ezt és 
Lengyel Gábor tanár – mintegy képviselve az iskolát – ki 
is jött egy pár napra hozzánk. 

 

A következő tanévben már megváltozott a helyzet. A 
hatalom egyre jobban kiterjesztette befolyását. Hogyan 
alakult a további sorsa? 

 

1949 szeptemberében összevonták az iskolát a 
Dobóval, ahova mint hittantanár kerültem át. Ez már 
egészen más világ volt: a tanári kar, a diákok. Ebben a 
tanévben kezdődött az igazi fordulat. Egerbe helyezték a 
Pedagógiai Főiskolát többek között azzal a céllal is, hogy 
az ideológiai átállást elősegítse. 

Végül is 1950. április 14-én este felé a rendházban a 
portás kopogtatott, jött az ÁVO-sokkal. Kihallgatás 
nélkül Kistarcsára internáltak.  

 
Köszönjük Tanár úr visszaemlékező szavait, mely 

kiegészítette ill. kiigazította a bennünk élő képet 
államosítás utáni  iskolánkról.  

Diákjai ma is szeretettel ápolják Önnel a 
kapcsolatot, hiszen személyében a ciszterci szellemiség 
jelenlétét érezhették az akkori, erőszakkal változó 
világban  
 

Az interjút Oláh Gyula készítette. 

 
••••••••• 

Államosítás után két évvel is tanítottak a ciszterciek 
 
Az iskolák államosítása előtt a Ciszterci Rend egri 

Szent Bernát gimnáziumában az 1947/48 tanév volt az 
utolsó. Mi ekkor végeztük el a hatodik gimnáziumot. 
Ebben a tanévben végzetteket érettségiztették utoljára a 
ciszterci tanárok. – Talán mégsem? 

Czapik Gyula akkori érsek atya szerette volna, ha 
legalább a papnak készülő gimnazisták továbbra is 
egyházi szellemű iskolában tanulhassanak. A hetedik 
gimnáziumot a Gárdonyi gimnáziumban végeztük. Az 
1949/50-es tanévre, amikor mi nyolcadikosok voltunk, az 
Érseki Szent József internátusban egyházi iskolát 
létesített az érsek úr. A gimnázium V–VIII osztályának 
tananyagát tanították a volt ciszterci és piarista 
gimnázium tanárai négy évfolyamon a gimnáziumi 
tankönyvekből.  

Igazgatónk dr. Hegyi Kapisztrán volt. Tanáraink: 
hittan: Bakky János egri egyházmegyés hitoktató, 
magyar: dr. Gulyás István piarista, latin-német: Vajk 

Atanáz, matematika-fizika: Kádár Antal, történelem: 
Hervay Levente, gazdaságtan: dr. Hegyi Kapisztrán, 
egészségtan: dr. Mészáros Ervin. 

Az osztálytermek a Foglárban voltak, szűkös 
körülmények között. A mi osztálytermünk a Foglár 
igazgatójának, Rakolczai kanonok úrnak az előszobája 
volt. Hozzánk járt két évfolyamtársunk a Barátoktól, így 
nyolcadikosak 12-en voltunk. 1950 márciusában 
államosították a Szent József internátust Ekkor a 
Papnevelő intézetbe költöztünk át, ahol még szűkebb 
körülmények közé kerültünk. A mi osztálytermünk a 
könyvtárban volt. De folyamatos volt a tanítás és a 
tanulás. 

Év végén, az utolsó óra után Kapisztrán igazgató úr 
vezetésével átvonultunk a kápolnába és elénekeltük: Te 
vagy földi éltünk vezércsillaga… Ez volt a ballagásunk. 
A mostoha körülmények ellenére nagyon jól éreztük 
magunkat ebben az „iskolában”, mert régi kedves 
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tanáraink tanítottak. A hetedik gimnázium a Gárdonyiban 
sokszor már megalázó volt számunkra: sok olyat kellett 
tanulni, amiről tudtuk, hogy nem igaz. Sokszor kellett 
kivonulni gyűlésekre, tapsolni kellett azoknak, akik 
bennünket el akartak taposni. – Most mindezektől 
mentesek voltunk, tanáraink az igazat tanították. Bár 
félelem között, de egészen tanulmányainknak éltünk 

A ,,ballagás” utáni napokban volt az érettségi írásbeli, 
majd június 6-án és 7-én dr. Vécsi László volt 
jogakadémiai tanár elnöklete alatt a szóbeli érettségi. A 
vizsgán látogatást tett Czapik érsek úr is. Az első évben 
12-en tettünk sikeres érettségit. 

Bár ez az iskola a Szeminárium zárt épületében volt, 
mégis sok probléma adódott. Az államhatóság azt 
mondta, hogy Magyarországon az iskolákat 
államosították, így egyházi iskola nem létezhet! Ezért 
többször is kellett változtatni az iskola nevén. Végül is: 

,,Cursus ad Sacram Theologicam” – Előkészítő 
tanfolyam a szent teológiára – nevű intézményben 
érettségiztünk. Utánunk még egy osztály érettségizett 
hasonló körülmények között. 

Természetesen államilag ez nem volt érvényes 
érettségi. Bizonyítványt sem tudtak adni tanáraink. De 
mi, akik teológiára készültünk, az itt tett érettségivel 
felvételt nyertünk a Hittudományi Főiskolára.  

Későbbi életünkben az állami hatóságok, a katonaság 
még a teológiára is azt mondták: az nem iskola. Így 
iskolai végzettségnek hét gimnáziumot írtak. Ez 
bennünket nem zavart. Érettséginket csak a 
rendszerváltozás után érvényesítették. Mi addig is 
,,érett”-nek éreztük magunkat, és hálával gondoltunk 
ciszterci tanárainkra, akik abban a viharos történelmi 
időkben is kiváló nevelőként tanítottak bennünket. 

 (Pásztor [Uhl] Károly) 
••••••••• 

 

Hommage à dr. Révész Amadé 
 

 
Egy különös postai levelezőlapot tartok kezemben – 

képes felén négysoros kotta; tempójelzés: Lassú csárdás. 
A lap legalján apró betűs sor: Copyright 1938 by dr. 
Révész Amadé Székesfehérvár, Nádor-u.10. Előjegyzés  
,,1 bé” – f dó… Máris szolmizálom. – Nem rossz! – 
Lássuk csak szöveggel: 
 Kiszáradt a legelő gémes kútja 

Kiszáradt a gégém is, más nem tudja, (hogy) 
Mindig borra szomjazom, 
Kiinnám én a Tiszát, a Dunát is, 
Hogyha vizük borrá lesz, iszom már is. 

Ez egész jó kis nóta! Olvasom az alcímet: Korhely 
nóta. 

Emlékezetemben lassan kirajzolódik egy kedves régi 
kép, örökké mosolygó kerekded arc átlagosnál erősebb 
szemüveggel, egy rakoncátlan kefefrizura: – ,,Monsieur 
Tanár Úr” – ahogyan mi diákok neveztük egymás között. 
Óraközi szünetekben gyakran körülvettük, s Ő megadóan, 
kedves szellemességgel válaszolgatott okos vagy idétlen 
kérdéseinkre. – Zene… igen! – a zenéről gyakran esett 
szó, de ,,hobbija”, a nótaszerzés mindig titok maradt 
előttem egészen a közelmúltig… 
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Budapesten rendszeresen összejárunk mi, egykori egri 
ciszterci diákok és kellemes délután, jó egri bor mellett 
vetődött fel: ,,Ne hagyjuk a régi értékeinket veszni.” 
Valaki fél periódusnyi emlékfoszlányt próbált felidézni a 
múlt ködéből, egy másik a hiányzó részeket igyekezett 
pótolni, s hangulatában kezdett kialakulni a ,,torzó”, ami 
éppen elég volt arra, hogy felkeltse érdeklődésünket 
hajdani drága tanárunknak munkássága iránt. 

Jó, de hát hol? Kinél vannak ezek a nóták…? – Talán 
vitéz Botár Eleknél? – Telefonáltam Ürömre s tőle tudtam 
meg, hogy dr. Csank István – akivel kellemesen 
összebarátkoztunk az egri foglaristák találkozóján – lesz a 
nyomravezető. Postafordultával egy kisebb csomagot 
kaptam tőle, benne szép számmal fénymásolt kottákkal. 
A soron következő összejövetelünkön már kész tervvel 
álltam elő. Adódott egy fellépési lehetőségem, ahol nem 
kötötték témakörhöz a műsoromat. Elkezdtük hát a 
szervezést. 

Dr. Sturm József orvos diáktársunk, aki Egerben Szalay 
Lajosnál (főszékesegyházi karnagy, orgonaművész) 
tanult, ma is kiválóan játszik zongorán. Dr. Zombori Pál 
gimnáziumunk zenekarában elsőhegedűsként 
tevékenykedett, bármikor képes teljesen ismeretlen nótát 
lekísérni. Dr. Pataky Árpád ügyvéd, aki ugyanezen 
zenekarban brácsázott, ma ismert nótaszerző, a régi 
Szabadság Szálló éttermében gyakorta hangzanak el 
szerzeményei. Összeállt a kamarazenekar, kezdődtek a 
próbák. Ezeken hangfelvételeket is csináltunk, és 
visszahallgatva egyre jobban megerősödött bennünk, 
hogy a számok sikert aratnak. 

A koncertre szép számú publikum jött össze. 
Bevezetőként elmondtam kik vagyunk és hogy az itt 
elhangzó nóták szerzője hajdani tanárunk. 

 
 Ha az égre gyalog ösvény vezetne… 

Kiszáradt a legelő gémeskútja… 
Ha felöntött valaki a garatra… 

Beborult a fényes égbolt… 
Szép sikerünk volt. Ismételtünk! Tanúink voltak a szép 
számmal megjelent diáktársak és az elfogulatlan 
közönség. 
 

Révész tanár úr termékeny nótaszerző volt, néhány, 
birtokomban levő nótájának kezdő sora: 

 
 Üsd a vasat amíg forró 

Akármilyen részeg vagyok 
Duplán fog a bagi csárdás krétája 
Odalenn a falu végén lakik a babám 
Eltörött a juhászbotom 
Szomorúan hulldogál a fájó könnyem 

 Valamikor te voltál a szívem minden álma 
Fehérváron de magas a kaszárnya 
Madárdalos tavasz esete találkoztam véle 
A rózsámnak virágos az ablaka 
Nádfedeles kiskunyhóban a Balaton partján 

 
1943-ban megjelent Magyar Muzsikaszó című 

gyűjteményes kiadásban zongorakísérettel ellátva: 
Szoktak-e kacagni erre tifelétek? – szomorú, hazafias 
székely dal.  

Érdekességként említem, hogy a felsorolt nóták 
szövegét többségében Tassy László igen népszerű és 
sikeres szövegíró, egri ciszterci diák írta. 

 
2000-ben Pásztón Ciszterci világtalálkozó készül. 

(Remélem , nem vagyok ,,hír-kiszivárogtató”) Ott nagyon 
szeretnénk olyan kompozíciókat bemutatni (zenemű, dal, 
egyházi mű stb.), melyeknek szerzői kötődnek 
valamilyen módon ehhez a ,,Nagy Családhoz”. Remélem 
a Jóisten segítségével mindnyájan ott leszünk. 

 
     Bordás György hajdani egri ciszterci diák,  
     a Magyar Állami Operaház magánénekese

••••••••• 

Találkozóink 1999-ban 
 

60 évesek – (1931–1939) – érettségi találkozójáról dr. Székely Tamás számol be. 
Az esős Medárd-időszak ellenére 1999. június 19-én napfényes reggelen futott be a vonat az egri pályaudvarra. Az 

ország különböző részeiből több ,,idős” diákot hozott, akik 60 éve a Ciszterci Rend egri Szent Bernát Gimnáziumában 
Wágner (Vajk) Atanáz osztályfőnök úr vezetésével érettségiztek.  

Az osztály diákjai a háború viszontagságai után, az akkor uralkodó „klerikális-ellenes hullám” ellenére is kapcsolatot 
tartottak egymással és a még akkor élő tanáraikkal. Háromhavonta jöttek össze Budapesten, közös vacsorákon beszélték 
meg gondjaikat, örömeiket és ötévenként az Egerben rendezett találkozókat is szervezték. A fiatalság lendületéből 
fakadóan akkor még kiterjedt találkozói ünneplésekre jutott erő, energia, két napos együttléttel, díszes meghívóval. A 
régi ,,nagy csapat” a 60 éves találkozó idejére azonban már kis csapattá zsugorodott, a fiatalos lendület lankadt s a 60 
érettségizett diákból már csak 9-en jelenhettek meg. 5-en betegségük vagy egyéb ok miatt nem jöhettek, s 2-ről nem 
tudtunk megbízható adatot szerezni. De néhány, közben elhunyt osztálytársunk özvegye – jelenlétével megtisztelte 
összejövetelünket, bizonyítván az összetartozást, (dr. Gedeon Józsefné, dr. Nagy Józsefné, dr. Szabó Endréné) s részt 
vett ünnepségünkön Zelenák (Záray) György is feleségével, bár ő nem velünk érettségizett, de továbbra is tartotta a 
kapcsolatot az osztálytársakkal. 

Szokásnak megfelelően részt vettünk a 10 órás szentmisén, melynek bensőséges hangulatát jelentősen emelte dr. 
Valentin Kálmán osztálytársunk által szerzett csodálatosan szép Ave Maria, Hudik Margit művész-tanárnő magas 
színvonalú interpretálásában, a szerző orgonakísérete mellett. Találóan jegyezte meg a szentmisét bemutató Nagy 
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Mózes atya, hogy a zeneirodalomban az eddig közismert két Ave Maria (Gounoud, Schubert); azokhoz méltó, új értékes 
éneket hallhattunk. 

Szentmise után egyik osztályteremben rövid megemlékezést tartottunk, aminek hangulatát emelte a megtalált és Tóth 
Kamill diáktársunk segítségével újra keretezett érettségi tabló, melyen nemcsak magunkat fedezhettük fel, hanem a 
régen és újabban eltávozott kedves osztálytársaink és tanáraink akkori fiatal, mosolygós képét is. A kedves és 
tiszteletreméltó Atanázra visszaemlékezve örökké megmaradt annak a pillanatnak a hangulata, mikor a 80-as évek 
elején négyen (Mezey, Molnár, Székely, Tárkányi) váratlanul meglátogattuk a jászberényi plébánián; a hivatalban 
éppen az anyakönyvet körmölgette, mikor az ajtóban megjelentünk. Fejét felemelve látott meg minket, s a karját kitárva 
szólt felénk: ,,Drága fiaim!” És e két, szeretettel kiejtett szóban benne volt az a ciszterci lelkiség, amivel neveltek 
minket. Ami erőt adott a 60 érettségizettek zömének, hogy magyarként, keresztényként s a Szent Bernát-i szellemiség 
szerint éljék le életüket. 

Az osztálybeli megemlékezés után felkerestük és megkoszorúztuk a temetőben a ,,ciszterciek sírját” és jelképesen 
egyik osztálytársunk sírját. Ezt követően kényelmesen leballagtunk egyik Eger patak-parti kis vendéglőbe, ahol közös 
ebédünket jó egri borral öntözgetve elfogyasztottuk. Beszélgetve megállapodtunk, hogy korunkra tekintettel már nem 5 
évenként, hanem gyakrabban kell találkoznunk. 

Az időjárás kegyesnek bizonyult hozzánk, mert ebéd-idő alatt esett jégeső és erős szélfúvás borzolta fel a várost, de 
utána ismét kiderült és optimistává tett bennünket az újabb találkozás remélésében. 

A 60 érettségizettből megjelentek: Godó Vidor (Miskolc), Komár László (Ózd), Sárdy Lóránt és felesége (Debrecen), 
dr. Somorjai István (Miskolc), dr. Székely Tamás és felesége (Budapest), Tárkányi László (Budapest), Tegze Gábor és 
felesége, fia és unokája (Székesfehérvár), Tömösváry Gusztáv (Regensburg, Németország), dr. Valentin Kálmán (Eger). 
Tudunk a következőkről: Kiss László (Eger), Szabary László (Nyíregyháza), Szilárdy Sándor (Bánréve), Szuchy Róbert 
(Miskolc), dr. Várhelyi Zoltán (Miskolc), Szem elől vesztettük Balogh Ádámot és László Bélát. Tanáraink közül már 
csak a ,,civil” dr. Divinyi Mihály él Budapesten, akit levélben köszöntöttünk. 

Az érettségi találkozókat és a budapesti vacsorákat rendező ,,hármasból” (Molnár- Székely-Tárkányi) idén vesztettük 
el legaktívabb tagunkat dr. Molnár Istvánt, a ,,Tiszi”-t, akinek precíz és lelkes munkásságát ma is hálával értékeljük és 
aktivitását fájdalommal hiányoltuk. 

A találkozó befejezése után mindegyikünk hazautazott az újabb találkozás lehetőségének reményével. A ,,fiúk” a 
zötykölő vonaton pihenték ki az örömteli találkozó fáradalmait és mindnyájan bízunk a szép élmények 
megmaradásában.            (Dr. Székely Tamás). 

 
57 évesek – (1934–1942) – Tobákos Kilit tanár úr osztálya 1999. május 9-én de. 11-kor tartotta meg érettségi 

találkozóját Budapesten a Bartók Béla úti Szent Imre Kápolnában. A szentmisét ezúttal is dr. Kerekes Károly ny. zirci 
apát úr celebrálta. Hagyományunk szerint elhunyt tanáraink és diáktársaink emlékére az oltár előtt 27 szál gyertyát 
gyújtottunk meg. Apát úr megemlékezett néhai tanárainkról és osztálytársainkról. Beszámolt továbbá a Ciszterci Rend 
és oktatás örvendetes erősödéséről 

Mise után felkerestük a Griff éttermet, ahol rövid üdvözlés és étkezés közben kötetlen beszélgetésben felidéztük 
ifjúságunkat. 

Később a társaság nagy része átsétált Nagy Ivánék lakásába, hogy további jó hangulatban borozgatás közben 
folytassuk a beszélgetést. Elhatároztuk, hogy a kis részvételi arányra tekintettel az évenkénti találkozó helyett, inkább 
kötetlen, baráti összejöveteleket rendezünk, és reménykedve várjuk a 2002-ben esedékes 60 éves egri találkozót. 

A találkozón megjelentek: dr. Kerekes Károly apátúr, kedves tanárunk özvegye Ócsvár Gézáné Elvike. 
Gyengélkedése miatt levélben küldte üdvözletét egyetlen élő tanárunk Rédey Rezső és kedves felesége. Osztálytársak: 
Farkas Endre (Budapest), dr. Kaposi Pál (Budapest), dr. Kerekes Lajos (Eger), Molnár Tamás és felesége Márti 
(Budapest), Nyizsnyánszky Tibor és felesége Gabika (Miskolc), Szalóczi György (Eger), Wolszky László és felesége 
Anikó (Budapest). Ott voltak eltávozott osztálytársaink feleségei: dr. Detky Barnáné Edit, Érsek Dénesné, dr. Nagy 
Ivánné Cini és leánya Györgyike – mint főszervezők –, Szikora Mihályné Otti, Wahlner Aladárné Irénke. 

(Wolszky László) 
 

55 évesek – (1936–1944) – Falubíró Győző osztálya 1999. június 18-án találkozott Egerben. 10 óra előtt 
gyülekeztünk az éppen állványozás alatt levő Szent Bernát templomunk előtt, majd a templomban dr. Kovács Endre 
püspök úr, diákszövetségünk elnöke igen kedves szavakkal köszöntötte a jubiláló osztályt. A szentmisét dr. Ritter 
Márton vezetésével Forenszky József és Földes Menyhért aranymisés osztálytársaink celebrálták. Mindhárman ez év 
elején  − január 30-án ünnepelték pappászentelésük 50 éves jubileumát. Nagy figyelemmel hallgattuk Ritter Marcinak a 
homíliáját, visszaemlékezve az 55 évvel ezelőtti háború kényszeríttette korai évzárásra, s az 50 évvel ezelőtti 
papszentelésükre. Forenszki Jóska osztálytársunk a szentmise könyörgésében emlékezett meghalt tanárainkra és 
osztálytársainkra.  

Mise után az iskolánkba mentünk, ahol az érettségik miatt nem a szokásos helyen, hanem a volt I. emeleti kápolnából 
kialakított osztálytermében kezdõdött hosszabb beszélgetés. Jó páran nem tudtak el jönni a találkozóra, de levélben ill. 
telefonon jelentkeztek. Meghallgattuk az üzeneteket. Így kaptunk hírt Dobrányi László, Erényi Tibor, Juhász Tibor, 
Kékesi György, Sávoly Miklós osztálytársainkról. Németi Viktor telefonon a találkozó reggelén jelezte, hogy a nagy 
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esőzés miatt nem tudott elindulni. Mindenki beszámolt életéről, ki egy, ki negyven évéről. Szívesen hallgattuk meg egy-
két osztálytársunk hosszabb beszámolóját, nemcsak életükről, hanem a mai élet problémáiról. Minden résztvevő, majd a 
távollevők is kézhez kapták Sági Lajos feleségének, Jolikának nagy gonddal, sok munkával szerkesztett vaskos füzetét 
,,Vidám Diák-történetek az egri cisztercita gimnázium 1944-ben végzett növendékeitől az öregdiákok elmondása 
alapján” címmel. Wolsky Agenor –a kötet legtöbb írásának szerzője – meleg szavakkal köszönte meg Jolika önzetlen, 
sok kedves emléket ilyen szép formában rögzítő munkáját. A közös ebédet a Domus vendéglõben fogyasztottuk el. 
Abban a reményben búcsúztunk egymástól, hogy a jövőre újból láthatjuk egymást. Az ebédet követően a még Egerben 
maradó osztálytársak  – a korábbi évek hagyományokat követve – Szerdahelyi Feri és felesége Nóra kedves invitálására 
a lakásukra mentek további, késő estig tartó jóízű beszélgetésre. 

A találkozó résztvevõi: Balla János (Nagytálya), Földes Menyhért (Eger), Forenszky József (Hort), Fügedi István 
(Budapest), dr. Grenda Andor és felesége (Miskolc), Horváth Lajos (Jászapáti), Intze István (Budapest), Kakuk 
Jenő(Eger), Lieszkovszky Gyula (Budapest), Mohi György és felesége (Tatabánya-Budapest), Oláh Gyula és felesége 
(Budapest), dr. Papp János és felesége (Budapest), dr. Ritter Márton (Lauda-Königshofen, Németország), Sági Lajos és 
felesége (München-Zánka), dr. Sávoly Titusz (Szigetszentmiklós), Szemerédi Dénes (Tatabánya), dr. Szerdahelyi 
Ferenc és felesége (Eger), dr. Tóth Ferenc és felesége (Eger), dr. Turcsányi Tibor (Budapest) és nagy örömünkre 
Wolsky Agenor és felesége.                 (O. Gy.) 
 

52 évesek – (1939–1947) – Vajk Atanáz osztálya 1999. június 26–27-én ismét összejött, nem csupán az érettségi 
52. évfordulója alkalmából. Megemlékeztünk arról is, hogy az idén 60 éve, hogy beléptünk a Ciszterci Rend egri Szent 
Bernát Gimnáziumának kapuján, hogy megkezdjük itteni tanulmányainkat. Várakozáson felül sokan gyűltünk össze: 
családtagokkal (feleség, gyerekek, sőt egy unoka) együtt 41-en. 26-án, szombaton este a szépasszonyvölgyi 
műemlékpincében vacsoráztunk, utána tábortűz mellett énekeltünk népdalokat, régi cserkész- és diáknótákat. 

Vasárnap reggel misén vettünk részt, melyet Mózes atya celebrált, s a szentbeszédben megemlítette találkozónkat, és 
imádkozott elhunyt volt osztálytársainkért. Mise után a gimnázium egyik földszinti tantermében gyűltünk össze (a volt 
IV. osztályban). Ismét előkerült és újonnan keretezett tablónk díszítette a termet. Megtisztelt bennünket jelenlétével 
Mózes atya is. Hangsúlyoztuk, hogy milyen jóleső érzés, hogy ismét egy fehér-fekete reverendás alak van köztünk, 
mint annak idején 8 éven át minden áldott nap. 

Első alkalommal jelent meg Kis j. Ferenc osztálytársunk is, aki meghatottan emlékezett vissza nem mindig kellemes 
gimnáziumi éveire, majd beszámolt élete folyásáról, ami nem volt minden nehézség, változatosság, kalandosság nélküli, 
míg végül elérte célját és erdőmérnökként dolgozhatott. 

32 éve láttuk utoljára Dániel Ferencet is, akinek életpályája szintén sok viszontagság után vezetett Svájcba, ahol újabb 
érettségi és az összes orvosi szigorlat újbóli letétele után lehetett teljes jogú orvos és állampolgár Svájcban. Ő 
egyébként az egyetlen, aki még ma is aktív dolgozó, s csak ez év végén készül nyugdíjba – főnöke tartóztatása ellenére. 

Az annak idején ,,angyalkák”-nak  csúfolt/becézett osztály ma is összetart, s a régi fiúk ma is nagy szeretettel ölelték 
meg egymást, és örültek, hogy ismét együtt lehetnek, együtt emlékezhetnek vissza diákéveikre, tanáraikra, elhunyt 
társaikra. 

Remélhetőleg 2002-ben, az 55-éves találkozón is még minél többen együtt lehetünk, s talán a külföldön élők közül is 
többen tudnak eljönni, akiket most a közelmúlt háborús eseményei tartottak vissza. Így is jelen volt egy-egy házaspár 
USA-ból, Svájcból és Németországból.  

Szeretnénk hinni, hogy 3 év múlva hasonló szeretetben és barátságban látjuk egymást viszont! 
A találkozón részt vettek: dr. Bordás Béla (Gyöngyös), vitéz Botár Elek (Üröm), Böjthe Tamás (Budapest), dr. Dániel 
Ferenc (Svájc), dr. Egres Jenő (Eger), dr. Fazekas István, dr. Gál József (Ózd), Győri Iván (USA), Ignácz Lajos 
(Budapest), Kádár Emil (Budapest), Kiss Ferenc, Kovács György (Budapest), Mischinger Gábor (Ózd), Mohai Lajos 
(Eger), Simon István (Budapest), Szelényi György (Eger), Bérces Imre, (Nagykovácsi), Gajottó Szilvió (Budapest), 
uzoni Kovács Zsolt (Budapest), Krisztik György, Pázmándi István (Németország), Szommer István. Ezenkívül 17 
diáktársunknak volt jelen a felesége, velünk volt 2 gyermek és 2 unoka is.             (Egres Jenõ dr.) 

 
 

 

Egres Jenő diáktársunk beszámolóját július 2-i keltezéssel írta, július 11-én pedig már halott volt. 
Szeretettel emlékezünk rá e helyen is, hiszen nemcsak az osztálytalálkozóikról küldte el beszámolóit, 
hanem tanáraira emlékező meleghangú írásait is több alkalommal olvashattuk lapunkban.  
 

 
50 évesek – (1941–1949) – 1999. június 5–6-án tartották érettségi találkozójukat Egerben. Ök hét osztályt a Szent 
Bernát Gimnáziumban, a VIII. osztályt államosítás után a Gárdonyi Géza Gimnáziumban végezték. I–IV osztályokban 
Erdélyi Guidó, V.-ben dr. Bartók Egyed VI-ban dr. Habis György, VII.-ben Vajk Atanáz majd VIII.-ban ismét dr. Habis 
György volt az osztályfőnökük. A találkozójukról Bőjthe László számol be: 

A 48 érettségizett osztálytársunk közül 28-an élnek, most 23-an jöttek el: Barta l. Alfonz (Miskolc), Bene István 
(Budapest), Böjthe László (Budapest), Fecske László (Budapest), Fikár László (Budapest), Homonnay Tibor 
(Abaujszántó), Juhász András Gyöngyös), dr. Kékesy Tibor (Budapest), dr. Kovács Géza (Lugano, Svájc), dr. Kovács 
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Jenő (Eger), Ladányi Jenő (Budapest), dr. Póta Béla (Budapest), Pozder Miklós (Gyöngyös), Rokfalusssy Dezső 
(Ausztrália) Szalmási Pál (Maglód), Szamosvölgyi Ottó (Budapest), Szedlacsek József (Miskolc), Szemerey László 
(Demjén), Szemző Gyula (Eger), dr. Tanyi László (Debrecen), Varga Béla (Hajduszoboszló), Zsurkai János 
(Szentendre). Most is velünk volt dr. Lakatos István (Budapest)  és Székely György (Budapest), akik a VIII. osztályt 
már más iskolában járták. Ez alkalommal csatlakozott hozzánk Deteky Ágoston (Budapest) és Nickl Károly (Hollandia) 
is, akik 1944-ig voltak osztálytársaink. Ki egyedül, ki feleségével együtt jött el, vendégeinkkel (dr. Kerekes Károly apát 
úr, dr. Hervay Levente és dr. Hölvényi György tanár urak) együtt összesen 42-en voltunk. 

Hagyományaink szerint a gimnázium épületében találkoztunk június 5-én 11 órakor, a volt VIII-os osztálytermet 
foglaltuk el. Az osztálytársakat és a vendégeket Böjthe László üdvözölte, külön azokat akik első ízben résztvevői a 
találkozónak A húsz elhunyt osztálytársról, nevük felsorolása után felállva, néma tiszteletadással emlékeztünk meg. 
Majd végig olvastuk a nevét annak a csaknem 120 osztálytársunknak, akik nyolc év alatt rövidebb-hosszabb ideig 
együtt koptatták a gimnázium padjait. Meghallgattuk Rédey Rezső tanár úr levelét, aki betegágyából küldte 
jókívánságait a találkozó résztvevőinek.  

Ezután dr. Hölvényi György tanár úr, aki az utolsó évben tanított bennünket, szólt az egybegyűltekhez, többek között 
a következőket mondta:  

 

Az egyházi iskolák államosítása annyit jelentett, hogy a szentistváni közel ezeresztendős európai kultúra üldözésének 
idején készültetek remény és kétségbeesés közt hányódva arra az Életre, melynek céljait érdekeitek és eszményeitek 
ellenében terjesztették percemberkék segítségével. 

1948/49-es tanévben utóvédharcát vívta a magyarság az Országgyűléstől az iskolapadokig. Ti csaknem teljes 
egységben, a magasságban megőrzött értékrendi csillagzat alatt, éberségeteket megőrizve, a fiatal lélek Isten-adta 
derűjével indultatok el az osztályból a templomon át – Isten áldását kérve – szüleitek, tavalyi tanáraitok könnyes 
tekintetétől kísérve az Életbe… 

Osztályközösségetekben a felnőttéválás legdöntőbb esztendeiben hatással voltatok – akarva nem akarva – egymásra. 
Amikor 50éves találkozót ünnepeltek, akkor nem csupán „a másikkal”, hanem tegnapi önmagatokkal is találkoztok… 
Lélekáramlás, a legnemesebb értelemben vett szellemidézés ez a találkozó. Ezért is érdemes részt venni, kezet fogni, 
egymás szemébe nézni… 

 

Szintén a hagyományokat követve a Park szállóban fehér asztal mellett folytattuk a találkozót, jó hangulatban késő 
délutánig voltunk együtt. Itt néhány osztálytársunktól el kellett búcsúznunk, akik családi vagy egyéb okból kénytelenek 
voltak hazautazni. – Vasárnap 10 órakor a ciszterci templomban diákmisén vettünk részt, a szentmisét Kerekes apátúr 
celebrálta, aki a mise után kötetlen formában, kérdésekre is válaszolva beszélt a Rend és a ciszterci gimnáziumok 
helyzetéről. Ezután a Hatvani temetőben koszorút helyeztünk el a Ciszterciek sírjára és megemlékeztünk elhunyt 
tanárainkról. – Végezetül a Szépasszonyvölgyben az egykori Tulipánkert vendéglőben gyűltünk össze – 50 éve a 
bankettet is itt rendeztük –, ahol baráti beszélgetésekben hosszú ideig idéztük fel emlékeinket és már szó esett a 
következő érettségi találkozóról is, amelyen természetesen mindenki részt akar venni.                (Böjthe László) 
 

••••••••• 
 

Vidám Diák-történetek 
az egri cisztercita gimnázium 1944-ben végzett növendékeitől  

az öregdiákok elmondása alapján 
 
Ezzel a szép hosszú, barokkos címmel ellátott csinos 
füzetet kaptak kézhez az 1944-ben érettségizettek ez évben 
az 55-éves találkozón, amelyet Sági Lajos diáktársunk 
felesége Jolika szerkesztett és készített el mindnyájunk 
számára. A leírt történetek nagyobb része Wolsky Agenor 
diáktársunk tollából való, akinek jó emlékező tehetségét, 
szellemes fogalmazását mindnyájan csodáltuk.  
Ebből szeretnénk egy-két történetet idézni. 
 
„A háború után Rássy tanár urat Egerbe helyezte az apát 
úr. Szeptember első napjaiban utazott Egerbe katonai 
egyenruhában. Már másnap az Intézetben Neki kellett 
vizsgáztatnia a matekból pótvizsgázókat (javítóvizsga). 
Hatvanban felszállt a vonatra két ifjonc, s engedélyt 
kértek a kupéjába való beülésre. Örömmel fogadta őket, 
legalább ismerkedett a civil élettel. A kilétét nem árulta 
el, katonaruhája leleplezte tanári mivoltát. 

A fiúktól rövidesen megtudta, hogy Egerbe utaznak, 
javítóvizsgát kell tenniük, mert megbuktak 
„mennyiségtanból”. Annyit tudtak mondani, hogy matek 
tanárukat elhelyezték Pécsre, de nem tudni ki jön 
helyette, akinél vizsgázniuk kell. »Ugyan ki lesz az az 
emberevő gorilla, akit hóhérul rendelt számukra 
balsorsuk?« – Tanár úr nem szólt semmit, csak jól 
megjegyezte arcukat. Közben befutott a vonat Egerbe, s a 
fiúk illedelmesen elbúcsúztak a harctérről hazatért 
tiszttől. – Másnap nyolckor újra találkoztak, de már egy 
ciszterci reverendában megjelenő tanárral, s ijedtükben 
csak dadogni tudtak. Aztán a tanár úr megnyugtató szavai 
után eredményesen abszolválták a vizsgát, s 
nyolcadikosok lettek. Nyolcadikban is Rássy tanár úr 
oktatta őket, s az érettségin is jól szerepeltek. 

▪▪▪▪ 
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Révész Amadé tanár úr több nyelv tudora, költő, 
zeneszerző, gyógyszerek készítője saját gyűjtésű gyógy-
növényekből, szabadalmaztatott pálinkája a „NA-DI-CA” 
narancs-dió-cacaó. Ötödiktől érettségiig Ö tanított minket 
a francia nyelvre, több-kevesebb sikerrel. 
Lukács Gyurit felszólítja, olvassa a feladott szöveget 
könyvéből és fordítsa magyarra. Gyuri feláll, kinyitja a 
könyvét, ahol a lecke található ragyogóan kipreparálva, 
azaz a sorok fölé ceruzával odaírva a magyar szöveg. 
»Kérem, kezdje« – buzdítja őt a tanár úr. El is kezdi a 
szerencsétlen, de olvasása alapján még a született francia 
sem értene belőle egyetlen szót sem. Az első mondatot 

végignyögve próbálja fordítani, de a tanár úr nem engedi, 
hanem utasítja, hogy olvassa tovább. Gyuri tovább nyög, 
percekig tart mire a végére ér és megkönnyebbülten 
felsóhajt. Korai volt öröme, mert kapja az újabb utasítást: 
»Na kérem, most olvassa el franciául is!« – Gyuri 
összeroppan, s a tanár úr bejelenti: »Na kérem, ez hatos« 
– és már vési is noteszába. – (Csodálkozunk, mert a 
legrosszabb kalkulus a mi diákkorunkban a 4-es volt, 
diáknyelven a szekunda.) – S most következik a tanár úr 
megjegyzése: »Ehhez legalább egy kettesre kell felelnie, 
hogy megbukhasson!«  
 

 

••••••••• 
 

hírek...hírek...hírek... 
 

•  TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉST 1999. november 13-ára tervezi a Diákszövetségünk elnöksége. A 
meghívót mindenki számára elküldjük.  

 
A CISZTERCI RENDRŐL 

− Tölgyesi Alberik és Huszár Lőrinc ünnepélyes fogadalmasokat szentelte pappá Zircen június 25-én Keszthelyi Ferenc 
Jeromos OCist váci megyéspüspök  

− Rendünk seniorját Horvát Adolf testvérünket köszöntöttük, aki pappá szentelésének 70. évét – vasmise – ünnepelte. 
− Pappá szentelésének 50. évfordulóját – aranymise – ünnepelte Marosy Cézár atya. 
− Augusztus 19-én 2 testvérünk tett fogadalmat: Barbut Ervin és Pinke Ágoston 
− Ugyanekkor öltötte magára a novíciusok fehér ruháját Vizi Tamás (Morus) és Kondor István (Harding) 
− Mozsgai Tádé atyát a Zirc melletti Olaszfaluba nevezte ki plébánosnak július 1-től Márfi Gyula veszprémi érsek dr. 

Zakar Polikárp zirci apát ajánlása alapján . 
−  A Zirci apátságnak jelenleg 57 szerzetes tagja van.                    (Károly atya) 

 
•  ÚJ IGAZGATÓ A GÁRDONYIBAN – Dr. Zakar F. Polikárp zirci apát iskolánk fenntartója 

felmentette Lévai Zsoltot igazgatói beosztásából és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola 
igazgatójának dr. Pisákné Balogh Éva eddigi igazgatóhelyettest nevezte ki. A ciszterci öregdiákok is szeretettel 
gratulálnak az új igazgatónak, Isten segítségét kérik nehéz munkájához. 

 
 •  A NYOLCÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM engedélyezésével kapcsolatos tevékenységek 

folyamatban vannak. Reméljük az új tanévben sor kerülhet végre a beiskolázásra is. 
 
•  DR. RAJECZKY BENJAMIN halálának 10. évfordulója alkalmából július 2-án megemlékezést 

tartottak Pásztón, melyen a Rend képviseletében dr. Kerekes Károly, Nagy Mózes, Brückner Ákos és Szentgyörgyi 
Kristóf ciszterci szerzetesek és sok, főleg budapesti és egri öregdiák is részt vettek. Ez a város igazán magáénak érzi 
Rajeczky tanár urat, aki az 1950 utáni éveket e városban töltötte. Igen értékes előadásokat hallhattunk tanár úr 
munkásságáról és „Béni bácsi” Pásztóhoz fűződő kapcsolatáról. Tiszteletére róla nevezték el az ez alkalommal 
felavatott városi zeneiskolát. 

 

•  LELÓCZKY GYULA DONÁT ATYA az Irving-i (Texas, USA) „Our Lady of Dallas” Ciszterci 
Apátság tagja, levélben kereste meg diákszövetségünket, tájékoztatót kérve az elmúlt évek munkájáról. Mint írta az 
amerikai ciszterci öregdiákok torontói közgyűlésén – képviselve a Dallasi apátságot, és Zircet is – beszámol majd az 
itthoni diákszövetség életéről.  
Június 12–13-án megtartott torontói öregdiák találkozóról június 22-i keltezésű levelében számolt be, melyből  
részleteket közlünk: „Szombat délután került sor a hivatalos közgyűlésre a magyar plébánia épületében; az egybegyűlt 
mintegy 20–25 öregdiák nagy érdeklődéssel hallgatta a beszámolókat, itthoni híreket. …A közgyűlést vacsora követte 
egy torontói magyar étteremben (Torontóban kb. 40 ezer magyar él, úgyhogy mindenféle magyar létesítményt meg 
lehet találni), amelyen a házastársak is részt vettek, majd másnap a Szent Erzsébet magyar plébánián megtartott 
szentmise, fényképezés és magyaros ebéd zárta le a találkozó eseménysorozatát. Megható a (legtöbb esetben) hetvenes, 
nyolcvanas éveiket taposó öregdiákok szeretete, ragaszkodása a Rendhez, volt tanáraikhoz és az Alma Materhez.” Egy-
két szóval ír az Apátságról is: „Mi itt Texasban csak megvagyunk. Az iskola igazán szépen működik, hála Fr. Peter 
Verhalen atya, iskolaigazgató remek szervező-irányító munkájának. Ő az iskola első amerikai születésű igazgatója. 
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Szomorúságunk, hogy szegény Rábay Kristóf atya nagy beteg, már nem lehet operálni. Ez nagy figyelmeztetés 
számunkra, hogy amíg egészségünk engedi, dolgozzunk szorgalmasan, aztán egyszer nekünk is át kell majd adnunk a 
stafétabotot. – Hálával és szeretettel küldöm köszöntésemet, Isten áldjon (benneteket).” 

 
•  KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! − Diákszövetségünket támogatták 
adományukkal: Kenderessy István Le Mans Franciaország – 1000 FRF , Zsuzsanna Klein Auceland Új-Zéland  –   20 $; 

 
•  ÚJSÁGOKBAN OLVASTUK…  

  

Katolikus Hang-ban (Az egri egyházközségek kétheti lapja) Mozsgai J. Tádé OCist 3 folytatásban megjelent 
cikkét: Az acélegyéniség: dr. Palos Bernardin (1904–1992) a „Ciszterciek Egerben” sorozatban. Számunkra 
különösen érdekesek, amit az 1950 utáni életéről olvashatunk. 
Ugyancsak e lapban olvashatjuk Tádé atya írását: Az utolsó perjel: dr. Hegyi Kapisztrán (1904–1992). A 
szintén folytatásokban közölt életrajz első része a lap augusztus 20-i számában jelent meg, melyben a fiatal 
Kapisztránt mutatja be a szerző élvezetesen szép szavakkal. 
Egri Riport két számában (június 18. és július 2.) jelent meg előzetes, ill. beszámoló a Szent Bernát 
Gimnáziumban 1939-ben végzett osztály 60 éves érettségi találkozójáról . 
 

Egri Riport aug. 27-i számában „Nemzedékek orvosa volt… Dr. Szerdahelyi Ferenc” címen két hasábos 
meleghangú interjút olvashatunk 1944-ben végzett diáktársunkról, aki az egri korháznak 31 évig volt főorvosa s 
még ma is számítanak munkájára a korházban. 
 

Keresztény Élet augusztus 29-i számában „Gyémánt mise után – Balogh Simon c. prépost, ny. plébános” címen 
jelent meg az 1934-ben, 65 éve végzett diáktársunk életútjáról fényképpel is illusztrált írás. 
 

Új Ember augusztus 29-i számában „Emlékezés Bellér Bélára” címmel olvashatunk az 1937-ben érettségizett 
diáktársunkról, születésének 80 éves évfordulóján. „Neves pedagógusra és történészre” emlékezik az újságcikk, 
mi pedig kedves diáktársunkra, Diákszövetségünk újraindulásának lelkes támogatójára. 

 
•  A RÉGI TABLÓKAT újból láthatjuk iskolánk II. emeleti – a régi rajzteremi – folyosóján. 
Megtalálhatjuk az 1934-, 36-, 37-, 38-, 39-, 40-, 42-, 43-, 46-, 47-, 48-ban érettségizett osztályok szépen bekeretezett 
tablóit. Az 1931-, 35-, 41- és 44-ben végzettek újra készített, kisméretű tablóit is ugyanitt fogják elhelyezni. Ezek a 
tablók egyben jelképezik a folytonosságot a régi és a mai ciszterci iskola között. Köszönetet mondva ezért a Gárdonyi 
Gimnázium vezetésének. 

__________________ 
 

H  A  L  O  T  T  A  I  N  K  
 

Dr. Egres (Ebner) Jenő (1947) – diáktársunkat 1999 július 11-én temettük Egerben a Hatvani temetőben A 
gyászmisét és a temetési szertartást dr. Pálos Frigyes hatvani prépost  az elhunyt két osztálytársának dr. Gál József és 
Hidegkúti Sándornak segédletével celebrálta. Egres Jenő  1953-től Egerben, majd 1961-tól Hatvanban, mint az ottani 
korház szemészeti osztályának főorvosa működött 33 éven keresztül. A város közéletének ismert személyisége volt, 
mely díszpolgárává is választotta. Kollegái nevében Dr. Csaba Ágnes szemész főorvos életútját, és érdemeit méltatva 
kiemelte: „Megalakította és vezette az újraéledő cserkészmozgalom öregcsekészcsapatát – hisz a mozgalom 
szellemisége végig kísérte életét”. – Mi még itt élő diáktársai is így emlékezünk rá. 
 
Krasznay Kerény OCist, olaszfalui plébános júniusában elhunyt.  

 
Diáktársaink, akiknek halálhíréről értesültünk: 

 

Sugár István (1936) – Eger  
 

Requiescat in pace! 
 

______________ 
 
Dr. Száva József múlt év decemberében elhunyt diáktársunk síremlékét augusztus 8-án szentelte fel dr. Kovács 

Endre püspök, diákszövetségünk elnöke az egri Hatvani temetőben. 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál Tóth Kamill, 3300 Eger, Vallon u. 33. Tel.:(36) 429 642  
ill. Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók Béla út 25. III. 5/A.Tel.:(1) 386 2295 – címére. 

___________________________ 
 

Az Egri FEHÉR/FEKETE ’99. Veni Sancte-i számát Oláh Gyula állította össze  


