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25 ÉVE ALAKULT ÚJJÁ A CISZTERCI DIÁKSZÖVETSÉG 
Események és adatok – 1922−1989−2014 

 
1989. május 20-án Nagyvenyimben öt volt 

ciszterci gimnázium 89 öregdiákja jött össze, hogy a 
plébánia templomában dr. Zakar Polikárp a Rend 
generális apátjának, dr. Kerekes Károly zirci 
apátnak és a község ciszterci plébánosának, Égi 
Konrádnak jelenlétében megtartott közgyűlésen 
újból megalapítsa az 1922-ben alapított, majd 1948-
ban betiltott Ciszterci Diákszövetséget. 

E szép jubileum jó alkalom, hogy visszatekintve 
az elmúlt 25 évre, sőt még messzebbre, az 1922-es 
alapításig – összeállítsuk Diákszövetségünk vázlatos 
történetét az Értesítőkben, feljegyzésekben, egyéb 
dokumentumokban található írások és saját 
emlékek alapján. Első részben az öt ciszterci iskolát 
összefogó egyesületnek, második részben − kissé 
részletesebben − az Egri Osztály működésének 
fontosabb eseményeit, adatait gyűjtöttük egy 
csokorba.  

 
„Békeidőben” − 1922−1948 között 

 
1922. március 15-én Klebelsberg Kunó gr. 

(1875−1932) akkori belügy-, későbbi vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, Gaál 
Gaszton (1868−1932) az országgyűlés 
elnöke, és Zichy Jenő gr. (1868−1944) 
volt vallás közoktatásügyi miniszter − 
mindhárman székesfehérvári ciszterci 
öregdiákok − levélben fordultak a 
ciszterci gimnáziumok egykori 
tanítványaihoz és javasolták, hogy 
alakuljon meg a Ciszterci 
Diákszövetség. „A magyarság közlelke 
számára fel akarjuk magunkban újíta-
ni a szép, boldog időket, amikor derű-
sen, jókedvvel voltunk magyar diákok. 
Bele akarjuk lüktetni a közélet fáradt, 
lassú vérkeringésébe fiatal életünk eszméinek frisses-
ségét. Fenn akarjuk tartani azokat a kipróbált, áldott 
hagyományokat, amelyeket a Ciszterci Rend termelt és 
alakított ki keresztény magyar kultúránk alapjai szá-
mára. Szeretettel akarjuk felkarolni, támogatni, élet-
céljukhoz segíteni a szegényebb sorsú utódainkat, hogy 
így a gyakorlatban és a testvéri szeretet melegével 
kísérje egymást a ciszterci tanítvány az életben. Őrei, 
küzdő harcosai akarunk lenni a keresztény magyar 
intelligenciának, amelynek kinevelésében látta min-
denkor célját a Ciszterci Rend.” – írták felhívásukban. 

A gimnáziumok városaiban 1922. június 29-én egy 
időben alakították meg az egyesület Osztályait.  

„A szövetség alapszabályait az 1923. február 15-én 
tartott alakuló közgyűlésen az akkor már vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Klebersberg Kunó mint el-
nök és Bitter Illés, tanker. kir. főigazgató, központi 
igazgató hagyták jóvá. A belügyminiszteri jóváhagyás 

is megérkezett 1924-ben.” (Dr. Zakar Polikárp zirci 
főapátúr 2002. évi köszöntőjéből.) 

„A magyar öreg-diák szövetségek − köztük elsőnek 
éppen a Ciszterci Diákszövetség − abban az időben 
alakultak meg, midőn a forradalmak összeomlása után 
a nemzeti újjáépítés munkája erősebb ütemben 
megindult. ... s minden törekvésével azon volt, hogy a 
világnézeti ellentétekbe bonyolódott, erkölcsi 
alapjaiban megrendült, szellemi életében megbénult, 
gazdasági tekintetben valósággal lerongyolódott 
magyar társadalomból újra lelkesedni, dolgozni és 
nemzeti célokért verejtékezni tudó, öntudatos nemzetet 
szervezzen meg.” − írja 1937-ben dr. Palos Bernardin, 
a gimnázium mb. igazgatója, a Ciszterci 
Diákszövetség Egri Osztályának ügyv. alelnöke a 
közgyűlési beszámolójában. 

Az iskolánk 1922/23. évi vékony, 20 lapos 
Értesítőjében egy pár soros közleményben olvashatunk 
a szövetség megalakulásáról. „A Szövetség kettős célt 
tűzött maga elé. Egyrészt szellemi kapcsot létesít azok 
között, akik valamelyik ciszterci gimnázium 
növendékei voltak, hogy az élet nehéz munkáját a 
kedves diákvilág emlékeivel édesítsék, másrészt pedig 

anyagilag segíti a ciszterci 
gimnáziumokból kikerült s a jelen 
szomorú időkben sok bajjal küzdő 
főiskolai hallgatókat.” 

Az egri osztály szervezését az 
iskola akkori igazgatója, dr. 
Werner Adolf, az egyesület 
alelnöke, későbbi zirci apát 
irányította. Az egyesület elnökének 
dr. Babocsay Sándor egri 
ügyvédet, a gimnázium 1853-ban 
végzett szeniorját választották, aki 
e tisztséget haláláig viselte. 1930-
tól Kriston Endre egri s. püspök 

volt az elnök az egyesület 1948-as 
kényszerfeloszlatásáig. Az ügyvezető alelnök a 
mindenkori gimnáziumi igazgató volt: Adolf apátúr 
után, dr. Kürti Menyhért, dr. Palos Bernardin, majd 
dr. Hegyi Kapisztrán.  

Az Értesítőkben kiemelt helyen olvashatunk az 
iskola életébe szervesen beépült egyesület 
működéséről 1922/23-től egészen 1943/44. tanévig. 

Hasonlóképpen alakult ez a többi ciszterci 
iskolákban is. Az ciszterci gimnáziumok egységesen 
szerkesztett Értesítőiben beszámolnak a Diákszövetség 
működéséről. 

Az egyesületek a befolyt tagdíjakat és 
adományokat – a zirci apát minden évben jelentős 
összeggel támogatta a Diákszövetségeket − teljes 
mértékben az iskolából kikerült rászoruló főiskolás és 
egyetemista ciszterci diákok támogatására fordították. 
Ennek két formája volt. Budapesten az 
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egyetemistáknak szállást adó Horthy Kollégiumban 
három külön szoba volt berendezve a ciszterci diákok 
részére, ahol 30−35 egyetemista, köztük évenként 
változó számban 10−20 volt egri diák kapott 
ingyenesen szállás lehetőséget reggelivel. Az ifjak 
ügyét dr. Orsovai Fülöp a budai Szent Imre 
gimnázium tanára gondozta. A kollégiumi szobák 
fenntartásához az egri Diákszövetség is minden évben 
hozzájárult. 

Tar József 1938-ban érettségizett diáktársunk, aki 
egyetemi éveiben ennek a kollégiumnak volt a 
növendéke, írta: „1938/39−1943/44 egyetemi és 
főiskolai évekről tudok közvetlen élmény alapján 
beszámolni: Ciszterci Diákszövetségnek a volt 
budapesti Mária Terézia laktanya Üllői u. 51. sz. alatti 
szárnyában kialakított Horthy Miklós Kollégiumban 
fenntartottak három szobás ciszterci szállást. A szobák 
nem egyformák voltak, a legkisebben általában a 
szigorlatra készülőket helyezte el a kollégium 
igazgatósága. A „ciszterci szobákban” a budapesti 
egyetemek, főiskolák szinte minden fakultása 
képviselve volt. Ennek következtében − a szobatársak 
egymásnak elmondva tanulmányi problémáikat − 
megvalósult a manapság annyit emlegetett 
„interdiszciplináris” ismeretszerzés nem lebecsülhető 
foka. (Kb. mindenki tudta, meddig terjed a saját 
ismerete és mikor kell igénybe venni a másik 
szaktudását.) Az évenkénti cserélődéseket figyelembe 
véve volt vegyészmérnök-, gépészmérnök-, jogász-, 
orvostan-, állatorvostan-, bölcsész- (humán és 
természettudományi szakos), karnagyképző- és 
kürtszakos-hallgató szobatársam. Mindenki a másik 
szakmájából akaratlanul is tanult valamit, megbecsülte 
a másik tudását.” 

A támogatás másik formája az ún. 
„becsületkölcsön” folyósításával történt, „amellyel 
segítettünk a lakás- és kosztpénzzel, tandíjjal és 
vizsgadíjjal anyagiakban hiányt szenvedő 
fiataljainkon” − olvassuk a diákszövetség éves 
beszámolóiban. Az egri egyesület 1935/36-ban pl. 911 
pengőt fordított erre a célra. „Nem várjuk a kölcsön 
visszatérítését egyszerre, még csak részleteket sem 
állapítottunk meg” – szól az alelnöki beszámoló −, 
csak ha már jövedelmező állásba jutottak.” 

1922−1948 között három alkalommal jelent meg a 
Ciszterci Diákszövetség névtára. 1927-ben kiadott 
névtár szerint a Szövetségnek összesen 1705 tagja volt. 
Baja 203, Eger 489, Pécs 457, Székesfehérvár 559 
taggal szerepel. Az akkor „fiatal” budai gimnázium 
nem szerepel a névsorban, nem voltak még „öreg”-
diákjai. 1936-ban megjelent 2. sz. Névtár már az öt 
osztály 2151 tagjának adatait (név, foglalkozás, 
lakcím) tartalmazza. 1943-ban megjelent 3. sz. Névtár 
(csak az egri adatok álltak rendelkezésre) szerint az 
Egri Osztálynak 639 tagja volt és 190 (1938−43 között 
érettségizett) tagja az ifjúsági tagozatnak.  

1945 után már nem olvashatunk az Évkönyvekben 
a Diákszövetség működéséről. 1948-ban az egyesületet 
a belügyminiszter feloszlatta. (1945−1950. években 
belügyminiszterek rendeleteikkel feloszlattak több, 

mint tízezer civil egyesületet − köztük minden vallásos 
szervezetet.) 

 

Újjáalakulás 
 

A Diákszövetség újbóli megalakulásáról a 
legilletékesebb Tárkányi László 1939-ben érettségizett 
diáktársunk kéziratban őrzött emlékezéseit idézhetjük. 

„1987. február 13-án – ekkor már a párt-állam 
eresztékei lazulni kezdtek – Mezey Zoltán (érett. 1939) 
és Urbán Gusztáv (érett. 1942) kezdeményezésére 18 
egykori Szent Bernát-gimnáziumi diák jött össze a 
Kiss János altábornagy utcában levő Makk Hetes ven-
déglőben. Célunk volt a Ciszterci Diákszövetség Egri 
Osztályának újjászervezése, többek között azzal a 
szándékkal is, hogy iskolánk fennállásának közelgő 
300. évfordulóját méltó keretek között megünnepel-
hessük … 

Ezen az alapító gyűlésen távolabbi célkitűzéseket is 
– amint azt a jegyzőkönyvben rögzítettük – megfogal-
maztunk: munkálkodunk annak érdekében, hogy 2000-
ig mind az 5 volt ciszterci gimnázium székhelyén kelt-
sék életre régi minta alapján a Ciszterci Diákszövetség 
„osztályait”; hogy 2005-ig valamennyi volt egyházi 
iskola visszaadása megtörténjék, és valamennyi általá-
nos és középiskolában heti két órában kötelezően, de 
választhatóan vezessék be a hittan, ill. erkölcstan okta-
tását; szorgalmazzuk a keresztény főiskolai egyesüle-
tek visszaállítását. 

Ezen az alakuló ülésen jegyzőkönyvileg átadták 
nekem a helyszínen összegyűjtött 10 000 Ft-ot azzal, 
hogy szervezzem meg az újjáalakult egyesület össze-
jöveteleit. Mintegy negyedév múlva meg is tartottuk az 
első találkozót. Főleg a Budapesten élő egri ciszterci 
diákok a Dohány utca 23. alatt levő Metró Clubban 
jöttek össze. Minden hónap 3. keddjén találkozott itt 
25–30 Budapesten élő öregdiák, ezenkívül eljött a 
többi ciszterci gimnázium egy-két öregdiákja is. Ha-
marosan híre ment ennek, és pár hónap alatt több mint 
száz ciszterci öregdiák találkozott egymással, beszél-
getve, ismerkedve, és majd minden alkalommal elő-
adások is elhangzottak.” 

 
Megalakul a Magyar Ciszterci Diákok Szövetsége 
Baja, Buda, Eger, Pécs és Székesfehérvár öregdiákjai 
1989−1993 években közös egyesületben. 

 
Folytatva Tárkányi László diáktársunk visszaemlé-

kezését: „Közben az eredeti célkitűzésünket figyelem-
be véve az öt ciszterci gimnázium öregdiákjait össze-
fogó Ciszterci Diákszövetség újjá alakulásán munkál-
kodtam. Sorban kerestem fel a volt ciszterci iskolákat, 
miután különböző ismeretség révén kapcsolatot talál-
tam az iskolák öregdiákjaival. 

Bajára Vaskuti Lőrincné és dr. Rapcsányi László 
öregdiákok révén találtam kapcsolatot. Vaskutiné 
Margitka segítette elő a találkozást dr. Zakar Polikárp 
ciszterci generális apátúrral is, aki teljes erkölcsi tá-
mogatásáról biztosított. A budaiakat dr. Kerekes Ká-
roly zirci apátúr révén találtam meg. Vele ismeretsé-
gem a Pázmány Péter Rk. Hittudományi Akadémián 
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végzett tanulmányaim idejéből származott. Először dr. 
Balogh Endrével kerültem kapcsolatba, és segítségével 
jutottam a budai volt ciszterci gimnáziumba dr. Palo-
tás János igazgató úrhoz, aki támogatóan fogadta ter-
veinket. Felkerestem egri iskolánkat is, beszéltem az 
akkori igazgatóval, dr. Nagy Andornéval, Székesfe-
hérvárra dr. Kovács Rezső révén jutottam. Az akkori 
igazgató dr. Hári Ferenc igen pártolta terveinket. Ké-
sőbb őt választották a székesfehérvári osztály elnöké-
vé. Pécsiekkel dr. Kelecsényi Gábor segített a kapcso-
latot megtalálni. Gábor Gyula és dr. Vörös Árpád 
révén jutottam a Nagy Lajos gimnáziumba.  

A szervezőmunkában eddig említetteken kívül részt 
vett egri diáktársak: dr. Kollarits Ferenc (érett. 1931), 
dr. Székely Tamás (érett. 1939), Molnár József (érett. 
1943), dr. Molnár István (érett. 1939). Kiemelkedő 
volt dr. Szálka Béla budai diáktársunk segítsége: ő 
készítette a diákszövetség alapszabályát. 

Igen sokan, köztük volt tanáraink közül is, korainak 
tartották az időt az újjáalakulásra. Ennek hangot adtak 
még Nagyvenyimben is. Voltak, akik kifejezetten elle-
nezték. Egyik iskolánk igazgatója kérdezte: – „Kik azok 
a ciszterek?” Gond volt a közgyűlés helyének kiválasz-
tása is. A sok helyről történt elutasítást követően dr. 
Kerekes Károly apátúr javasolta Nagyvenyimet az ala-
kuló ülés színhelyéül, ahol Égi Konrád ciszterci atya 
volt a plébános és itt épült a ciszterci noviciátus is…  

Mindannyiunk számára feledhetetlen volt a találko-
zás Nagyvenyim templomkertjében, ahol az öt gimná-
zium közel száz öregdiákja gyülekezett és szeretettel 
simogatta a már közel negyven éve itthon nem látha-
tott fehér-fekete habitust, melyet a jelen levő három 
ciszterci atya viselt.” 

Az diákszövetség elnökének dr. Farkas András, fő-
titkárának Tárkányi László egri öregdiákokat választot-
ták. A Nagyvenyimben megalakult Diákszövetséget a 
Fővárosi Bíróság 1989. június 7-én kelt 7. Pk. 
23.952/1989/1 161 sz. végzésével a társadalmi szerve-
zetek nyilvántartásába vette. 

Alapszabályunk fogalmazásában Szövetség célja: 
− hogy a magyarországi ciszterci gimnáziumokban 

járt egykori növendékeket összefogja s bennük 
ébrentartsa azt a szeretetet, mely az iskolaévek folya-
mán egymás iránt, s azt a hálát, mely tanáraik és isko-
lájuk iránt kifejlődött; 

− hogy minden rendelkezésre álló törvényes esz-
közzel támogassa azt a törekvést, hogy hatályon kívül 
helyeztessenek mindazok a jogszabályok, melyek a 
CISZTERCI REND ZIRCI KONGREGÁCIÓJÁNAK 
áldásos működését, nemzetmentő tanító és nevelő tevé-
kenységét akadályozzák; 

− hogy minden rendelkezésre álló törvényes esz-
közzel támogassa azt a törekvést, hogy a kormányzat 
az előbbi tevékenység kifejtése érdekében a szükséges 
anyagi feltételeket biztosítsa s a korábban a Rend tu-
lajdonában álló épületeket visszaszolgáltassa. 

A Rend fentiek szerinti működése az ország legfon-
tosabb érdekeit szolgálja, mert csak valláserkölcsi 
alapon várható a társadalmunk egészében mutatkozó 
súlyos értékzavarok megszüntetése. Ehhez a kormány-

zat adjon meg minden támogatást, beleértve a tanárok 
tisztes megélhetését biztosító javadalmazást. 

A Szövetség távolabbi céljának tekinti a majd újból 
működő rendi középiskolákból kikerülő s arra rászoru-
ló növendékek támogatását, ideértve a rendi növendé-
kek tanári kiképzéséhez való hozzájárulást.” 

Ezekben az években az öt gimnázium öregdiákjait 
összefogó egyesület közös pénzgazdálkodást folytatott. 
A tagdíjakból és az adományokból befolyt összeg 
nagyobb részét a Rend támogatására fordították, 1989-
ben 180 ezer, 1990-ben 350 ezer forintot. 

Fontosnak ítélték a volt ciszterci gimnáziumokban 
újjászerveződő cserkészmozgalom támogatását is, hisz a 
ciszterci szellemiség újraéledését elsősorban az iskolák 
újjáalakuló cserkészcsapatai körében remélték. Ezért 
mind az öt volt ciszterci gimnázium cserkészcsapatainak 
megalakulását támogatták. Ezenkívül több helyen – 
Zirc, Szentgotthárd, Pásztó, Csákberény – alakultak a 
ciszterciekhez kötődő cserkészcsapatok. 1993. évi köz-
gyűlés beszámolója 9 ciszterci csapatot említ.  

Az iskolák székhelyein megalakultak a MCDSZ 
helyi osztályai: először a pécsi − 1989. szeptember 16-
án − és a budai osztályok. Az egri osztály megalakulá-
sa elhúzódott, mivel legtöbb egri öregdiák számára 
már az 1988-ban megalakult EÖBT (Egri Öregdiákok 
Baráti Köre) jelentette a Ciszterci Diákszövetséget. 
Kezdetben e kettőség több problémát is okozott.  

Az osztályok iskolájuk és hozzákötődő rendház 
működésének, újraindításának támogatására alapítvá-
nyokat hoztak létre. A pécsiek „Incipit Vita Nova”, 
Egerben „Az Egri Ciszterci Rendház és Gimnázium 
Újraindítása”, a budaiak „Ciszterci Diák és Cserkész 
Alapítvány” címen. Kedvező volt ez az „alapítvány” 
jellegű megoldás az adománygyűjtés elősegítésére 
(lehetőség volt az SZJA 1%-ának befogadására, az 
adományok adóalapi leírására). 

Igen hasznos és eredményes kezdeményezése 
volt a pécsi osztálynak egy tájékoztató lap kiadása 
Fehér/Fekete címmel, mely első alkalommal 1991. 
Veni Sancte-jára jelent meg. Később, 1994-től a 
budai és az egri osztályoknak is megjelent hasonló 
címmel lapjuk „Budai”, ill. „Egri” jelzővel, ekkori-
ban évente négy alkalommal. A bajaiak lapja „Édes-
anyánk” időszakonként jelenik meg. A lapok jó 
kapcsolatot jelentenek a szövetségek már valóban 
öreg „öregdiákjai” között. Különösen örömmel ve-
szik az újságokat a Diákszövetség külföldön élő 
tagjai. Az öt diákszövetségnek több mint száz cisz-
terci öregdiák tagja élt külföldön. 

A szövetség újabb közgyűlését 1990. június 9-én a 
budapesti, akkor már ismét ciszterci Szent Imre plébá-
nia templomban tartotta meg, melyen dr. Kerekes Ká-
roly zirci apát és több ciszterci atya és mind az öt gim-
názium 274 öregdiákja vettek részt. Az eltelt egy esz-
tendőről Tárkányi László főtitkár számolt be. Kissé 
csalódottan megállapítva, hogy az öt gimnázium közel 
négyezer főt számláló öregdiákjai közül csak 500-an 
léptek sorainkba. Ezen a közgyűlésen új elnököt vá-
lasztottak dr. Bánhidy Ferenc egyetemi tanár, bajai 
öregdiák személyében. 
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1991. december 7-én volt az újabb közgyűlés a bu-
dai Szent Imre, akkor még József Attila gimnázium 
dísztermében. Dr. Kerekes Károly apátúr az egyházi 
ingatlanoknak (a Rend házainak és iskoláinak) az ál-
lam tulajdonából az egyházi intézmények tulajdonába 
való átadásáról szólt, melyet az év júliusában megszü-
letet törvény írt elő. „A mai napig − mondotta az apát-
úr – egyetlen négyzetcentimétert sem adott át az ál-
lam”. Dr. Bánhidy Ferenc elnök többek között az új 
tanévben induló „ciszterci osztályokról” számolt be. 
Téma volta a megalakult osztályok egyre nagyobb 
önállóságra való törekvése is. A diákszövetség kiadá-
sában megjelent A Bakony szíve újra dobog c. könyv –
melyet a bajai öregdiákok szerkesztettek − , tartalmaz-
ta a szövetség öt osztály tagjainak névsorát: összesen 
890 tagja volt ekkor a szövetségnek.  

Igen aktív munka folyt az elnökségben, mint erről a 
felvett jegyzőkönyvek tanúskodnak. A tagság egy 
részének képviselői szerint a szövetség elsődleges 
célja a Rend támogatása és minden utána következik. 
E feladatot csak egységesen lehet eredményesen vé-
gezni − mondták. Más vélemények szerint az iskolák 
„visszaszerzése” és a rendi jelenlét elősegítése hatéko-
nyabban végezhető a volt iskolaszékhelyeken működő 
osztályokban, ezért mind gazdasági, mind szervezeti 
önállóságukat kell erősíteni.  

Érezhető volt a főváros központi szerepe: az egri, 
fehérvári és bajai osztályok tagjainak igen nagy része 
Budapesten lakott. Ez is feszültséget okozott a Diák-
szövetség további működésének megítélésében. 

Dr. Bánhidy Ferenc elnök irányításával az osztá-
lyok képviselőiből álló elnökség sok vita után – az 
egyre nagyobb önállóságot kívánó pécsi, majd később 
az egri osztály javaslatai alapján − új alapszabály-
tervezetet dolgozott ki, melyet az 1993. május 8-i köz-
gyűlés fogadta el. Ez a közgyűlés az elnököt beosztá-
sában  megerősítette és dr. Nemes Zoltán budai diák-
társunkat választotta meg az egyesület titkárává.   

A Diákszövetség új arculatát meghatározó, a hosz-
szas vita után elfogadott Alapszabály végül is azt je-
lentette, hogy ezután a MCDSZ öt jogilag és gazdál-
kodás szempontjából is önálló egyesület szövetsége-
ként működik.  

A változást közgyűlésen résztvevő dr. Kerekes Ká-
roly apátúr így foglalta össze: „Örülök annak végül is, 
hogy a folyamatosság ilyen formában megmaradt, de a 
változás is. Új bort, új tömlőbe, de a tövig metszett 
szőlőtőke ugyanazt a bort termi most is, teremjen is 
sokáig mind az öt osztályban. … A lélek egy és ez 
maradjon meg, hogy szebb legyen a világ és boldo-
gabb az ember.” 

Ezután a diákszövetségi munka súlypontja fokoza-
tosan áttevődött az Osztályokra.  

 

1993-tól egy szívvel, de külön utakon  
 

A Pécsi Osztály már az MCDSZ közgyűlését meg-
előzően 1992. november 2-án tartott közgyűlésén jogi-
lag önálló egyesületté alakult, és december 3-án a 
bíróság is nyilvántartásba vette. 1993. év folyamán a 

budai és egri, egyesületek a hagyományos „Ciszterci 
Diákszövetség … Osztálya” névvel, a székesfehérvári: 
Ciszterci Diák Egyesület Székesfehérvár, a bajai pedig 
1994 novemberében Bajai Ciszterci Diákok Egyesülete 
néven nyert bejegyzést a bíróságon. 

Az MCDSZ elnöksége fontosnak tartotta a kapcso-
lattartást az osztályok között. Pécsett, Baján, Egerben, 
Fehérvárott tartott ülésein az osztályok elnökei beszá-
moltak az iskolák rendi átvétele során tapasztaltakról. 
Az iskolák átvétele érdekében az Osztályok tagjai igen 
hatékonyan működtek. Elsőként a pécsi gimnázium 
fenntartása került vissza a Rendhez 1993 júniusában, 
majd 1994 júliusától a székesfehérvári. Az egri és a 
budai iskolák fenntartását 1997 augusztusában vette át 
a Rend. Baján az önkormányzat ellenállása következ-
tében a III. Béla gimnáziumot nem kapta vissza a rend. 
Kompromisszumként más megoldás született. 

1996. november 6-án az egyes osztályok küldöttei-
nek részvételével megtartott közgyűlés új elnöknek dr. 
Nemes Zoltán budai diáktársunkat, új főtitkárnak dr. 
Száva József egri diáktársunkat pedig választotta meg. 

Diákszövetség Osztályainak legfontosabb célja lett, 
hogy az egymás után rendi fenntartásba kerülő ciszter-
ci iskolák vezetése számára megfelelő „társadalmi” 
hátteret nyújtsanak, mivel az újrainduló egyházi – így 
a ciszterci is – iskolák társadalmi elfogadottsága, főleg 
a sajtó által szítottan sok esetben ellenséges volt.  

Az utolsó elnökségi ülést mind az öt Osztály veze-
tőinek 1998. május 23-án, Budapesten tartották. Az 
osztályok vezetői már beszámolhattak az egyesületeik-
nek ciszterci iskolák számára nyújtott anyagi és erköl-
csi támogatásáról.  

Év végén dr. Nemes Zoltán elnök, majd dr. Száva 
József főtitkár is váratlanul elhunytak. A szövetség 
központjának működése hirtelen megszakadt. Új veze-
tőségválasztó közgyűlést 1999. november 27-én tartot-
tunk, ahol felmerült az MCDSZ megszüntetésének a 
lehetősége (a pécsiek véleménye volt.) Végül is a kül-
döttek egyhangúan úgy döntöttek, hogy „a Közgyűlés 
méltatja az 1989 májusában − az akkori helyzetnek 
megfelelően központosított szervezetként − újjáala-
kult, 1922-ben alapított Diákszövetség eddigi működé-
sét. A jelenlegi helyzetben azonban, figyelembe véve 
az egyes Osztályok munkáját, a működését adminiszt-
rációs feladatoktól mentesen, egyszerűsített formában 
kell végeznie.” Egyben megválasztották elnöknek dr. 
Seidl Gábort, a budai, főtitkárnak Oláh Gyulát az egri 
osztály tagját. 

Az MCDSZ pár évig még támogatást nyújtott az 
iskolai háttérrel nem rendelkező cserkészcsapatoknak.  

 
2012 júniusában Magyar Ciszterci Diákok Egyesü-

lete alapításának 90. évfordulóján nagy megtisztelte-
tésben részesült: Magyar Örökség díjjal ismerték el a 
magyar kultúra és a társadalom erkölcsi és szellemi 
felemeléséhez való hozzájárulását. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia dísztermében a Szövetségünk elnö-
ke, dr. Seidl Gábor vette át a díjat. 

––––––––––––––– 
Az Egri Osztály történetét a karácsonyi számunkban közöljük. 
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JUBILÁNSAINK 
 

 
A múlt évekhez hasonlóan megemlékezünk a jubiláns osztályokról, számba véve és köszöntve ma is élő tagjaikat. 
 
A 75 éve érettségizett osztálynak öt élő tagjáról tudunk. Szeretettel köszöntjük Godó Vidor, Komár László, 

Sárdy Lóránt, dr. Székely Tamás, valamint hat esztendőn át velük járt Zárai (Zelenák) György diáktársainkat.  
 
Osztályfőnökeik voltak: dr. László Vince, dr. Palos Bernardin és Vajk (Wáger) Atanáz . 
Összesen 118 diák járt ebben az évfolyamban, negyvenen nyolc éven keresztül, 61-en érettségiztek. 
 

 

 
 

* * * 
 

A 70 éve érettségizett osztálynak tíz élő tagjáról tudunk. Szeretettel köszöntjük Juhász Tibor dr., Kalapos József, 
Kékesi György, Mohi György, Oláh Gyula, Sági Lajos, Sávoly Miklós, Sávoly Titusz dr., Székely György dr., Tóth 
Albin diáktársainkat. 

 
Visszapillantás 70 esztendőre és az indulásra…  
 
Az osztály első alkalommal 1936. szeptember 7-

én délután találkozott az iskola földszinti folyosó 
elején levő osztályban. Ez volt az elsősök helye már 
hosszú évek óta. 71-en ültünk a padokban. Székely 
Artúr osztályfőnök úr várt bennünket. Mindenki 
odaült ahol helyet talált, de már az első tanítási na-
pon kijelölték az állandó helyünket. Tudtommal 
egyedül Papp Jim ült nyolc éven keresztül ugyana-
zon a helyen az osztálytermekben: az ablakfelőli 
oszlop utolsó sorában a balszélen. Az osztályfőnök 
úr bemutatkozással kezdte: Nevét felírta a táblára. Ő 
tanított magyar-latinra bennünket az első osztályban.  

1939-ben érettségizett osztály

Első osztály 1936/1937-ben 
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Köszönni is megtanított latinul: Laudetur Jesus Christus. (Ez is fel volt írva a táblára.) Ekkor már mindenkinek volt 
egyensapkája, s megtanultuk, hogyan kell köszönéskor fejünkről leemelve, mellünkre helyezve tartani a sapkát, még 
nem volt előírva a katonás tisztelgés. A Veni Sancte szeptember 8-án volt. Az osztály a templom szentélyében balol-
dalon állt tömött sorokban. Ez volt mindig az első osztályosok helye. 

Így kezdődött…  
Azután második osztályba tízen nem jöttek 

vissza, de jött egy pár új társunk. Ez évben ha-
lottunk is volt. Nagyobb változás volt még ötö-
dikben, ekkor jött öt „kispap”. Nyolcadikban 
pedig már 12 kispapunk volt.  

Nyolc év alatt összesen 106 diák járt ebben 
az évfolyamban, harmincan mind a nyolc éven 
át. 53-an érettségiztünk. 

Osztályfőnökünk másodikban Varga Bennó, 
harmadiktól azután érettségiig Falubíró Győző 
vezetett bennünket. Fiatal volt, huszonkilenc 
éves. Nagyon megszerettük.  

A nyolc éven át 25 tanár tanított bennünket. 
A nyolcadikas tanév − amikor már igazán 

otthon érzi magát a diák – nagy bánatunkra 
rövidre sikerült. Veni Sancte október 31-én volt, 
a tanítás november 3-án kezdődött. És ami még szomorúbb, március 31-én, húsvét előtt, be is fejeződött. Ennek 
senki sem örült, pedig melyik diák nem szereti a szünidőt. 

Így a ballagásunk is elmaradt. Azt hiszem erre nem 
nagyon volt példa az iskola életében. Ez örökre hiányér-
zetet jelentett számunkra. A „nyári” szünidő megkezdő-
dött. A vidékiek hazautaztak, majd hamarosan „portókö-
teles” levelezőlapon kaptuk az értesítést az érettségi írás-
beli kezdetéről. 

Az érettségi írásbeli április 13-án a magyar nyelv és iro-
dalommal kezdődött. (Tíz óra körül légi riadó volt, letettük 
a tollat, s a nagyudvaron át a pincébe vonultunk. Egy jó óra 
múlva folytattuk a tétel írását: „Az emberi lét célja Madách 
értelmezésében”. 1944. április 23-án vasárnap mise után 
volt az eredményhirdetés az első emeleti nyolcadikos osz-
tályban. Ekkor volt utoljára együtt az osztály. 

Aztán a háború jól szétszórt bennünket. Az első érett-
ségi találkozó 1954-ben volt. Már nem ciszterci volt az 

iskola, de azért beülhettünk a padjainkba. Ekkor már két halottunk volt, akik a II. világháború áldozatai voltak. 
Falubíró Győző osztályfőnökünk nem jöhetett el. Nagy 
örömünkre 1964-ben tartott 20. éves találkozón azonban 
együtt volt velünk. A harminc éves találkozónkra Ameri-
kából, a dallasi ciszterci apátságból küldte el magnószala-
gon üzenetét. Aztán az évek múlásával egyre gyakrabban 
ugyan, de egyre kevesebben találkoztunk. Utoljára már 
csak 6-an voltunk együtt Egerben a 65. éves találkozón-
kon.  

A ciszterci tanárok diákjaiknak nem csak az egyénisé-
get formálták, hanem a közösség kialakítására is neveltek. 
A diákévekben formálódott kapcsolatok egész életünkben 
végig kísértek bennünket. Mindig örömmel jöttünk össze, 
az évek folyamán összesen 26 alkalommal rendeztünk 
érettségi találkozót.  

Hálával gondolunk tanárainkra, szeretettel emlékezünk 
elhunyt osztálytársainkra. 

Isten áldja meg Alma Materünket! 
−−−−−−−−−−−−−−− 

Ötödik osztály 1940/1941-ben 

Behívó-levelezőlap az érettségire 

10. éves találkozó 1954-ben 
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MI ÍGY LÉPTÜNK KI AZ „ÉLETBE”… 
Részletek dr. Juhász Tibor 1944-ben érettségizett diáktársunk naplójából 

 
Hetven éve, 1944 áprilisában(!) érettségizett év-

folyam nem folytathatta szokásos módon az életpályá-
ját: az egyetem helyett – hisz legtöbbünk így tervezte 
– kit keletre, a szerencsésebbeket nyugatra sodort a 
sorsa, néhányan itthon „próbálkoztak”. 

Osztálytársunk, Juhász Tibor tárgyilagos rövid-
ségű naplószerűen emlékező írásából jól nyomon 
követhető egy ilyen – szerencsésebb −„sodródás”. 

 
Az áprilisi érettségi 

után 1944 nyarát  má-
justól augusztusig  
Miskolcon töltöttem 
keresztszüleimnél. Csak-
nem egész idő alatt kise-
gítő erőként a vízművek-
nél dolgoztam. 1944 
nyarán több ízben szólt – 
főleg éjszaka – a légvé-
delmi sziréna az ellensé-
ges berepülések miatt. 
Ilyenkor átmentünk a 

velünk szemben fekvő négyemeletes épületbe, mely 
alatt egy nagy kiterjedésű avasi légvédelmi pincében 
biztonságban érezhettük magunkat.  

Egy éjjeli riadó alatt ugyancsak elhelyezkedtünk (a 
pincében) az óvóhelyen. Riadó alatt civil személyek-
nek tilos volt az utcára lépni. Ez rám, mint vízmű-
alkalmazottra nem vonatkozott, mivel a karszalag 
feljogosított a szabad mozgásra. Ez este úgy gondol-
tam, hogy a helyem nem az óvóhelyen, hanem a víz-
mű munkásai között van, így átmentem a Vörösmarty 
utcai telepre. Ami eddig csak fenyegető lehetőségnek 
tűnt, ez éjjel zord valósággá vált. Hallhatóvá vált a 
repülőgépek zúgása és az első, a távolban robbanó 
bombák zöreje. A kb. 15 főnyi munkás – s jó magam 
is – lementünk a telep óvóhelyére, egy téglalap alakú 
fedett gödörbe, ami úgyszólván semmi védelmet nem 
nyújtott. Berendezése néhány lóca. A bombák egyre 
közelebb robbantak. Süvöltésüket jól ki lehetett venni. 
A detonációk megremegtették a földet és szánalmas 
óvóhelyünket. Egyesek szótlanul maguk elé meredtek, 
mások imádkoztak. A bombasorozatok közeledését – 
ez tűnt a legfélelmetesebbnek – és távolodását jól 
lehetett észlelni. Mindez kb. fél óráig tarthatott Se 
azelőtt, se azután nem kerültem ennyire életveszélybe.  
Utána keresztapámék örültek, hogy épségben marad-
tam, s könnyelműségem miatt (a biztos óvóhely elha-
gyása) nem tettek szemrehányást. 

Az éjszakai bombázás több halálos áldozattal és 
számos sérülttel járt. 

A Görgey utcai lakás közvetlen közelében a teme-
tőbe vivő úton több bombatölcsért láthattunk másnap. 
A bombázás következményei mindenki számára vilá-
gossá tették, hogy a háború egy végső fázisába érke-
zett és Magyarországot súlyosan érinti. 

Ebben az időben megszilárdult a véleményem: tel-
jesen világossá vált, hogy Németország elveszti a 
háborút. Sokan merőben ellentétes nézetet hangoztat-
tak, hittek a csoda-fegyverekben. A vitákban, melyet 
korom ellenére vehemensen és nagy meggyőződéssel 
folytattam, véleményemmel rendszerint egyedül ma-
radtam. 

* * * 
Augusztus végén vagy szeptember elején visszatér-

tem a szüleimhez Egerbe. A pályaválasztás kérdésé-
ben a mérnöki és az orvosi pályára gondoltam. Mivel a 
számtan-fizikához kevéssé értettem, a mérnöki pálya – 
ezt nem volt nehéz megértenem – nem jöhetett szóba. 
Maradt az orvosi egyetemre való beiratkozás. Apám 
már beszerezte a szükséges iratokat.  

Közben azonban gyorsan változott a harctéri hely-
zet. Az oroszok a debreceni páncélos csata után elér-
ték a Tisza vonalát. Ekkor Intze Pistával és Ficzere 
Lacival arra az elhatározásra jutottunk, hogy ki kell 
jutnunk a Tiszánál harcoló alakulatokhoz. Paradox 
gondolat, hiszen már jóval korábban megértettem, 
hogy a háború elveszett.  

Közben olyan hírek terjedtek a városban, hogy a 
korosztályombelieket leventeként elviszik. Hogy hová 
és milyen célból – arról nem esett szó. Ilyen körülmé-
nyek között lemondtam az orvosi egyetemre való be-
iratkozásról. A levente mozgalommal sohasem rokon-
szenveztem. Különösen kellemetlennek tűnt az a lehe-
tőség, hogy a leventékkel együtt ismeretlen céllal el 
kell hagynom Egert. 

Akkor már jobb, ha saját sorsom a kezembe ve-
szem és önként jelentkezem katonának. Egerben állo-
másozott a 20. rohamtüzér osztály Henkey őrnagy 
parancsnoksága alatt. Intzével és Ficzerével úgy hatá-
roztunk, hogy a Henkey őrnagy vezetése alatt álló 
rohamtüzéreknél jelentkezünk. Elhatározásunkat 
(szeptember közepe táján) tett követte. Jelentkeztünk 
Henkey őrnagynál, aki beleegyezett. (A Ficzere csa-
láddal rokonságban vagy jó ismeretségben lehetett.) 

Így beöltöztünk és október 24-én éjszaka elhagytuk 
Egert. Visegrádon és Budapesten töltött rövid idő után 
megérkeztünk Hajmáskérre. Az elhelyezés és a beosz-
tás után elkezdődött a tüzérségi kiképzés. Ennek során 
megismerhettem egyes tisztek cinikus komiszságát. 
Durva tréfákkal, oktalan gyakorlatokkal – mely néha a 
kegyetlenség határán mozgott – súlyosan visszaéltek a 
rájuk bízott hatalommal. A kiképzési szünetekben 
előfordult, hogy pihenés képen gyorsan fel kellett 
másznunk a közeli fákra és ott énekelnünk kellett. Pl. 
Kecskebéka fölmászott a fűzfára, annak is a legmaga-
sabb ágára… Az elszállásolás elviselhetőnek, a koszt 
gyatrának, a higiénikus viszonyok siralmasnak bizo-
nyultak (pl. a WC-ék!). 

A front közeledése hamarosan szükségessé tette a 
hajmáskéri tábor kiürítését. Tehervonat szerelvénnyel 
december 8-án elhagytuk Magyarországot és 
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Oppelnen és Posenen át megérkeztünk a Kelet-
Poroszországban fekvő Gross-Bornba, ahol a kiképzés 
folytatódott. 

Reggel félórás tornával (felsőtest szabad) kezdő-
dött a nap, majd gyakran menetgyakorlatokkal folyta-
tódott. Az egyik ilyen menetből este felé érkeztünk 
vissza. Egész nap szinte alig ettem. Nem lehettünk 
messze a tábortól és olyan fáradság vett erőt rajtam, 
hogy egyszerűen képtelen voltam tovább menni. Kiáll-
tam a sorból és (valószínűleg rövid időre) lefeküdtem 
a havas földre pihenni és erőt gyűjteni. Később ma-
gamhoz jöttem és egyedül tértem vissza a szállásra. 

A hajmáskéri viszonyokkal ellentétben Gross-
Bornban rend és tisztaság uralkodott. Egy szobát 4 ill. 
6 személy foglalt el. Reggel hideg vízben zuhanyoz-
tunk. Fűtésre fejenként tenyérnagyságú szénkarikát 
kaptunk naponta – így nagy melegről nem panaszkod-
hattunk. Igen gyenge volt az étkezés, mely kávéra csak 
színében emlékeztető folyadékból, meghatározhatat-
lan, íztelen levesekből, „téglakenyérből” (három napra 
járt egy), kevés vajból, „műmézből” állt. 

A magyar csapatok és kiképzők itt már német pa-
rancsnokság alatt álltak. A háborús helyzet egyre kilá-
tástalanabbá vált. Az oroszok lengyelországi áttörése 
miatt a Gross-Born-i tábort is ki kellett üríteni. Erre 
január 19-e körül került sor. Havas időben gyalog 
indultunk el ismeretlen céllal nyugat felé. A tisztek 
szánkóval vagy lovon folytatták a menekülésszerű 
visszavonulást. Zárt alakulatról már szó sem lehetett. 
Altisztek és tisztek olykor fegyverrel is fenyegetve 
hajszolták a lemaradozókat. Az utakat elárasztotta a 
menekülő civil lakosság is. 

A visszavonulásnak még az első napján elhatároz-
tam, hogy megszabadítom magam a kollektív káosz-
tól. Így is történt, s egyedül folytattam az utat, elválva 
Intze Pistától, aki az alakulattal folytatta az utat egy 
ismeretlen cél felé.  

Az első estét egy falusi parasztház padlás-
szobájában töltöttem szalmán aludva. A szobát egy 
részeg orosszal osztottam meg, aki a gazdaságban 
dolgozott. Kézzel-lábbal és rossz németséggel pró-
báltuk egymást megérteni. Másnap továbbindultam 
Dramburg irányában. Dramburgban egy német tiszt 
igazoltatott. Az általános káosz hihetővé tette, hogy 
elkerültem az alakulatomtól s így nem minősültem 
szökevénynek. (Ami a háború akkori szakaszában 
többnyire halálbüntetéssel járt.) Folytatva az utat 
nyugat irányában, vagyis Stettin felé felkéredzked-
tem egy speciális katonai járműre, melynek hátsó 
fedetlen részén helyezkedtem el. Egy mélyebben 
fekvő útszakaszon áthaladva, melyet hóolvadásból 
eredő kb. méteres víz borított, teljesen  átáztam, de 
szerencsére nem sodródtam le a teherjárműről, mely 
valószínűleg légvédelmi fényszórók ill. lövegek szál-
lítására szolgált. 

Stettin lesújtó látványt nyújtott a bombázások kö-
vetkeztében. Hosszú kilométereken „át lehetett látni” a 
lerombolt városrészeken. A rombolás méretére jellem-
ző, hogy csupán néhány fal, ill. kémény gátolta a lá-
tást. Egyébként az épületek földig lerombolódtak. A 

pusztulás ilyen totális képét sem azelőtt sem később 
nem láttam. 

Egyelőre legfontosabbnak egy érvényes menetlevél 
megszerzése tűnt számomra, de Stettinből Berlinbe 
jutva, hiába kíséreltem megszerezni. Berlin Prenzlau 
nevű városrészében egy éjszakát töltöttem, majd to-
vább vitt utam Drezdába. A város, ahová 1945. febr. 
10-e táján érkeztem, teljesen sértetlennek tűnt. Sétál-
tam az Elba partján, a Zwingerbe is elmentem. A téli 
napfényben fürdő város békés, nyugodt benyomást 
keltett a számos menekült ellenére is. Az egyik kato-
nai parancsnokság révén a főpályaudvarral szemben 
fekvő Übernachtungsheim-ben kaptam szállást, ellá-
tást és végre megkaptam a menetlevelet is a Linz mel-
lett állomásozó alakulatomhoz. 

Két vagy három napot töltöttem Drezdában. 
Egyik séta során az Elba mentén egy magasan szálló 
repülőgépre figyeltem fel. Nem lehetett gyanítani, 
hogy február 13/14-re virradó éjszakán a II. világhá-
ború egyik legsúlyosabb éjszakai bombatámadása 
tűzbe és vérbe borítja ezt a nagy történelmi múlttal 
rendelkező és az európai kultúra számára oly jelentős 
várost. 

Drezdát febr. 12-én hagytam el. Vonattal Prágába 
aránylag zavartalanul jutottam, de az állomásokon 
kifüggesztett táblák 6–8 órás késéseket mutattak. Pok-
rócba takarózva a menekülő civilek, katonák százai 
között a földön töltöttem egy éjszakát a prágai főpá-
lyaudvaron. Alvásra alig gondolhattam. Fejpárnaként 
a gázálarctok szolgált. Ebbe tettem kedvenc Doxa 
karórámat. Itt vagy talán később egy hasonló éjszaká-
zás során mégis ellopták. A gázálarc a tokjával együtt 
– melynek sok hasznát nem vettem – mindenesetre 
megmaradt… 

Prágából aztán Budweissen (Budejovice) keresztül 
eljutottam egy Linz melletti kis faluban állomásozó 
alakulatunkhoz. Ez február 15-e körül lehetett. Még 
útközben értesültem a Drezdát ért bombatámadásról. 

A faluban állomásozó magyar alakulat élete egy-
hangú, az étkezés igen szegényes volt A légitámadás-
ok egyre gyakoribbak, egy ízben Linzben ért a légiria-
dó. A bombázás elől a civil lakosság egy részével egy 
alagútba mentettük magunkat. Az éhség olykor annyi-
ra kínzóvá vált, hogy néha elvettem a disznók számára 
a vályúba tett krumpliból. 

Az egyre súlyosabb háborús helyzet az egyoldalú 
hírforrások ellenére is világossá vált számunkra. 
Aránylag rövid idő után elhatároztam a visszatérést a 
Dunántúlon még harcoló csapattesthez. Vajon mi 
késztetett erre az elhatározásra? Erre utólag képtelen-
ség válaszolni. Mindenesetre feladva a viszonylagos 
biztonságot és megkapva az engedélyt, március elején 
visszatértem a harcoló rohamtüzér osztaghoz Balato-
nakarattyára. A fegyverrel és lőszerrel való ellátás 
igen gyatrának bizonyult. Bevetésre képes harckocsi-
val az osztag nem rendelkezett. Egy egyedülálló ház 
alagsorában volt a szállásunk. Megérkezésem után 
Szekendy őrmester ellátott új felszereléssel. (Az ott 
kapott bőrövet most is őrzöm.) A köpenyt háromne-
gyedes bőrkabáttal cserélték fel – akkor nem is gon-
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dolhattam, hogy a hadifogságban nagy hasznát látom 
majd. 

A front közelségét a szinte állandó tüzérségi tűz je-
lezte. Egy éjjel szolgálatot teljesítettem – négy vagy 
hat óráig tarthatott. Sajátos érzés volt egymagamban 
egy szál puskával éjszakázni egy teljesen ismeretlen 
erdőben. A veszélyt, az élet kockáztatását valahogy 
nem éreztem át. 

Megérkezésem után nem sok nap telhetett el, ami-
kor magas lázzal „harcképtelenné” váltam. (Influenza, 
tüdőgyulladás). Az alagsori szállás helyén beburkolóz-
tam a pokrócomba, de így is rázott a hideg. Az egyik 
egészségügyi altiszt valószínűleg lázcsillapítás céljá-
ból borogatást tett a bal mellkas-félre. Nem lehet még 
csak sejteni sem mit tehetett a borogató vízbe, annyi 
bizonyos, hogy a borogatás helyén másodfokú égés 
keletkezett és a felfakadt hólyagok elgennyedtek. Ha a 
lázas állapot javult is, a bal mellkas-fél gennyes fo-
lyamata inkább romlott. Így elhatározták, hogy a sé-
rültek egyik csoportjával engem is „kiürítenek” a 
frontszakaszról. Március végén egy tehervagonba 
helyeztek el a sebesültek közé. Elég zsúfoltan a padló-
ra hányt szalmán feküdtünk. A teherszerelvény – szá-
munkra – ismeretlen rendeltetéssel elindult. Az útból 
semmit sem láttam. A híresztelések szerint Bécs felé 
vittek bennünket. Ez valónak bizonyult. Egy bécsi 
bérházba (II. vagy IV. emelet) kerültünk, melyet szük-
ségkórháznak rendeztek be. 

Egy ízben légitámadás érte ismét Bécset. A rádió 
közlései alapján bizonyos mértékig követni lehetett a 
lefolyását. Bemondták ugyanis – nappali bombázás 
volt – milyen kötelékek, milyen irányba haladnak, 
melyik városrész felé. A detonációk hol közeledtek, 
hol távolodtak, így a veszély mértékéről közvetlenül is 
tájékozódhattunk. A néhány beteghordó alig győzte a 
járóképtelen sebesülteket az emeletről az óvóhelyre 
vinni, így sokan a kórteremnek átalakított helyiségek-
ben maradtak. Ez a légitámadás (amerikai bombázók) 
jól érzékeltette milyen kiszolgáltatott helyzetbe juthat 
az ember. 

Ellentétben a háborús helyzet további romlásával a 
gyógyulás elég jól folytatódott, s hamarosan elhagy-
hattam az ágyat. Az oroszok már elég közel jutottak 
Bécshez, így a szükségkórházat fel kellett számolni. 
Az ott levő különböző nemzetiségű katonákat Néme-
tországba irányították. A nem járóképesekkel nem 
tudom mi történt. Annyi bizonyos – én néhány sors- 
ill. bajtársammal április 4-én du. az egyik utolsó vo-
nattal hagytam el Bécset, ahová az orosz haderő hama-
rosan bevonult. 

Landshuton át néhány nap alatt, miközben a sze-
relvényt a mélyrepülő kötelékek ismételten tűz alá 
vették, Landsberg am Lechbe kerültem. A mélyrepü-
lők támadásai alatt a vágányok menti árkokban húzód-
tunk meg, majd a repülők távozása után a szerelvény 
folytatta útját.  

Landshutban, ahol utunk valami ok miatt megsza-
kadt, láthattam egy angol-amerikai fogolytábort. Fel-
tűnt a jól táplált (magunk ilyesfajta ellátásról még csak 
nem is álmodhattunk) katonák derűs magatartása, 

akiket még a háború ezen végső szakaszában is privi-
legizáltak. 

Lansbergben egy dombon levő kisebbfajta kastély-
ra emlékeztető sárga épületbe kerültünk, melyet na-
gyobb park illetve gyümölcsös vett körül. A városban 
még folytak a harcok, ebben azonban mi nem vettünk 
részt. A golyók hol itt, hol ott fütyültek. Mindez nem 
sokáig tartott, mivel ápr. 28-án a német egységek be-
szüntették az ellenállást. Ennek jeléül az épületekre 
fehér zászlókat tűztek ki. Így 1945. április 28-án ame-
rikai fogságba kerültem. 

Elvették a fegyvereket (néha értéktárgyakat is), 
majd egy hatalmas repülőgéphangárba kerültem, ahol 
legalább két-háromezer hadifogoly lehetett. Őrzőink 
néger katonák voltak, akik néha azzal szórakoztak, 
hogy csokoládét dobáltak közénk, melyre a kiéhezett 
foglyok rávetették magukat. Néha olyan közelharc 
alakult ki, mintha életről és halálról lett volna szó. 
Mindez 1–2 napig tarthatott, majd vonatra ill. teherau-
tóra raktak bennünket. (A lefegyverzés után először 
gyalogmenetben folytattuk az utat az ideiglenes gyűj-
tőhelyre.) Úgy hírlett kezdetben, hogy Franciaország-
ba irányítják a fogolyszállítmányokat. 

Hűvös tiszta időben a teherautó oszlop délnyugati 
irányban elhagyta Lansberget és Kemptenen, 
Memmingenen keresztül Stuttgart felé folytatta útját. 
Stuttgart tavaszi képet nyújtott. A virágzó orgonabok-
rok illata, a békésen sétáló stuttgartiak látványa, mind 
fájdalommal emlékeztetett fogoly voltomra. 

1944. okt. 24-e óta csupán félév telt el, s e rövid „kar-
riernek” máris véget vetett az amerikai hadifogság. 

A teherautó különítmény végül május első napjai-
ban megérkezett Ludwigshafenbe. Az ottani fogolytá-
bor amerikai parancsnokság alatt állt. Jelentős számú 
és különböző nemzetiségű fogoly zsúfolódott össze. 
Az élelmezés, az ivóvízellátás nagy gondot okozott a 
táborvezetőségének. Rendszeres, kielégítő élelmezést 
az utolsó háborús napokban illuzórikus lett volna el-
várni, amit kaptunk mindenesetre elégnek bizonyult, 
hogy ne haljon éhen az ember. 

Néhányan cigaretta vagy egyéb üzletekkel javítot-
ták a saját helyzetüket. Meglepő módon egyesek 1–2 
cigarettáért lemondtak amúgy is szűkös ebédjükről, ill. 
vacsorájukról. (Mindkettő egy csajka, levesre emlé-
keztető folyadékból állt.) Egy negyed kenyéradag (ca. 
250 gr.) járt egy napra. A kenyérelosztása nagy iga-
zságossággal és leleményességgel történt. Négyes 
csoportok alakultak, a kenyér 4 részre elosztását fel-
váltva végezte valaki a négy fogoly közül: Egy-egy 
papír darabkát 1–4-ig megszámozva − a számot lefelé 
fordítva − a pokrócra helyeztük, s ezekre került a négy 
kenyérdarab, majd egyenként be kellett mondanak egy 
számot, mire megkaptuk az adagunkat. Az osztó utol-
jára szólt. Tiltakozásra, amennyire emlékszem, soha-
sem került sor.  

Az éhség mindenkit mardosott, az étkezés éjjel-
nappal beszédtéma maradt. Ki-ki részletesen elmondta 
kedvenc ételeit, felelevenítette emlékezetes nagy ebé-
dek-vacsorák emlékét. Kiszínezte legszívesebben mit 
enne és mennyit… 
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Érdekes módon ki-ki másként bánt a napi kenyér-
adaggal. A többség azonnal elfogyasztotta. Mások 
őrizgették. Magam apró kockákra vágva egész napra 
beosztottam, s az utolsó kockát rendszerint csak a 
következő kenyérosztás előtt fogyasztottam el. 

Nagy ritkán ún. K-Ration-hoz (a 2. világháborúban 
az amerikai hadseregben rendszeresített hidegélelme-
zési csomag) is hozzájutottunk. Ez a csomag (kb. 18 x 
8 x 3 cm) négy amerikai cigarettát (igen értékes valuta 
és csere eszköz), egy nescafét, dzsemet, ill. vajat és 
néhány kekszet tartalmazott. A K-Ration ugyancsak 
világosan bizonyította az US hadsereg élelmiszerellá-
tásának magas színvonalát. 

Még az ellenségeskedések befejezése előtt láthat-
tam az ételosztást az amerikai katonáknál. A magyar 
ill. a német csajkával ellentétben az övék feltűnően 
lapos és kétrészes (egyet haza is hoztam a fogságból). 
Míg mi gyakorlatilag csak folyékony ételt – legjobb 
esetben „dúsított” levest − ettünk a csajkánkból, ők a 
levest nem ismerték. Lapos csajkájukba hússzelet, 
pommes-frit, saláta stb. került, ami inkább a polgári 
étkezési szokásokra emlékeztetett.  

Az étkezés befejezése után a csajka tisztítása ná-
lunk legjobb esetben homokkal, „sankkal” v. hideg 
vízzel történt. Náluk 4 fémhordó egyszerre tette a 
dolgokat. Az elsőbe az ételmaradék került. A második 
forró vizet tartalmazott. A harmadik pedig fertőtlenítő 
anyagot. A negyedik öblítésre szolgált. 

Május eleje hideget hozott, sátor- és takaróval csak 
igen kevesen rendelkeztek. Sok fogolytársammal 
együtt az éjszakákat járkálva és állva töltöttem, nap-
pal, ha kisütött a nap, rövid időre le lehetett ülni.  

A fázó emberek éjszakánként a felmelegedés külö-
nös módszerét eszelték ki: Egy központi magban há-
tukkal egymáshoz dörzsölődtek, ezekhez újabb és 
újabb részvevők társultak. Mindenkinek az volt a cél-
ja, hogy lehetőleg a középpontba kerüljön – ahol min-
den oldalról körülvéve a legkevésbé fázott. A helyek 
állandóan cserélődtek. Az ember hol kisodródott a 
központból, hol közelebb került hozzá. Ez a különös 
tánc órákig eltartott több száz részvevővel. 

A viszonyok megjavítása érdekében a Balatonaka-
rattyán vételezett bőrkabátomat elcseréltem egy kato-
naköpenyért és vagy két csomag cigarettáért. Kb. 20 
cigarettáért aztán szereztem egy lepedőt, mely sátor-
ként szolgált, s így az eső legalább nem esett közvet-
lenül rám. 

* * * 
A ruhatetű igen elterjedt volt a siralmas higiénikus 

viszonyok között élő foglyoknál. Magam is rendszere-
sen vadásztam a tetvekre éspedig egyre nagyobb siker-
rel, mivel megismertem kedvenc tartózkodási helyei-
ket. (pl. az alsónadrág övi része). Néha olyan ügyes-
ségre is szert tettem, hogy egy gyors mozdulattal meg-
fogtam a fülem mellett mászkálót. 

A tábor vezetősége tudatában lehetett a tetvekkel já-
ró veszélyeknek, mert egy szép napon elhatározták a 
kiirtásukat. Egy erre a célra készített tartályból vezeté-
ken át nagy nyomással egy pisztolyszerű készülékbe 
juttatták a DDT szerű fehér port – amelyet mi hírből 
sem ismertünk – s ezzel egy-két nap alatt a tábor összes 

foglyát beszórták. Ez kitűnő eredménnyel járt, egy 
csapásra megszabadultunk ezektől a rovaroktól. 

* * * 
Május 7–10 között egy váratlan találkozó jelentős 

változást hozott. Osztálytársaimmal, Oláh Gyuszival – 
évekig egy padban ültünk a gimnáziumban – és Sági 
Lajossal hozott össze a sors. Így beköltöztem ötödiknek 
a négyszemélyes sátrukba. Nagy Lajossal és Bercsényi 
Miklóssal is így ismerkedtem meg. (Bercsényi nyomát 
később elvesztettem, míg Nagy Lajossal, aki ugyancsak 
orvostanhallgató lett, hazaérkezésünk után – Budapes-
ten − többször is találkoztam. Egy időben az Üllői úton 
lakott.) 

Ebben a baráti társaságban, ahol a legnehezebb 
időszakban sem került sor ellenségeskedésre, vitára 
vagy akár diszharmóniára, sokkal könnyebben el lehe-
tett viselni a fogságot. 

A Ludwigshafenben töltött szakasznak hamarosan 
vége szakadt, mivel június 10-én teherautóval a 
heilbronni, jóval nagyobb fogolytáborba vittek ben-
nünket (kb. fél millió fogoly lehetett ott a híresztelések 
szerint).  

* * * 
Május 8-a emlékezetes nap! Ekkor számos bombá-

zó repült át a tábor felett. Hamarosan megtudtuk, hogy 
ez a háború befejezését jelenti az európai hadszíntéren. 
Ami a híreket illeti, semmi biztos hírforrással nem 
rendelkeztünk. Így Magyarország sorsáról sem tud-
tunk. 

A heilbronni amerikai fogolytábor dimenziói jóval 
meghaladták a ludwigshafenit. Az amerikaiak lépésről 
lépésre javították a szervezést, élelmezés-ellátást. 

Kezdetben továbbra is öten foglaltuk el a négy-
személyes sátrat, mely így elég szűkösnek bizonyult.  

A szűkös élelmiszeradagokon enyhített, hogy lehető-
ség nyílt táboron kívüli munkára (élelmiszer-raktárban, 
vízvezetékcsövek hordása Neckarsulmban). Legelőször 
Oláh Gyuszi ment el egy napra dolgozni. Jutalmul ke-
nyeret és valami húsfélét kapott, melyet igen nagy önzet-
lenségről tanúskodva a táborba való visszaérkezése után 
megosztott velünk. Ilyen gesztus nagyon ritka lehetett, 
hiszen az élelem a túlélést jelentette. 

Egyik táboron kívüli munka során a gyümölcsös-
ben annyi almát ehettünk – a szó szoros értelmében – 
amennyi belénk fért. Sem azelőtt, sem azután nem 
ettem ennyi almát. Prémiumként a táborban a kon-
zervdobozos (ca. 3 literes) ételtartónkat telemérték 
elég sűrű étellel. Természetesen ezt is az utolsóig el-
fogyasztottam. Este a telítettség miatt képtelen voltam 
lehajolni és a bakancsomat levetni. Szerencsére ez a 
nagy mértéktelenség nem járt más hátrányos követ-
kezménnyel. Mindenesetre hosszú-hosszú idő után 
sikerült egyszer végre jóllaknom… 

Persze a táboron belül is akadt munka. Így pl. egy 
alkalommal részt vettem a vizeletes gyűjtő-medence 
kiürítésében. A latrinákból a vizelet egy kb. 10 m. hosz-
szú, 6 m. széles és 4–5 m. mély földbe vájt medencébe 
került. Ezt időnként ki kellett üríteni. E célból egy ko-
csira szerelt tartályt kellett ismételten telepumpálni. A 
pumpát és a vizeletes medencét egy vastag gumicső 
kötötte össze. Maga a pumpa kézi erővel működött. 
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Pumpálás közben a rendszer hiányos tömítése követ-
keztében ruhánk, sőt arcunk is beszennyeződött. 

A hygiéniai viszonyok a ludwigshafenihez képest 
sokat javultak. Szappant, törülközőt, borotvapengét 
stb. rendszeresen vételeztünk. Mivel hetenként ismét-
lődött, jóval több állt rendelkezésünkre, mint amit el 
tudtunk használni. Bizonyos cikkeket, pl. fogkefét, 
nem is adtak a magyar hadseregben. A ruhaneműk is, 
pl. ingek, igen jó minőségűnek bizonyultak, éspedig 
függetlenül attól, hogy tiszteknek, legénységnek vagy 
P.W.-nek (Prisoner of War) szánták. 

* * * 
Érdekesnek tűnt a tisztek, altisztek és legénység 

egymás közti viszonya az amerikai hadseregben. Ez a 
kapcsolat jóval fesztelenebb, közvetlenebb, sőt barát-
ságosabb, mint a német vagy magyar hadseregben. Az 
egész magatartásukra jellemző a servilikus (szolgalel-
kűség) teljes hiánya. Ugyancsak szokatlan látvány az 
őrtoronyban ülve szolgálatot teljesítő katona, aki a 
lábát ráadásul kényelmesen egy székre, vagy asztalra 
támasztja fel. 

Egy másik jellemző vonás a nagyfokú motorizált-
ság. Még a tábor területén is jeep-pel közlekedtek vi-
szonylag rövid távolságokra is. Ha a foglyokat munkára 
vitték, úgy ez is jeep-pel vagy teherautóval történt.  

A benzinnel és általában az anyaggal való takaré-
koskodás ismeretlen fogalom az amerikai katona szá-
mára. Számtalanszor láttam, hogy tisztításra (pl. rak-
tárhelyiség) több benzinkannányit is felhasználtak 
(egy kanna kb. 20 literes lehetett). A német és a ma-
gyar hadseregben főleg az utolsó háborús években 
súlyos hiány mutatkozott szinte minden téren (lőszer, 
üzemanyag, élelmezés, ruházat stb.) 

Az amerikai hadsereg ellátottsága mennyiségi, de 
minőségi szempontból is messze fölötte állt a tengely-
hatalmaknak. Ha ez nem is minden, mégis ennek alap-
ján jobban meg lehetett érteni a háború kimenetelét. 

Egy ízben láthattam a tábort kíséretével meglátoga-
tó Eisenhowert. 

* * * 
Egy alkalommal egy hatalmas élelmiszerraktárban 

dolgoztam. A konzervek száma és sokfélesége elké-
pesztőnek tűnt. Az őrök nem vették zokon, hogy a 
készletet megdézsmáltuk. Elvinni persze semmit sem 
tudtunk, de azért számos konzervet kinyitottunk és 
megkóstoltuk. A nagy almaevés tapasztalatai alapján 
ezúttal viszonylag mértékletes maradtam. 

A nyári hőségben gyakran mezítláb jártunk. Való-
színűleg ilyen módon keletkezett a talpamon az a sérü-
lés, mely tályoghoz vezetett. Így bekerültem a tábori 
kórházba, ahol narkózisban feltárták a talpi tályogot. 

Egy-egy kórházi sátorban kb. 70 beteget helyeztek 
el. Az orvosi ellátást nálam egy rokonszenves szakál-
las német orvos végezte. Az ellátás egész kiválónak 
bizonyult, így néhány kg-ot magamra szedtem.  

 

A gyógyulás hetekig tartott. Néha a kerítéshez 
bicegtem és integettem Oláh Gyusziéknak, akikhez 
– bár szerettem volna – a kórházból való elbocsátás 
után már nem kerültem vissza. Így velük csak 1946-
ban Magyarországon találkoztam. Egy új táborrész-
be kerültem. A közelgő ősz már a levegőben érző-

dött, amikor új sátrakban helyeztek el bennünket 
(befogadó képesség kb. 16–24 személy). Itt már 
„emeletes” fapriccsekkel rendelkeztünk. Mindegyik 
sátorban működött egy kályha is. Az amerikai háló-
zsákok, melyeket úgy be lehetett zárni zipzárral, 
hogy csupán az arcunk maradt szabadon, igen jó 
szolgálatot tettek. 

* * * 
Magyarországról úgyszólván semmit sem tudtam, 

viszont írhattam egy levelezőlapot szüleimnek a nem-
zetközi Vöröskereszt révén.  

Karácsony körül terjedtek el először hírek a küszö-
bönálló elbocsátásra. Ezek nem bizonyultak alaptalan-
nak. A formalitások (regisztrálás, úti íratok) elintézése 
után 1946. jan. 12-e táján elindultunk Magyarország 
felé. Salzburgon át értük el Bécset, ahol valami okból 
három napra megszakadt az utazás. 

Egyik napon új ismerőseimmel Bécs külvárosában 
egy pályaudvarhoz közeleső stadionban egy délután 
még egy futballmérkőzést is megnéztünk. Ebből 
majdnem nagy baj származott, ugyanis több figyel-
meztető sípolás után a szerelvény elindult. Hátizsá-
kunk, irataink a vagonban maradtak. Szerencsére a 
vasutasok azt tanácsolták, hogy az S-Bahnnal indul-
junk gyorsan az Ostbahnhof felé, ott talán még elér-
hetjük a szerelvényt. 

Így is történt. A tehervagonban levő bajtársaink 
ugyancsak meglepődtek, mikor a bécsi Keleti pu.-ra 
befutva fogadtuk őket, mi ugyanis az S Bahnnal hama-
rabb értünk oda. 

Január 15. körül érkeztünk Magyarországra, melyet 
az oroszok tartottak megszállva. Először nyilvántartás 
és politikai szűrés végett egy győri gyűjtőtáborba ke-
rültünk. Megérkezésünk után a tábor egyik tisztje 
felszólította jelentkezésre azokat, akik az SS vagy más 
hasonló alakulat tagjai voltak. Magam kb. három (!) 
más bajtársammal kiálltam és közöltem, hogy a 20. 
rohamtüzér osztaghoz tartoztam (a Szent László had-
osztály keretén belül). Ez a szükségtelen, meggondo-
latlan és elég veszélyes lépés csaknem meghiúsította 
hazajutásomat. Végül is az egyik kihallgató tiszt meg-
értette, hogy korom és rangom következtében aligha 
lehetett politikai szerepem. Így én is megkaptam az 
egri hadtestparancsnoksághoz szóló menetlevelet s 
egy izgalmas győri nap után komor, szürke téli időben 
vonattal Budapestre indultam. A vonatok annak idején 
teljesen szabálytalanul közlekedtek, menetrendről szó 
sem lehetett. Megérkezve elég hosszú utazás után a 
bp.-i Keleti pu.-ra azonnal továbbindulásra gondoltam. 

Szerencsére jan. 17-én indult a háború befejezése 
után az első személyvonat Füzesabony–Miskolc felé. 
Sikerült feljutnom a túlzsúfolt szerelvényre, mely az 
nap délutánra futott be Füzesabonyba. Egerbe este 6 
óra felé érkezhettünk meg. Eleinte az állomástól a 
Deák Ferenc utca jobb (páratlan számok) oldalán ha-
ladtam, majd a Ficzeréék villájánál mentem át a 40. sz. 
házba, ahol szüleim a negyvenes évek elejétől laktak. 

Anyuka fogadott könnyező szemekkel. Első kérdé-
se: Kisfiam, sokat fáztál?  

Így jutottam nem kevés viszontagság után vissza a 
családi körbe, melyet 1944. okt. 24-én hagytam el.  
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Utószó 
Visszatérésem után hatéves orvosi egyetem követ-

kezett, majd 1952 februárjától sebészként dolgoztam 
az Egri Megyei Kórházban. Magyarországot nagy 
nehézségek között politikai okból illegálisan hagytam 
el feleségemmel és két gyerekemmel 1966. április 4-
én Jugoszláviába utazva. 

Sok nehézség után Opatiából Németországba ke-
rültünk, ahol 16 éven át sebészként dolgoztam 
(Simbach am Inn, Varel, Bietigheim).  

Németországból nyugdíjasként feleségemmel 
együtt Nizzába költöztünk 1982 júliusában.  

Azóta is itt élek, 18 éve már egyedül. 
* * * 

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 

Beszámoló a 2014. évi érettségi találkozóról 
Sajnos ez évben csak egy találkozóról kaptunk beszámolót 

 

65 évesek – (1941–1949) Az 1949-ben érettségizett osztály 2013. május 11-én tartotta a 65. évi találkozó-
ját. Mint az korábban is szokásos volt, nem-csak az együtt érettségizettek, hanem a fellelhető korábbi osztálytár-
sak is részt vettek az összejövetelen. A helyszín − mint már évek óta − Budapest, ugyanis a részt vevők döntő 
többsége él itt és az utazás Egerbe, már sokaknak a távolmaradását eredményezte volna. 

A találkozás időpontja 11 órakor volt a Ciszterci templomnál, ahol az akkor kezdődő szentmisén vettünk részt. 
A közös ebédet most a Feneketlen tó partján lévő Hamingway étteremben szerveztük meg. 

A találkozón részt vettek: Bene István, v. Botár Sándor, Böjthe László és Magdika, Fecske László és Gabi,  
Fikár László, Gyulai Teodóra (aki édesapja Gyulai Gyurka váratlan halálhírét osztotta meg velünk), Kékesy Tibor 
és Incike,  Lakatos István, Póta Béla, Szedlacsek Jószef,  Székely Gyurka és Enikő, Zsurkai János és unoka-öcs 
kísérője. Kimentették magukat idő,  betegség, utazási problémák miatt: Kovács Jenő, Nickl Károly, Pozder Mik-
lós, Szemző Gyula, Tanyi László. Nem jött visszajelzés: Kovács Géza, Szalmási Pál és Veres Árpád barátainktól. 

Szomorú hír viszont az eltelt évből három is van: Homonnay Tibor ez év februárjában, Molnár László márci-
usban és Gyulai György áprilisban hagyott itt minket örökre. Nyugodjanak békében. 

A találkozó éttermi része kellemesen telt,  az ételek ízletesek, a kiszolgálás udvarias és figyelmes volt. Jól esett 
néhány régi emlék felelevenítése.  Fecske Laci egy rövid pohárköszöntőben emléketetett a tanárainkra és a volt 
osztálytársakra.  Elhatároztuk, hogy jövőre is ugyanott találkozunk. Az időpontja 2015. május 10. és reméljük, 
hogy senki nem követ el szomorú tréfát a jelenlévők közül, mindenki eljön. 

A beszámolót összeállította:  Póta Béla 
 

Az I.−VII. osztályokat ez az évfolyam a Ciszterci Szent Bernát gimnáziumban végezte és csak az utolsó évüket az 
állami Gárdonyi Géza gimnáziumban. A tablón a ciszterci tanáraik már nem szerepelhettek. 
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325 ÉVES ISKOLÁNK TÖRTÉNETÉBŐL… 
 

Képek a gimnázium ciszterci tanárairól 
 

Amikor Beitler Metód a wellehrádi apátsághoz tartozó pásztói konvent perjele 1776-ban elvállalta az egri 
volt jezsuita gimnázium fenntartását, még nem voltak képzett tanárai. Átmenetileg Eszterházy egri püspök 
engedte át tanításra papjait. 1779/80-tól kezdve azonban már csak ciszterci tanárok tanítottak a gimnázium-
ban. Még az 1787−1802 közötti állami korszakban is két „exciszteci” igazgatója volt gimnáziumnak. 

1802-től a pásztói apátság, majd − 200 éve − 1814-től az államosításig, 1948-ig az egyesített zirci apátság 
szerzetestanárai tanítottak a gimnáziumban.  

Kerekes Károly ny. zirci apátúr állította össze a 1942. évi Schematizmus Congregationis de Zirc adatai és 
későbbi kiegészítések alapján a egri rendház ciszterci szerzeteseink névsorát.  

Összesen 262 ciszterci szerepel a névsorban.  
 

Fényképek − kevés kivétellel − csak a XX. században is élő tanárainkról készülhettek. Az itt látható, apáti 
látogatások alkalmával készült felvételeken ráismerhetünk néhány tanárukra. A képekhez egy kis névsort is 
mellékeltünk. Sajnos egy-két képet nem tudtunk azonosítani. 

 
(Az 1950. évi szétszóratás után a rendház irattárának egy része a Veszprémi Levéltárba került. A Ciszterci 

Gárdonyi Géza Gimnázium tanárai a 325. éves a jubileumra készülve többször is tanulmányozták ezt az 
anyagot, melyekről Kovács Ottó tanár úr a gimnázium történetének lelkes kutatója felvételeket készített. Az 
itt bemutatott képeket is ö bocsátotta rendelkezésünkre, melyet ezúton is köszönünk.) 
 

 
 
 

Tanári kar 1908-ban Vajda Ödön apátúr látogatása idején 
 

 Kovács 
Pius 

Küzdi 
Aurél 

Kürti  
Menyhért dr. 

Nagy  
Béni dr. 

Madarász 
Flóris dr. 

Perényi 
Kandid 

Radványi 
Teofil 

Unger  
Barnabás dr. 

Rédei 
Gerő ? 

  Szalay 
Gábor 

Maczki  
Valér dr. 

Kassuba 
Domokos 

Vajda  
Ödön 

Miskovics 
Elek 

Kovách 
Demjén 

Mátrai  
Rudolf 
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Tanári kar 1912-ben dr. Békefi Remig apátúr látogatása idején 
 

Bartók 
Egyed dr. 

Pölöskey 
Kornél 

Rédei 
Gerő 

Perényi 
Kandid 

Unger  
Barnabás dr. 

Braun 
Jácint 

Radványi 
Teofil 

Farkas 
Alberik 

Kovács 
Pius dr. 

Hümpfner 
Tibor dr. 

Madarász 
Flóris dr. 

Szalay 
Gábor 

Maczki 
Valér dr. 

Kassuba 
Domokos 

Békefi 
Remig dr. 

Miskovics 
Elek 

Kovách 
Demjén 

Mátrai 
Rudolf 

Nagy  
Béni dr. 

Kürti 
Menyhért dr. 

 

Tanári kar 1934-ben dr. Werner Adolf apátúr látogatása idején 
 

Tobákos  
Kilit 

Pataki  
Vidor dr. 

Palos 
Bernardin dr. 

?  
Sántha  
Olivér 

Mészáros  
Ervin  

László  
Vince dr. 

Tóth ev.  
János dr. 

 Baksa  
Kristóf 

Varga  
Bennó 

vitéz Rédey 
Gerő 

Rássy  
Paulin 

Baghy  
Osvát 

Peszeszér  
Asztrik 

 

 
? ? 

Kürti  
Menyhért dr.

Werner  
Adolf dr. 

Richter  
Mátyás 

Szalay  
Gábor 

Unger  
Barnabás dr. 
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Tarnai Andorra emlékezve … 
 
„Jól őrizd helyedet” címmel jelent meg az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Irodalomtudományi Intézetének 

kiadásában Tarnai Andor egyetemi tanár diáktársunkra emlékező könyv halálának 20. éves évfordulóján. (Tarnai 
Andor 1943-ban érettségizett a Szent Bernát gimnáziumban.) A kötetben volt munkatársainak, tisztelőinek a még 
életében elhangzott köszöntéseit, temetésekor elhangzott emlékbeszédeit és tanítványainak tanárjuk iránti hálával 
telt emlékező sorait gyűjtötték egy csokorba. Az Irodalomtörténeti Intézet és a Tarnai család 2006-ban közösen 
létrehozott „Tarnai Andor díj” jutalmazottjainak írásait is megtalálhatjuk a kötetben. Számos képmellékletet is 
tartalmaz, néhányat egri diák korából. 

A könyvborítóján láthatjuk Weöres Sándor, ez évben 
100. születésének évfordulóján sokat idézett neves költőnk 
Tarnai Andorhoz írt klasszikus hangvételű köszöntő versét 
fakszimile formában.  

* * * 
Néhány sor tanítványának, Czibula Katalinnak, az 

ELTE docensének a könyvben megjelent, Tarnai Andorra 
emlékező írásából: 

… Szelíd, halk szavú, megfontolt tanárunk nemcsak a 
soha nem hallott című, idegen tartalmú, régi könyvek között 
igazított el minket, hanem ezek kapcsán a tudomány olyan 
soha nem tapasztalt érdekes és bonyolult világában vezetett, amely régisége ellenére is izgalmasabbnak és érdeke-
sebbnek mutatkozott, mint a minket körülvevő külvilág: a 80-as évek apatikus időszakát éltük; még egyáltalán nem 
éreztük, hogy holnapra felforgatnánk az egész világot. A könyvészet áttekinthető rendjét, majd a régi magyar iroda-
lom örökségét mutatta meg nekünk. Amikor felolvasta, hogy: „Békesség vagyon az cellában. Az cellának kívüle nin-
csen egyéb, hanem csak hadakozás”, úgy hangzott, mint egy útmutatás. Előadásában a középkori kolostori irodalom 
megelevenedett, és a békesség szigetének tűnt. Interpretálása nyomán Horváth Jánosnak A magyar irodalmi művelt-
ség kezdeteiről írt monográfiája olyan izgalmas olvasmánnyá vált, mint egy akció dús regény.  
… Magyarázatait olyan közérthető egyszerűség jellemezte, és olyan hétköznapi párhuzamokkal világította meg, 
hogy ezen az ismeretlen területen kezdtük magunkat biztonságosabban érezni, mint az egyetemi élet útvesztőiben. 
Szemináriumai már számunkra jelentettek szigetet: gondolkodásra és értelmes emberi tevékenységre alkalmas 
szigetet. Ugyanakkor humánuma, ma inkább empátiának mondanánk, hallatlan megértést mutatott a mi eltévedt-
ségünk iránt; minden közös óránk úgy kezdődött, hogy megkérdezte, „hogy vannak”, és türelemmel magyarázta el 
az egyetemi rendszer általunk furcsának vélt működésének miértjeit. Soha nem nézte az órát, és persze hogy elhú-
zódtak ezek a szemináriumok: fél négy helyett fél ötkor-ötkor értek véget, de ki bánta … 
… Finom, törékeny alkata, kissé görnyedt járása ellenére fölénk magasodott mérhetetlen, mégsem kérkedő tudá-
sával, biztos erkölcsiségével. Később megtudtuk: az a szilárd erkölcs, amit megtapasztaltunk az órák mikrokör-
nyezetében, a nagyvilágban is megállta a helyét; a folyosón suttogták, hogy a Bölcsészkaron két tanszékvezető 
van, aki soha nem lépett be a pártba, az egyik ő. Hitelét ez a tudáson alapuló kikezdhetetlen morál adta, és azt 
tanította (meg) nekünk, hogy a világból a minőség nélküli változandó helyett csak az örök minőségre szabad tekin-
tenünk. Ő ezt tette, nekünk nem mindig sikerül. 
… Nem tudom pontosan felmérni és főleg megfogalmazni, hogy mit tanultam tőle. … Stílusának szikár pontossá-
gát, a hatalmas tudásanyagból építkező szintetizálás megvilágosító erejét, titkát soha nem tudom ellesni, hiába 
olvasom újra a szerényen egy szállóige történetének nevezett, kismonográfia igényű összefoglalását a XVIII. szá-
zadi gondolkodás alakulásáról, a Hungarus-tudatban megnyilatkozó értelmiségi öntudat körvonalairól, forgatom 
a Batsányi-kiadást, informálódom, hogy is volt, amikor a magyar nyelvet írni kezdik. 
… Sokszor hivatkozott azokra, akiknek az iskoláját követte: 
Horváth János mellett Alszeghy Zsolt, Laziczius Gyula, Pais 
Dezső nevét tőle tanultam meg. Ma pedig ő is köztük van, nem-
csak az Irodalomtudományi Intézet fénykép-pantheonjában, 
hanem a szellemi örökösök tudatában is. A magas igényű tu-
dományos munka és az emberi nemesség mintaképe, jól láttuk 
akkor gyerekfejjel: délceg fenség. 

* * * 
Vagyunk még egy páran, akik jól emlékeznek Bandira, a 

kitűnő tanulóra, a szerény diákra, a cserkészre, − s akik a Fog-
lárban vele együtt éltünk – stúdiumteremben az asztalánál 
olvasó-jegyzetelő diáktársunkra, aki már akkor gyűjtögette 
későbbi munkásságának alapjait.  

 

Jóhired és nem a hívság; erkölcsöd, nem az erszény: 
Adta dicsőséged fennragyogó sugarát. 

Jól őrizd helyedet. Ne alantas, szürke időben 
Bízzon rád hivatást, dolgot a mennyei Úr. 

 
Nőd kedves legyen és frigyetek ne hiábavalóság; 

Gyorsan tönkre ne menj, boldogulásnak örülj. 
 

Tarnai Andornak tisztelettel 
                                                           Weöres Sándor. 

Bpest 1984 aug. 31. 

1940. Cserkésztáborban a kárpátaljai Polenán. 
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Elbúcsúztunk Molnár József festőművész diáktársunktól 
 

Életének 92. 
évében hunyt el 
július 3-án Sziget-

szentmártonban, 
családja körében. 
Az utolsó óráiban 
is alkotott – olvas-
suk a gyászjelen-
tésben. Hazatért 

szülőfalujába, 
Nagyrédére. Szülei 
sírjában nyugszik, 
a Mátra lankáin, 
egy hatalmas kő-
risfa árnyékában. 

 

Iskolájához szeretettel ragaszkodott. 1943-ban érett-
ségizett. Osztályfőnöke Ágoston Julián volt, aki pályá-
ját érettségi után is figyelemmel kísérte. Édesanyjáról 
készült festménye láttán írta szép ihletésű Parasztma-
donna c. versét. Diáktársai nem kis büszkeséggel men-
tek tárlataira, örültek sikereinek. Emlékét őrzi iskolája, 
falán függ osztályfőnökéről készült portréja.  

Újságunkban olvashattuk Emlékeim címmel 2012-
ben írt életrajzát. A következő számunkban közöljük 
ennek 2013-ban írt folytatását. 

 

Rá emlékezve Feledy Balázs művészeti író barátjá-
nak a temetésekor elhangzott búcsúbeszédéből idézünk: 

 

„Nyugodtsága, megfontoltsága, bölcsessége, alapos-
sága a hosszú évtizedeken át tartó fővárosi lét ellenére 
is megőrzött ízes beszéde önmagában, emberi oldalról 
fontos érték volt akkor, mikor különösen a művészek 
körében – tisztelet a kivételnek – mindenki ideges, 
frusztrált, panasszal teli, mellőzöttnek mondott. Molnár 
József belső harmóniája kiegyensúlyozottsága nagy 
érték volt, amely azonban soha nem r önmarcangoló 
típus, amely személybeli tulajdonságjelentette azt, hogy 
ne lenne tépelődő személyiség, sokszo megnyilvánult 
abban is, hogy képeit átfestette, ha valamit nem talált 
rendben azokon. 

Személyiség és művészet: nála nagyon egybe- és 
összetartozott. Ebből az összetartozásból föltétlen ki 
kell emelnünk szülőföldjéhez való ragaszkodását. … 
Neki a szülőföld döntően fontos gyökérzet és funda-
mentum. Persze fővárosi festő lett, mondhatjuk világ-
festő, de emberi-festői értékrendje mindig nagyrédei 
maradt. Egész életében őriz egy erős „nagyréde-
iséget”, a Mátra-vidék hangulatát, atmoszféráját, egy 
erős paraszti kreatív kultúrát. 

1943-ban felvételizett a képzőművészeti főiskolára. 
Ám ahogy ezzel a generációval történt rendkívül sok 
esetben: behívták katonának, melyet még megfejelt 
egy pár hónapos orosz fogság is és így 1945-ben 
kezdhette meg tanulmányait az általa is annyira vá-
gyott Bernát Aurél osztályon, ahol öt évig tanult. Ké-
sőbb tanársegéde is volt egy ideig. Nagyra becsülte 
mesterét. Stílusát, alapvető művészeti szemléletét 

korán kialakította. Mindig természetelvű, természet-
szemléletű, ún. realista festő maradt, de stílusa az évek 
során sokat fejlődött, alakult, minőségibbé vált.… Az 
olajtechnika mellett számára mindig nagyon fontos 
volt a rajz. Nagyon sokat és szívesen, rajzolt. Készített 
akvarelleket, pasztelleket vegyes technikájú műveket, 
és nagyon fontossá vált a murális munkák sora, me-
lyek a falhoz kapcsolódó közületi feladatokkal, meg-
bízásokkal kezdődik.  

Témáiban nagyon kedvelte a zsánert: ami a falusi, 
városi életképet jelenti: a munka, az ünnep megjelení-
tését. Pályájának második szakaszában előkerültek 
biblikus, szakrális témák. Fontos volt számára a táj, a 
nagyrédei, mátrai tájat rengetegszer megörökítette. De 
nagyon közel állt hozzá a tokai, az itáliai, a mediter-
rán, vagy éppen a Velencei tó, és a Bartók Béla-úti 
magas műteremből elétáruló budai látvány a Feneket-
len tóval, a Szent Imre templom tornyaival. Igen közel 
állt hozzá az emberábrázolás, az arckép: kitűnő 
portréista volt. Emlékezetes portréit szüleiről, barátai-
ról, rokonairól és magáról készítette. Kitűnő önarckép-
festő volt. Tevékenységét rend, tiszta kompozíció, 
kiegyensúlyozott kolorit jellemezte. Sokszor izgatott 
feszültséggel átitatta a látvány. Színeiben sohasem 
harsány, inkább itt is a személyisége által meghatáro-
zott bensőség vezérelte. Szerette a csinálást, a festést 
magát, talán használhatom ezt a szót, nem profán, 
„matatást” a képen és a kép előtti meditálást, a kép 
alakítását. Képei mindig nagyon őszinték, az egész 
festészete soha nem kimódolt, mindig illeszkedik 
személyiségéhez. Megkülönböztető jegyeit kereshet-
jük és találhatjuk abban, hogy ugyan urbánus festővé 
vált, városban élt, de egyfajta népiség eszménye, a 
paraszti életforma történései, eseményei mindig na-
gyon fontos volt számára. Így lett nagyon következe-
tes festő, aki korának megtalált eszményeit festette 
egy életen át. Mindig újabb és újabb célok vezérelték. 
Így jutott el a falképfestészethez. 1963-ban készített 
Nagyrédére, a művelődési házba sgrafitót a nagyrédei 
folklór dekoratív motívumainak alkalmazásával. Az 
ötven éve készített mű máig is korszerű és mai. A 
nyolcvanas években közel került hozzá a mozaik tech-
nikája egri munkája kapcsán. ’83-ban a nagyrédei 
házasságkötő teremben készített egy 15 négyzetméte-
res mozaikot. Gyönyörű ez a mozaik technikájában is.  

Munkái sokfelé kerültek, de legnagyobb számban 
szülőfalujába, Nagyrédére.  

 
Búcsúzunk egy olyan festőtől, akinek sajátos nyu-

galma, bölcsessége különös színfolt volt a magyar mű-
vésztársadalomban. Akinek festészetét egy szelíd, derűs 
szemlélet jellemezte, aki nagyon szerette gyökerét, 
ragaszkodott ahhoz, aki szeretett festeni és tanítani. 

Jelentősen találó fiatalkori barátjának, Nagy László 
költőnek jellemzése. 1967-ben írta egy katalógusának 
előszavában: »a csendes öröm festője, aki ritka áhítat 
átadására képes«. 

− Ennél többet ma sem mondhatunk.” 
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LEVELEK –  – TELEFONOK –  – E-MAILEK –  
 
Havas-Horváth István „fiatal” öregdiáktársunktól kaptunk érdekes írásokat templomunkról: 

 
Észrevettük... ? 
 

Templomunk néhány érdekességére, „rejtőzködő” 
apróságára csodálkoztam rá az elmúlt években, évti-
zedekben.  

Ahogy közelítünk a bejárathoz a déli (bal oldali) 
kapuzaton át, ott két arkangyal „állít meg” bennünket, 
kiknek szobra a kapuoszlopokon áll. A bal oldali Szt. 
Gábriel, a másik Szt. Mihály. Utóbbi baljában pajzsot 
tart, melynek közepén héber fölirat olvasható: 
Jehovah, azaz Jahve, vagyis Isten. 

A templom főhomlokzatán négy, fülkében álló je-
zsuita szent szobrát láthatjuk (balról jobbra: Regis Szt. 
Ferenc, Szt. Ignác, Xaveri Szt. Ferenc, Kosztka Szt. 
Szaniszló), de ugyanabban a magasságban van egy 
ötödik szobor is a déli torony déli oldalán: Szt. Flórián. 

A templom előtt az utólag épített szélfogó áll. Kapu-
jának kőkeretén fölül latin évszám olvasható: 
MDCCCXXXI (1831). Ez nem az építés, hanem egy 
restaurálás, vagy a ciszterci címer elhelyezésének évét 
jelzi. 

A templombelsőben föltűnő a kétoldali kápolnasor 
(3–3 mellékoltárral), mely az egri templomok között 
egyedülálló építészeti megoldás. 

Elöl, a baloldalon van a Szt. Ignác oltár. Ennek 
jobb oldali mellékalakja Szt. Márton, ki kardjával a 
köpenyét kettévágja, hogy a mellette térdelő koldus-
nak adja a felét. (A köpeny ui. „közös tulajdon” volt: 
a fele a római katonáé, de a másik fele a császáré, így 
Márton is csak a saját részét adományozhatta el.) 

Ugyanitt az oltár belső oszloppárja közül a bal olda-
linak hibás a faragása; mert a lábazatnál nem szembe 
csavarodik a párjával, hanem azzal megegyezően. 

Jobb oldali első mellékoltár: Szt. Bernátról elne-
vezve 1942 óta, − régen Xavéri Szt. Ferencről. Ez 
utóbbi szent halálát ábrázolja az oltár alépítményén 
(stipes) látható aranyozott dombormű (relief).  

Jobb oldali középső oltár: Szt. Annának szentelve. 
Az oltárkép és a mennyezetfreskó Kracker János Luk-
ács munkája. Előbbi legjobb alkotásai közé tartozik, 
utóbbi egyetlen megmaradt műve a későbbi tűzvészek 
miatt elpusztult falképeiből. 

Baloldalon középen: Szűz Mária oltár, szemben le-
vő párjához hasonlít (az oltárkép kivitelezése az Atya-
isten ábrázolása az oltárépítményen – retabulum). 

Jobb oldali hátsó mellékoltár: Szt. Alajos. Az ol-
tárképen a szent mellett XVIII. század eleji, magyar 
viseletben ábrázolt ifjak láthatók. 

A bal oldali hátsó a Szt. Kereszt mellékoltár. En-
nek alépítményében a tisztítótűzben szenvedők plasz-
tikus alakjai vannak kis szobrok formájában lángnyel-
vek között. Egyedülálló ábrázolás Egerben (és még 
sokkal szélesebb körben is). 

A főoltár két oldalán Melkizedek és Áron hatalmas 
szobra áll. Az attribútumokat az ószövetségi alakoknál 
sokkal nehezebb meghatározni, mint a szenteknél. Itt 
balról Melkizedeket ábrázolta a szobrász, a pap-királyt 
kehellyel és kenyérrel, a fején koronával. Jobbról Áront, 
kezében füstölővel, lábánál tóratekercs és kenyerek. 

A főoltárépítmény tetején Krisztus a kereszten, fö-
lötte a mennyezeti freskón a Szentháromság. A feszü-
leten a halott Jézust a kereszt tartja, a falképen a Föl-
támadott élő alakja fogja a kínszenvedés fáját. Igen 
kifejező ellentétpár! 

Igen jellegzetes, hogy a templomot hosszanti és ke-
resztirányú szimmetria jellemzi. Hosszanti irányban a 
főoltár két oldalán egy-egy óriási gyertyatartó áll, 
„tükörben” pedig jelentős ószövetségi alakok (balolda-
lon Melkidezek, a pap-király, jobbra Áron). 

További szimmetria, hogy 3−3 oldalkápolna van 
minkét oldalon. A szentély mellettiek díszítése azonos 
felfogásban fogant (aranyozott domborművek).  

A két középső oldalkápolna oltárképe tükörképe 
egymásnak: szinte egyforma keretben, üveglap mögött 
vannak. Témájukban közös az, hogy Szűz Mária éle-
téből vett motívumok láthatók (jobbra a Szent Szűz 
szüleivel, balra, mint anya gyermekével).  

A keresztirányú szimmetriát tekintve feltűnhet, 
hogyha középen állva jobbra nézünk a hajóban, akkor 
a kápolnasor oszloppár-ritmusa 4+2+4. Ez azt jelenti, 
hogy a Szt. Bernát és a Szt. Alajos oltárnál az oltárké-
pet 2−2 oszlop keretezi, míg középen csak 1−1. Min-
degyik oszlop részben vagy egészben csavart. A bal-
oldalon hasonló a szimmetria, csupán a leghátsó, a 
Szt. Kereszt oltárnál „törik meg”. Az oszlopok száma 
itt is négy (miként a „tükör” Szt. Ignác oltárnál). 

A templomban áradó fényről egy-két észrevétel: 
Április 25-én (és előtte-utána 1−2 napig), ill. a Nap 
járásának megfelelően augusztus 18-a táján 8 óra 40 
perckor a beeső fénysugarak a főoltáron ábrázolt Oltá-
riszentséget világítják meg, amely előtt Borgia Szt. 
Ferenc hódol ... December 18-án reggel 8 óra után az 
ószövetségi áldozatot, − Izsák föláldozását világítja 
meg a nap. Egy jó szemű fotós e jelenséget-látványt 
talán megörökíti majd egyszer! 

A templompadokat néhol karcolások, vésetek „dí-
szítik”: monogramok, nevek. Ezek között cirill betűs 
is van − valószínűleg az első világháborúban hadifo-
golyként Egerben járt orosz katonáktól. A sekrestyébe 
vezető ajtó kerete (és a vele szemben álló ajtóé is) 
szinte tele van karcolásokkal. Monogramok, családi és 
keresztnevek olvashatók. Több névnél évszám is. Az 
egyik évszám közel kétszáz éves: 1827. 

 
És még mennyi érdekességet rejt gyönyörű temp-

lomunk, csak hát észre kell vennünk. 
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Ez a kis visszaemlékezés Mohi Sándor, 1946-ban érettségizett diáktársunk írása. 
 

Nix Olimpiász 
 

1938 szeptemberében elérkezett az idő, Eger várt 
mint elsős kisdiákot a Szent Bernát gimnáziumba. 
Szüleimmel indultunk a kiskapudi állomásól. Az Ér-
seki Szent József Internátus (Foglár) lesz a lakóhe-
lyem a következő nyolc esztendőben. 

Persze minden új és szokatlan volt az első hóna-
pokban. Az internátusban 16-an voltunk elsősök, 
hamarosan összebarátkoztunk. Prefektusunk, Kató 
Ottó igen kedvesen fogadott, ismertetve a házirendet: 
mit szabad, mit nem. Hálótermünkben kb. 60 alsós 
fiúnak volt ágya. A szalmazsákot mi tömtük az udva-
ron – matracok akkor számunkra nem voltak. 

Az első iskolanapon ismerkedtünk az új tárgyak-
kal. Nekem legjobban a latin tetszett. 

Iskola után a mozi előtt elhaladva megláttuk az 
1936. évi berlini olimpiászról szóló film nagy plakát-
ját. Megörültünk, biztosak voltunk benne, hogy zseb-
pénzünkből kifutja a belépti díj. Alig érkeztünk haza, a 

Foglárba, egyikünk mindjárt a prefektusunkhoz sietett 
megkérdezni, kaphatunk-e „kimenő-cédulát” mozi 
látogatásra. Akkoriban az internátusból engedély nél-
kül csak a gimnáziumba lehetet kimennünk. 

De az általunk egyszerűnek gondolt kérés még sem 
volt olyan egyszerű. Ide tanulni jöttetek, nem mozi 
látogatásra – hangzott a válasz − „Nix olimpiász!” De 
azért egy feltételhez kötötte az engedély megadását 
prefektusunk: ha a következő két hét alatt jó jegyeket 
hozunk, megkaphatjuk a kimenőt.  

Nekifeküdtünk a tanulásnak. Két hét múlva a nix 
olimpiászból olimpiász lett. Nagy volt az örömünk, 
mert végül is megnézhettük a filmet a berlini olimpiá-
ról, ahol a megcsonkított Magyarország a világ nagy 
nemzetei között harmadik helyet ért el! 

 
Ezután, ha valamilyen kérésünk nem volt teljesít-

hető, gyakran elhangzott: „Nix olimpiász!”  
−−−−−−−−−−−−−−− 

 

E-mail jött Kiss Sándor békéscsabai öregdiáktól, melyben tanáráról írja meg emlékeit.  
 

Károly Imre Asztrik tanár úr tanította a matematikát 
 
Békéscsabán a Híd és Vízműépítési Technikumban 

érettségiztem 1958-ban, ahol felejthetetlen matematika 
tanárunk volt Károly Imre tanár úr. 

Nem sokkal érettségi előtt meghalt és tudtuk, hogy 
ciszterci tanár volt, és Egerben temették el. Érettségi 
után − teljesen véletlenül – az iskola állást ajánlott 
Egerben az Állami Földmérési és Térképészeti Hiva-
talban. Nem sokkal érkezésem után felkerestem a 
Hatvani temetőben drága tanárunk sírhelyét, a ciszter-
ciek sírboltját. 

Az internet elterjedésével később rákerestem ta-
nárunk nevére, és rátaláltam az „Egri Fehér-Fekete” 
kiadványra, amelynek rendszeres olvasója lettem. 
Benne aztán találtam képet, megemlékezést Károly 
tanár úrról. 

Békéscsabára minden érettségi találkozóra elme-
gyek. Volt tanáraink közül Kruchió Gábor tanár úrral 
beszélgetve szóba került volt tanártársa Károly tanár 
úr is. Rendkívül érdekes dolgokat mondott el, amit mi 
diákok nem is tudhattunk. Érdekességként említette 
meg, hogy fiatalember lévén válogatott a leány tanu-
lók között feleséget keresve és a Károly tanár úr által 
ajánlott leányzóval él a mai napig boldog házasságban. 

Nyilvánvaló, hogy iskoláimban több kedves taná-
rom is volt, de olyan mély nyomot bennem senki nem 
hagyott, mint Károly tanár úr. 

Igazolja ezt, hogy ennyi év után is kutakodtam fe-
lőle, mit tudhatok még róla. Csodálatos ember volt. 
Óraközi szünetekben soha nem ment a tanáriba, ott 
volt köztünk, mi körbeöleltük és ámulva hallgattuk. 

 Mellesleg nagy futballkedvelő volt. Halálakor – 
1958-ban − futball világbajnokság volt, akkor híreink 
szerint rádióhallgatás közben izgalmában kapott in-
farktust. Sokat emlegettem, hogy nem voltam nagy 
matematikus, de ha valamelyest tudtam és szerettem a 
tantárgyat, az Károly tanár úr érdeme. 

Kruchió tanár úr fiatal ember volt akkor és ugya-
núgy rajongott Károly tanár úrért, mint mi diákok. 
Nem véletlen, hogy temetésére ő vezette a kis küldött-
séget Egerbe.  

Amiért ezeket a sorokat írom az az, hogy ha kiad-
ványuknak, munkatársuknak módjában állna Kruchió 
tanár úrral riportot készíteni Károly tanár úrról, az 
szerintem örömöt jelentene minden volt és jelenlegi 
ciszterci diáknak. Érdekes, színes, nagyon szeretett 
egyéniség volt, ezzel is tisztelegnénk előtte. 

 

* * * 
 

Kedves ismeretlen barátunknak megköszönve levelét, megírtam, hogy szívesen látjuk sorainkban. Hivatkozva a 
még 1989-ben hozott Alapszabályunkra: „…rendes tagként léphetnek be a Szövetségbe mindazok az érettségizett 
személyek is, akiket az iskolák államosítása után ciszterci rendi tanárok papi minőségben vagy állami alkalma-
zottként bárhol oktattak, illetve neveltek”.  
Reméljük, hogy Kruchió tanár úrral is sikerül felvenni a kapcsolatot.   

−−−−−−−−−−−−−−−−− 
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hírek...hírek...hírek... 
 

•   VERES ÁRPÁD érseki tanácsost, a Ciszterci Diákszövetség Egri 
Osztályának elnökét szeretettel köszöntjük pappá szentelésének 60 éves 
jubileuma alkalmából.  

Szívből kívánjuk az Úristen bőséges áldását további életére!  
* * * 

Veres Árpád atya gyémántmiséje 2014. június 29-én, vasárnap 8 órakor 
volt az egri ciszterci Szent Bernát templomban. Az ünnepi szentmisére 
megteltek templomunk padjai az ünnepelt tisztelőivel. A főcelebráns Veres 
Árpád atyával együtt misézett Hugyecz János atya templomigazgató és 
Gonda Imre ny. szemináriumi tanár. 

Árpád atyát Hugyecz János, majd a hívek részéről többen is köszöntöt-
ték, aki meghatottan köszönte meg a kedves szavakat és az ajándékokat. A 
szentmise után szerény agape volt a hittanteremben. 

Árpád atya Besenyőtelken született 1926. november 18-án. Egri ciszter-
ci diák volt 1937−1944 években. A háború megszakította tanulmányait, 4 évi orosz fogság után került haza 
majd 1949-ben az államosított iskolánkban érettségizett. Jelentkezett az egri Papnevelő Intézetbe és 1954. júni-
us 20-án szentelték pappá.  

Papi szolgálatában mindig visszatért templomunkhoz: 1976-tól 1988-ig templomigazgató, majd 2002−2009-
ig mint kisegítő lelkész, 2009−2011 között pedig ismét templomigazgatóként szolgálta a híveket.  

1978−1988 között az egri Papnevelő Intézet vicerektora is volt. Ezekben az években sok felújítást, állagmeg-
óvást végeztetett a templombelsőben ( mellékoltároknál falfestés stb.). Gyönyörűek voltak az ünnepi szentmisék a 
kispapok asszisztenciájával. Tömve volt akkoriban a templomunk. 

2002-ben nyugdíjasként jött haza Bécsből, ahol 12 évig volt a Pázmáneum rektora. A bécsi Stephans dómban 
mint magyar gyóntató is szolgálta a híveket, és egy idős otthonban vállalta az ott lakók lelki gondozását. Hazatérte 
után kérte meg Zakar Polikárp apát urat, hogy szolgálhasson még kedves templomában.  

Amikor pedig Lékai Péter Jusztin atya 2009-ben meghalt, újból vállalta a templomigazgatói teendőket. Közben 
bekapcsolódott a kórházi betegellátásba is. Idős kora és meggyengült egészsége miatt vonult vissza 2011-ben, de a 
vasárnapi 8 órai szentmiséken Gonda Imre atyával még rendszeresen koncelebrál. 

Gyémántmiséjét 2014. augusztus 10-én mutatta be szülőfalujában, Besenyőtelken. Mi hívek mindig nagyon 
szerettük és szeretjük Őt. Életét a Szűzanya oltalmába ajánljuk.       (Fábián Zsuzsanna) 
 

 
•  KOÓS EDE atya Szent Bernát templomunk templomigazgatója − Veres Árpád után 2011-től Hugyecz 
János atya lett templomunk igazgatója, aki egyben a kispapok prefektusa volt a Papnevelő Intézetben. Három évig 
szolgált a Szent Bernát templomban. Nagyon megszerettük Janó atyát is, aki elkötelezettje volt a karizmatikus 
lelkiségnek. Homíliáiban közelebb hozta a Szentlélek tiszteletet hívekhez. 

2014. augusztus 1-jétől − mint váci egyházmegyést − püspöke Gödöllőre helyezte. 2014. július 27-én a 10 órai 
szentmisében búcsúztattuk el, a nagyszámú hívek jelenlétében. Isten áldását kérjük további szolgálatára. 

2014. augusztus 1-jétől Koós Ede atya lett a templomigazgatónk. Augusztus 10-ei bemutatkozó szentmiséjé-
ben elmondta, hogy célul tűzte ki a Szt. Bernát templom felújításának szorgalmazását és a hívek, a közösség lelki 
megújítását is. Augusztus 19-én, szent Bernát napján a szentmise után elimádkoztuk a Szt. Bernát litániát a neki 
szentelt mellékoltárnál. Utána pedig az Ede atya által írt imát olvastuk fel, melyben Szt. Bernát, Borgia Szt. Fe-
renc és a Szűzanya segítségét kérjük templomunk megújulásáért. Mi hívek ezt az imát a továbbiakban minden 
szentmise előtt imádkozzuk. Ede atya is prefektus a Papnevelő Intézetben, örömmel fogadtuk, és kérjük Istent, 
hogy segítse szolgálatát. Imáinkkal mi is segítjük.         (Fábián Zsuzsanna) 
 

 
•  BENEDICITE−– JÓZSEF ATYA perjel hírei Zircről 
− 200 éves évfordulót ünneplünk Zircen! −1814. augusztus 19-én az uralkodó, I. Ferenc kinevezte Dréta Antalt 
zirci apátnak. Ez a dátum és ez az esemény lezárása egy folyamatnak és kezdete egy olyan korszaknak, amikor is 
a zirci ciszterci közösség tanítórenddé fejlődött. A 200 éves évforduló kapcsán az Apátság 2014. május 18-án 
kiállítás nyílt:  Szemelvények a Ciszterci Rend életének elmúlt 200 évéből.  
A kiállítás megnyitót követő pódiumbeszélgetés témája volt „A Ciszterci Rend oktatásban betöltött szerepe” 
Dékány Á. Sixtus zirci apát, Késmárki Tiborné, a Pécsi Ciszterci Nevelési Központ igazgatója, Dobosi László, a 
Ciszter Rend Nagy Lajos Gimnáziuma igazgatója és Orosz Ágoston, a Székesfehérvári Szent István Gimnázium 
igazgatója válaszoltak a kérdésekre. 
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− Újfalussy Ottó OCist atyának 90. születésnapját ünnepeljük szeptember 6-án. – Isten 
éltesse Ottó atyát, aki 1992−93 években volt az újból induló egri ciszterci közösség 
tagja. −  Ad multos annos!  
− Az elmúlt időszakban újra megrendeztük a ciszterci lelkiségi napokat Zircen fiatal 
fiúk számára. Pécsről és Egerből érkeztek hozzánk most diákok a hétvégére. A fiata-
lok bekapcsolódtak a zirci konvent életébe, az imádságába és a közös étkezésekbe is. 
− Papszentelés volt Zircen. Május 17-én Márfi Gyula veszprémi érsek úr pappá szentel-
te Nagy Lénárd testvérünket. 
 

•  25. ÉVE „ENGEDÉLYEZTE” AZ ÁLLAM a Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának működését  
Ekkoriban – 1990. 01. 01-én − 60 tagja volt a kongregációnak és négy, 1989. 09. 21-én beöltözött novícius.  
A kongregációhoz tartozott még a dallasi apátságban élő 5 szerzetes is. 
Szerzetesek a beöltözés sorrendjében. 
 
Palos György Bernardin dr. 
Hegyi Gábor Kapisztrán dr. 
Deáki Miklós Sándor dr. 
Horvát Olivér Adolf dr. 
Vajk Alajos Atanáz   
Halász Ferenc Piusz dr. 
Naszályi János Emil dr. 
Sulyok János Ignác 
Kápolnai Emil Tecelin 
Molnár Ferenc Nivárd 
Bognár András Benedek 
Dózsa László Márton 
Zagyvai István Kamill 
Szabó László Vilmos 
Köveshegyi András Rajnald 
Kerekes János Károly dr. 
Terebessy Béla Andor dr. 
Hervay Ferenc Levente 
Ács Antal Kajetán dr. 
Kisgergely József Bálint dr. 
Huszár Károly Hildebrand 
Maróti Ervin Arnold 
Jani Károly Domonkos 
Szeker István András 
Bárdos Kornél Albert dr. 
Harta János Csanád 
Simon István Marót 
Horváth István Mihály 
Kő Ferenc Bertalan 
Rácz István Pelbárt 

Rajna Zoltán Krizosztom
Badál Ede Álmos 
Ujfalussy Gusztáv Ottó 
Kelety Jenő Géza 
Krasznay József Kerény 
Marosy György Cézár dr. 
Szita Lajos Árpád dr. 
Liska Ferenc Szilveszter 
Szirbek Ferenc Hugó 
Kovács Endre Gergely dr. 
Keszthelyi Miklós Vazul 
Bácskai Sándor Keve 
Keszthelyi Ferenc Jeromos 
Trimmer Elek Iván 
Arató Miklós Orbán dr. 
Purszky Géza Bernát 
Katona Ferenc Farkas 
Glósz Ervin Efrém dr. 
Kiss Béla Benedek 
Brenner László Tóbiás 
Zámbó Imre Öcsény 
Bán Zoltán Elizeus 
Albrecht Vilmos Veremund 
Rosdy Pál Ágoston 
Czike Imre János dr. 
Brückner Akos Előd 
Lázár Dezső Kelemen 
Mozsgai József Tádé 
Égi Ferenc Konrád 
Lékai Péter Jusztin 

 

Kiegészítésül Károly apátúr 1990. január 1-jén kelt – talán még számunkra is érthető − latin nyelvű beszámolójából: 
 

„Nunc /01-01-1990/ sunt in dispersione Cistercienses in Hungaria sollemniter 
professi numero 60 (inter quos unus abbas praeses Carolus Kerekes et unus 
episcopus auxiliaris dioecesis Agriensis Gregorius Kovács) et 4 novitii. − 
Praeter novitios omnes monachi /uno excepto/ sunt sacerdotes, 24 seniores sunt 
etiam professores emeriti. 
Secundum aetatem Cistercienses in Hungaria sunt  

inter 54 et 60 annos: 10  
inter 61 et 70 annos: 30  
inter 71 et 80 annos: 14  
     supra  80 annos: 6 

Novitii nostri sunt inter 18 et 24 annos. 
Abbas monasterii BMV de Dallas est Dionysius Farkasfalvy. Inter 26 monachos 

Dallasenses 20 sunt ex Hungaria, 5 adhuc stabilitatem Zircensem retinentes. 
Infra 60 annos sunt 10 monachi.” 

 
•  DIÁKSZÖVETSÉGÜNK a Ciszterci Gárdonyi Géza Gimnázium 10 kitűnően végzős diákját 

összesen 100 ezer forintos jutalomban részesítette.  
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•  DR. KILIÁN ISTVÁN diáktársunk, ny. egyetemi tanár nyerte el ez év-
ben a Faludi Alkotói Díjat. − A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudomá-
nyi Intézete és a Faludi Ferenc Akadémia 2004-ben, Faludi születésének 300. évfor-
dulója alkalmából hozta létre a díjat, a XVIII. századi irodalommal kapcsolatos ku-
tatások kiemelkedő eredményeinek elismerésére.  

A díj átadásakor laudációt tanítványa és munkatársa Czibula Katalin, az ELTE 
docense mondotta. Faludi életművéből, elsősorban az Udvari emberből választott 
idézetekkel jellemezte a kitűntetett életpályáját.  

Köszöntéséből idézünk részleteket:  
„Első ilyen maxima Faluditól: Nem kis dolog légyen (bátor kicsin légyen) első 

szerzőjének lenni. 
Az egri ciszterci gimnázium irigylésre méltó tanári és diákközösségből indulva olyan szellemi örökséget vitt 

magával, amely segítette őt abban, hogy a 60-as években túlterhelt gimnáziumi tanárként is a Miskolci Levéltár-
ban kutasson eltűntnek hitt, ismeretlen drámaszövegek után. Ez a munka, mondhatjuk nyugodtan, szenvedélyévé 
vált, úgyhogy később, a debreceni Déri Múzeumba kerülve is folytatta a levéltári munkát. Jó muzeológusként 
gyarapította a múzeum gyűjteményét. … A miskolci és debreceni évek munkájának eredménye az a minorita 
drámákat tartalmazó kötet, amely a Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. századi sorozatának első kötetét adja 
majd később. Eközben az új magyar irodalomtörténet, az ún. Spenót írása és recepciója megtörtént az irodalomtu-
dományban, és ennek folyamán néhányan, elsősorban a szintén valamikor egri ciszterci diákként induló Tarnai 
Andor felismerték ennek a kutatásnak a jelentőségét, hogy a levéltárak a XVIII. századi magyar drámaszövegek 
sokaságát őrzik. … Ennek a kutatásnak a megszervezésére szólította Kilián Istvánt Budapestre, aki speciálkollégi-
umot indított az egyetemen a Tarnai-tanszéken. … Hárman, Staud Géza, Varga Imre és Kilián István megalapítot-
ták a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Drámakutató Csoportját.  

A három alapító tag közül csak Kilián tanár úrnak adatott meg az, amit Faludi Ferenc a maga művében így fo-
galmazott meg:  Példát adék sok heverő pennának, olvasásra valót nyújték a hivalkodóknak, sok jókra emlékeztet-
vén a világ gondjaiban elmerült elméket. 

Kilián tanár úr nem átallott két-három hallgatóval levéltárakat járni, egyetemeken kisebb előadási lehetősége-
ket biztosítani számukra, hogy megtanulják/megtanuljuk, mit jelent kutatni, tudományos tevékenységet folytatni. 
Később, az ELTE Tanárképző Karán tanítva már busznyi diákot vitt ezekre a helyekre és tette vonzóvá és értékes-
sé számukra a kutatói életformát, … immár három nemzedékre oszthatók azok a kutatók, akik Kilián tanítványnak 
vallják magukat…  

Ebből a kutatói hálózattá alakuló közösségből következnék az, amit a következő Faludi maxima jelöl: 
Más dolgával valamibe ereszkedni, hogy ember magáét jól végezze, tanácsos. 
1988-tól datálható a tanár úr által szervezett konferenciák kezdete … ahol a legkülönbféle tudományok, törté-

nettudomány, művészet-, zenetörténet, néprajz, nyelvészet képviselői összejönnek, és megosztják egymással 
munkájuk eredményét. Így indult az a konferencia-sorozat Noszvajról, amely később Eger, Nagyvárad, Kolozs-
vár, Nyitra helyszínei után 2015-ben ismét Egerben kerül megrendezésre, és amely a tízedik ilyen nemzetközi 
szimpózium lesz. … Ezek a konferenciák ma már európai ismertségűek. 

… Ahogy az iskoladrámának van egy emelkedett, heroikus szólama, és mellette megjelenik a komikus, tréfás 
regiszter is, így hadd említsek erre is példát a Kilián-portréból. Két olyan diszciplínában jeleskedik, amit nem 
sokan művelnek magas szinten: ez a rátermettség és az emberi figyelmesség, ha úgy tetszik, empátia. 

Faludi így szól:  Nagyobb dolgod légyen a dolognak belső érdemére s jóságára, hogysem külső tekéntetes 
szinére. 

Aki már kutatott levéltárakban, elfeledett iskolai könyvtárakban, parókiákon, az tudja, hogy ez ronda fizikai 
munka is: … A tanár úr ilyenkor elvarázsolódik, és szeret egyedül dolgozni. … Mellette, a nap végére már sorban 
gyűlnek a kötetek, mi viszont még egyetlen drámaszövegre sem bukkantunk. Ilyenkor szoktunk berzenkedni, 
hogy ő mennyivel jobb kupacot választott. És akkor odajön, beletúr a mi könyvhalmazunkba, kicsit válogat, aztán 
előhúz egy kötetet, ami ugyanolyannak látszik, mint a többi – és dráma van benne. Ebben utolérhetetlen. 

Valamint még egy dologban, amit Faludival szólva így fogalmazhatunk meg: A nemzetünkre fogott fogyatko-
zásokat erkőlcsinkkel kell meghazudtolnunk. 

Akár külföldön, akár belföldön kutattunk, gyakran találkoztunk … bizalmatlansággal: szigorú, minket alkal-
matlannak tekintő könyvtárosnők, szúrós szemű, gyanakvó plébánosok őrzik a számunkra becsesnek vélt kincse-
ket. Akkor jön Kilián tanár úr prelúdiuma, aminek nyelvi kelléke egy magyar-latin-német-szlovák nyelvi keverék, 
amit mindenki megért, tárgyi feltételként egy merülőforraló, egy bádogbögre és egy doboz jó, erős kávé. Tíz perc 
múlva a fiókokból elővándorol a kockacukor, majd később a dokumentumok sokasága a különböző raktárakból, 
és két-három óra múlva már van lehetőségünk fénymásolni és fényképezni. Ezt a kedvességet sem tudjuk tőle 
ellesni. – Mi tudjuk, hogy a te életműved még nincs lezárva: nyomdára vár egy betlehemes játékokat tartalmazó 
köteted, és egy adattár-kötetet éppen a napokban zársz le, amely újabb drámaadatok százaival gyarapítja a tudá-
sunkat. Ehhez a munkához adjon neked az élet, a Jóisten erőt, egészséget, energiát …” − fejezte be köszöntő sza-
vait Czibula Katalin.  

Diáktársunkat mi is köszöntjük – örülve e rangos elismerésnek.  
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•  DR. BORDÁS BÉLA 1947-ben érettségizett diáktársunkat, nyugalmazott gyer-
mekorvost Gyöngyös Város Önkormányzata ez évben „Gyöngyös Város Egészségügyéért” 
kitüntetésben részesítette. A Debreceni Orvosi Egyetem elvégzése után 1953-ban került 
Gyöngyösre, ahol rövid megszakítással nyugdíjazásáig mint gyermekorvos dolgozott. 85 éve 
ellenére fáradhatatlanul szolgálja ma is betegeit és mindenkit, aki a segítségére szorítkozik.  
Kitüntetéséről örömmel olvastunk, és gratulálunk diáktársunknak! 

 
•  CSÁKVÁRINÉ VERÉB VALÉRIA a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium magyar-angol szakos 
tanára augusztus 20-án Magyar Bronz Érdemkereszt kitűntetést kapott. − Mi is szeretettel gratulálunk! 
 
•  VILÁGBAJNOKI CÍMET SZERZETT az U18-as magyar férfi vízilabda válogatott tagjaként 
Hornyák Olivér (13.k) iskolánk tanulója augusztusban az Isztambulban. (U18 – „Utánpótlás” 18 éves korú 
versenyzőkből.) 
 

•  A 2013. ÉVI PÉNZÜGYI HELYZETÜNKRŐL adott beszámoló, melyet 2014. húsvéti számunkban 
közöltünk, hiányos adatokat tartalmazott a szerkesztő hibájából. Az alábbiakban közöljük a helyesbített táblázatot. 
  

Nyitó állomány 2013. 01. 01-jén     867 575 Ft
 

 
 

Záró állomány 2013. 12. 31-én      914 511 Ft

•  AZ EGRI FEHÉR/FEKETE  a www.ciszterciekegerben.hu honlapon is érhető el. A honlap gondo-
zója. Kaibás Gábor Márk, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban 2001-ben érettségizett diáktársunk, akinek 
köszönhetően újságunk 1994 óta megjelent valamennyi száma az interneten olvasható, illetve letölthető. 
 
•  KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT! – Puky Pál (é. 1943.) Peterborough (Kanada) 100; N. N. 
Franciaország – 60 euró. 
 

H A L O T T A I N K  
 

Trimmer Elek Iván OCist 2014. augusztus 13-án, életének 86. évében hunyt el. Iván atya 1946-ban lépett a rend-
be, 1950 augusztusában tett örökfogadalmat. 1951. április 2-án szentelték pappá Székesfehérvárott, majd az egy-
házmegye papjaként szolgált. 1954−1959 között börtönben ill. internálótáborban volt. Utolsó éveit a pécsi egy-
házmegye gondozó otthonában töltötte. 
 

 
Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk:  

 

Molnár József (é. 1943) – Szigetszentmárton −Nagyréde 
Komoróczy László (é. 1943) − Budapest 
Kiss Ferenc (é. 1947) – Ászár−Kisbér 

Molnár László (é. 1949) − Budapest 
Gyulai György (é. 1949) – Budapest 
Dr. Csányi László (é. 1951) – Budapest 

 
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  E-mail: olah.gyula3@chello.hu  

 
 

 

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

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

 

Bevételek 
– Tagdíj 
– Adomány 
– Banki kamat  
– Ágoston J: Kunszentmárton…könyv 

Összesen 

 
287 400 Ft
141 285 Ft

6 145 Ft
  334 780 Ft
769 610 Ft

 

Kiadások: 
– Fekete/Fehér újság (nyomdaktg.)  
– Ágoston J: Kunszentmárton…nyomdaktg.) 
– Postaköltség 
– Anyag ktg. (boríték, irodaszer).   
– Bankköltség 
– Gárdonyi G.C.G. támogatása 
– Egyéb kiadás (fénymásolás stb.) 

Összesen 

135 450 Ft
308 650 Ft
116 935 Ft

19940 Ft
76 319 Ft
60 000 Ft

     5 380 Ft
722 674 Ft
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KIEGÉSZÍTÉS A TEMPLOMUNK FŐOLTÁRÁN LÉVŐ KÖNNYEZŐ 
MÁRIA KÉP TÖRTÉNETÉHEZ1 

 
A kép eredetéről 
Az ősi, bizánci Maria ikont a római Szent Alexius templomban őrzik, az Aventinuson. Története a keresztény 

ókorba, szinte a legendák ködébe vezethető vissza. 
Az V. sz. elején Edessa város Szűz Mária temploma mellett élt egy zarándok remete, Alexius. A tradíció szerint 

előkelő, római patrícius családból származott, de otthagyva családját, Keletre zarándokolt, hogy a Szűz Anya 
szolgálatában éljen. Amikor észrevette, hogy a városban a hívek tisztelettel veszik körül, visszatért Rómába, ahol 
ismeretlen koldusként, szülei házában, az Aventinus dombon élt. Halála után tudták meg kilétét, s az akkor uralkodó 
I. Ince pápa (401-417)  a kíséretével elment oda, hogy mint a keresztény önmegtagadás és lemondás hősének 
holttestét tisztelje. A VII. sz. elején ezen a helyen IV. Bonifác pápa bazilikát emeltetett. A X. században, 977-ben I. 
Benedek pápa átadja a bazilikát a szaracénok elől ide menekült Szergiusznak, a damaszkuszi görög metropolitának, 
aki Keletről Rómába hozta az Alexius kultuszt, ezért lett a templom Szent Alexiusról elnevezve. Itt őrzik az ősi, 
bizánci Mária ikont, amit Szent Alexius Edessában tisztelt, és Szergiusz, damaszkuszi metropolita a meneküléskor 
magával hozott. A templomban meghitt, kis szentélyt alakítottak ki a Mária ikon őrzésére. A Mária ikonról több 
másolatot készítettek. (Dr. Tóth János: Római virágszedés című könyve alapján, Művészettörténeti Társaság, Bécs, 1988, Szent 
Alexius temploma) 

 

A kép története Nagyszombatban folytatódik 
 

A Felvidéken élő unokaöcsémtől kaptam a „könnyező Mária” képről és 
történetéről egy képsorozatot. A kis ismertető szlovák nyelven van írva, és 
szintén a Felvidéken élő unokahúgom fordításában közlöm. 

„ …1585-ben hozták az Alexei és Bonifác templomból a fatáblára festett 
bizánci Mária ikon másolatát és a nagyszombati Szent Miklós (jezsuita) 
templomban helyezték el. 1663-ban, a török háború idején az ikon véres 
könnyeket hullatott. 1708-ban a kép újra könnyezett, július 5-től augusztus 
11-ig. Harminc ember látta és bizonyította. 

1710-ben járvány ütött ki, sok ember meghalt. A hívek Máriánál kerestek 
segítséget. Körmenetet tartottak a városban és megfogadták, hogy minden év 
november 21-én emlékünnepet tartanak. Ezt Nagyszombatban 300 év óta 
megtartják. 

1739-ben nyolcszögű kápolnát építettek a templom belsejében, ott 
helyezték el a Mária ikont. 1990-ben restaurálták a képet. 

A Mária ikonról sok helyen található másolat. – 2003-ban II. János Pál 
pápa is meglátogatta. „ 

 (S cirkevnym schválenim AÚv Trnave, dna 22.10.2007.c.j. 6107/07 MD kiadásából) 
 

Könnyező Mária képe templomunkban 
Az egri ciszterci templomunkba a jezsuiták hozhatták a nagyszombati kép másolatát. A főoltárra, a 

tabernákulum fölé helyezték. 
Az utóbbi években, évtizedekben történtekhez személyes emlékeim fűződnek. Az 1960-as évek végén, vagy 

1970-es évek elején a Mária képet a főoltárról áthelyezték a Szent Bernát oltárnak a szentély felöli külső falára. Az 
oltárra a kép helyére egy aranyozott keresztet állítottak. 

Az ikont idővel visszatették az eredeti helyére. Mielőtt ez megtörtént, Kerekes Károly Apátúr tartott egy 
ismertetőt a Mária képről. Amikor Egerben járt, mindig összehívott bennünket, akik a templomhoz tartoztunk − az ő 
szavaival élve − a „ szent maradék”-ot. Egyik alkalommal − amikor még a Rend nem újult meg Zircen −, a templom 
irodájában gyűltünk össze, behozta a Mária képet és az asztalra helyezte. Elmondta, hogy a kép a főoltár tartozéka, 
onnét nem szabad levenni. 

A képkeret gazdag díszítése úgy van kialakítva, hogy az oltár hasonló díszítésébe pontosan beleillik. 
Az oltárszekrény fölött van a helye azért is, mert a képen Mária egyik kezével az ég felé mutat, a másikkal a 

tabernákulumban lévő Jézusra. 
Reméljük, hogy a templomban kezdődő tatarozások befejeztével, hamarosan újra látni fogjuk kedves Mária 

képünket.                     Urbánné Simonyi Ilona 

 
1 Húsvéti számában KÖNNYEZŐ MÁRIA KÉPE TEMPLOMUNKBAN c. íráshoz. 
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