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EGRI CISZTERCI ÖREGDIÁKOK 1956-ban 
 
Közeledve a 60 éves évfordulóhoz szeretnénk egy csokorba gyűjteni azoknak a diáktársaink a történeteit, akik 

nem szemlélői, hanem közreműködői voltak ezeknek a „fényes napoknak”, majd részesei a megtorlásoknak. 

Hál Istennek egy páran még élő szóval elmondták történetüket, de többjükről már csak a róluk megjelent 

írásokból állíthattuk össze ezt a visszaemlékezést. 

Különösen az akkori 30−40 évesekről nagyon hiányosak az ismereteink. Sajnos már nincs kitől kérdeznünk. 

Jó lenne, ha még kiegészíthetnénk ezt a felsorolást. Ehhez kérjük segítségeteket. 

. 

 

Lénárt Andor (1925−1990) 

 

Középiskoláját 1936−44-ben az egri ciszterci Szent 

Bernát gimnáziumban végezte, majd történelem-

földrajz szakos diplomáját 1950-ben a budapesti egye-

temen szerezte, s végzés után a Salgótarjáni Gépipari 

Technikumba helyezték.  

Itt tanított a forradalom kitörésekor is. Október 29-

én a városi Közgazdasági Technikumban tartott peda-

gógusfórum őt is delegálta a másnapi megyei nemzeti 

bizottság választására azzal a küldetéssel, hogy ott 

tolmácsolja a pedagógusok követeléseit. Többek visz-

szalépése után ő vezette le az ülést, majd beválasztot-

ták a megye új irányító testületébe. Ezen utóbbi pedig 

a 11 fős elnökségi tagságra is méltónak találta. A me-

gyei nemzeti bizottság elnökségében a titkári funkciót 

látta el, s így lényegében az elnökségen belül is a leg-

szűkebb irányítók egyike volt. 

November 4-ét követően kb. egy hétig visszavonult 

a közszerepléstől, s visszament tanítani. … November 

21-én ő volt a levezető elnöke a megyei munkástanács 

alakuló gyűlésének. Ebbe az új hatalmi testületbe, 

mivel nem termelő üzem küldötte volt, nem választot-

ták be, de annak egyik szellemi irányítója lett. Decem-

ber 1-jén reggel több társával együtt letartóztatta a 

rendőrség, de még ezen a napon a kiszabadításukra 

szervezett demonstráció hatására a rendőrség szaba-

don engedte őket. December 3-án ment vissza tanítani. 

A dec. 8-ai sortüzet követően ismerőseinél és rokonai-

nál húzódott meg, majd február végén visszatért Eger-

be, ahol március 10-én letartóztatták. A Balassagyar-

mati Megyei Bíróság 1957. október 14-én első fokon 

12 évre ítélte, a Legfelsőbb Bíróság 1958. október 28-

án a fellebbezését elutasította. Ebből a tizenkettőből 

leült hatot, 1963-ban amnesztiával szabadult. Ez alatt 

az évek alatt még két gyermekét sem láthatta. 

Hat év fegyház után szabadult. Két évig segéd-

munkás volt, majd nem ellenezték, hogy a Vármúze-

um restaurátorként dolgozhasson. Szeretett volna taní-

tani, ezért Füzesabonyban, a gimnáziumban kaphatott 

beosztást, majd a naponta történő kiutazás terhe miatt 

is Egerben, a Petőfi kollégiumban nevelőként helyez-

kedett el. A buzgó szemlézők, a túlteljesítők a ref-

alattiság (rendőri felügyelet) miatt is úgy találták, 

hogy veszélyes befolyást gyakorolhat a fiatalságra, 

ezért innen is mennie kellett. A következő állomás a 

megyei levéltár. Itt befogadták, de aztán kiderítették, 

hogy oda erkölcsi bizonyítvány nélkül nincs, nem lehet 

bebocsáttatás – 1972-t írunk ekkor! – Hát toltak egyet 

rajta némi jóakarattal, és mert történészdiplomáját elő-

szedhette, visszajuttatták a várba muzeológusnak. ’56-

tól ’72-ig félelemben, a teljes anyagi és erkölcsi ve-

szélynek kitéve bolyonghatott tizenhat esztendeig, míg 

végre viszonylagos nyugalma támadhatott. 

 

Rehabilitációs papírja csak halála után érkezett 

meg a családhoz. 

 

Miskey Kálmán (1927−1990) 

 

A Szent Bernát gimnázium diákja volt 1937−44-

ben. A háborús megszakítás miatt a VIII. osztályt 

1945/46-ban végezte − 70 éve érettségizett. Sopronban 

szerzett bányamérnöki oklevelet.  

„Innen Úrkútra kerültem, és főmérnökként dolgoz-

tam 1954-ig, a helyi bányában − írta visszaemlékezé-

sében. 

Aki nem élt az 50-es években, el sem tudja képzel-

ni, milyen is volt az akkori magyarországi élet. Két 

szóban megfogalmazva: könyörtelen és megalázó. 

Mindenki azt csinálta, amit felső utasításra tennie 

kellett. Ha valaki például nem lépett be a pártba, az 

eleve gyanús volt. Minden a mennyiségi mutatók 

kozmetikázását szolgálta, a statisztika vonalainak 

felfelé kellett ívelni. 

1956 októberében a veszprémi Forradalmi Bizott-

ságban ércbányászati küldöttként vettem részt. Gyak-

ran utaztunk Budapestre, hogy a Központi Munkásta-

náccsal egyeztessük helyi dolgainkat. Néha elmentünk 

a Parlamentbe, megpróbáltunk Kádárral is találkozni, 

de ő sosem fogadott bennünket. Helyette Apró (Klein) 

Antalnak kellett volna szót érteni velünk, de arra kép-

telennek bizonyult, tartották magukat az október 25-i 

Parlament előtti vérfürdő-állapothoz. … 

Majd Kistarcsa következett… 

Kistarcsának köszönhetem a műfogsoromat és a 

sakk-készletemet. 

1957 januárjában egy tömött teherautónyi pufajkás 

érkezett Úrkútra. Akkor már nagy szakállam volt, mi 

ugyanis megfogadtuk november 4-e után, hogy addig 
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nem vágatjuk le a szakállunkat, míg az oroszok ki nem 

mennek Magyarországról. A pufajkások úgy gondol-

ták, könnyű dolguk lesz velem, majd az első felszólí-

tásra feltartott kézzel megyek hozzájuk. Nem így tör-

tént, mert a bányászok védelmük alá vettek, s fenyege-

tően körülállták a karhatalmistákat. Megszégyenülve, 

szikrázó haraggal elmentek. Örömünk csak februárig 

tartott, mert 28-án sikerült tőrbe csalniuk. Kariszli 

János tanácselnök telefonált, hogy „sürgős ügyben” 

menjek a Tanácsházára. Elmentem. A folyosón, az 

elnöki szobában sem tartózkodott senki. Hirtelen két 

oldalról megjelentek a pufajkások. »Jó napot főmér-

nök úr, jöjjön ultizni« − mondták és el kezdtünk ultiz-

ni. Fél óra sem telt el, megjelent egy teherautó, feldob-

tak rá, hasra fektettek és Devecserbe vittek, s az egyik 

rendőrségi szobában már vártak a győri verőlegények. 

Félig agyonvertek, kiverték a fogaimat, miközben így 

gúnyoltak: »na, főmérnök úr, kell-e még '56, kell-e 

még forradalom?« 

Feltöröltették kicsurgó véremet, majd nekitámasz-

tottak a cserépkályhának. Egy farkaskutyát engedtek 

be a szobába, ők elmentek. Így töltöttem az első éjsza-

kát. Szállíthatatlan állapotban voltam, ezért csak a 

negyedik nap éjjelén vittek Kistarcsára. Közbűnténye-

sek társaságában éltem. Apró csínyekre megtanítottak, 

például arra, hogyan kell kést, kártyát készíteni, vagy 

kenyérből sakkfigurákat. Ma is őrzöm ezeket az emlé-

keket. Nyolc hónap telt úgy el, hogy még a nevem sem 

kérdezték meg. Sok embernek mondta fel az idegrend-

szere a szolgálatot Kistarcsán, a rettenetes fizikai-lelki 

megaláztatás miatt. Én a cserkészetből kaptam annyit, 

hogy másokban is tudtam tartani a hitet, de mikor az 

apámat egyszer megpillantottam az udvaron, azt hit-

tem feladom. 

Nyolc hónap múlva szabadultam Kistarcsáról, és a 

pofonok még ezután jöttek igazán. Munkát nem kap-

tam sehol, 6 hónapig alkalmi munkával tengettem az 

éltemet. Fát vágtam, terveket készítettem, magányo-

soknak dolgoztam. 

Egy napon, volt igazgatóm állást kínált Úrkútra. 

Elfogadtam ezt az ajánlatot, s 9 hónapon át 

vájárkodtam. Nagyon nehéz munka volt, de szépen 

kerestem, soha nem panaszkodtam, majd lehetőséget 

kaptam, hogy geológusként dolgozzam a bányában. 

Voltak tehát ilyen emberek is, akik segítették a forra-

dalmárokat, nem akarták lépten-nyomon megleckéz-

tetni őket. 

 

Dr. Tóth Ferenc (1925−1910) 

 

Iskolánkban végezte a gimnázium VI−VIII. osztá-

lyát. 1944-ben érettségizett, majd „…Utam innen 

egyenesen a Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi 

karára vezetett. Diplomaszerzés után Budapesten 

kezdtem hivatásom gyakorlását, majd − főleg anyagi 

megfontolás miatt − az ózdi kórházba kerültem. 1955-

ig dolgoztam itt, közben letettem a sebészeti szakvizs-

gát, s kértem áthelyezésemet Egerbe. 

Október napjait már soha nem lehet kitörölni em-

lékezetünkből. … 

A Városvédelmi Parancsnokság, miután megalakult 

a Líceumban, október végén, a katonai funkciót töltötte 

be Egerben. Feladatai közé tartozott az Egészségügyi 

Bizottság megszervezése és működtetése is. Én ezen a 

ponton kapcsolódtam be a munkába. 

Juhász Tibor diáktársammal, orvoskollégámmal 

segélyhelyeket szerveztünk a Líceum két előadóter-

mében. Matracokat, paplanokat terítettünk le, az el-

sődleges ellátáshoz szükséges műszereket vittünk oda. 

2 kórházi és egy szakképesített nővér, valamint 2−3 

főiskolás lány látta el a ügyeletet. 

November 4-én, az oroszok bevonulásának napján 

kicsit megrendültünk, de a hitet nem veszítettük el, 

hogy a demokratizálódást tovább folytathatjuk. Díszte-

remben gyülekeztünk, hogy a lehetőségekről tanács-

kozzunk, az esetleges fegyveres ellenállásról. 

December 11-én és 12-én veszítettük el valójában 

minden reményünket. [Ekkor volt Egerben a sortűz…] 

A tömegmészárlást a kórházban éltem át, amikor a 

pufajkások áldozatainak életéért küzdöttünk. 

Tömegesen hozták be a sérültelek, szám szerint 

29-et. Teljes volt a káosz, mert a kórház nagy meny-

nyiségű operációra nem készült fel. Mindössze csak 

egy komolyabb és egy közepes műtőnk volt és egy 

kötözőnk. Az emberek sikoltoztak, kétségbeesetten 

üvöltöztek, jajgattak. A halottakat pedig a fürdőkád-

ba tettük, mert abban a pánikhelyzetben képtelenek 

voltunk összehangolni a munkát, és egy jobb megol-

dást találni. 

Az egri orvosok rendkívüli felháborodással »fo-

gadták«  a december 12-i mészárlást, melyet a Csiky 

utca sarkán a pufajkás karhatalmisták végeztek el, s 

azonnal megfogalmazták tiltakozó memorandumukat. 

Másnap egy kis küldöttséggel a megyei tanácsra men-

tünk, ahol egy erősen bolsevista elvtárs, bizonyos Bíró 

nevű fogadott bennünket. Az ő sötétsége és butasága 

ma is negatív példaként leng előttem. »Én a kormány 

megbízottja vagyok, itten rendnek kő lenni« − harsog-

ta, s egyszerűen kivágott minket. 

A kórlapok szerencsére megmaradtak és tanúskod-

nak Kádár János hatalomra nyomulásának első napjai-

ról.  

Az oroszok után visszatérő kommunista és ávós le-

gények, ahol tudtak, bosszút álltak. A forradalmárok 

megszégyenítették a pártapparátust, ezért bűnhődniük 

kellett. 

És jött a csengőfrász. Mindig éjjel vitték el az em-

bert. Tudtam, hogy értem is eljönnek, hiszen számos 

társam ült már a börtönben. Őrizetesként egyszemé-

lyes cellába zártak, három hónapon át próbálták rám 
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bizonyítani, hogy részt vettem a »demokratikus állam-

rend ellen irányuló összeesküvésben«. 

A városi kapitányság alagsorában legalább hússzor 

kihallgattak, de vittek a bíróságra is 

… 

Arra voltak legjobban kíváncsiak, hogy kik voltak 

a hangadók, a szervezők. A vizsgálati fogság után 

közölték velem, hogy rendőrhatósági felügyelet alá 

helyeznek.  

Hát így éltünk mi a forradalmat követő években. 

A kórházban felmondtak, 3 évig pendliző orvos-

ként jártam kismotorral Felnémetre, Bekölcére, Osto-

rosra, Verpelétre, Novajra, Balatonra, Egercsehibe, 

Bükkszékre. …” 

 

Bartha András (1935−2003) 

 

Három évig volt a ciszterci diák, az általános iskola 

befejezése után 1949-ben Egerben nem vették fel kö-

zépiskolába. Budapestre került, ahol Közgazdasági 

Középiskolában folytathatta tanulmányait. Egy év után 

már vissza tudott jönni Egerbe és a Klapka utcai Köz-

gazdasági Technikumban érettségizett. Jelentkezett az 

egyetemre, de egyik tanára a felvételt megakadályozta, 

és így került az AKÖV-höz ipari-tanulónak 
 

A Történeti Levéltárból kapott − Oszlánczi Flórián r. 

hadnagy 1959. VII. 15-i „Szigoruan titkos” −jelentésében 

olvashattuk: 
„A 32. AKÖV-nél több osztályidegen és 

egyébb ellenséges ellem (sic!) helyezke-

dett el. A fenti személyek a jobboldali 

irányzat hatására aktivizálódtak. Az el-

lenforradalom kirobbanása után igen aktív 

tevékenységet fejtettek ki. Eger város 

területén ezért a 32 AKÖV. volt az egyik 

leg aktívabb ellenforradalmi góc. 

Bartha András szerelő, származása értel-

miségi. Juhász József munkástanács elnök 

fegyveres személyi biztosítója volt. Fegy-

veresen részt vett a kerecsendi erdőben 

ÁV. tisztek üldözésében” 

Utána állandó rendőri ellenőrzés alatt állt. 
 

 (Bátyjának, Bartha István diáktársunknak közlése alapján.) 

 

 
Dr. Csank István (1925− 

 

A középiskoláimat a ciszterci rend egri Szt. Bernát 

gimnáziumában végeztem, 1943-ban érettségiztem. 

Főiskolai tanulmányaimat az Egri Érseki Jogakadémi-

án folytattam.  

1944 májusának hónapjában hozott rendelet alap-

ján az előadások megszűntek és minden egyetemistá-

nak munkaszolgálatra kell menni.  

Minket, egri jogászokat a miskolci jogászokkal és 

a budapesti TF-esekkel együtt Erdélybe vittek munka-
szolgálatra, Tusnádfürdő és Sepsiszentgyörgy között 

volt Sepsibükszádon a munkaszolgálatos tábor, ahol 

éltünk napjainkat. Lövészárkokat, s azon belül gép-

puska fészkeket kellett ásnunk, ill. kellett volna ásni, 

de az az egész hegyoldal, ahol ez a munka folyt egy 

erősen kősziklás hegyoldal volt, úgyhogy az ásó he-

lyett inkább a csákányt kellett használni. A szovjet 

csapatok a közelben állomásoztak, majd 1944. augusz-

tus 20-ika után elfoglalták a tábort.. A munkaszolgála-

tos egyetemisták és főiskolások közül senki sem volt 

hajlandó átállni a szovjetek oldalára, inkább hazain-

dultak, kockáztatva ezzel az életüket is.  

Egerben a tábori csendőrség akkoriban már az ún. 

szökevényeket akasztott a jelenlegi Dobó téren. Emlé-

keim szerint három embert akasztottak fel. Úgyhogy 

az egyetemisták, főiskolások szülei úgy látták jónak, 

legjobb lesz, ha mi elhagyjuk a várost. 

A hajmáskéri tábori tüzér lőiskolán voltam katona, 

onnan zárt kötelékben és zárt vagonokban kiszállítot-

tak Németországba, ott estem amerikai fogságba. Az 

amerikaiak átadtak minket a franciáknak. Ez ellátás 

szempontjából rosszabb volt, mint a szovjet hadifog-

ság − az ott voltak elbeszéléséből tudom −, mert ott 

legalább a napi kenyérfejadagot, azt a 20−25 dekát 

megkapták. Mi nem kaptuk. Három hónap alatt a hat-

száz magyarból − ott ennyien voltunk − nyolcvan éhen 

halt! Megették a tetvek, vagy hasmenést kapott és 

abba halt bele. Iszonyú volt, akiket a tetvek ettek meg. 

Az ember akkor döbbent rá, micsoda alpári körülmé-

nyek között is lehet élni. 

A fogságból 1946 márciusában az amerikaiak se-

gítségével érkeztem haza, Egerbe. 

Tanulmányaimat folytatva diplomámat a Pécsi Tu-

dományegyetemen szereztem meg 1949-ben. Avatá-

som után ügyvédjelöltként dolgoztam Egerben. Az 

akkori ügyvédüldöző politikai irányzat miatt az ügy-

védi hivatástól meg kellett válnom. 

Az Igazságügy Minisztériumban jelentkeztem és 

1950. április végén kineveztek a hevesi járásbíróságra 

jb. fogalmazónak, majd 1951 őszén az egri járásbíró-

ságra helyeztek át. A bíróságon ki akartak nevezni 

bírónak, de mivel én nem akartam bíró lenni, így 

1952. év tavaszától az ügyészségre helyeztettem át 

magamat, ahol mint jb. közvádló dolgoztam 1954. év 

közepéig. Ekkor fegyelmi vizsgálatot indítottak elle-

nem azon a címen, hogy a feleségem „kulák”-lány és 

én ezt elhallgattam. A vizsgálat eredménye az lett, 

hogy leminősítettek ügyészségi nyomozónak. Ebben a 

beosztásban dolgoztam 1956 őszén. 

A forradalom 3. vagy 4. napján meg kell alakítani 

minden munkahelyen a munkástanácsokat. Hármunkra 

esett a legtöbb szavazat. 

1957. február 15-én, mint „ellenforradalmárt” el-

távolítottak az ügyészségről. Még ebben a hónapban 

letartóztattak, közbiztonsági őrizetbe (internálás) 

helyeztek. Indokaik: a megyei ügyészségen tagja volt 

a munkástanácsnak; elősegítette az ügyészségről a 
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kommunisták eltávolítását; részt vett kommunisták 

letartóztatásában; szovjet ellenes kijelentéseket tett. 

Az Egerből és környékéről összegyűjtött „ellenfor-

radalmárokat” − voltak köztünk cigányzenészek is, 

akik a bányászoknak húzták a Kossuth nótákat − a 

kistarcsai internáló táborba szállítottak, ahol kezdetben 

igen „zsúfoltan” voltunk − két összetolt ágyon öten 

feküdtünk. Végül is vádemelés nélkül 1957. augusztus 

30. napján engedtek ki a táborból. 

Hazatérésem után rendőri felügyel et alá helyeztek, 

minden héten háromszor kellett a rendőrségen jelent-

keznem, este 9 órától lakhelyemet nem hagyhattam el, 

a templomot kivéve nyilvános helyekre nem járhat-

tam. A megyei kapitányság rendőri felügyeletemet 

1959. január 3-án szüntette meg. 

A rendőri felügyelet megszüntetése után egészen 

1989. április 6. napjáig egy besúgót állítottak rám és 

rendszeresen az adott rólam a III/III-as ügyosztálynak 

jelentéseket, hogy mit csinálok, mit mondok, kivel 

barátkozom, hová járok stb. A besúgó fedőneve: 

„Csonka” volt, egri, köztiszteletben álló ember.  

Hosszú évekig a szakmámban nem dolgozhattam, 

csak, mint segédmunkást tűrtek meg. De csak két-

három hónapig lehettem egy helyen, mert abban a 

pillanatban, mikor a pártbizottság tudomást szerzett 

arról, hogy elhelyezkedtem, mint segédmunkás, kirú-

gattak. Úgyhogy volt 10 vagy 15 munkahelyem. Vég- 
 

re, 1967-től mint jogtanácsos tudtam elhelyezkedni. 
* * * 

Ez év március 15-én a Magyar Köztársaság elnöke 

dr. Csank Istvánnak, az ’56-os forradalom és szabad-

ságharc idején a személyét ért meghurcoltatás ellené-

re tanúsított bátor helytállásáért, a forradalom eszme-

iségét éltető tevékenysége elismeréseként, a Magyar 

Ezüst Érdemkereszt kitűntetést adományozta. 

 

Dr. Renn Oszkár (1933− 

 

A gimnáziumunkban a IV. osztályt végezte 

1947/48 évben. Édesapja rendőrtiszt, akit munkája 

kapcsán számos városba áthelyeznek. Így járja be az 

ifjú Renn Oszkár az Ekecs-Kispest-Vác-Miskolc út-

vonalat, hogy azután végképp megérkezzen Egerbe. 

„A gyakori helyváltoztatás nem viselt meg, s azt 

mondom szüntelen: csodálatos gyermekkorom volt. 

Kalandos és szép. Engem a háború a Csallóközben ért. 

Vonatokban rejtőztünk, kukoricatáblákban bujkáltunk, 

s amikor a háború vége felé Csehszlovákiához csatol-

tak minket, visszaszöktem Magyarországra. Vácra 

jártam a piaristákhoz, amikor 1947-ben apám úgy 

határozott: a kalandos életnek vége, visszaköltözünk 

Egerbe. A ciszterekhez jártam egy ideig, majd jött a 

„nagy koncepció” végrehajtása: a Líceum és a Gárdo-

nyi Géza Gimnázium átszervezése, így fejeztem be 

végül középiskolai tanulmányaimat a Dobó Gimnázi-

umban, 1952-ben. Kiváló tanárokra emlékezem, akik 

meghatározták további gondolkodásomat. 

Az új rend éber őrei, a »kommunista szűrő jó ma-

gyarjai« gyorsan kiderítették, hogy én ’X’-es vagyok, 

afféle osztályidegen, mert apám rendőrtiszt volt a múlt 

rendszerben. Továbbtanulásomat tehát megpróbálták 

feltartóztatni. Szándékuk nem sikerült, mert egy ta-

nulmányi versenyen döntőbe jutottam, ily módon fel-

vételi vizsga nélkül bekerülhettem a miskolci egyetem 

gépészmérnöki karára. 

1956. október 19-től kezdődően [ekkor V. éves gé-

pészmérnök-hallgató] a diákság országos méretekben 

támadta a fennálló rendet. Miskolcon vezetőség-

választó taggyűlésre került sor az ötödéveseknél, s a 

követelmények megfogalmazására, melyeket az or-

szág-vezetés felé tolmácsoltunk. A párt korábbi jelölt-

jei most buktak meg először. Új arcok, új erők álltak a 

fiatalok élére. Tizenkilencedikén engem is megválasz-

tottak küldöttnek. A 22-ére összehívott diákfórumon 

1000 diák és 150 oktató, valamint a megyei KISZ és 

DISZ képviselői jelentek meg. Ott ült Grósz Károly is, 

a megyei pártbizottság képviseletében. A régi rend 

őrei szem- és fültanúi lehettek annak a viharos hangu-

latnak, amelyben a forradalmi követeléseket megfo-

galmazták a diákparlament résztvevői. Minden koráb-

bi vezetőt, akik méltatlannak bizonyultak arra, hogy a 

diákságot vezessék, felszólították a lemondásra. A 

borsodi fehér könyv is részletesen elemzi az itt történ-

teket − micsoda megtiszteltetés! 

Fő feladatom az lett az elkövetkező napokban, 

hogy felvegyem a kapcsolatot az egri Tanárképző 

Főiskola MEFESZ szervezetével. Segítettük a Líceum 

tornyában felállított rádió működését, híranyagot és 

szakembereket küldtünk. Két rövidhullámú sávon 

angol-francia-orosz nyelven sugároztuk adásainkat, 

kapcsolatot tartottunk európai rádiókkal is. 

Csodálatos érzés volt látni azt a nyüzsgést, amely a 

Líceumon belül és kívül fogadta az embert. A város 

forradalmi ereje itt összpontosult, ebben a gyönyörű 

műemlék együttesben. Itt találkoztam a Nemzetőrség 

parancsnokával, Jobb Lászlóval és a többi bizottság 

vezetőjével. Telefonon tartottuk a kapcsolatot az ország 

valamennyi egyetemével és stratégiailag fontos városá-

val. Egyik szolgálatunk egyenesben közvetítette azt a 

színjátékot, amelyet az oroszok Záhony körül rendez-

tek. Amikor erről értesültem, magam is elmenten Nagy 

Imréhez, hogy a valóságról tájékoztassam. Andropov 

mosolyogva jött ki tőle, miután a csapatok kivonásáról 

nyilatkozott. Mi pedig szüntelenül kaptuk a híreket: 

kétszeres cserélődéssel jönnek vissza az oroszok. 

[November 4-e után] a miskolci munkástanácsban 

megfogalmazódott az a szilárd elhatározás, hogy meg-

szervezzük az oroszokkal szembeni ellenállást. Gyor-

san alakult képviselőcsoportunk tagjai elindultak, 

hogy feltérképezzék Észak-Magyarország fegyver- és 
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lőszergyártó üzemeit. Így kerültem én a Bervába, s a 

munkástanács vezetőivel az ellenállás esélyeiről tár-

gyaltam. A reális katonai ellenállásnak nagyon kicsi 

esélye van − erre a következtetésre jutottunk a felelő-

sen gondolkodó emberekkel együtt. Nyugat magunkra 

hagyott ígéreteivel bennünket, s mi tehetetlenül ver-

gődtünk azokban a napokban. 

A hatalmukat visszaszerző kommunisták − újra a 

tankok árnyékában − kitűztek az egyetem tetejére egy 

hatméteres vörös lobogót, pedig tudták: a diákságot 

ezzel felingerelhetik. Így is történt. A hallgatók vá-

laszként kifüggesztettek a diákszálló ablakába min-

dent, ami vörös színű volt. Mi, tapasztaltabb ötödéve-

sek megéreztük, hogy ennek súlyos következménye 

lehet. Végigrohantunk hát a diákszállón, hogy a kiló-

gatott tárgyakat vegyék be. Mindenki csak nevetett. A 

puska, sajnos visszafelé sült el. Délután már meg is 

jelentek a teherautók, és százszámra ugráltak le róluk 

a felfegyverzett pufajkások. Puskatussal beterelték a 

fiatalokat az előadótermekbe, és a diákok nevét kezd-

ték felolvasni. Köztük volt az enyém is. Így csipkedtek 

össze bennünket és vittek tovább a diákszálló első 

emeletére. Volt közöttünk professzor is, és számos 

tanár, akiket 8−10 pufajkás legény azonnal »kezelésbe 

vett«. Gumibottal, puskatussal és rugdosással adták 

tudtunkra, hogy ez már a régi-új rend. Közben bűzlöt-

tek a pálinkától. Az út innen egyenesen a börtönök 

felé vezetett. 

Leszálltunk a teherautókról, és a börtöncelláig ve-

zető úton egy szakasz pufajkás előtt kellett elhalad-

nunk. És ütöttek, ahogy bírtak!... Így kezdődött. 

Legalább két hétig nem szólt azután senki hozzám. 

Ez idő alatt cellatársaim borogatták feketére vert hátamat. 

Hétszer hallgattak ki, s szerencsére közben csak 

egyszer vertek meg igazán. A határőrségi laktanya 

dohos pincéjében újabb heteket töltöttem lucskos szé-

nán-szalmán. Közben meglátogatott bennünket egy jó 

kis részeges, pufajkás banda − szórakozni akartak, hát 

végigverték az embereket 

Mintegy 11 hónapig tartó vizsgálati fogság után, 

1957 végén két év börtönre és vagyonelkobzásra ítél-

tek. 1958 elején szállítottak el a váci börtönbe, ahol a 

következő felírás fogadott: »Magánzárka osztály, 

építtetett Krausz által, 1892-ben«. Belöktek egy cellá-

ba, egy 4x2 méteres lyukba, az ablakot kívülről lefes-

tették. Közelemben volt a Vas Zoltán cella, a Rákosi 

Mátyás cella (hatalmas vörös csillaggal ékesítve). 

* * * 

Renn Oszkár diáktársunknak a forradalom 50 éves 

fordulóján történt, a TV-ben közvetített „sajnálatos” 

események idézték fel az ’56 után elszenvedett időket. 

Hozzájárulásával emlékező írását lapunknak ebben a 

számában olvashatjuk. 

Nyerges Andor  (1935− 

 

Csak két évig, 1946−1948-ban lehetett a Szent 

Bernát gimnázium diákja.  

„Az államosítás után az általános iskolásokat nem 

fogadták vissza, ezért az osztály szétszóródott Én a 

Dobóba kerültem, kitűnően elvégeztem a gimnázium 

első osztályát. 1951 őszén második évet kezdtem meg, 

amikor eltávolítottak az iskolából. Hogy miért, ezt 

nem közölték, talán mert „osztályidegen” voltam, 

édesapám hentesmester volt, és volt pár hold földünk. 

Tizenhat évesen elmentem dolgozni Ózdra segédmun-

kásnak. Két év után az Egercsehi bányaüzemhez ke-

rültem, s ott dolgoztam csillés beosztásban. Mint bá-

nyász, levelező tagozaton folytathattam a gimnáziu-

mot. 1956-ban már műszaki beosztása kerültem, így 

ért engem a forradalom.  

Egercsehiben, ahol a bányaüzemben kb. ezren dol-

goztak, már a forradalom kezdetén a megalakult mun-

kástanács. A titkári funkciót − november 4-e után − 

mivel nem vállalta senki, elvállaltam én, a legfiatalabb.  

A november 4-i szovjet támadás és bevonulás csak 

a fegyveres ellenállást verte le, Egercsehiben továbbra 

is munkástanács irányította a bányaüzemet, melyet 

csak 1957 nyarán oszlatták fel. Engem is visszaminő-

sítettek csillésnek. Egercsehibe kitelepült egy »bizott-

ság«, vezetője egy volt ávós őrnagy. Behívatták a 

munkástanács és a nemzetőrség tagjait, akiket nagyon 

megverettek a jelenlévő karhatalmistákkal. Én is sorra 

kerültem − bár felkészültem rá − csodák csodája en-

gem ekkor nem bántottak. Azt gondolták, be tudnak 

szervezni a III/III-as ügynöknek, és majd beszámolok 

a forradalom alatti történtekről. Ez a kihallgatás fo-

lyamatos volt, hetente egyszer-kétszer hívattak.  

Közben a Dobó gimnáziumban a levelező tagoza-

ton leérettségiztem, és felvettek a miskolci Nehézipari 

egyetem bányamérnöki szakára. 

A kihallgatások tovább folytatódtak, ekkoriban 

már engem sem kíméltek. Az utolsó kihallgatás is a 

szokásosan kezdődött: »Megjött-e a józan esze? Maga 

egy értelmes fiatalember, írja alá ezt a papírt«. Miután 

ismételten nemet mondtam. »Ha nem írja alá, akkor ki 

fogom rúgatni a miskolci egyetemről!« − válaszolt. 

Így is történt. Mint később megtudtam azért nem 

vert »laposra«, mert, mint mondotta »meg volt tiltva, 

hogy magát derékon alul nem verhetem, mert akkor 

nem tud futballozni. 

Sok minden mellett ezt is a futballtudásomnak kö-

szönhettem…”  

* * * 

Részletesebben megismerhetjük Nyerges Andor di-
áktársunk életútját lapunk mostani számában közölt 

interjúból. 

 

_____________________________ 
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JUBILÁNSAINK 
 

A múlt évekhez hasonlóan megemlékezünk a jubiláns osztályokról, számba véve és köszöntve ma is élő tagjaikat. 

Elnézést kérünk, ha a közölt névsorok nem pontosak. Kérjük, jelezzétek. 

 

A 80 éve érettségizett osztálynak élő tagja, vitéz Fluck Gusztáv Ausztráliában élő diáktársunk, diákszövetségünk 

doyenje. Nyolc éven át, 1928−36 években volt a Szent Bernát gimnázium tanulója. 

Az osztályban 59-en érettségiztek, diáktársunk jeles eredménnyel.  

Ha végiglapozzuk az 1935−36 évi Értesítőt, nevével igen sok helyen találkozha-

tunk. Tiszteletből ideírjuk az értesítőben találtakat: 

 Az október 6-i díszgyűlés ünnepi beszédét mondta: v. Fluck Gusztáv VIII. o. t. 

 Farangi műsor 1936. február 16-án 

Texas rózsája Szereplők: Kitty, Texas rózsája: v. Fluck Gusztáv, VIII. o. t. 

Kínai idill Szereplők Csi-Fu: v. Fluck Gusztáv, VIII. o. t. 

 A március 15-i díszgyűlés műsora: … 7. Jelenet Herczeg Ferenc: A híd“ c. 

drámájából. Szereplők: v. Fluck Gusztáv, VIII. o. t. … 

 Máj. 9−10-én intézetünk új színpadán előadásra került Madarász Flóris dr.: 

Rákóczi Egerben c. zenés színjátéka. A Rákóczi-színdarab szereposztása: … 

Miklós, lantos-diák: v. Fluck Gusztáv, VIII. o. t. 

 A Mária-kongregációban titkár: vitéz Fluck Gusztáv, VIII. o. t. 

 A Vitkovics-Önképzőkör Palos Bernardin dr. tanár-elnök vezetésével, … titkár: 

v. Fluck Gusztáv, VIII., 

 Eger város II. Rákóczi Ferenc emlékére alapított jutalomdíjából 10 P-t kapott v. Fluck Gusztáv, VIII.  o. t., a  

Rákóczi-színdarab főszereplője. 

 Az Önképzőkör 20 pengős jutalmát v. Fluck  Gusztáv kapta „Az elszakított irodalom“ c. dolgozatáért.  

 Ebben az iskolai évben a szónoki előadásban jeleskedő tanuló jutalmazására létrehozott Maczki Valér dr. 

alapítvány 20 P jutalmát első alkalommal vitéz Fluck Gusztáv VIII. o. tanulónak juttatta a tanári testület. 

 Eger megyei város képviselőtestületének március 15-iki alapítványából 11,60 P-t kaptak: …v. Fluck Gusztáv 

VIII. o. t. 

 A Szalay Miklós-könyvjutalomdíj a Mária-kongregációban c. alapítványból B. Wohrmüller−Evetovics Ku-

nó: A királyi törvény c. könyvét kapták: … v. Fluck Gusztáv VIII. o. t, 

 És még a következő tanévben, már mint joghallgató szerepelt Brisits Frigyes Fehér sas c. színdarabjában 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük száz évéhez közeledő diáktársunkat. Ad multos annos! 
 

* * * 
 

A 70 éve érettségizett osztálynak egy élő tagjáról tudunk: Hajnal Endre dr. diáktársuk, aki Budapesten él.  

Talán vagyunk még egy páran akik emlékeznek a 213. sz. Koháry cserkészcsapat nyári táboraira, abból az 

időből, mikor még az egész csapat együtt táborozott. Hajnal Bandi volt a szakácsunk. Még nótába is foglal-

tuk a nevét: „Megy a vonat, csattog a kereke/ Hajnal Bandi hajlik ki belőle… 

 

59-en érettségiztek. Erdélyi Guidó volt az osztályfőnökük, akiről igazgatója, Palos Bernardin így emlé-

kezik: „… hűséges pap és puritán szerzetes − mint ember a kötelességteljesítésnek példaképe volt, akinek minden 

tevékenységét az alaposság és tárgyilagosság jellemezte.” 

1941. június 3−10 között volt a szóbeli érettségijük, melyen a kormányképviselő Zolnai Béla (1890-1969), a 

kolozsvári egyetemi nyilv. r. tanára volt. Tapasztalatairól beszámolt a rangos Magyar Szemle 1941. októberi számában. 

Ebben többek között ezt olvashatjuk: 

„Meglepő ezeknek a tizennyolc éveseknek tájékozottsága a mai modern irodalomban. Itt már nem kell »kötelezni« 

őket, vagyis kötéllel fogni az olvasmányra. Mécs László, Reményik, Sik Sándor verseiből hosszú strófákat szavalnak. 

Ady már szinte távoli, nemzetpolitikai szöveg, öreg klasszikus. Az iskola állásfoglalása Ady mellett dokumentálja 

leghívebben, milyen céltalan és ártó volt az a harc, amit annak idején a »nemzet« nevében Ady ellen indítottak és amit 

naiv dilettánsok még ma is folytatnak. Nem lehet véka alá rejteni az igazságokat, nem lehet behúnyásra kényszeríteni a 

szemeket. Ezek a legjobb irányításban élő fiúk Tamási Áron, Nyírő József, Makkai Sándor regényeiből korrigálják a 

pedagógiát, szívják a gondolatokat. Kitűnően ismerik a mai sajtót (annak idején előlünk elzárták a napilapokat) és a 

tételek között szereplő, tehát egyik hivatalos kérdésre pontosan — szinte túlságosan is pontosan — jellemezni tudják, 

politikai és irodalmi színárnyalatok szerint, a mai sajtót. A kérdések nem a régi, sablonos tankönyv-fejezetek, hanem 

modern és nemzetpolitikai megszövegezésben kiterjeszkednek a megszállt területek íróira, a művészet »jelentőségét«, a 

vitéz Fluck Gusztáv tablóképe 
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magyar nyelv »erejét«, a magyarság »lelki alkatát«, a rokokó, a népiesség fogalmát firtatják és nem szorítkoznak 

kizárólag az úgynevezett szépirodalomra.” 
E sorokat olvasva melegedik szívűnk, ilyenek voltak az egri ciszterci diákok … 

  

 

A Szent Bernát-kertben készült kép az érettségiző osztályról 

 
* * * 

 

A 70 éve érettségizettek közül a következő, ma élő diáktársainkról tudunk:  

Arnótfalvy Barnabás (Budapest), Betes Béla (Sopron), Bóta László (Eger), Fülöp Tamás (Győr), Madaras Sándor  

(Eger), Póta György (Budapest). Akik több éven keresztül együtt jártak, de nem érettségiztek az osztállyal: Kocska 

Lóránt (Debrecen), Mohi Sándor (Schweinfurt, Németország). 

IV. osztály az 1941-42 tanévben 
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Varga Bennó volt az osztályfőnökük hat éven keresztül, hetedik osztályban Károly Asztrik, a matemati-

ka−fizika tanáruk vette át ezt a szerepet. Ám ha később beszélgettünk a gimnáziumi életről, mindig Bennó bácsit 

emlegették, mint osztályfőnöküket. Ő állt szívükhöz legközelebb. 

A háború eléggé megbolygatta soraikat. Az újrakezdéskor 14-en hiányoztak a sorból, közülük ketten halottak. 

 

* * * 
 

A 65 éve érettségizettek közül a következő, ma élő diáktársainkról tudunk: Bartha István (Eger) Bogdán Kálmán 

(Veszprém), Csikváry István (Németország), Deák Sándor (Szekszárd), Demeter László (Szomolya), Gődl Károly 

(Németország), Jéger Károly Mezőkövesd), Kárpáti Jenő (Pécs), Kilián István dr. (Budapest), Kristóf László (Sop-

ron), Nagy Dénes (Németország), Petroczki Károly (Cserkeszőlő), Rozgonyi László (Budapest), Szakács Gyula 

(Ausztrália), Tilles Béla (Budapest), Ujvári Ernő (Budapest), Vargha László (Szigliget)  

 

A második világháború már tombolt, mikor ez az osztály 1943 novemberében (!) elkezdte középiskolás tanul-

mányait. Csak öt évet lehettek ciszterci diákok, azután 1948−49-es tanévben még nagyjából együtt volt az osztály 

a régi épület falai között, de már államosított gimnáziumban. Majd a VII−VIII. osztályt legtöbben már a Dobó 

István gimnáziumban végeztek. Legtöbbjük ott érettségizett. 

 

Egyik osztálytársuk, Jéger Károly gyémántmisés c. apát, pápai prelátus, így emlékszik vissza a gimnáziumi 

éveire: 

„Viharos idők voltak azok, amikor az Egri Szent Bernát Gimnáziumban Ágoston Júlián évfolyama 1943-ban 

elindult. Szövevényes volt az a nyolc év, amit ennek az osztálynak végig kellett járnia, míg 1951-ben elérkezett a 

ballagásig. 

Háborúk szabdalták szét Európát és dobálták különféle iskolákba a valamikor ciszternek induló osztályt. 

A második évet már szétdarabolva kezdtük, az oroszok már Magyarországon voltak, a szülők vagy más jóte-

vők, pedig hazavittek bennünket. Eger szélén éltem át egy bombázást, amikor a szerencsétlen pilóta az Irgalmasok 

kórházára dobta egyetlen egy bombáját. Áprilisban újra kezdődött a tanítás, emlékszem rá én a faluról érkeztem 

meg arra az ünnepségre, amikor a városban május elsejét ünnepelték. 

1948-ban jött az iskolák államosítása, megszűnt a Szent Bernát Gimnázium, Gárdonyi Géza nevét vette fel. A 

következő évben összekapcsolták a Dobóval és megkeverték a gyerekeket is. 

Amikor 1951-ben eljött az érettségi ideje, már 3 vagy 4 helyen ültek az érettségi biztosok elé a valamikori 

cisztercinek induló diákok. 

Volt, aki két, esetleg három helyen is megemlékezett az érettségijéről. 

65 esztendeje annak, hogy ez a sokágú, sokgyökerű diáksereg az idén a 65. érettségijére emlékezik. 

Ennek a nemzedéknek a bolyongásai igazi bartóki értelemben vett barangolások voltak …” 

 

________________________ 

 

67. ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ 
 

Ebben az évben csak egy osztály érettségi találkozójáról kaptunk beszámolót.  

 

Az 1949-ben gimnáziumunkban végzettek Budapesten, 2016. május 8-án ünnepelték a 67. érettségi találkozó-

jukat. Az összejövetel hasonló volt az előző évekhez.  

11 órakor részt vettünk a budai Szent Imre templom szentmiséjén, ahol a mise keretében kedves szavakkal em-

lítették meg a „testvér iskola” eseményét. 

Ezt követte egy közös ebéd a Hamingway étteremben, ahol természetesen előkerültek a régi diákkori esemé-

nyek tanárokról, barátokról. elmúlásról. 

A múlt évhez képest három társunktól búcsúztunk: Előbb Szedlacsek Jóska, ezután Pozder Miklós, majd köz-

vetlenül a találkozó előtt Kékesy Tibor barátunk távozott közülünk. Emléküket szeretettel őrizzük meg. Megem-

lékeztünk Hervay Levente tanár urunkról, aki még az utolsó élő tanárunk volt. 

A jelenlévők voltak: Bene Pista és kedves lánya, Böjthe Laci és Magdika, Kovács Jenő és kedves lánya, Laka-
tos Pista fiával, Székely Gyurka és Enikő, Póta Béla. 

A találkozóra akadályoztatásuk miatt nem tudtak eljönni, de telefonon, illetve levélben üdvözölték és köszöntöt-

ték a jelen lévőket: Botár Sanyi, Fecske Laci, Nickl Karcsi, Szemző Gyuszi, Tanyi Laci és Veres Árpád barátaink.  

Az idő sorainkat erősen ritkítja, de bízunk benne, hogy jövőre is még lesz megemlékező. 

A beszámolót összeállította: Póta Béla 
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Tibold atyára, a Szent Bernát templom plébánosára emlékezünk 
 

Vastag Tibold 

atyának a múlt évben 

volt születése 100. 

éves fordulója. 1952-

től 9 éven keresztül 

volt a plébánosa a 

Szent Bernát plébáni-

ának. Csak emlék-

foszlányokat tudtunk 

összegyűjteni róla. Ezt 

a fotót is egy 1943-

ban készült osztály-

képből vágtuk ki. 

Konczné Maróthy Klárát, aki abban az időben sok 

szállal kötődött az egri ciszterci plébánia közösségé-

hez, kértük, hogy Tibold atya egri működéséről írja 

meg emlékeit. 

Köszönjük, hogy újságunk számára csokorba 

gyűjtötte a több mint 60 év után még benne élő em-

lék-képeket, felhasználva néhány más forrást is. 

* * * 

Az egri ciszterci rendi plébániát 1944 szeptembe-

rének végén alapította egyházmegyei hatóság. A fő-

plébánia területéből egy kis hosszúkás-négyszög alakú 

területet hasítottak ki, melyet a Széchenyi utcától, 

egyik oldalon a Csiky Sándor, másik oldalon a mai 

Bródy Sándor, majd a Nagy János utcák határoltak az 

akkori Bem térig. A háborús időkben − de talán a mai 

világban is − helyes elgondolás volt kisebb közössé-

gek létrehozása.  

1944-től Hegyi Kapisztrán, 1948-tól Debreceni 

Sixtus, 1951-től Hervay Levente voltak az új plébánia 

vezetői, 1952-től pedig Vastag Tibold. 1961-től az 

egyházmegyei papok gondozásában működött a plé-

bánia.  

* * * 

 

Konczné Maróti Klára:  

Emlékeim Tibold atyáról. 
 

Vastag Sándor 1915. május 30-án született Sátoral-

jaújhelyen. Itt végezte középiskoláját, a piaristáknál. Ő 

maga görög katolikus volt. Osztálytársa volt Gál Fe-

rencnek, a későbbi dogmatikaprofesszornak. Szerette 

iskoláját, mert kedvelte a piaristák tanítási stílusát. 

Korán kialakult benne a szerzetesi hivatás, hiszen 

már érettségi után jelentkezet a Ciszterci Rendbe. 

Feltehetjük a kérdést, miért nem a piarista rendbe 

lépett be? Talán a görög-katolikusságában rejlik. A 

ciszterciek többet megőriztek a keleti, ősi hagyomá-

nyokból. Ez nyilvánvaló a szertartásukat tekintve, ezért 

kereshetett magának egy olyan szerzetesrendet, mely 

liturgiáját tekintve a kezdetekre emlékeztette. 24 éves 

volt, amikor ünnepélyes fogadalommal kötelezte el 

magát és a Teobáld nevet vette fel. (Később kérte hiva-

talosan a Tibold nevet.) 25 évesen pappá szentelték.  

Szerzetesi és egyházi tanulmányaival párhuzamo-

san a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen a 

fizika-matematika tanári szakot is elvégezte.  

Apátja 1942-ben, 27 évesen a budai ciszterci Szent 

Imre gimnáziumba helyezte tanárnak, ahol az akkor 

induló b osztálynak lett osztályfőnöke.  

Budán élte át az ostromot. Minthogy a front a bu-

dai rendház kertjén át húzódott, az oroszok kirendelték 

őt is éjjel a sebesültek összeszedésére. Ekkor érte egy 

lövéssorozat, amely a lábán találta el. A harc hevében 

senki sem mert érte kimenni, így fél éjszaka feküdt 

sebesülten, teljesen ellátatlanul. Rendtársai azt sem 

tudták, hogy él-e vagy meghalt. Kórházba került és 

felépült. Egészsége azonban már nem volt a régi. Járá-

sa is bizonytalan volt. Néha fölemlegette a vele történ-

teket, de soha nem sajnáltatta magát. 

1952-től került Egerbe, a Szent Bernát Plébániára 

plébánosnak. (Sixtus atya eltávolítása után egy évig 

Hervay Levente atya volt a templom plébánosa.) Hívei 

azt várták tőle, hogy folytatója lesz Sixtus atya szel-

lemiségének. Ő azonban teljesen más egyéniség volt. 

Jó megjelenésű, alacsonyabb, kedves, derűs ember 

volt. Igyekezett a rendi szellemet érvényesíteni.  

Ez az idő volt a legsötétebb „Rákosi-korszak”. A 

templom hívei kitartottak meggyőződésük mellett, s 

minden változásra érzékenyen reagáltak. Mi nem tud-

tuk, milyen tárgyalások folynak az Egyház és az állam 

között.  

Egyszer tanúja voltam egy vitának, amit két hívő 

folytatott Tibold atyával. Arra emlékszem, Tibold atya 

azt kérdezte tőlük: „Azt szeretnék, ha Magyarországon 

is bezárnának minden templomot, mint a Szovjetunió-

ban? Bízzák az egyházra a tárgyalásokat!” − Nem 

mertem megkérdezni tőlük, mi volt a vita tárgya, hisz 

akkoriban fiatallány voltam. 

A templomban egy női énekkar működött. Karve-

zetője egyben a templom kántora egy angolkisasz-

szony volt, Etus néni. A templomi énekkarban Édes-

anyámmal mindketten énekeltünk. Édesanyám segített 

a plébánia körüli teendőkben is, így közelebb kerül-

tünk Tibold atyához. Ő többször is felkeresett ottho-

nunkban. Egy ilyen látogatásakor emlékezett vissza 

arra az éjszakára, amikor ostromkor Budán a lövésso-

rozat érte. Erre többször is visszatért, de visszaemlé-

kezése soha nem volt drámai. Mosolyogva mondta el 

ami vele történt, így mi is úgy hallgattuk, mint egy kis 

sztorit. Furcsa, de soha nem rémüldöztünk a hallottak 

felett. 

Nagyon emlékezetembe vésődött egy másik törté-

net, amit tőle hallottunk. Szabó Ilonka hírneves opera-

énekes történetét mondotta el. Ez a 34 éves asszony az 
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ellenállási mozgalomban vett részt a férjével együtt és 

a nyilasok kivégezték. Nem tudom, honnan ismerte 

történetüket, ismerte-e őket, de tény, hogy nagyon 

mélyen érintette tragikus sorsuk. (Szabó Ilonkáról 

Budán a várban utca van elnevezve és emléktábla is 

megörökíti személyét.) 

Tibold atya, mint plébános igyekezett összefogni a 

híveit. A hitélet elmélyítésére lelkigyakorlatokat tar-

tott. Az egyházi ünnepeket az énekkar szereplése is 

emlékezetesebbé tette. Köszönetképpen kirándulást 

szervezett az énekkar számára Bélapátfalvára, az ősi 

ciszterci apátsághoz.  

1961-ben csapott le az ávó Egerben. Február 6-án 

tartottak házkutatást és ekkor tartóztatták le Tibold 

atyát is.  Különös az a dologban, hogy Levente atya 

akkor már nem tartózkodott Egerben és az általa ko-

rábban patronált fiatalok többnyire szintén nem éltek 

ott. Már felnőtt, sőt családos emberek voltak szétszó-

ródva az országban. Tibold atya pedig titkos 

pasztorációt nem folytatott, hisz mint plébános jogo-

san és nyíltan dolgozott. Úgy látszik azonban az ávó 

érdemeket akart szerezni valahol, ezt a koncepciós 

pert előkészítették. 

A Fővárosi Főügyészség vádirata többek között 

úgy fogalmaz: „… a rend illegálisan tovább működik. 

… az illegálisan működő cisztercita rend tagjai a je-

lenlegi társadalmi rendszert nem tekintik véglegesnek, 

és reménykednek abban, hogy rövidesen megváltozik. 

1952−1956-ig az általa vezetett templom jövedelmé-

ből évenként kb. 2000 Ft-ot adott az illegális szervez-

kedés céljaira.” 

Ezért aztán kétévi börtönre és 2000 Ft vagyonel-

kobzásra ítélték, utóbb egy évre mérsékelték. Többek 

között Márianosztrán is raboskodott. 

Szabadulása után édesanyjánál lakott és számtan-

fizikára korrepetálta a gyermekeket.  

A börtönből való szabadulásakor történt vele egy 

megmagyarázhatatlan, igazságtalan dolog. Tudni kell, 

hogy akkoriban az állandóra bejelentett lakhelyen 

kellett tartózkodni. Szabadulása után esti órákban 

Egerbe érkezve kereste fel az érsekudvarban (Széche-

nyi u. 3.) levő lakását, mely bejelentett lakhelye volt. 

Ide azonban nem engedték be.(!) Amikor szembesült 

ezzel a ténnyel az egyik ismerős családot kereste fel s 

kért tőlük éjszakára szállást. Másnap tisztázták az 

érsekségen az ügyet. 

További sorsáról, keveset tudunk. Kerestük a budai 

tanítványait, akiknek osztályfőnöke volt, kérdezve 

milyen emlékeket őriznek tanárukról.  

Homonnay György budai tanítványa arra emléke-

zett, hogy a 80-as évek elején beteg osztályfőnökét 

szállította autójával Sátoraljaújhelyből egy budapesti 

kórházba. Másik tanítványa, Hajtmann Béla emlékei 

szerint egyik osztálytalálkozón beszélt arról, mennyire 

meggyötörték a börtön évek. „Minden beszédemet 

leírtam, betűről betűre mondtam el, mert mindig vizs-

gálódtak utánam” − mondta.  
 

Horváth Konstantin (1896−1970) ciszterci atyának, 

aki 1950-ig volt zirci perjel, a veszprémi levéltárban 

található hagyatékában a kortárs ciszterci atyákról 

olvashatók feljegyzései. Ebben Tibold atyáról írja: 
Nekem a legkedvesebb emlékeim vannak róla. Volt 

benne nagy tartózkodás és ez szükséges is volt. De nem 

volt soha ellene semmi panasz. Talán kis kényelmessége. 

Atanáz volt itt néhány hónapja (most 1968. V. 5-e 

van). Ö említette, hogy Tibó nyugalomban van otthon, 

egészsége nem a legerősebb, de Brezanóczy püspök ad 

neki havi 800 Ft nyugdíjat. Ez szép a püspök úrtól, és 

bizonyára Tibónak is meg nyugvás.  
 

Később Sátoraljaújhelyre került vissza. Idővel en-

gedélyt kért, hogy a papi és szerzetesi hivatásától 

megválhasson. Róma hozzájárulásával házasságot 

kötött. Kilián István elmondása szerint rendtársa, Szita 

Árpád eskette őket. 

Halálának időpontját nem ismerjük. 

 

* * * 

 

Tibold atyáról kialakított képet árnyalja egy kis 

történet, amit Kiliánné Jakab Viktóriától hallottuk.  

1957 vagy 58-ban volt ez, mikor egy páran barát-

nők, a húgom is velünk volt, korai kirándulásra men-

tünk a Bükkbe a lillafüredi busszal. Ez korán, már 

hatkor indult. Szent István napja lévén, szerettünk 

volna szentmisére menni. A kirándulási idényben a 

cisztercieknél volt hajnali ötkor mise, melyen azután 

részt vettünk. Csendes mise volt, de a nemzeti ünnepre 

tekintettel Tibold atya rövid prédikációt is mondott. 

Ebben elhangzott egy mondat: a magyar nemzet nem 

lesz soha más nemzetek sártörlője. Tovább is folytatta, 

de mi ettől nagyon megdöbbentünk, illetve megijed-

tünk. Egy-két évvel a forradalom után ez igencsak 

„szovjetellenes” hang volt, méghozzá nyíltan, a temp-

lomban. Eléggé megrémülve indultunk utunkra és 

egész nap arra gondoltunk, hogy az atyát már biztosan 

a börtönbe vitték, mert akkoriban ilyen kijelentéseket 

nem lehet megúszni. Ő, aki mindig óvatos és visszahú-

zódó volt, nem tudtuk, hogy mitől lelkesedhetett be, és 

hogyan mert ilyen „harcisan” prédikálni. Haza érkezve 

estefelé félve benéztünk a templomba, vajon van-e 

még Tibold atya? Szinte nem akartunk hinni a sze-

münknek, Tibold atya ott volt, a templomba, jött-

ment, gyóntatott. Szerencséjére akkor reggel nem volt 

senki a templomban, aki „besúgta” volna.  

És itt volt egészen 1961-ig, amikor aztán elvitte az 

ávó. 

 
__________________________ 
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HÍREK DALLASBÓL II  
− egy interjú-sorozat nyomán 

 
A Dallasi Miasszonyunk ciszterci apátságról hall-

hattunk a Lánchíd Rádióban egy interjú sorozatot ez 

év elején, melyet Szerdahelyi Csongor, a rádió munka-

társa készített múlt év novemberében a dallasi ciszterci 

atyákkal. 

Húsvéti számunkban közöltük az interjú-

sorozatnak az első részletét. Második részében 

Farkasfalvy Dénes emeritus apát és Marton Bernát 

atya beszél a dallasi monostor templomának kelet-

kezéséről és a dallasi temető magyar ciszterci halot-

tairól  

 

A templomról 
 

Farkasfalvy Dénes apátúr: 1988 április 4-én meg-

választottak apátnak. Amikor ez történt, az egyik igazi 

célom az volt, hogy az apátságnak templomot épít-

sünk. 
Egy szép napon volt osztályom egyik vezető tagja 

jött be hozzám és azt mondta: amikor jöttem Kolorá-

dóból haza Dallasba, egy kőtemplomba bementem, 

amely ott maradt valami régi faluból, ami azóta már 

összedőlt. Azt mondtam magamnak, ill. azt az érzést 

keltette valami bennem − egyes verziók szerint 

mennyei szózatot hallottam, de én sokkal racionalis-

tább vagyok −, hogy nekünk egy ilyen templom kell. 

És most itt vagyok én a két barátommal − megnevez-

te a két barátját − és a pénzt össze fogom szedni.  

Ez egy végzett diák volt, hány évvel a végzés után? 

Ő huszonöt éves volt, hét évvel a végzés után. 

Most építünk egy templomot. Három kikötésem 

van: a pénzt mi szedjük össze, elsősorban az öregdi-

ákoktól; mi választjuk ki az építészmérnököt; és mi 

fogjuk meghatározni, hogy a templom lényegében 

milyen célokat szolgáljon, vagyis mi akarunk annak a 

templomnak az alapítói lenni− mondta az öregdiák. 

Tehát ő akart pénzt szerezni és ő akarta kiválaszta-

ni az építészmérnököt, és ő választja ki az építészt. 

Mindhárom öregdiák legyen. 

Ez volt 1991-ben, és 1993. május 10-én ez a temp-

lom fel lett szentelve. 

Azt szoktam mondani, hogy a lorettói templom le-

szállt-e a mennyből vagy nem − azt nem tudom. De, 

hogy ez leszállt, abban biztos vagyok. 

Már az egy csoda, mert olyan súlyos kövekből van, 
hogy nagyon ügyesen kellett szállnia, hogy ne zuhanjon. 

Ennek következménye volt az is, hogy találtak 
egy öregdiáknak a nagyapját, akinek volt egy kőbá-
nyája, aki felajánlotta a köveket. Az építészmérnök 
az egyik igen kedves diákom volt, ’72-ben végzett. 
Az én ötletemre felült egy repülőgépre, elment Euró-
pába és hat régi ciszterci templomot megnézett. Mi-
kor Bélapátfalvára ért, akkor létrát kért és elkezdett 
fényképezni és abból jött ki ez a templom.  

Ez azért volt elsődleges, mert utána az egyetem 
diákjai ide kezdtek járni templomba. Valami csoda 
lévén − annyi csoda volt itt − egy énekkar alakult az 
egyetemen és az énekkar − az én ötletem volt, hogy 
ne másoktól vegyük el a lehetőséget − az elsőpén- 
 

Dallasi apátság temploma 
           Bélháromkúti apátság temploma 
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teket elkezdte tartani itt, amit sehol sem tartanak, 
úgyhogy egyre nagyobb és nagyobb tömeg jött össze 
minden hó elsőpénteken a templomban. 

 
Marton Bernát atya is szólt a templomról… 
Gyönyörű a templom. Akkora kövekből épült majd-

nem, mint a piramisok. 
És úgy is csinálták, 2 m x 1 m -es három és fél, négy 

tonnás kőhasábokból, egyik a másikra helyezve. Nin-
csen benne semmi acél, vagy drót, semmi összeerősítés.  

Aránya és tömege a bélapátfalvi, illetve a ciszterci 
templomok típusára emlékeztet. 

Ugyanis a tervező elment Dénes apátúrral, meglá-
togatta a ciszterci templomokat Európában, és termé-
szetesen Bélapátfalvára is elmentek, és nagyon megih-
lette őt.  

Hogy hívták az építőt? 
Tervezője Gary Cunningham, 1972-ben érettségizett 

a mi iskolánkban, én is tanítottam, mint kisfiút.  
Amikor ez a templom megépült, abban az évben 

megkapta Texas kisebb épületei közül az első díjat.  
Az egyik leghíresebb egyetemnek az építészeti ka-

rán ment ennek a templomnak a tervezése, leírása. 
Nagyon sokszor jönnek diákok messziről − pl. a múlt-
kor jött két autóbusz Kansasból, ami több mint ezer 
kilométerre van − a vezető tanár meghívja a tervezőt, 
aki tart nekik előadást. A templomba menve aztán 
lerajzolgatják a részleteket. 

 

Ciszterciek dallasi sírkertjében 
 
A dallasi temetőt − Calvary Hill (Kálvária-domb) 

− ahol 19 magyar ciszterci szerzetes nyugszik Marton 
Bernát atyával látogattuk meg.  

Egy tágas mező, szépen nyírt fű, tágas horizont, 
messze ellát az ember, − golf pályának is beillene, 
mert sír dombok nem emelkednek ki. Fekete, nagy 
gránit kő jelzi a ciszterciek sírjait, rajta kereszt és a 
zirciek címere. Felirata idézet az Efezusi levélből:  
You are no strangers no pilgrims anymore, but fellow 
citizens of the saints and members of God’s household 
− (Már nem vagytok idegenek és zarándokok, hanem a 
szentek polgártársai és Isten családjának tagjai Ef 
2.19). 

Bernát atya minden sírnál − néha egy-egy kis anek-
dotát is beleszőve − emlékezett rendtársaira: 
 

Falubíró Győző (1908−1975), nagyon fiatal korában 
halt meg, Nagyon erős dohányos volt, szerette a Camel 
cigarettát, mely nem volt szűrős. Szeretett nevetni, és a 
nevetés mindig köhögésbe ment át. Igen kedveltem őt. 
Nagyon későn érkezett hozzánk, a ’60-as évek közepén. 
Nem tudott jól megtanulni angolul, de szépen tudott 
zongorázni, az én tanítványaimat is tanította. 

Barta Lénárt (1897−1978) Baján ő alapította meg 
a vízi telepet. Novícius koromban angolra tanítottam, 
ő engem próbált latinra okítani. Nálunk a Trinidad-
folyó partján akart egy bajaihoz hasonló vízitelepet 
megvalósítani. Ez nem nagyon sikerült, de maga na-

ponta ment a kajakjával. Egyszer két-személyes hajón 
mentünk, nekem beszéltetnem kellett őt angolul. Ott-
hon hosszú ideig volt börtönben, s azt mesélte, hogy 
neki ott gombokat kellett gyártani gyöngyházból és 
bele lyukat fúrni. Ezt próbálta elmondani gyakorlás-
képpen angolul. Egyszer télvíz idején bele is fordult a 
folyóba, a tűzoltók halászták ki. 

Egres Odó (1918−1979) nem sokáig élt, veserák-
ban, majd áttétellel csontrákban szenvedett. Egres egy 
magyarosított név, német neve volt. A dallasi egyete-
men volt némettanár. Nagyon szeretett tarokkozni − 
Fehér Tamás, Lékai Lajos és Nagy Anzelm voltak a 
partnerei esténként. Szeretett „pityókázni”. Zsolozsma 
előtt öt órakor Fehér Tamással meglátogatták egymást, 
és coca colát hörpintetek megízesítve egy kis bourbon 
whisky-vel.  

Fehér Tamás (1911−1980) volt a novíciusmeste-
rem. Vele töltöttem egy teljes évet úgy, hogy nem volt 
szabad a találkozni a többi atyákkal, nagyon betartva a 
novíciusok elkülönítésére vonatkozó előírást. Magya-
rországon, Zircen a hatalmas apátságban ez könnyen 
megoldható volt. Nálunk is próbálták ezeket a szabá-
lyokat betartani, de hát itt csak egymagam voltam 
akkor novícius. Ez egy próbatétel volt, habár feloldot-
ták ezt a tilalmat annyiban, hogy a bátyámmal beszél-
hettem.  

Nagy Anzelm (1915−1988), aki tulajdonképpen 
megalapította dallasi apátságot. Ő hozta a közösséget 
Dallasba, indult a kolostorunk 1958 elején, majd in-
dult az iskola. A dallasi magyar ciszterciek renoméja 
az ő nevéhez fűződik. 

Lékai Lajos (1916 − 1994) a rendünk híres történé-
sze, ő írta White monks − Fehér szerzetesek, majd to-
vább bővítve a The cistercians, ideals and reality − 
Ciszterciek, eszmény és valóság c. könyveket. Még 
japánra is lefordították. 1982-ben agyvérzést kapott és 
teljesen megbénult. Nem tudott beszélni, járni, sokat 
szenvedett. 

Simon Lambert (1913−1981). Apró emberke, Ma-
gyarországon − úgy tudom − híres rádió-prédikátor 
volt. Itt kémia tanárom volt a dallasi egyetemen. Kis 
anekdota róla: Nagy szivaros volt. Egy alkalommal 
hazajövet az egyetemről, látja, hogy a tűzoltók ott 
vannak a kolostor előtt. Morcosan mondja: „Valame-
lyik hülye ciszterci megint felgyújtott valamit!” − 
Kiderült, hogy a szivarját benne felejtette a kabátja 
zsebébe, beakasztotta a szekrénybe és fölgyulladt a 
szekrény.  

Zimányi Rudolf (1922−1994) Érdekes ember volt, 

nagy tudású franciatanár. Nekem sokat segített, ugya-

nis francia nyelv és irodalomból diplomáztam. Neki az 

egész francia irodalom a kisujjában volt. Mikor tanul-

tam, kértem, menjünk sétálni, nekem a 16. századról 

kell valamit megtudnom. Akkor minden elmondott 

erről. Párizsban végzett és a dallasi egyetemen volt 

franciatanár. 

Szödényi Demjén (1920−1999). Művész volt, a mo-
nostor a falain mindenütt láthatjuk munkáját. Nagyon 

sokat dolgozott, miután az iskolai igazgatóságból nyu-
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galomba vonult. Kiderült, hogy ő szobrász és akkor 

márvánnyal foglalkozott, festett. Mikor meghalt, min-

tegy 2000 művet hagyott hátra. Jelenleg árveréskor 

500−800, sőt van olyan szobra, ami 2000 dollárért kelt 

el. Évente előszedjük a munkáit árverezésre. A kapott 

összeget az ösztöndíjakhoz hozzáadjuk. Ő volt az első 

igazgatója az iskolának, latint és filozófiát tanított. 
Ferenczy Csaba (1920−1999). Egy koncert zongo-

rista volt, naponta 6−8 órát gyakorolt. Az egyetemen 
zenét is tanított, az Irving-i szimfonikus zenekar egyik 
megalapítója, karmester is volt. (Irving, ahol a monos-
tor is van, egy külvárosa Dallasnak.) Ő is nagy dohá-
nyos volt, szivarozott. Mellette laktam és a falon át is 
éreztem a dohányszagot.  

Rábai Kristóf (1919−1999). Kis ember volt, fizika-
ilag igen erős. Odót, aki egy magas ember volt, a föld-
ről fölemelte. Ezt az egyetemen is megcsinálta, az 
egyetemisták nagyon élvezték a mutatványt. Rómában 
szerezte képesítését filozófiából.  

Csizmazia Placid (1915−1999). Nagy tudós és na-
gyon kedves ember volt. 12 nyelven beszélt. Későn 
jött Dallasba. Rokonai voltak Dallasban, s úgy emlék-
szem, 1964-ben vagy ’65-ben kapott kiutazási enge-
délyt. Rómában, a generalicián volt egy ideig, ott taní-
tott engem görögre, én meg az angolt gyakoroltam 
vele. Majd úgy határozott, hogy nem megy vissza 
Magyarországra.  

Otthon, a kommunizmus alatt orosz nyelv tanfelü-
gyelője volt az egész országban. Mikor bejöttek az 
oroszok, megtanult oroszul. Nagyszerű pedagógus 
volt. A dallasi egyetemen görögöt és oroszt tanított, és 
− akkor még nem volt komputer − olyan gyöngybe-
tűkkel tudott írni ezeken a nyelveken, hogy kézírását 
fénymásolták és ez volt a tankönyv.  

Szarka Boldizsár (1925−2000). Henrik bátyámnak 
volt novíciustársa. Párizsban tanult, francia szakos 
volt, de inkább a lelkipásztorsággal foglalkozott. Mi-
kor Dallasba jött, ennek kis peremvárosában, 
Grapevine-ben ő alapította meg a Szent Ferencről 
nevezett plébániát. Már Párizsban is szívesen foglal-
kozott lelkipásztorsággal. Próbálták a gimnáziumunk-
ban is francia tanárnak, de mint plébános működött. 
Alzheimer kórban halt meg.  

Marton Henrik (1925−2006), a bátyám. Mikor 
Dallasba jött, a gimnázium még nem működött. 
Wichita Falls-ban, a „Sisters of St. Mary Namur” 
apácák leány-középiskolájában volt latin és hittanta-
nár. Egy belga ciszterci alapította ezt a rendet, akik 
Amerikában is letelepedtek, az ő segítségükkel lett a 
dallasi egyetem felépítve. Mikor a mi iskolánkat 
megalapítottuk, Henrik ott tanított. Latin-, hittan- és 
némettanár volt. Négy évfolyamnak volt az osztály-
főnöke egymásután.  

Kimecz Alajos (1926−2010). Nehéz természetű em- 
ember. Élete végére nagyon megváltozva egy szerető 
atyává alakult át. Spanyoltanár volt, osztályfőnök is. 
Igazgatóságom alatt sok bajom volt vele. Idős korában 
boldogan látogattam őt, kedves ember lett, kiegyezett 
mindenkivel. 

Kovács Máté (1929−2013). Egyszerű ember volt. 
Amikor latint tanított a kis elsősöknek, azt próbálta 
megmagyarázni nekik, mely ’a’ betűvel végződő sza-
vak hímneműek. A pain szó, mely angolul fájdalmat 
jelent, emlékeztet ezekre a szavakra: poeta, agricola, 
incola, nauta. A húsz, harminc év múlva visszajövő 
öregdiákok mindig emlegetik: ő volt a pain. 

Halála előtti este bementem hozzá, segítettem neki 
egy fiatal atyával közösen az ágyába visszahelyezni, 
ahonnan leesett. Azt mondta: „Szeretnék egy kicsit 
aludni, mert fáradt vagyok. Ha nem vagyok ott a kóru-
son, ne keltsetek fel.” Nem volt ott, s reggel bementem 
hozzá, a fal felé fordulva láttam, gondoltam alszik. 
Kiderült, már halott volt.  

Kis Horváth Paszkál (1924−2013) Vendel apátúr-
nak volt az unokaöccse. Egyike volt azoknak, akiket az 
1950-ben kimenekülő 21 fiatal ciszterci közül elfogtak 
és visszatoloncolták Magyarországra majd börtönbe 
zárták. Őt különösen kínozták, azt akarták, valljon End-
rédy Vendel ellen, de erre nem volt hajlandó. Az ideig-
lenes fogadalma a börtönben járt le, szerette volna 
megújítani, de nem volt, aki kivegye tőle a fogadalmat. 
Saját vérével írta a fogadalmat a cellájának a falára. 
Később a Vatikán is elfogadta. Nekem bridzs-
partnerem is volt. Német-latin szakos volt, erős akcen-
tussal beszélte az angolt. Nagyon jó barátságban volt a 
French nevű dallasi családdal, akiknek lányuk Melinda 
French Bill Gates felesége. Azt hiszem, ő is eskette 
őket. A Gates Fundation egy nagy adományt adott az 
iskolának, mely a diákok ösztöndíjára fordítanak. 

Balázs Dávid (1929−2014). A budai Szent Imre 
gimnázium tanulója volt. A gimnáziumban láttam a 
tablóját, ugyan úgy nézett ki nyolcvan éves korában is. 
Nagy tudású filozófus-teológus volt, Nizzai Gergely 
nagy ismerője. Szépen tudott görögül, a dallasi egye-
temnek volt a professzora, filozófát és teológiát taní-
tott. Sokáig betegeskedett.  

Monostori Bánk (1919−2014). Benedek atyának 
hívták. Filozófiát tanult Salmancában, aztán fizikát 
tanult a New York-i Fordham egyetemen. Hosszú 
ideig volt a dallasi egyetem fizika-tanszékének vezető-
je. Mikor nyugdíjba vonult, meghívták Pécsre, ahol 
egy évet töltött, hittant és fizikát tanított. Szerette 
nézni a baseball-, a kosárlabda-, meg az amerikai fut-
ball-meccseket, a játékosokat jól ismerte. Halála előtti 
napon is egy meccset nézett. Boldog volt, mert a csa-
pata győzött.  

 

* * * 

Azóta ide költözött ez év februárjában meghalt 20. magyar ciszterci atya (Ralph March) Marosszéki 

Zsolt (1922−2016). 

A tervek szerint az elhunyt szerzeteseinek földi maradványait a dallasi temetőből a templom mellett épülő 

mauzóleumba fogják áthelyezni. 
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EGY CISZTERCI DIÁK ÉLETÚTJA − ’56 ÁRNYÉKÁBAN 

 
Nyerges Andor diák-

társunkkal sokszor ta-
lálkoztam diákszövetsé-
günk összejövetelein, az 
iskolánk ünnepségein, 
de az üdvözlésen kívül 
tovább nem jutottunk. 
Az ’56-os forradalom-
ban részt vett, még élet-
ben lévő öregdiákjainkat 
keresve kerültem vele 
közelebbi kapcsolatba. Ő 

szívesen vállalta a be-
szélgetést „kalandos” életéről. 

Nekem meg nagy örömömre szolgált, hogy egy igaz 
szívű ciszterci diákot közelebbről megismerhettem. 

 
Csak két évet jártál a Szent Bernát gimnáziumba, 

vannak emlékeid ezekről az évekről? 
Jól emlékszem tanáraimra, akik ma már nem élnek, 

de soha nem fogom őket elfelejteni. Mindenekelőtt 
osztályfőnökömre, Károly Asztrikra, akitől tisztessé-
get, hazaszeretetet tanulhattam. Szeretettel emlékszem 
földrajz tanáromra, Hervay Leventére, Rédey Rezső 
testnevelő tanáromra, Mikó Sándor latintanáromra, 
akivel haláláig jó barátságban voltam.  

Jó szívvel gondolok sok ciszterci diák osztálytár-
samra, akikkel együtt középiskolába már a Dobó gim-
náziumba jártam. Ma is hálás vagyok azért, hogy ve-
lük későbbi „eltanácsolásom” után is jó kapcsolatban 
maradhattam. Az általuk készített osztálynévsorból 
nem hiányzik a nevem. Érettségi találkozókon is min-
dig együtt lehettünk.  

Akkoriban nem Egerben laktak szüleid, honnan jöt-
tél a Szent József internátusba, a Foglárba? 

Édesapám szentdomonkosi volt, ez Heves megye 
északi részén egy 400 lakosú kisfalu. Annak idején, 
száz évvel ezelőtt, a fél falut a „Nyerges-had” lakta, 
másik része meg a „Sike-had” volt. Három Nyerges 
család − a három családból kettő közvetlen rokon − tíz 
évig bérelt földet a Pétervására környéki Károlyi-
birtokból. Ezalatt összegyűjtöttek annyi tőkét, melyből 
1914-ben, még a háború előtt megvettek egy kis ta-
nyát, mely akkor Egercsehihez tartozott. Apám kilenc-
éves volt, amikor Szentdomonkosról ideköltöztek. 
1918-ban, a spanyolnátha idején meghalt a nagyapám, 
meg a testvére, a két családfenntartó. Ott maradt nagy-
anyám egyedül, négy gyerekkel. Állatokat, birkákat 
tartott. Apám mesélte, hogy hajnalban a tejet, túrót, 
gomolyát, vajat a „hátyiban” és két kosárban vitte 
nagyanyám a hegyen túlra, a 4−5 km-re levő Borsod-
nádasdra, hogy a lemezgyárban eladja.  

Édesapám hentes-mészárosnak tanult. Fiatalkorá-
ban a közeli Bekölcére költözött, ahol egy szilvásvá-
radi idős hentes és mészáros mester iparengedélyével 

nyitott üzletet. Ott ismerte meg édesanyámat, aki 
bekölcei lány volt. Itt születtem 1935-ben.  

Családunk 1942-ben − ekkor már hárman voltunk 
testvérek – visszaköltözött Egercsehibe, ahol apám 
önálló bánya-mészáros volt. Itt jártam elemi iskolába, 
majd 1946-ban szüleim beírattak az egri ciszterci gim-
náziumba. A Foglár utcai Szent József internátusban 
laktam. Két év múlva azonban az iskolát államosítot-
ták, majd a rendet feloszlatták,. 

Az iskolánk államosítása után aztán sok minden-
másképpen alakult. 

Az iskolát nem itt folytathattam, mivel az iskola-
rendszer megváltozott, bevezették a nyolcosztályos 
általános iskolát, s a gimnázium négyosztályos lett. 
Mint általános iskolásnak, vissza kellett volna men-
nem Egercsehibe, az általános iskolába, de apám úgy 
határozott, hogy Egerben folytassam az iskolát. (Ekkor 
még tudta fedezni az ellátást). Az árvaházi internátus-
ba kerültem, mely a Szent Vince kórház mellett volt, 
általános iskolába pedig a Líceumba jártam, majd 
innen is el kellett mennünk, s a nyolcadik osztályt az 
„Orsolya” iskolában végeztem el.  

A cisztercieknél együtt járt sok osztálytársad aztán 
a Dobó gimnáziumba jelentkezett. Te is ezt az utat 
választottad? 

Felvettek a Dobó gimnáziumba, ahol a ciszterci 
gimnázium volt civil tanárai tanítottak. Ekkor már 
„bejáró” lettem, Egercsehiből, busszal. Nagyon kezd-
ték szorongatni az önálló iparosokat, s otthon egyre 
szűkösebben voltunk. Édesapám kénytelen volt „fel-
ajánlani” a 12 holdas tanyát, melyből 6 hold volt 2 
aranykoronás (!) szántó. A bányához kötődő állásából 
kitették, segédmunkásként dolgozott Egercsehi kör-
nyékén. A szolgálati lakást el kellett hagynunk, s egy 
még félkész lakás egyetlen szobájába költöztünk, 
nagymamámmal együtt, hatan.  

Alig kezdtük el a gimnázium II. osztályát, mikor 
egyik nap, szeptember végén osztályfőnökünk, Lengyel 
Gabi bácsi megjelent az osztályban és ennyit mondott: 
− „Nyerges fiam, menj fel az igazgatói irodába.” 

Amikor felmentem az igazgatói szobába, az admi-
nisztrátoron kívül nem volt ott senki. Üres volt a tanári 
szoba. 

Végül a pedellus adta át az indexemet. Az egyik 
oldalon csupa jeles, a másikon ez a bejegyzés:„Nyerges 
Andor a mai napig az egri Dobó István Állami Reálgimná-
zium II. c osztályának nyilvánosan beírt tanulója volt. 
Ezen a napon Heves Megye Tanácsa Oktatási Osztálya 
1951. szeptember 19-én kelt rendelete alapján kimaradt.” 

Átvettem a bizonyítványomat, lementem összepa-
kolni. Fogtam a táskámat, szervusztok fiúk, el kell 
mennem, mert kirúgtak − mondtam. Gabi bácsi kikí-
sért, tőle tudtam meg: az igazgató vagy valamelyik 
tanár dolga lett volna, hogy kezembe adják kiűzetésem 
okmányát, de erre egyikük sem volt hajlandó. Nekem 
akkor nagyon sokat jelentett, hogy mellettem voltak.  

https://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.valasztas.hu/vteup04/fenykep/172.jpg&imgrefurl=http://www.valasztas.hu/vteup04/szid/0/6/0/j1-sz6025.html&docid=zETjJyGlnt2RGM&tbnid=kJN9yuckL-AknM:&w=202&h=260&itg=1&hl=hu&bih=622&biw=1024&ved=0ahUKEwiB8oTDu_zNAhXH6xoKHc7pDPwQMwgjKAMwAw&iact=mrc&uact=8
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Anyám aztán mindent megpróbált. Írt a rádiótól 
kezdve mindenhová, még talán Rákosinak is. Hóna-
pokkal később kapott levelet, hogy az ügyet kivizsgá-
lásra leküldték a városi tanács elnökéhez. A kivizsgá-
lással megbízott szerv azonos volt azzal, amelyik a 
gimnáziumból eltanácsolt. A kör bezárult, nem tehet-
tem mást, munkát kerestem. 

Nem mondták meg, miért történt mindez? 
Nem, ami velem történt, az érthetetlen volt szá-

momra. Máig sem tudom az okát. Azt hiszem, az em-
beri rosszindulat áldozata lettem.  

Akkor mihez kezdtél? 
Egy kis településen semmi sem maradhat titok. Az 

egercsehiek is megtudták, hogy kizártak a gimnázi-
umból. Félős idők jártak akkor, az emberek nagyon 
vigyáztak arra, hogy kinek mit mondanak. Nem akar-
tak bajba kerülni miattam, és így Egercsehiben nem 
kaptam munkát. Tizenhat évesen elmentem Ózdra, a 
MÁVAUT-hoz kocsi-mosó segédmunkásnak. Így a 
családban édesapámmal ketten voltunk kenyérkeresők. 

Néhány hónap múlva raktárosnak osztottak be. Az 
autóbuszok menetidejéhez igazodva már kora reggel-
től egészen késő estig, az utolsó buszok távozásáig 
raktárban kellett lennem, hogy az esetleges hibás al-
katrészeket a raktárból pótolni lehessen. Ha napköz-
ben volt egy kis időm, az ügyeletesekkel a szomszédos 
pályán futballoztunk. 

Szerettél futballozni? 
Már elemista koromban is − Egercsehiben a fut-

ballpálya mellett laktunk − állandóan a pályán voltam. 
A lekopott teniszlabdákkal − ott volt a tisztviselők 
teniszpályája, meg felfújtuk a marhahólyagot − apám 
hentes volt −, és ezekkel futballoztunk. A teniszlab-
dákkal jól megtanultuk a rúgótechnikát, elég nehéz 
ilyen kis labdát jól eltalálni. Jobbal, ballal kapásból jól 
ment. Nagyon megszerettem a futballt. Gimnazista 
koromban már igazolt játékos voltam az egercsehi 
csapatnál. 

Ózdon egy idősebb kollégám, akivel sokszor 
együtt fociztunk, látva futballtudásomat javasolta, 
jelentkezzem a helyi NB II-es csapatnál. Fel is vettek 
az ifi csapatba. Egy futballcsapatot is alakítottunk − 
Ózdi Előre −, és játszottunk a járási bajnokságban. 
Vasárnaponként hazajártam Egercsehibe és ott is fo-
ciztam. 

Két év után, elsősorban a futballszereplésemnek 
köszönhetően hazahívtak Egercsehibe, a bányaüzem-
ben dolgoztam csillés beosztásban. 

Mi a feladata egy csillésnek? 
A csillés a bányászatban a segédmunkást jelenti, 

aki vájárok, segédvájárok irányításával dolgozik a 
bányában. Egy jó bányászcsapatba állandó beosztású 
csillésként bekerülni már bizonyos „rangot” jelentett, 
ezekből a munkásokból lettek a segédvájárok, majd 
vájárok. 

Hogyan alakult később a bányászéleted? 
A focinak köszönhetően 1953 végén a bányamé-

réshez kerültem figuránsnak. Itt megismertem a bá-
nyatérképeket, megtanultam a szerkesztési munkát. A 

termelésben nagy zavarokat okoztak a vetők, (tektoni-
kai mozgások), amelyek megszakították a széntelepek 
folyamatosságát. Azon gondolkoztam, hogyan lehetne 
ezt megbízhatóan előre jelezni. Tanulmányozva az 
eddig lefejtett széntelepek adatait, egy év alatt rájöttem, 
hogy hogyan lehetne ezt a problémát megoldani. 1955-
ben egy fiatal, dinamikus főmérnököt helyeztek a bá-
nyaüzembe, aki miután megismerte a kidolgozott mód-
szeremet és ez a gyakorlatban is bevált, műszaki állo-
mányba helyezett, bányamérő lettem. 

A tanulmányaim folytatására is lehetőség adódott. 
1954-ben, 19 éves koromban beiratkoztam a Dobó 
István  Gimnázium  levelező tagozatára. Mivel már 
bányász, azaz fizikai munkás voltam, felvettek. 

Hogyan fogadtak a gimnáziumban, ahonnan olyan 
galádul elparancsoltak? 

Úgy bántak velem, mintha az a bizonyos dolog 
nem is történt volna meg. Azok is segítettek, akik 
annakidején nem tanítottak az osztályban. Jó volt 
érezni, hogy nem kivételeznek velem, szigorúak vol-
tak, többet követeltek tőlem, mert tudták, hogy az 
érettségivel nem elégszem meg, és tovább akarok 
tanulni. 

És jött ’56 októbere. 
A történelem, a politika mindig is érdekelt, figye-

lemmel követtem az eseményeket. A forradalom előtti 
napokban is a könyvtárban hallgattam a híreket, fo-
lyamatosan figyeltem a Kossuth Klub, a Petőfi Kör 
vitáit, vártam a változásokat. Október 22-én a Buda-
pesti Műszaki Egyetemen elfogadtak egy tizenhat 
pontból álló követelést, majd október 23-ára szolidari-
tási tüntetést szerveztek Lengyelország mellett. Rákosi 
Mátyás menesztése után Gerő Ernőt nevezték ki a párt 
első titkárának, aki Jugoszláviából hazatérve beszédet 
mondott a rádióban. A várt enyhülés helyett azonban 
mindent visszavont és fasiszta csőcseléknek nevezte a 
felvonulókat. Ez olaj volt a tűzre. Így az október 23-án 
kezdődő diáktüntetésből általános népfelkelés bonta-
kozott ki. Emlékeszem, hogy aznap éjfélkor mentem 
haza a könyvtárból, s mondtam a szüleimnek, hogy 
ebből fegyveres felkelés lesz, ezt már nem lehet to-
vább tűrni.  

Nagyobbik öcsémmel elhatároztuk, hogy elme-
gyünk Budapestre és mi is harcolni fogunk. Erre 
azonban nem került sor, miután Nagy Imre bejelentet-
te, hogy győzött a forradalom, a szovjet csapatokat 
kivonják Budapestről és megkezdődnek a tárgyalások 
az ország elhagyásáról.  

A bányánkban az október 25-i parlamenti sortűz 
utáni napon nem szálltunk le a bányába. Nagy volt a 
felháborodás, a felelősök megbüntetését követeltük. 
Ezen a gyűlésen a párt vezetői azt bizonygatták, hogy 
az „ellenforradalmárok” lőttek a tömegre. Itt én is 
felszólaltam: „Talán a felkelők érdeke, hogy a békés 
tüntetőket lőjék halomra? Ezt a provokációt az ávósok 
követték el, hogy a felkelőkre foghassák.” 

A bányászok Kurucz András csapatvezető vájár ja-
vaslatára megválasztották az Ideiglenes Munkástanács 
tagjait. A felszólalásomért engem is beválasztottak.  
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Egercsehiben, ahol a bányaüzemben kb. ezren 
dolgoztak, a munkástanács kezébe került az irányí-
tás. Rendbontások, törvénytelenségek nem voltak.  

Senkinek nem görbült meg a haja szála sem.  
Október 29-én megalakult a végleges munkásta-

nács, aminek tagja lettem. Az eltávozott bányaigazga-
tó helyére Kurucz András elnököt neveztük ki. A 
munkástanács új elnöke, alelnöke megválasztása után 
a titkári funkciót − mivel nem vállalta senki – én, a 
legfiatalabb, elvállaltam. 

A szovjet támadás és bevonulás csak a fegyveres 
ellenállást verte le, de a bányát továbbra is a munkás-
tanács vezette.  Az egyik társunkat, aki a munkásta-
nács alelnöke volt, márciusban − a MUK (Márciusban 
Újra Kezdjük) idején − elvitték. A munkástanácsot 
mégsem sikerült feloszlatni, mert a bányászok kiálltak 
mellettünk. Közel tíz hónapon át tartottuk magunkat. 
1957 júliusában azonban Egercsehibe is kitelepült egy 
„bizottság”, egy volt ávós őrnagy vezetésével meg-
kezdődtek a kihallgatások. Behívatták a munkástanács 
és a nemzetőrség tagjait, akiket nagyon megverettek a 
jelenlévő karhatalmistákkal. Ez a kihallgatás folyama-
tos volt, hetente egyszer-kétszer, miközben dolgoz-
nunk kellett. Én is sorra kerültem − bár felkészültem 
rá − csodák csodájára engem ekkor még nem bántot-
tak. A kihallgató tisztnek persze így is nagyon sok 
eszköz volt a kezében, hogy megtörjön. A kihallgatá-
sok alatt a nevem: „maga mocskos kis ellenforradal-
már” volt, nekem pedig „őrnagy úrnak” kellett őt szó-
lítanom, házkutatást is tartottak.  Sok mindennel meg-
próbálkozott. Főleg arra akart rávenni, hogy legyek 
besúgó, III/III-as ügynök, írjam le, ki mit csinált, mit 
mondott a forradalom alatt. Én saját védelmem érde-
kében idéztem Kádár János 1956. október 30-i beszé-
dét, amelyben a korábbi hibákról és a dicsőséges for-
radalomról beszélt, és azt mondtam: „Ha Kádár elvtárs 
ilyeneket mondhatott, és tévedett, mit vár egy képzet-
len csilléstől.”  

Nem írtam alá a III/III-s nyilatkozatot, azt mond-
tam: a tükörbe szeretnék nézni évek múlva is. Bünte-
tésből újra csillés beosztásba kerültem.  

Közben jeles eredménnyel leérettségiztem ’57. jú-
lius 3-án és felvettek levelező hallgatóként a miskolci 
Nehézipari Műszaki Egyetem bányamérnöki karára. 
Eközben a kihallgatások tovább folytatódtak, és már 
engem sem kíméltek. Mint később megtudtam, egem 
azért nem vertek „laposra”, mert, ahogy a kihallgató 
őrnagy mondta „meg volt tiltva, magát derékon alul 
nem verhettem, mert akkor nem tud futballozni”. Ek-
kor kezdődtek ugyanis az NB III-as osztályozó mér-
kőzések, s ha verést kapok, nem tudtam volna játszani. 
Persze ehhez kellett egy olyan sportköri elnök, akinek 
− az unokatestvére Kádár János személyi titkára volt − 
akaratát ezért mindenki tiszteletben tartotta.  

Az utolsó kihallgatás is a szokásosan kezdődött: 
„Megjött-e a józan esze? Maga egy értelmes fiatalem-
ber, írja alá ezt a papírt!”. Miután ismételten nemet 
mondtam, megfenyegetett: „Ha nem írja alá, akkor ki 
fogom rúgatni a miskolci egyetemről.” 

Már az első vizsgámat le is tettem az egyetemen, 
mikor a főmérnök közölte velem, hogy a kapott utasí-
tás alapján megvonnak minden kedvezményt tőlem, 
ami a levelező tagozatos hallgatóknak járt. Jóindulatú-
an ajánlotta, hogy írjak az egyetemre, bejelentve, hogy 
egészségügyi okból abbahagyom a tanulmányaimat. 
Ezzel megelőzhettem, hogy hivatalosan kizárjanak az 
egyetemről. Akkor később sem folytathattam volna 
tanulmányaimat.  

Így újból csillés lettél. 
Habár visszaminősítettek csillésnek, de akkoriban 

túlórában már minden évben én csináltam a feltárási és 
lefejtési terveket. Megbízott bennem a mérnök, meg-
mondta, mennyi a kitermelendő mennyiség és ehhez 
mindig elkészítettem a szükséges terveket. Erre min-
dig kaptam két hetet. Ekkor nem mentem a bányába.  

Így a tervtárgyalásokon is − csillés létemre − részt 
kellett vennem. Egyik alkalommal 1961-ben a tárgya-
lások után a tröszt új főmérnöke − rám célozva − meg-
rótta a főnökömet, amiért egy új „bányamérnököt” vett 
fel, holott erre csak a trösztnek volt joga. Aztán kide-
rült, hogy én csillés beosztásban vagyok.  

„Ilyen kvalitással mért nem jelentkezik a bánya-
mérnöki karra?” − kérdezte. Elmondtam a története-
met. Ezt hallva utasított, hogy a személyzeti osztályon 
kérjek egy jelentkezési lapot és előtte töltsem ki, 
amennyiben én is így gondolom. Kiállítottam a jelent-
kezési papírt, melyet ott átadtam neki, és újra jelent-
keztem bányamérnöki karra. Sikeres felvételi után 
ismét elkezdhettem tanulmányaimat. 

Másfél év után jobbnak láttam, ha a geodéziánál 
maradok, ezért tanulmányaimat székesfehérvári főis-
kolán fejeztem be, ahol bányamérő-földmérő üzem-
mérnöki diplomát szereztem. A bányamérés bizonyos 
védettséget jelentett, mert nem lehetett azonnal helyet-
tesíteni. Erre szükségem is volt, mivel nem voltam 
tagja az MSZMP-nek. 

1974-ben kineveztek bányamérési csoportvezető-
nek. 1978-ban, huszonöt évi szénbányászat után, a 
recski mélyszinti bányaüzembe kerültem. Az ország 
legmélyebb ércbányájában tizenkét évet dolgoztam, 
nyugdíjazásomig.  

 

A ciszterci iskola és 1956 megtanított arra, hogy 
állandóan képezzem magam. Mindig naprakész vol-
tam politikából, figyelemmel kísértem, mi történik a 
világban. A bányászatot tulajdonképpen kényszerből 
választottam, ennek ellenére a bányát és a bányászokat 
nagyon megszerettem. 

 

Megtekinthettem az ’56-os forradalomban való 
részvételéért kapott kitüntetéseidet: 

56-os Emlékérem és Emléklap, melyet a köztársa-
sági elnök adott 1991. október 23-án. 

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 
(polgári tagozata)−melyet az 1956-os forradalom- és 
szabadságharcban tanúsított kiemelkedő magatartá-
sodért, 1956 eszméinek ápolása érdekében végzett 
tevékenységed elismeréseként kaptál 2006-ban. 

De még ezen kívül is láttam egy párat. 
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A rendszerváltozás után tevékenyen vettél részt a 
közéletben. 

Az akkoriban alakult pártban, a Magyar Demokrata 
Fórumban vállaltam munkát. Hosszú éveken keresztül 
a párt egri és Heves megyei elnöke és az MDF Orszá-
gos Választmányának tagja voltam.  

1994–2010 között Eger önkormányzati képviselő-
jeként, két ciklusban korelnökként szolgáltam a város 
lakosságát. 

Alapító tagja vagyok az Egri és Heves megyei 56-
os Szövetség, illetve az Egercsehi Bányász Baráti Kör 
vezetőségének. 

Iskolánkban már 2001 októberében beszéltél a diá-
koknak az’56-os forradalomról. 

Az igazgató asszony meghívására örömmel vállal-
tam ezt az előadást, mivel édesapjával együtt dolgoz-
tunk az Egercsehi bányában. Ahogy Antall József, 
Magyarország első szabadon választott miniszterelnö-
ke fogalmazott: 

„1956 olyan erkölcsi, szellemi tőkéje ennek a nemzet-
nek, amelynek be kell vonulnia évszázadokra a magyar 
történelmi tudatba, mítoszvilágba, ahonnan a nehéz idők-
ben erőt lehet meríteni. …Ne afféle öreges elbeszélés-
nek, öregedő emberi hősködésnek érezzék az unokák, a 
gyerekek. Ne úgy gondolják, hogy valami olyanra emlé-
keztetik őket, amit ők nem tudnak utánozni, ezért sokszor 
hinni sem akarják, hogy ez így történt. 

…. Ezért olyan fontos, hogy most amikor már lehet, 
mondják el róla az igazságot. Meséljenek, beszéljenek 
róla; és az unokák, a gyerekek kérdezzenek, mert így száll 
a történelem nemzedékről nemzedékre tovább adva.” 

 

Ezeknek a gondolatoknak szellemében igyekszem 
ma is mindenhol az „igazat elmondani nem csak a va-
lódit”, beszélve a dolgok lényegéről és szelleméről is. 

 

Beszélgetésünkbe mindig beleszőtted a családoddal 
történteket is. Két testvéredről, édesapádról sok min-
dent elmondtál, melyek nem fértek bele újságunk szűk-
re szabott oldalaiba.  

Befejezésül azért ideírom, amit − kissé fátyolos 
hangon − mondtál, idézve édesapád szavait: 

Édesapám 13 éves volt, mikor apja spanyolnáthá-
ban megbetegedve, halála előtt fiait magához hívva 
mondta nekik, amit azután, 60 év után ő adott tovább 
nekünk, három fiának: 

„Ha segítséget kér tőletek valaki vagy védelmet, és 
tudjátok, hogy rendes ember, adjátok meg neki és osszá-
tok meg vele a magatokét is. 

Ha valamit elvállaltok vagy rátok bíznak, azt jobban 
végezzétek el, mintha saját magatoknak csinálnátok. 

Ha értéket, titkot rátok bíznak, azt mindig őrizzétek 
meg.” 

 

Én megpróbáltam ehhez tartani magam. 

Lejegyezte O. Gy. 
____________________ 

 
 

 

Dr. Renn Oszkár: A KARHATALOM ÉJSZAKÁJA  
[A 2006. októberi jubileumi „sajnálatos események” nyomán feltört emlékek.] 

 
(A feledni vágyók is gyakran emlékezni kényszerülnek) 

Nehéz, viharos éjszakámból virradt rám a hajnal.  
 

Sorstársaimban is feltörnek a borzalmak éjszakájá-

nak emlékei, ötven évvel előtti embertelen pillanatai, 

vagy csak bennem lökte ki a viharos éjszakai álom az 

évtizedekig elfojtott, most elevenen ható sikolyt? Em-

berek ne felejtsetek! 

A tv-adásban közvetített vad embertaposás, az ok-

tóberi rendőrattak, a médiaroham, bennem is újra nyi-

tották az 1957. február 20-át, a régen emlékbe zárt 

fekete napot, az ötven évvel ezelőtti, megszokott elő-

adásokkal, konzultációkkal kezdődő, normális, egye-

temi tanulmányi napot. De akkor valakik, büszke, 

szocialista tudatuk és hatalomhűségük bizonyítására 

az egyetem főépületére február 19−20 éjszakáján ki-

tűztek egy hatalmas, legalább 5−6 méteres vörös zász-

lót, vastag, erős rudazattal. A zászlót a reggelre erősö-

dő szél csaknem vízszintesre fújta és lobogásának 

pattogó hangja a bejárat előtti kis térre is lehallatszott. 

Reggel az előadásokra siető hallgatók között futótűz-
ként terjedt a zászlós provokáció híre, mert, hogy az, 

arról a diákság szentül meg volt győződve. Egy órán 

belül a diákcsínyes válaszlépés alig hihető, groteszk 

képet mutatott. A diákszállók (volt belőle hat) ablaka-

iba a lakók minden piros színű tárgyat kiakasztottak, 

ami a szobákban fellelhető volt. Piros trikók, sportme-

zek, nadrágok, kendők, sálak, blúzok, zománcedé-

nyek, még paprikás szalonnaoldalak is lógtak a balese-

tek elleni védőkorlátokon. A sajátosan dekorált abla-

kokban vigyorgok, nevetgélők poénkodtak vörös-

gúnyoló ötleteiken. 

Akkor, néhányan az ötödévesek közül már sejtet-

tük, hogy ezt nem ússzuk meg. Éreztük a szorongást, 

mentünk a diákszállókba, csendesíteni a viháncoló, 

diadalittas diáktársainkat. Úgy tűnt, hogy ezekben a 

pillanatokban semmi nem ronthatta el a fiúk kedvét, 

mert azt hitték, hogy a legmegfelelőbb választ adták 

meg a provokációra. 

Egy órán belül, előbb csak egy teherautóval, majd 

később egy fél hadseregnyi, ponyvás teherautókról 
leugráló pufajkás, géppisztolyos karhatalmista szállta 

meg az egyetemet és sorban kutatták át a diákszálló-
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kat. Be lehetett menni, de ki már nem engedtek senkit. 

Miután 2−2 civil, 4−4 fegyveressel erősítve végigjár-

ták a szobákat, fegyverek után kérdezősködve, min-

denkit letereltek a szállók előadóiba vagy ebédlőibe. 

Sűrűn voltunk kék munkaköpenyesek, mint a herin-

gek. A tömeget géppisztolyosok a lépcsőkről felügyel-

ték, miközben egy-egy civil ballonkabátos-kalapos 

papírlapokról neveket olvasott fel bejelentkezésre. 

Többször is ismételték a felolvasást, ahogy a létszám 

egyre szaporodott. A jelentkezőket elkísérték. 

Szólítottak engem is. Meglöktek szobatársaim: 

− Te barom, nehogy jelentkezz. 

Kussoltam. Aztán még kétszer szólítottak, de még 

akkor is lefogták a karom a többiek. Negyedszerre 

elkapott a dacosság: Jelentkezem, és akkor mi van? 

Nem vagyok én bűnöző, majd megmondják, mit akar-

nak. A következő felolvasásnál „jelen”-t kiáltottam a 

fülledt, degeszre tömődött előadóban. 

− Jöjjön! − Intett a lépcsőről elégedetten a névol-

vasó és másodmagával karomfogott, kivezettek a IV. 

szálló előcsarnokába, majd a lépcsőn ki a szabadba. A 

felolvasó rezzenéstelen arccal még egyszer megkér-

dezte a nevem. Már sötét volt. A két kalapos merevar-

cú, szótlan kísérő komótosan adták a menetütemet és 

két oldalról csaknem hozzám érve, néhány centiméter 

távolságot tartva tőlem, kísértek a hármas épületbe, 

ahol a rektori hivatal is volt. 

Az emeleti előtérben, nagy meglepetésemre egy 

10−15 főből álló diákcsoport kísérete figyelemmel a 

menetünket. Az összeverődött csapatban két ismerős 

évfolyamtársamat láttam, a háttérben egy kosárlabdá-

zó csapattársam is feltűnt. Nem keresték a tekintete-

met és láthatóan néhány bohóckodó fiatalabb diák is 

inkább erőltetve vigyorgott, mintha jelenlétük egy 

felelősségelhárító demonstráció, a frissen alakult egye-

temi MSZMP alapszervezet akciója lenne. Ők már 

látták maguk előtt tuszkolva az előttem a sötét folyo-

sóba irányított diáktársaimat, a névsorolvasások ko-

rábbi kiemeltjeit. 

A folyosó lengőajtaját kísérőim lökték ki és már az 

első lépések után gyanús üvöltéseket hallottam egyre 

erősebben, valamelyik szobából. Az emelet felénél 

azután a két civil kinyitott egy ajtót, és már levetve 

merev álarcukat, sziszegve, szitkozódva löktek be a 

szobába: 

− Na, itt van még egy nektek való −, és azonnal be-

húzták az ajtót. 

Még remegni, félni, rettegni sem volt időm, mert a 

gondolkodást már az első hatalmas ütés kiverte a fe-

jemből. Ösztönszerűen védtem testem lágyabb részeit 

összefogott karjaimmal. A megszállott verőlegények 

azonnal lerántottak, tapostak, rúgtak, ütöttek gumibot-

tal. Fejre, testre, hátra forgatva, vonszolva az öntött 

műanyagpadlón. Tombolva kerestek végkielégülést az 

emberi brutalitásban, egymással versengve, pálinka-

gőzt árasztva, jól megizzadva a kegyetlenkedésben. A 

verésben váltották egymást, önmagukat és társukat 

hergelték a trágárságok özönével. 

A bomlott agyú vademberek minden gondolatot 

kivertek belőlem, nem láttam, nem hallottam, csak 

befelé nyüszítettem. A tombolók üvöltései és tudatta-

lan jajsikolyaim keveredtek a szoba szűk terében. 

A szomszéd szobából átnyitott ajtóban, félig elszí-

vott cigarettával a szájában, elégedett pofával, bíztató 

kézmozdulatával, a begerjesztett verőpárost még na-

gyobb aktivitásra parancsolta a pufajkás brigadéros. 

Kivette a szájából a csikket és gyűlölködve lelkesített: 

− Ne kíméljétek őket! A k..va anyjukat! Ismerjék 

meg jól a proletárhatalmat az egyetemista urak. 

A folyosóról benyitott ajtón akkor zuhant be egy 

rémült kék munkaköpenyes diák. Engem lábamnál 

fogva áthúztak azonnal a másik szobába és az új „el-

lenséget” egy váltó verőpáros rögvest munkába vette. 

Rajta folytatták a friss erők az őrült verésorgiát. Az 

ordítások, a jajkiáltások, a hörgések, a sziszegések 

kakofóniája hangzott az éjszakában az őrjöngő csapat 

és a megkínzottak előadásában. 

A „fenyítés” után már többen feküdtünk a padlón 

félig tudatzavarosra verve. Nem emlékeztem, hogy 

valamikor is valaki megkérdezte volna, hogy ki va-

gyok, mit tettem, kinek ártottam? A győztes terrorle-

gények nem tudták, hogy kiket és miért vernek, kiknek 

tépik a fülét, kinek törik be az orrát, verik le a veséjét. 

Mai képek tolulnak most elém a televízió képernyő-

jéről. Sokszor és ismételten vetített képek, sokfélekép-

pen összevágva, a múlt őszi utcai tüntetésekről. Máskor 

Mel Gibson felejthetetlen filmjének jelenetei az őrjön-

gő, parancsra-verő Krisztus-kínzók végletekig emberte-

len magatartása. Vagy napjaink közvetítéseiből az em-

bertaposó, rugdosó, bevadult rendőrök sokszor nem 

indokolható, tömegoszlató tevékenységének jelenetei 

törik fel bennem a feledés burkát. Felvillantja félévszá-

zados emlékemet a pufajkás parancsnok elégedett vi-

gyorát éppúgy, mint a hatásos, budapesti rendőri bruta-

litások utáni főkapitányi, bizonyára véletlenül képer-

nyőre került telefondicséret: − Ez szép volt fiúk! 

Ezek után már kellett emlékeznem, ennek az évnek 

február 20-áján, az ötven évvel ezelőtti éjszakára. 

Nem felejthettem, ahogy azt évtizedekig még én is 

akartam. Megaláztatásom éjszakájának pillanatai, 

1957. február 20-i letartóztatásom tanúságai ötven év 

után sem felejthetők. 

Felállítottak bennünket, a „megkezelteket” és kí-

sértek a bejárati lépcsőhöz faroltatott ponyvás teherau-

tóhoz, melynek platójára gumibotos ösztökéléssel 

felhajtották a verőszobákból összegyűjtött támolygó, 

remegő, megfélemlített egyetemi hallgatókat, dolgo-

zókat, tanárokat. A géppisztolyosok közül ketten fel-

szálltak fegyelmezni a lecsendesült mozdulatlanságba 

merevedett foglyokat. Lezárták a ponyvát és utaztunk, 

de nem tudtuk, hová. Nem néztünk egymásra, meg 

sem ismertük egymást, ma sem tudom kikkel voltam a  
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sötétben, ponyva alatt. Aztán, hosszas zötykölődés 

után, egy újabb farolással megálltunk. Bontották a 

ponyvát: 

− Na, lefelé, brigantik, − hangzott a parancsordítás. 

Lekászálódtunk, ki hogyan bírt menni, bukdácsol-

ni, szédelegni a géppisztolycsővel böködő pufajkások 

sorfala között. Aztán valamelyikük elindította a gumi-

botos kezelést és kóválygó menetünket „beverték” a 

bejáraton, mint a szegénylegényeket a híres filmben. 

Még alig fogtam fel a történteket, kiértékelni még 

egyáltalán nem tudtam, csak zsibongó fejjel, bedugult 

füllel, fülcimpámból és nyakamból vérezve sodródtam 

a többiekkel, érezve két-háromlépésenként egy-egy 

tompa gumibot-ütést a hátamon. 

Nem emlékszem, hogy ki osztotta a letartóztatotta-

kat a többemeletes épület folyosóira. Engem felhajtot-

tak az első emeletre és rögtön a folyosó falához irányí-

tottak. A cipőm orrával a falig közelítve, kezeimet 

hátrakulcsolva és homlokomat a falhoz szorítva kellett 

enyhe terpeszben állnom, mozdulatlanul. A folyosó 

felvigyázó bármilyen mozgásra már üvöltött rám, 

ismételt esetben a gumibottal nyomatékosította fi-

gyelmeztetését. 

Hosszú idő telt el, míg érzékeltem magam körül a 

mozgásokat, a tömeges letartóztatásból beindult ki-

hallgatások mozgásait. Ismerős csak egy akadt, a har-

madik falszomszédom, a fizika tanszék fiatal adjunk-

tusa. Még ő sem észlelte jelenlétemet, mint egy élette-

len megmerevedett test, lehunyt szemmel várta az 

összeesést. 

 

Ötven évvel ezelőtti önmagam gondolatait felidéz-

ve sem tudom, hogy milyen film pergett agyamban az 

órahosszúságú percek és éjszakahosszúságú órák alatt. 

Lázat éreztem egész testemben, mintha égtem volna 

lángtalanul. A hűvös fal hűtötte forró homlokomat, és 

dagadt orrommal szívtam a vakolat mészillatát. A 

falnak fordított letartóztatottak kilehelt párája lecsapó-

dott a hideg falfelületre, melyen kis erecskékké rende-

ződött, mintha könnyezne, úgy csurgott le a folyosófal 

záró csempéjére. Időnként öntudatra riadtam a tompa-

ságból. Alig észrevehető lassúsággal mozdítottam a 

fejem az ismerős felé. Az őr távolodó lépéseit kihasz-

nálva motyoghattam neki, hogy Simon disszidált és 

mindent mondhatunk rá, mint a diákparlament elnöké-

re. Nem jelzett vissza semmit. 

Egy idő múlva már érezhetőn ritkult a falhoz állí-

tottak száma, kit hosszabb, kit rövidebb időre vitettek 

be a kihallgató szobák valamelyikébe, s aztán valaho-

vá elvezették őket. 

Talán már hajnal felé járhatott az idő, amikor kia-

bálták a nevemet. Majd még egyszer, még hangosab-

ban, mire kábán mozdultam is. Rögtön mögém került 

a folyosó felügyelő: 

− Maga az? − recsegte kérdőn. − Na, jöjjön a né-

gyesbe. − És már böködött is gumibotjával, pedig alig 

sikerült a mozgás, annyira megmerevedtem, hogy újra 

kellett a járást tanulnom. 3−4 lépés után már kezdett 

működni a mechanizmus. A négyes ajtót nyitotta ki 

előttem, de nem jött utánam a szobába. Az irodában 

az íróasztal mögött egy civil ruhás férfi ült, fáradtan 

és unottan. Az íróasztal elé helyezett székre mutatott 

és leültetett. Végre ülhettem. Az írógépasztalnál egy 

feketehajú, sminkelt szépség villogtatta szemét, mi-

közben papírt tekert hatalmas Remingtonjába. Már 

nem tudom pontosan visszaidézni az arcát, de emlék-

szem, hogy gunyoros, sértő arckifejezéssel fogadva 

kezdte gépelni a személyi adatokra vonatkozó kérdé-

sekre adott válaszaimat. Igaz, le is eresztettem ma-

gam és lassan válaszolgattam a kérdésekre. Lehet, 

hogy nem is beszéltem, csak félig zárt szájjal suttog-

tam. 

Hirtelen, robbanásszerűen vágódott ki az ajtó és 

rontott be a hátam mögül egy hatalmas, százhúsz ki-

lós, feltűrt ingujjú, gutaütés jeleit mutató, gyöngyöző 

homlokú, bevörösödött arcú, üvöltő férfi: 

− Na, kiskomám! Most aztán csacsogj el mindent 

magadról és elvbarátaidról! Mindent! Értve vagyok? 

Mert jön ám az újabb dádá! Jön ám! 

Közben durván belemarkolt akkor még dús hajam-

ba, azzal hátrafeszítette a fejem és közvetlenül az ar-

comba lihegett fenyegetőn. Éreztem ígéretének ko-

molyságát, miközben a gépíró némber kárörvendőn 

vihogott. Az izzadó főtiszt sietve hagyta ott a szobát. A 

kimerült kihallgató nyomozó röviden elintézett. Közöl-

te, hogy feljelentés van ellenem a népi demokratikus 

államrend megdöntésére irányuló tevékenységem miatt. 

A féloldalas jegyzőkönyvet aláíratta velem, mogorván 

és parancsolón, majd rendelt telefonon egy kísérőt, 

hogy letartóztatva azonnal a fogdába vigyenek. 

Nem gondolkoztam, nem töprengtem, csak vánszo-

rogtam szédelegve a rendőr előtt a pincébe, talán a 

hármas cellába. Először a sötétség miatt semmit nem 

láttam, csak az éjszakai ellenőrző világítás volt bekap-

csolva, és szemem még szokta a sötétet. Négyen 

csendben fogadtak, egyikük ismerős volt, egy diós-

győri munkásfiú, ő adott helyet az egyik priccsen. 

Látta állapotomat és hasra fektetett. Végigtapogatott, 

lebontotta köpenyemet és a melegítőt. Törést nem 

gyanított. A felületi sérülések már nem véreztek. Meg-

feketedő hátamat, vállamat, bordáimat vizsgálgatta. 

Borogatott, betakart. 

Aztán perceken belül belezuhantam egy álomszerű, 

mély kábulatba... 

Évtizedek sem tudták kimosni a memóriámból a 

vissza-visszatérő emlékfoszlányokat, amikor életem 

során közvetlenül vagy közvetítve bármikor is talál-

koztam az emberi kegyetlenség megnyilvánulásaival. 

A felejteni vágyódás folyamatában korunk igaztalan 

háborúi, a manipulált politikai színjátékai, a szaporodó 

terrorcselekmények, a hírhálózatok embertelenség- 

közvetítései újraélesztik a keserű élményeket, s nem 

szabadulhatunk a nyomasztó kérdéstől: Miért ezen az 

úton halad az emberiség jövőjének alakításában? 
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A félévszázados évforduló, a gyötrelmes nappal és 

éjszaka emléke ma is tépelődésre késztet: Az elmúlt 

évtizedek hatalmasságai is mindenkor megtalálták, 

kiválasztották és foglalkoztatták a végrehajtó és intéz-

kedő embercsapatokat, akik jogszerűen, vagy még a 

látszatra sem adva, ál-demokratikusan gyakorolnak 

diktatúrát. Az egész világon tele vannak a médiumok 

az előbb vagy utóbb (inkább utóbb) kiderült ember-

nyomorító, testi és lelki sérüléseket okozó, gátlástalan, 

kínzásokban élvezkedő, hatalmaskodó „erős emberek” 

tetteivel. (Nem egyszer „feljogosított” arctalan, de 

állig felfegyverzett „ügynökök” akcióival) 

Ezen a számomra oly emlékezetes napon, 50 év 

után, végül is nem tudtam a felejtés megbocsátó órái-

ban megnyugodni. Napjaink eseményei kilökték a 

lezárt palack dugóját. Nem tudtam megakadályozni 

magamban sem az újraélés keserűségét. 

 

(2007. február 20.). 
 (Megjelent Itt a földön is… c. könyvében, 30−36. o.) 

 

_____________________________ 
 

 

hírek...hírek...hírek... 
 

KOÓS EDE ATYA HÍREI 
 

Kértük Ede atyát, Szent Bernát templomunk igazgatóját, aki egyben az Érseki Szent József Kollégiumnak is 

a vezetője, hogy küldjön híreket az újságunk számára a körülötte történtekről az Egertől távol élő öregdiákok 

számára. 

 2016. június 6-án az egri ciszterci Szent Bernát templomban immáron hagyományosnak mondható tanévzáró 

Te Deum szentmiséjét tartotta az Érseki Szent József Kollégium. Ennek az idei szentmisének ugyanakkor volt 

egy Irgalmasság szentévéhez kapcsolódó ünnepi mozzanata is. Demeter László volt ciszterci diák, öregdiák, 

aki szabadidejében szívesen hódol az amatőr festészetnek Koós Ede kollégiumi lelkész felkérésére két fest-

ményt festett a kollégium kápolnája részére. Az egyik festmény a Szent Szüzet és jegyesét, a kollégium név-

adóját, Szent Józsefet ábrázolja. A másik festmény pedig egy Irgalmas Jézus kép.  

A szentmisében a kollégium igazgatójának, nevelőtanárainak, kollégistáinak valamint a festő és kedves fe-

leségének továbbá Váczy Ilona, a kollégium egyik jótevőjének jelenlétében a kollégiumi lelkész megáldotta, 

megszentelte a festményeket, amelyeket a szentmisét követő napokban elhelyeztek a kollégium kápolnájában, 

ahol immár az oda betérőket gondolkodtatják el onnantól követően Isten és ember közös dolgain. 

Köszönet a Gondviselésnek és szolgálatkész gyermekének, Demeter Lászlónak az ajándékokért! 

 

 2016. augusztus 21-én vasárnap a délelőtt 10 órai szentmise keretében Mohai Ádám, az egri Szent Bernát cisz-

terci templom eddigi asszisztencia magisztere átadta a stafétabotot − ami tulajdonképpen egy asszisztencia 

magiszteri gyűrű −  Novák Lajos harmadikos ciszterci gimnazistának, az Érseki Szent József Kollégium kollé-

gistájának. 

Az asszisztencia magiszteri tisztséget 2014-ben alapítottuk a lelkes, akkoriban szintén harmadikos Mohai 

Ádám ciszterci diák javaslatára. Feladatául a Szent Bernát templom ministránsainak koordinálását, liturgikus 

szolgálatokra való felkészítését, beosztását jelöltük meg. Istenünknek legyen hála vannak rendszeres minist-

ránsaink, akik vasárnapról vasárnapra, ünnepről-ünnepre megmutatják ragaszkodásukat, szolgálatkészségüket. 

Jelmondatunk stílusosan: Ardere et lucere! Lángolj és melegíts, ahogy templomunk vértanú tudós papja, 

Debreczeni Sixtus mindig is fordította. 

 

•  FOGADALOMTÉTELT ÜNNEPELTEK a Zirci Ciszterci Apátságban. Rábaközi Bálint, Bene-

dek testvér örökfogadalmát ünnepelte a zirci ciszterci közösség Szent Bernát rendalapító napján, augusztus 

19-én a zirci bazilikában. „A megajándékozottság érzésével ünnepeltünk” – fogalmazott a szentmisén Dé-

kány Sixtus, a Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának apátja. 
 

•  EGYETEME VAN EGERNEK  2016. július elseje óta, az Eszterházy 

Károly Egyetem. Négy campusa van Gyöngyös, Jászberény, és Sárospatak felső-

oktatási intézményeinek beolvadása miatt. 

Az egyetemen jelenleg 5 kar működik: Bölcsészettudományi Kar, Gazdaság- 

és Társadalomtudományi Kar, Természettudományi Kar, Agrártudományi és 

Vidékfejlesztési Kar és a Pedagógiai Kar. 
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• TORONYÓRA TEMPLOMUNK KÉT TORNYÁBAN − 1827. augusztus 26-i. tűzvész 

következtében elpusztult a templom órája, orgonája, harangja. Isten kegyelméből, a ciszterci templomot szerető 

hívek, a zirci apát és Eger városa jóvoltából 2016. szeptember 11-étől ismét vannak a tornyokban órák.  

Szép későnyári szeptemberi vasárnap délutánján jöttünk össze. Hat órát ütött az új óra, majd a harangszó 

elhangzása után kezdetét vette az ünnepség a templom előtti téren. Dr. Löffler Erzsébet művészettörténész, az Egri 

Látogató Központ igazgatónőjének ünnepi beszédében ismertette a templom történetét. Záró gondolatai: „Ez a 

harang is alig több, mint egy éve szól, és ebben valamint, hogy az óraszerkezet, és az órának a számlapjai 

megújultak, elévülhetetlen érdemei vannak Koós Ede atyának, a templom igazgatójának, aki mikor idekerült, azt 

hiszem, a templom mélypontján volt. Elkeserítő állapotok fogadták őt. Egyik prédikációjában említette: 

megpróbálja ezt a templomot élhetővé tenni. Ez első lépésben azt jelentette, hogy megpróbálta kitakarítani a 

templomot, eltávolítani a törmeléket. Tisztaság lett a templomban, Elismerésre méltó, amit a templom 

megújulásáért folytat. Egy éve − 50 év után − megszólalt a templom harangja és most hatot ütött az új toronyóra. 

A templom megújulásában ez egy kis lépés, de nagyon fontos lépés. Tovább szépült ez a templom. 

Néhány hónapja úgy gondoltam, hogy nem fogom látni ezt a templomot eredeti szépségében. Ma már úgy 

gondolom, Radnóti Miklós szavaival: … „de hisz lehet talán még!”, − mert nagyon jó irányban haladunk. Kérem 

Istent, adjon erőt azoknak, akik e templom megszépítésén fáradoznak, a jezsuiták, ciszterciek egykori templomát 

meg akarják újítani. Ad maiorem Dei gloriam!” − fejezte be szavait. Az új órát Fábián Zsuzsa ciszterci obláta 

köszöntötte alkalmi versével. Az óra megáldását Koós Ede atya végezte a földön és autó-daru segítségével a 

magasba emelkedve. Az ünnepség templomban orgona-koncerttel fejeződött be. 

Az órát Bukta András füzesabonyi vállalkozó és munkatársai készítették. 

 

•  AZ ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR CISZTERCI ÖREGDIÁKOK SZÖVETSÉGÉNEK 
elnöke VÁRFI ISTVÁN bejelentette a szövetség megszűnését. 

Tudvalevőleg a második világháborút követően, amikor (a szovjet tankok árnyékában) kommunista kormány 

került uralomra Magyarországon, 1948-ban a kommunisták minden egyházi iskolát államosítottak. Addig a Zirci 

Ciszterci Apátság öt gimnáziumot tartott fenn az országban, Budapest, Székesfehérvár, Pécs, Eger és Baja 

városokban. Ezekben a gimnáziumokban nyolc éven át több ezer diák tanult, évente több száz fiatalember 

érettségizett. 1956-ban, a Magyar Forradalom leverése után a menekült-áradatban igen sok a ciszterci 

gimnáziumokban érettségizett öregdiák jutott ki Nyugatra, sok más ország mellett az USA-ba és Kanadába is. Ez 

valójában akkor derült ki, amikor nem sokkal 1956 után Cistercian Alumni Association of North-America néven 

megalakult az Észak-Amerikában élő magyar ciszterci öregdiákok szövetsége. A Szövetséghez rövid időn belül 300 

ciszterci öregdiák csatlakozott. Évenként tartottak közgyűlést az USA egyik északkeleti vagy Kanada egyik délkeleti 

városában, melyre a tagok szép számmal összejöttek. Időnként Öregdiák Híradó néven hírlevelet adtak ki.  

1980-ban a Szövetség vezetését a ma Torontóban élő Várfi István vette át, aki a bajai ciszterci gimnázium 

tanulója volt. 35 éven át, egész máig vezette, irányította a Szövetség működését, szervezte a közgyűléseket, adta 

ki az Öregdiák Híradó-t. A Bakony szíve újra dobog − az MCDSZ kiadványa − méltatta a Cistercian Alumni 
Association of North America működését is, és Várfi Istvánról ezt írta: „Ha csak annyit mondunk róla, hogy a 

Cistercian Alumni Association of North America évekkel megelőzte a mi hazai ébredésünket, kézben tartja a 

Kanada és az USA területén élő volt diáktársainkat, azzal szinte semmit sem mondunk, mert újságukban Kerekes 

Apátúr leveleitől a mi egyes megnyilatkozásainkon keresztül Zakar generális apátúr mondataiig, a mi 

programjaink és eseményeink közlésével, az Öregdiák Híradóval a szó igaz értelmében szinte spiritualizálta a 

határokat.” A tagok legtöbbje már a temetőkben van, s akik még élnek, már nem tudnak utazni, úgyhogy az 

évenkénti közgyűléseket abba kellett hagyni, és ezzel a Szövetség látható működése véget ért. De az érdemek 

örökre megmaradnak, az öregdiákok évtizeden át való összefogásának az emléke nem múlik el soha.  

Őszinte és hálás szívvel gratulálunk Várfi Istvánnak három és fél évtizedes fáradságos munkájáért, amellyel 

egybefogta az észak-amerikai kontinens magyar ciszterci öregdiákjait. Ad multos annos!    

* * * 

Megkésve mi köszönjük Pityunak áldozatos munkáját, aki mindig testvéri szeretettel tájékoztatott bennünket a 

szövetség egri öregdiákjairól. 

• PUNK M. GEMMA CISZTERCI APÁTNŐT 70 éve, 1946. december 17-én választották meg a az 

akkor tizenkilenc éves Gemma nővért a közösség elöljárójává, aki azóta is vezeti a rábízottakat. 

Az érdi Ciszterci Nővérek Regina Mundi (Világ Királynőjéről nevezett) Apátsága 2015-ben ünnepelte alapítása 70. 

évfordulóját. Az első tizenegy fiatal lány az alapítás után egy évvel, 1946-ban választotta meg elöljáróját, akit 

örökfogadalmuk után életre szólóan megerősítettek posztján. Az egyháztörténelemben ritka vagy talán egyedülálló 

példa, hogy valaki immár hetven éve; nyolcvankilenc évesen még mindig ereje teljében és Isten áldásával vezessen egy 
közösséget. 
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1945. június 11-én a magyarországi ciszterci rend férfi ágának elöljárója Endrédy Vendel zirci apát úr megbízásából 
Naszályi Emil magiszter és főiskolai tanár irányításával több mint háromszáz év után indult újra a női monasztikus 
ciszterci élet Magyarországon. 

1945. szeptember 29-én írta alá Mindszenty József veszprémi püspök, választott esztergomi érsek, Magyarország 
hercegprímása a rendi közösség alapító oklevelét. Az alapításkor a közösség a Zirc közelében fekvő Nagyesztergárra, 
majd egy évvel később a falutól körülbelül három kilométerre lévő Purgly-majorba költözött. A világtól elzárt 
monasztikus élethez tartozó fizikai munkát vállalva ötven hold földön gazdálkodott, amiből a feloszlatásig ellátta 
magát. Emil atya itt, a Bakonyban az első öt évben vezette be a nővéreket a monasztikus ciszterci lelkiség világába.  

A feloszlatást követően a Bakonyt elhagyva (1950. november 21.), sok nehézség után, 1951. február 2-án Érdligeten 
vettek egy kis házat. Emil atya és Gemma anya kis csoportokra osztotta a nővéreket, hogy a szerzetesi fegyelem, a 
zsolozsmázás és a közösségi élet ne szakadjon meg. Ily módon kísérelték meg továbbra is összetartani a közösséget, 
ami negyven éven át sikerült is.  1971. december 15-én a Pannonhalmán „száműzetésben” élő Endrédy Vendel apát úr 
titokban benedikálta apátnővé Gemma anyát. 

1989-től külföldi jótevőknek köszönhetően lehetőség nyílt arra, hogy az Érden meggyökeresedett közösség számára 
igazi monostort építsenek. „…Szűzanya tiszteletére felépüljön templomunk és monostorunk. 1993. szeptember 11-én 
Kada Lajos érsek atya, apostoli nuncius szentelte fel, s azóta itt dicsérjük és imádjuk Istent, és törekszünk a Regula 
szerinti hűséges szerzeteséletre.”      (Szerkesztve az Új Ember ápr. 24-i számában megjelent cikk alapján) 
 

•  A 2015. ÉVI PÉNZÜGYI HELYZETÜNKRŐL – közöljük Vékonyné Hevesi Mária az iskola 
gazdasági vezetőjének beszámolóját, aki volt szíves a Diákszövetség könyvvezetését ellátni. Munkájáért ezúton is 
köszönetet mondunk. 

 Nyitó állomány 2015. 01. 01-jén     768 383 Ft 
 

 

 

 
 

Záró állomány 2015. 12. 31-én 
 

    606 500 Ft 
 

•  KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT! – Bartha István (é. 1951.) Eger – 20 000 Ft.; Dr. Lakatos 
István (é. 1951.) Budapest – 30 000 Ft; Czeglédi Tiborné (Balázs László é. 1941. leánya) – 10 000 Ft; Dr. Hibay 
Györgyné Eger – 20 000 Ft; Herendi Jánosné Netley Adelaide (Ausztrália) – 40 000 Ft, Puky Pál (é. 1943.) 
Peterborough (Kanada) − 100 euró;  

 

•  AZ EGRI FEHÉR/FEKETE  elektronikusan a www.ciszterciekegerben.hu honlapon érhető el. A 
honlap gondozója. dr. 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. 

 

 

H A L O T T A I N K  
 

Diáktársunk, akinek halálhíréről értesültünk:  
 

Dr. László Ferenc (érett. 1941) − Budapest  
Dr. Kékessy Tibor (érett. 1949) − Budapest 
Nagy Lajosné Haspel Gabriella − Eger 
(1933-ban érettségizett diáktársunk 99 éves felesége) 

 Czene Balázs (érett. 1948) − Szeged  
 Lénárt Zoltán (érett. 1941) − Miskolc  
(korábbi halálukról csak most értesültünk) 

 

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  

Összesen 

 
152 500 Ft 
219 660 Ft 
      776 Ft 

372 936 Ft 
 

 

Kiadások: 
– Fekete/Fehér újság nyomdaktg. 
– Postaköltség 
– Bankköltség 
– Gárdonyi G.C.G. támogatása 
– Egyéb kiadás  

Összesen 

 
274 890 Ft 
129 260 Ft 
69 759 Ft 
60 000 Ft 

        880 Ft 

534 819 Ft 

http://www.ciszterciekegerben.hu/


Elkészült Szent Bernát templomunk új órája 
Kovács Ottó tanár úr felvételeiből 

 

Szerelik a számlapokat 

 

 

 

Az órák megáldása 
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