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6. A gimnázium negyedik ciszterci korszaka (1921-48) 

A megnehezedett viszonyokból való kikerüléshez, a régi értékekhez való 

ragaszkodáshoz és egy új korszak ígéretéhez kellett Szent Bernát hite. Ezért vette fel a 

Rend legrégebbi magyar oktatási intézménye a Rend legnagyobb alakjának a nevét 

1921-ben. Ahogyan az 1922/23-as tanév évkönyvében olvashatjuk: „hogy virágozzék 

az egyház és a haza javára annak a szentnek az oltalma alatt, akit a ciszterci rend 

második alapítójának ismer és tisztel.” 

A korszak tanulói létszáma 400 (1941/42) és 520 (1926/27) között mozgott, 

ami azt jelentette, hogy az osztályok létszáma az első évfolyamon általában – kettő év 

kivételével – hatvan felett volt, több évben 79 fővel indult az osztály. A végzős 

évfolyamokon általában ötvenes volt a létszám. A létszám csökkenésében szerepet 

játszanak családi és politikai tényezők, de tagadhatatlan, hogy e korszakban is jelen 

volt a követelmények megfelelni nem tudók és nem akarók magas száma is. Példa erre 

az 1922/23-as tanévben a 18,4%-os, az 1940/41-es tanévben a 9,09%-os bukási arány. 

Az 1936/37-es tanévben végző 60 fős osztály 73 tanulóval indult, de az induló 

létszámból csupán 34-en végeztek. Hozzájuk csatlakozott az évek során 5 évismétlő és 

21 papnövendék.  

A tanulók szüleik foglalkozása szerinti megoszlásáról a közölt adatok alapján 

az 1931/32-es és 1943/44-es tanévben a kisbérlők, kisbirtokosok; köztisztviselők; 

tanítók, tanárok és más értelmiségiek gyermekei adták a tanulók közel felét. 

Ugyanakkor az is megállapítható, hogy az iskola e korszakában is széleskörű karitatív 

munkát kellett végezni. E tevékenység szervesen kapcsolódott a nevelés többi 

területéhez és formájához is.  

A pénzbeli segélyezés egyik formája a 65 pengős tandíj elengedése, illetve 

részleges mérséklése. Az 1936/37-es tanévben a tanulók 13%, az 1940/41-es tanévben 

9,8%-a tandíjmentességet kapott. A töredéktandíjat fizetők aránya pedig 15,4 és 9,2% 

volt. Az ellátás és élelmezés változatos formájának és módjának összértéke az 

1931/32-es tanévben 66 500 pengő, az 1941/42-es tanévben 43 110 pengő volt. A 

tankönyvsegélyezést a diákok által 1932-ben létrehozott Segítő Egyesület végezte. A 4 

pengős tagdíjat befizetett diákok ingyen, részleges kedvezménnyel, 50 fillérért 
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kölcsönözhettek ki tankönyveket egy tanévre. Így az egyesület önfenntartó volt, s 

elvégezte a tankönyvek javítását is. Az 1936/37-es tanévben 414 diákból 31 tanuló 

teljesen ingyen, 22 kedvezményesen kapott könyvet. A rákövetkező évben a 390 fő 

közül 27-en térítésmentesen, 82-en engedménnyel használhatták a tankönyveket. Nem 

jeleníthető meg azon segélyeknek a módja és összege, amelyeket a tanulók akár 

alkalomszerűen, akár rendszeresen (pl. karácsony közeledtével) a különböző 

egyesületekben a rászoruló pajtásaiknak vagy iskolán kívülieknek megsegítésére 

végeztek. 

Az évenként kiosztott ösztöndíjak és jutalmak szintén a jótétemények közé 

sorolandó formák. Példaként említendő, hogy az 1937/38-as tanévben egy tanuló 

részesült 40 pengős iskolához kötött ösztöndíjban, 5 tanuló pedig összesen 1250 

pengős külső ösztöndíjban. A jutalomalapítványok 258 pengős összegét 45, a 720 

pengős pénzjutalmat 44 tanuló kapta. Tehát a tanév végén 2268 pengőt osztottak szét, 

amely nem tartalmazza a 44 főnek adott jutalomkönyvek értékét.  

A kiosztott ösztöndíjakat a III. Béla magyar király, a Bük-Sebe alapítvány, a 

Horthy Miklós ösztöndíjalap, a Jövedéki bírságalap és a Közalkalmazotti 

tanulmányalap; a jutalmakat 8 alapítvány, a pénzjutalmakat 12 adakozó biztosította. 

A könyvek főleg könyvkereskedések adományai voltak. Az alapítványok külön 

csoportját alkotta a Csekó-, az István–Ilona-, a Maczky Valér-, az egri 

közalkalmazotti- és a megyei közszolgálati csoport, és a Szikszay Gyula által alapított 

alapítvány. Ezeknek az alapítványoknak a kedvezményezettjei nem egyének, hanem 

tanulói csoportok, egyesületek, körök, illetve rendezvények voltak.  

Az intézmény tanári kara úgy vélte, hogy az előző korszakban megindult 

tanulói egyesületeknek a működése lehetőséget biztosít a tanulók lelki és szellemi 

fejlődésére, gondolkodásmódjának csiszolására, érdeklődési körének szélesítésére, 

akaratának fejlesztésére. Ugyanakkor a nevelés minden területének, de különösen a 

valláserkölcsi, a nemzeti, a természetvédelmi, az egészséges életmódra, a sportra való 

nevelésnek is nélkülözhetetlen területei voltak ezek a lehetőségek. Itt történt meg azon 

eszmények átadása, amelyek a Ciszterci Rend nevelésének rendszerében a 

legfontosabbak. Ezért felkarolták e kezdeményezéseket, s a tantestület minden tagja 
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rendszeresen vállalt ilyen szervezetekben vezetői feladatot, s közben nagyon 

eredményes nevelő-oktató munkát is végzett. Röviden tekintsük át ezeket a 

lehetőségeket. 

1. A Magyarok Nagyasszonyáról elnevezett Mária Kongregáció.  

Az iskola legrégebbi szervezetének célja változatlanul a tagság öntudatos 

lelkiségre és apostolkodásra nevelése, de az Eucharisztikus Gyermekszövetség 

megalakulásával az V-VIII. osztályos diákok voltak a tagjai. Az évente újraalakuló 

kongregáció általában 1-1 jelölő-, alakuló- és tanácsgyűlés mellett 2 jelöltoktatást és 

12 rendes gyűlést tartott. Volt saját bélyegzője, pénztára és 600 kötetnyi könyvtára is, 

amelybe járatták a „Zászlónk” című keresztény szellemiségű, képes, szépirodalmi 

ifjúsági folyóiratot. (Az újság a diákok körében népszerű volt, hiszen legalább 40-50 

előfizetője volt.) Vezetői a tanári karból a hittantanárok voltak, de feladatkörökkel 

ellátott 6 fős magisztrátus vezette az általában 100 tagú közösséget, amelybe a 

tagfelvételt a Szeplőtelen fogantatás napjához igazították, a tanév végén az elballagó 

tagokat megajándékozták egy „Hűen a Krisztushoz, Szűzanyánkhoz, hűen az 

Egyházhoz.” feliratú szentképpel, egy rózsafüzérrel. Az éves munkájukat 

eucharisztikus, hitbuzgalmi, hitvédelmi, irodalmi és sajtó, missziós, szociális és 

karitatív munkakörökben végezték. A munkaköröket vezető irányította, egy tag 

legfeljebb két munkakörbe tartozhatott. A gyűléseken a konkrét feladatok 

megbeszélése mellett szavaltak, felolvastak és jeleneteket tanultak be Szent Imre 

herceg életéből és a ciszterci múltból. Hagyományosan a Szent Imre herceg ünnepéhez 

köthető ünnepség megtartása volt a kiemelt feladatuk, amelyre színvonalas műsorral 

készültek. A korszakból 4, díszesen kiállított jegyzőkönyv maradt fenn. Az 1936. évi A 

fehér sas és az 1937. évi Az örök legenda című Brisits Frigyes által írt színdarab 

bemutatásáról már fényképeket is készítettek. Kiemelhető még az 1939-es ünnepség, 

melynek díszvendége Imrédy Béla miniszterelnök volt, s a 150. évfordulót megünneplő 

1946-os ünnepség, melynek Czapik Gyula egri érsek volt a díszvendége. A hitterjesztés 

szándékára gyűjtéseket tartottak a szünetekben, az 1941-es évben többnapos 

sajtókiállítást és könyvvásárt, „rikkancsversenyt” rendeztek, hogy a katolikus 

sajtótermékeknek olvasókat toborozzanak. A karitatív munkát a Segélyző Egyletben 
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fejtették ki. A missziós tevékenységüket az országos szervezésű Missziós Ifjú Front és 

az Actio Catholica útmutatásai alapján végezték, ilyen volt például a káromkodás 

elleni küzdelem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fehér sas 1936-os előadása Az örök legenda 1937-es előadása 
 

2. Az Eucharisztikus Gyermekszövetség. 

Az 1922-ben dr. Borián Elréd vezetésével megalapított szervezetnek jellege és 

célja megfelelt a Mária Kongregációnak, de tagjai az alsó négy évfolyam tanulóiból 

kerültek ki. Az 1937/38-as tanévben 155-en voltak. Az egyesület célja tagjainak a 

rendszeres szentséglátogatásra, a gyakori szentáldozásra való buzdítás volt. 

Gyűléseiket kéthetente tartották, rendszerint időszerű egyházi énekeket énekeltek, 

vallásos témájú verseket mondtak, felolvasásokat tartottak. Rendszeresen szervezték a 

Mikulás-estet és a karácsonyi ünnepélyt. Az új tagokat áldozócsütörtökön vették fel. 

1943/44-ben központi szándékra átalakult a szövetség Nagyasszony-testőrgárdává, 

melynek működésébe belevonták a kongreganistákat. Így a két szervezet 

végigirányította a tanulók iskolai éveinek lelki fejlődését. 

3. A Vitkovics-önképzőkör. 

Az eredetileg irodalmi körnek indult egyesület az 1940-es évekre céljaként a 

magyar műveltség elmélyítését jelölte meg a nemzeti és népi gondolat jegyében. Az 
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ifjúság érdeklődésének megfelelően 4 szakosztályra tagolódott szervezetté vált, 

melynek működését az 1941-42-es tanév alapján is be lehet mutatni.  

A) Az irodalmi szakosztály Ágoston Julián vezetése alatt173 fővel működött. A 13 

gyűlése közül egy alakuló, egy záró, 3 dísz, 8 rendes gyűlés volt. Az előadási 

készség fejlesztésére szabad témájú előadásokat, felolvasásokat, szavalatokat 

tartottak. Az október 6-i és március 15-i ünnepségek mellett mindig 

megemlékeztek az adott év jelesebb történelmi, irodalmi eseményeiről is. 

B) A természettudományi szakosztály tanárelnöke Kádár Antal volt, az alakuló és 

záró gyűlés mellett megtartott 7 rendes gyűlésen előadásokat tartottak a 

rövidhullámú kísérletekről, a fényképezésről, a radioaktivitásról, a 

hangosfilmről, a rovargyűjtésről és preparálásról, a szénről, a 

katódsugarakról. 

C) Az aero-szakosztály 26 tagja modellezett szintén Kádár Antal irányítása alatt. 

D) A sakk-szakosztály 40 tagját Tobákos Kilit vezette, s elméleti és gyakorlati 

munkával készültek az iskolai és az, intézetek közötti versenyekre. 

A pályatételeket – ebben a tanévben ötöt – Eger város és két magánszemély 

hirdette meg és jutalmazta. 

4. A cserkészet. 

Dr. Balassa Brunó kezdeményezésére 23 cserkész alapította meg 1923. 

február 18-án a 213. számú Koháry István nevét viselő cserkészcsapatot, melynek 

fővédnöke Szmrecsányi Lajos egri érsek lett. Az őrsök az „otthonban” készítettek 

gyerekjátékokat, dobozokat, virágállványokat, készültek a kirándulásaikra, s még e 

tanévben 18 újonccal gyarapodott a létszámuk. Az első nyári táborukat a Bélkő 

lábainál szervezték meg. A következő tanévben a 10 hónapos felkészülés végén a heti 

őrsi gyűlések, a próbatételek és a fogadalom letétele után már 29 új taggal növekedett 

a létszámuk. Az elkészített tárgyakból december elején kiállítást és vásárt rendeztek, 

melynek bevétele a pénztárba folyt, hogy költségeiket fedezze. A működésük anyagi 

feltételeit valójában az adakozók és védnökök biztosították. Így vált lehetővé, hogy az 

első nagy táborukat 50 fővel a Graz közelében lévő Rein ciszterci monostora mellett 

tartották 1927-ben. Az év végén pedig az első téli táborukat Ózdon szervezték. Ekkor 
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már Evetovics Kunó vezette csapat 102 főből állt, s két helyiségben folyt a jellemépítő 

csapatmunka. A tanulmányaiban elmaradó ifjú nem lehetett a csapat tagja. Az 1929-es 

angliai jamboree-n 24 egri cserkész vett részt. A működés tízéves évfordulójára 

Werner Adolf apát úr megajándékozta a csapatot a zászlóval, melynek felszentelésénél 

a zászlóanyai tisztséget az akkori polgármester felesége, Trak Gézáné látta el. A másik 

nagy esemény volt az 1933 augusztusában Gödöllőn megtartott cserkész 

világtalálkozó. A Sántha Olivér vezette egri cserkészek közül a II. altáborban 32, a 

segédtáborban 42 cserkész vett részt. 

A cserkészmunkának része volt az egyházi és világi ünnepségeken való 

szolgálatteljesítés, a szegények megsegítésére rendezett gyűjtés, vasgyűjtés, a 

légoltalmi figyelőszolgálatban való részvétel, a sebesült katonáknak való gyűjtés, 

valamint gyermeknapon az Érsekkertben a bábszínházi bemutató. Nyilvános 

ünnepségeket ritkán szerveztek, de április 24-én az iskola udvarán gyújtott tábortűz, a 

május elején tett ünnepélyes fogadalom látványos rendezvények voltak. Rendszeres 

volt a zártkörű Mikulás-est, ahol az év emlékezetes pillanatait játszották újra. 1938 

szeptemberére apáti támogatásból és a cserkészek segítségével felújították a 

cserkészotthon immár három helyiségét (gyűlésterem, műhely és raktár) az első 

emeleten. Itt volt a gazdag újságkínálatot is biztosító több száz kötetes könyvtáruk is. 

Plakátújságuk neve a Horog volt.  

A visszacsatolások éveiben a táborozásokat a visszatért területekre szervezték. 

Az 1940/41-es tanévben a Wager Atanáz vezette csapatnak már 21 tisztje, 49 legénye 

és 94 cserkésze volt. Ekkor indult a rövidhullámú rádiós munka, s kerékpáros 

falukutató-túrákat is szerveztek. Ezen a nyáron kerékpároztak el Sirok, Poroszló és 

Tard községekbe. Az 1942 nyarán tartott nagy szentgotthárdi ciszterci 

cserkésztalálkozóra – mely a Rend magyarországi megtelepedésének 800. évfordulóját 

ünnepelte – 70 fő utazott el. 1943-ra a leventemozgalom kiválásával a parancsnoki 

tisztet betöltő tanárok még remélték, hogy a 257 fős cserkészcsapat visszatérhet az 

eredeti célok megvalósításához. Egy cserkésztábor mindennapjait néhány fényképpel 

illusztráljuk. 
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5. Az Ének- és Zenekör 

Az iskola énekara elsősorban az iskolai ünnepélyeken, de az 1920-30-as 

években országos, ill. városi diákhangversenyeken is szerepelt. A karéneket a 

tanulmányi rend szerint ún. rendkívüli tantárgynak tekintették, az énekkar tagjait 

osztályozták. Vezetőjük 1921/22-es tanévtől Rássy Paulin, majd 1942/43-tól Falubíró 

Győző volt. 1931/32-es tanévben az énekkarnak 130 diák volt a tagja. 

A fúvós-zenekar 1925 januárjában alakult meg Rássy Paulin vezetésével. 

Iskolai ünnepélyeken (ballagáskor, tornavizsgán) szerepelt, és az iskola városi 

felvonulásait (úrnapi körmenet, országzászló felvonása) tette ünnepélyesebbé. A 

zenekar a régebbi időkben vonósokból állt, de a fúvós zenekar megalakulása után fa- 

és rézfúvósokkal egészült ki, melyet a húszas évek közepétől Kalovits Alajos városi 

zenetanár vezetett. Az 1938/39. évtől a zenekar vezetését Falubíró Győző ciszterci 

tanár vette át. Az iskolai ünnepélyen, színdarabokban, városi rendezvényeken 

szerepeltek. A ’40-es években saját koncertet is adtak. Erről az időszakról olvashatunk 

Gyárfás Győzőnének, a pedagógiai főiskola tanárának 1966-ban Eger város zenei 
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életének fejlődése c. tanulmányában: „Lehetetlen szó nélkül hagynunk a cisztercita 

gimnázium (1942-es) tavaszi hangversenyét. Műsora merőben eltért az iskolai 

ünnepélyektől. Annyi történt, hogy 30 egynéhány diák, egy paptanár vezetésével kiállt, 

és másfél órán át lelkesen, boldogan muzsikáltak. Nem fülbemászó egyvelegeket és 

indulókat, hanem Haydnt, Mozartot, Bachot. A karmester sem hivatásos, hanem olyan, 

aki életét a fiatalság közt tölti, neveli őket a magasabb rendű zene befogadására. Ha 

arra gondolunk, hogy Egerben a cisztercita gimnáziumban zenetanításról 1806 óta 

van tudomásunk, s ha áttekintjük az utat, amit azóta megtettek zenei nevelés terén, 

csak elismeréssel nyilatkozhatunk munkájukról.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fúvós és szimfonikus zenekar az 1940/41-es tanévben  

 

6. Dr. Werner Adolf  Sportkör. 

Az 1920-ban alakult iskolai sportkör az 1925/26-os tanévben vette fel a 

hajdani tanárának és igazgatójának a nevét. Taglétszáma 1923-ban 161, 1931-ben 

104, 1944-ben 131 tanuló. Tiszteletbeli elnöke a mindenkori igazgató, vezetője a 

mindenkori testnevelő, e korszakban Szabó Ferenc és Rédei Rezső (világi) volt. 

Ifjúsági elnökét az alakuló gyűlésen évente a tagság választotta. Foglakozásaikat 

eleinte hetente egyszer két órában (1922/23-es tanév), majd kétszer két órában 

(1930/31-es tanév) tartották, s végül a foglalkozások heti óraszáma már nyolc lett. A 

foglalkozások óraszámának növekedésével a szakosztályok száma is növekedett, s az 



 
A gimnázium negyedik ciszterci korszaka (1921-48) 
 

 52 

1943/44-es tanévben a következő szakosztályokból áll: torna, atlétika, úszás, 

kosárlabda, sí, korcsolya, céllövő, vívó, labdarúgó, de volt időszakos jelleggel 

kerékpár, tenisz, asztalitenisz, turisztikai, sakk szakosztály is. A házi, városi és 

országos szintű versenyek és az eredmények ismertetésére nem vállalkozhatunk. Az 

1940/41-es tanév tornabemutatójáról készült fényképsorozat két darabja mutatja be a 

tornászok tudását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 1940/41-es tanév tornabemutatóján végzett gyakorlatok 

 

7. A Ciszterci Diákszövetség 

Az 1922 nyarán alakult szervezetnek mai napig célja, hogy szellemi 

kapcsolatot építsen ki a volt és a jelen ciszterci diákjai között, valamint anyagi 

segítséget nyújtsanak a középiskolai és felsőfokú tanulmányaik elvégzéséhez. A kezdeti 

években segítséget nyújtottak az elvett területeken élő diáktársaiknak is. Az egyesületi 

tagok tagdíjat fizettek, adományokat adhattak, amelyeknek rendszeresített alkalma volt 

a farsangi találkozó. Első elnöke Babocsay Sándor ügyvéd, kormányfőtanácsos volt, 

majd 1930-tól Kriston Endre püspök, nagyprépost lett.  

8. Matematika szeminárium 

Tóth Ágoston vezetésével heti 1 órában a matematika iránt érdeklődő tanulók 

számára biztosított önképzőkört az 1920/21-es tanévtől, amelyben az 1922/23-as 

tanévben 15, az 1923/24-es tanévben 10 tanuló járt, s a kör 1926/27-es tanévig 

működött. 
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9. A SALATA a latin nyelv egri barátainak társasága. 

László Vincze kezdeményezésre, Ágoston Julián vezetésével 1937-41 között 

működő egyesület, amely a Juventus című ifjúsági folyóirat olvasásával, fordításával, 

rejtvények megfejtéssel és dolgozatírással foglalkozott. Tagjainak a száma 86 és 135 

között volt. 

10.     501.sz. Diákkaptár. 

Magánkezdeményezésre az 1937-38-as tanévben alakult egyesület célja 

elsősorban nem a pénzgyűjtés, hanem az értékek és a pénz megbecsülésére való 

nevelés volt. A veszendőbe menő papír és vas begyűjtése volt a fő tevékenységük, de 

bekapcsolódtak az országos cipőgyűjtő akcióba is. Az egyéni gyűjtést Kádár Antal és 

Ócsvár Géza (világi) szervezte és irányította.  

A felsorolt egyesületek munkájához szervesen kapcsolódnak még az intézményi 

ünnepségek, amelyeket az évkönyvek minden évben tételesen felsorolnak. Támogatásra 

méltónak ítélték a vallás-erkölcsi és hazafias nevelés szempontjából tartandó 

ünnepségeket, hangsúlyozták ezek pedagógiai hasznát (hála elmélyítése, akarat 

nevelése, a siker és büszkeség élményének megismerése, a képességek fejlesztésének 

lehetősége), de nem tekintették célnak a színpadi szereplésre való nevelést, a 

szórakoztató műsorok megtartását, illetve megtekintését. Tánc- és illemtanfolyamokat 

azonban több évben, például 1940/41-es, 43/44-es tanévben szerveztek. Az 1936/37-es 

tanévben például az alábbi iskolai ünnepségeket tartották: Veni Sancte (szept. 8), 

szentmise Werner Adolf apát úr neve napján (szept. 27.), gyászmise és önképzőköri 

díszgyűlés október 6-án. Gömbös Gyula temetésének napján (okt.10.) tanítási szünet, a 

Dobó István városi ünnepségen egy osztály vett részt, a takarékossági világnapon 

(okt.31.) órai megbeszélés. November 1-jén Gárdonyi Gézának, a hősi halottak és az 

intézmény volt tanárainak sírjainál megemlékezés és cserkész díszőrség volt. 2-án 

engesztelő gyászmise a halottakért. Egy órában megemlékeztek a 100 éve született 

Irinyi János feltalálóról. November 5-én a Mária Kongregáció műsorral ünnepelte 

Szent Imrét. 16-án Vajda Ödön apát lelki üdvéért mondtak gyászmisét. December 6-án 

volt Horthy Miklós névnapjának ünnepe, 12-én Báthory István erdélyi fejedelem és 

lengyel király halálának 350. évfordulója. 18-án az Eucharisztikus Szövetség 
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karácsonyi ünnepélye. Március 15. műsoros ünnepély (a Hunyadiak című énekes-

zenés színdarab bemutatása). Május 2-án az anyák ünnepén szentmise. Május 8-án 

ballagás, 27-én Szent Bernát tiszteletére ünnepség a kerti szobor előtt. Május 30-án 

részvétel a hősök napjának felvonulásán, június 20-a a Te Deum napja. 

Az iskola e korszakban is tanulói számára osztálykirándulásokat szervezett. A 

diákok eljutottak az ország minden tájára. E kirándulások szintén a nevelési program 

részét jelentették, hiszen a meglátogatott helyek múltjáról, nevezetességeiről a 

tanulóknak kellett felkészülniük. E kirándulások vonattal történtek, de az 1938-as 

Eucharisztikus Kongresszusra utazott 132 tanulót és tanáraikat három busz vitte 

Budapestre. Ott voltak Mohácson a csata négyszázadik évfordulójára emlékező 

ünnepségeken. Amikor pedig visszakerültek az elszakított országrészek, sorra 

meglátogatták azokat is. E kirándulásokhoz sorolhatjuk a színházlátogatásokat is. 25-

30 fős csoportokban utaztak fel Budapestre. Az 1936/37-es tanévben az Operában 

megtekintették a Bajazzókat és a Parasztbecsület, a Nemzeti Színházban a Pogánytűz, 

a Magyar Színházban pedig a Néma levente című előadásokat.  

Mozgóképszínházba e tanévben többször is elvitték a tanulókat, de csak 

válogatott filmeket néztek meg. Szorgalmazták viszont az oktatófilmek, diapozitívok 

tanórai vagy délutáni megtekintését és megbeszélését. Az 1942/43-as tanévben 169 

oktatófilmet néztek meg, amelyből 76 természetrajzi, 58 földrajzi, 30 rajzi témájú volt.  

 

S így jutottunk el a nevelés tárgyi feltételeinek köréhez, amelyben a 

könyvtárak és a szertárok állapota is beletartozik. Az iskola történetének előző 

korszakában is már szépen gyarapodó szertárainak gondozására, fejlesztésére e 

korszakban is nagy gondot fordítottak. E munka végső eredményét az 1943/44-es 

tanév végén készített összegző táblázat mutatja: 

 

Állomány Tételek 

darab érték pengőben 

Tanári könyvtár 10 501 39 164,83 

Ifjúsági könyvtár 3 035 12 745,56 

Segítő Egyesület könyvtára 7 476 26 851,50 
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Földrajzi és történelmi szertár 188 3 336,02 

Néprajzi szertár 6 232 4 877,62 

Filológiai és szépművészeti gyűjtemény 536 3 305, 60 

Természetrajzi és vegytani szertár 4 496  20 791, 02 

Fizikai szertár 1385  26 467, 67 

Rajzszertár 844 3 956,80 

Tornaszertár 764 12 740,40 

Zene- és hangjegytár 353 4 561,58 

Összesen: 35 810 158 808,60 

 

A tárgyi feltételek másik részét az iskola épületegyüttese adja, amelyben csak 

kisebb változások történtek. Az 1925-ös újabb földrengés nem okozott nagyobb 

károkat. 1927-ben tökéletesítették a vízvezetékes vízellátást. Az első emelet 

jobbszárnyáról a tantermeket áthelyezték a balszárnyra, így alakult ki a ma is meglevő 

3 osztályterem. A balszárnyon az utcafronttól kezdve kialakították az igazgatói szobát, 

a tanácstermet (ez szolgált érettségiztető teremnek is), a pedellus szobát és két szülői 

fogadót. (Az egyiket a folyosó végének beépítésével alakították ki.) Ezen az emeleten, 

a keresztfolyosón a lépcsőháztól indulva volt az orvosi rendelő, görögterem, 

zeneteremként használt énekterem, (énekteremként a görögterem fölötti tantermet 

használták), ezután volt a cserkészotthon, mely két helyiségből és egy kis raktárból 

állott, itt lehetett kimenni az orgonásba.  

1927. május 14-15-én városi ünnepséggé emelt rendezvénnyel szentelték fel a 

jelenleg a földszinten látható régi iskolazászlót, amelyet özv. Kráhl Józsefné készített, 

a zászlóanya pedig Okolicsányi Imréné volt. Érdekessége a zászlónak, hogy egyik 

oldalán felfedezhetjük dr. Werner Adolf apát mellett az akkori tanári kar néhány 

tagját: dr. Kürti Menyhértet, címzetes tankerületi főigazgatót, az egri gimnázium 

igazgatóját; mellette helyettesét, Küzdi Aurélt; Rássy Paulint, kezében kottalapot tart; 

vitézi öltözetben Szabó Ferencet, világi testnevelő tanárt; mellette vitéz Rédei Gerő 

latin-görög nyelvszakos és dr. Bárdos József magyar-latin szakos tanárt, aki egy zöld 

ruhás fiúnak magyaráz.7 

                                                           
7 Csák György: Gondolatok a Ciszterci Rend Egri Szent Bernát Gimnáziumának zászlajáról. Az egri Gárdonyi Géza 
Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola Évkönyve a 2004-05-ös iskolai évről Eger, 2005. 181-182. old.  
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Dr. Varga Damján, az iskola volt diákja 1931-ben hálából megajándékozta az 

iskolát Szent Bernát szobrával. A szobor a belgiumi Westmalle trappista kolostorban 

találhatónak a mása. Ehhez köthető, hogy fennmaradt egy festett tervrajz az udvarról, 

melynek közepén volt a szobor. A tervrajz készítője Heykinszky városi kertész 

lehetett. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendház kertjének vázlata és fényképe 

 

1943-1944-ben Kismarty Lechner Kamill, illetve Márkus Béla tervet készített 

a Csiky Sándor utca felőli terület beépítésére, melynek rajza a veszprémi levéltárban 

található, de a megvalósításra már nem került sor. 1944 szeptemberében a tanítás még 

megkezdődött, de a vidékieket már októbertől hazaengedték, a helyieknek 28-án 

fejeződött be a tanítás. Az utolsó néhány hónap pedig a front átvonulásának az ideje 

volt. Először a német igények jelentkeznek: altiszti iskolát, kórházat költöztettek az 

épületbe, közben 6 hl bort elvittek. A tanárok közül Richter Mátyás, Szalay Gábor, 

Baghy Osváth Zircre, Károly Asztrik Körmendre ment. Rédey Gerő február végén 

meghalt. November 19-én éjszaka találat érte az állami gimnáziumot, melynek 

hatására a Csiky Sándor utcai ablakok kitörnek. A pincékbe 180 fő költözött be. 

                                                           
8  Juan Cabello: i.m. 13.old. 29. Az „A” udvar virágoskertjének kialakítására készült akvarell vázlat az újonnan kapott 
Szt. Bernát szobor helyével. Heykinszky (Eger megyei város kertésze), 1931. Heves Megyei Levéltár, XII-11/13. 9. 
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November 26-án újabb találat érte az állami gimnáziumot, s most a Széchenyi utcai 

ablakai törtek be, a tetőzetben kisebb, a fizikai előadóban nagyobb kár keletkezett. Az 

orosz katonák november 30-án hajnalban érkeztek meg. Jelentős dúlást vittek végbe az 

élelmiszer- és borkészletben. Baja senkinek nem történt. A tanítás december 13-án 

kezdődött el, és a szokásoknak megfelelően folyt le.  

 

A korszak oktatómunkájának az alapját az érvényben lévő tantervek 

határozták meg, melyet 1934-ben központilag változtattak meg. Az alábbi táblázat az 

1941-42-es tanév órabeosztását mutatja: 

 

 1. 
oszt. 

2. 
oszt. 

3. 
oszt. 

4. 
oszt. 

5. 
oszt. 

6. 
oszt. 

7. 
oszt. 

8. 
oszt. 

Hit-és erkölcstan 2 2 2 2 2 2 2 2 
Magyar nyelv 5 5 4 3 3 3 3 3 
Latin nyelv 5 5 3 4 4 4 4 5 
Föld- és néprajz 3 4 2    2  
Mennyiségtan és mértan 4 5 3 3 3 3 3 2 
Német nyelv   4 4 3 3 3 3 
Történelem   3 3 3 3 2 3 
Természetrajz 2 2  3 5    
Vegytan      3   
Görög nyelv      4 4 4 
Francia nyelv     4 4 4 4 
Természettan   2    4 4 
Bölcselet        2 
Osztályfőnöki 1        
Gazdaságtan      2   
Rajz a műalk. ism. 2 2 2 2   1  
Ének 2 2 1      
Gyorsírás    2     
Szépírás 1        
Egészségtan    1    0,5 
Testnevelés 3 3 3 3 3 3 3 3 
 30 30 29 30 30 34 35 35,5 
Karének 2 2 2 2 2 2 2 2 
Zene (vonós-, 
fúvószenekar) 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Vívás  2 2 2 2 2 2  
Javítótorna 2 2 2 2 2 2 2 2 
Német társalgás 

Szabadon 
választ- 
ható 
tan- 
tárgyak 

  2 2     
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A tanári értekezletek visszatérő témája volt a tanulók túlterheltségének a 

kérdése, amelynek megoldására nem, de enyhítésére megfogalmaztak javaslatokat: 

tantervi revízió, módszertani formák alkalmazása, számonkérési formák 

változatossága. A munka eredményességét mutatják a találomra kiválasztott 1941-42-

es tanév táblázatai:  

• az osztályok előmeneteléről (az egyes osztályzat volt a legjobb jegy):  

 1. 
oszt. 

2. 
oszt. 

3. 
oszt. 

4. 
oszt. 

5. 
oszt. 

6. 
oszt. 

7. 
oszt. 

8. 
oszt. 

közép- 
érték 

osztály- 
átlag 

1,89 1,76 1,89 1,89 1,92 1,92 1,86 1,70 1,85 

 

• az érettségi eredményekről: 

jelentkezett kitűntetéssel 
érett 

jelesen érett jól érett érett javítóvizsgát 
tehet 

45 8 6 14 15 2 

 

• és az életpályára való jelentkezések alapján. 

világi  
pap 

szer-
zetes 
tanár 

kato-
na-
tiszt 

orvos mér-
nök 

erdő-
mér-
nök 

köz-
gaz-
dász 

ke-
res-
kede-
lem 

ker- 
tészet 

vasút mező
-gaz-
dász 

4 3 7 2 15 5 2 3 1 1 2 

 

Az iskolában tett hivatalos látogatások közül az 1940/41-es vizitáció 

összefoglalása a következő: „Az elnök (vitéz Zatskó Gyula tanügyi tanácsos, a 

miskolci tankerület főigazgatója) örömmel ismétli meg végül összefoglalásként azt, 

amit már a múlt évben megállapított: az intézet arculatát legjobban a logikusan 

eltervezett és vezetett, következetesen végrehajtott munka, a katolikum mélységeiből 

fakadó magas szintű és értékű nevelő és oktató eljárások vonásai jellemzik. Az 

igazgató (Palos Bernardin) bölcs, mértéket tartó, mégis lendületet adó irányítása, a 

tanári testület buzgó munkaközössége, a harmonikus életközösségből fakadó közös 

nevelőeljárások a múlt évben tapasztalt eredményt fokozták. Az intézet jó felszerelése 

is biztosítja azt a különösen jó színvonalat, ami ennek az iskolának sajátja. Őszinte 
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örömmel fejezi ki ismételten elismerését a látottak és tapasztaltak felett, s abban a 

biztos tudatban távozik, hogy a jövőben is értékes tanulságokat vihet innen magával 

más iskolába….” 

A tanári karról Werner Adolf apát 1934-es látogatáskor készült kép lelhető 

fel. Ekkor az igazgatóval együtt 17 rendi tanára, 2 világi és – a református és 

evangélista vallású tanulókat tanító – református lelkésze volt az iskolának. 

Alkalmaztak még 1 karnagyot és 1 iskolaorvost. A tanárok irodalmi, közművelődési, 

társadalmi és lelkipásztori tevékenységét annak sokrétűsége miatt lehetetlen 

felsorolni. A létszám és az elfoglaltság az egész korszakra jellemző sajátosság. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanári kar Werner Adolf apát úr 1934-es egri látogatásakor 
 

Az eredmények mögött ott van a tanári kar áldozatos munkája, amelyet e korszakban 

három igazgató neve fémjelez: dr. Kürti Menyhért (1924-1937), dr. Palos Bernardin (1937-

1943), dr. Hegyi Kapisztrán (1943-1948).  
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Kürti Menyhért    dr. Palos Bernardin    dr. Hegyi Kapisztrán  
    igazgató (1924-37)   igazgató (1937-43) igazgató (1943-1948) 

 

A tanári karból pedig a magyar-latin szakos Ágoston Julián (1909-69) és a 

magyar-történelem szakos dr. Pataki Vidor (1901-73) nevét emelhetjük ki. Az utóbbit 

azért, mert ő volt az a „lapátos-csákányos” ciszterci, aki 1925-től hozzáfogott a vár 

régészeti feltárásához, várépítési tanulmányokat írt, és ősemberleletek után kutatott a 

Bükkben. Az előbbi pedig „Fekete remeteségem” címmel verseskötet adott ki (1938, 

1939). De nem feledkezhetünk meg a latin-görög szakos, I. világháborús érdemeket 

szerző vitéz Rédey Gerő és a természettan-mennyiségtan szakos Rássy Paulin 

tanárokról sem, mert mindketten e korszakot végig Egerben töltötték a katedrán.  

A tanulók közül mindenképpen kiemelendő az 1925-ben érettségiző 

Barankovics István, aki a Demokrata Néppárt elnöke volt 1947-49 között, majd 

emigrációban a Közép-európai Kereszténydemokrata Unió (CDUCE) elnöki tisztségét 

töltötte be 1958-tól haláláig, 1974-ig. Továbbá a pócspetri perben elítélt pap, Asztalos 

János, valamint a későbbi zirci apát, Kerekes Károly apát úr is neves diákja volt 

iskolánknak.  

 

1945 tavaszán a földosztást kimondó rendelet súlyosan érintette a konvent 

birtokállományát. 1946 őszére a 10 holdnyi ráchegyi szőlőért előszállási birtokot 

kaptak. 1947-ben a 12 holdnyi Eged-hegyi szőlő birtoklása változatlan, a majorkert 9 

holdjából már 3 holdon házhelyeket mértek, a többit felesben műveltették. Az anyagi 

veszteség ellensúlyozására és a hatékonyabb nevelés érdekében indították el az északi 
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szárny két emeletén kialakított Ciszterci Diákotthont 40 lakóval. A fizetést az akkor 

szokásos természeti járandóságok jelentették. 1944 őszétől a templom érseki 

engedéllyel plébániai funkciókat is ellátott. 

1945 őszén az általános iskola V. osztályát kellett megszervezniük a nagy 

érdeklődés miatt (94 diák) két tagozatban. A tanításban annyi változás történt, hogy az 

általános iskolában a szabadon választható két órában mezőgazdasági és ipari 

ismereteket tanítottak. Az ünnepek közé bekerült április 4-e és május 1-je, de a 

korábbi ünnepeket megtartották, a megszokott egyesületek tovább is működtek: 

például a cserkészcsapat 188 fővel, a Mária Kongregáció pedig megtarthatta 

alapításának 150. évfordulóját. 

1946-ban az orsolyiták iskolájából kétosztálynyi fiú tanulót átvettek, s így 

Ágoston Julián irányítása alatt független igazgatású általános iskola jött létre. A 357 

diák miatt délelőtti és délutáni tanítást vezettek be, s két osztályt az állami gimnázium 

második emeletén is elhelyeztek. A hat osztály tanításához három új világi tanárt 

illetve tanítót is alkalmazniuk kellett. A Szülők Szövetsége – ragaszkodásuknak 

jeleként – karácsonyi vásárt, farsangi mulatságot rendezett, takarították az iskolát, az 5 

és 10 forintos tandíjakon túl gyűjtést szerveztek az iskola céljaira. A gimnáziumi 

létszám 318 fő volt, a diákotthoné a maximálisan lehetséges 61. 

1947 őszén az általános iskolába 502, a gimnáziumba 292 tanuló iratkozott be, 

a diákotthon teljes létszámú volt. „Az utolsó tanévben aztán megkezdődött a 

sajtóhadjárat az egyházi iskolák ellen. Így többek között kifogásolták, hogy 1948-ról 

megemlékezve az iskola Herczeg Ferenc A híd című színművét adta elő, és nem 

Kossuthot dicsőítette.” – emlékezett vissza Hervay Levente atya, aki 1946 

augusztusától tartózkodott Egerben. Az évkönyv szerint azonban az iskolákban a 

munka zökkenők nélkül folyt, tényként közlik, hogy április 3-án a cserkészet 

megszűnt, június 6-14. között a templomban kilencedet mondtak az iskoláért. „… a 

rendházzal szemben, az utca másik oldalán harsogó hangszóró a Marseillaise-t, és 

szovjet mozgalmi dalokat játszott.” A rendőrség előre figyelmeztette az 

iskolavezetőségét, hogy a „papok által elrendelt harangozás” miatti esetlegesen 

bekövetkező rendzavarásért az elrendelőt illeti a felelősség, a megszervezett 
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testőrgárdák a reakció államellenes illegális szervezetei, amelyeket fel kell oszlatni, ha 

ezt nem teszik meg, a résztvevőket internálják. 1948. június 14-15-én történt meg a zár 

alá vétel Vörös Lajos tanácsos vezetésével. Az átadás korrekten, incidens nélkül 

lezajlott. A június 28-án – dr. Habis György és Ócsvár Géza tanár által – készített 

leltár néhány tétele illusztrációként: 

• a mechanika szemléltetésére szolgáló kísérleti eszközök száma: 74 db; 

• a fénytan szemléltetésére szolgáló kísérleti eszközök száma: 91 db; 

• természetrajzi szertárban 49 db kitömött emlős, 361 db kitömött madár, 18 db 

üveges fiókban rovarok, 55 db üveges fiókban lepkék, 188 db növénytani 

készítmények, 1507 ásvány, 611 kőzet, 179 kövület; 

• a vegytani szakleltárban 121 db nedveskészítmény, 109 db állattani 

csontvázkészlet; 

• a történelemszertárban 45 térkép, szemléltetőkép; 

• a földrajzszertárban 30 db térkép és 165 db diapozitív; 

• a rajzszertárban 90-90 db szemléltető tárgy gipszből, fából, 48 db szemléltető 

tárgy cserépből. 

A gimnázium új igazgatója Habis György, az általános iskoláé Etsey Géza 

lett. Július 28-án megtörtént a vagyonmegosztás. Dr. Hegyi Kapisztrán perjel 30-án 

átadta a gimnázium épületét, berendezéseit és felszereléseit. A diákotthon helyiségei 

megmaradtak a konvent tulajdonában, amely a plébániai szolgálatot végezte. Egy 

1948. dec. 28-án kelt, Hegyi Kapisztrán által készített kimutatás szerint vele együtt 15 

szerzetes lakott az egri rendházban. Közülük csupán csak heten kaptak kongruát, mint 

kisegítő vagy segédlelkészek. Ketten voltak nyugdíjas tanárok, s csupán Debreczeni 

Sixtusnak volt lelkészi pozíciója a Szent Bernát-templomban, és Hölvényi Olaf 

taníthatott hittant immár a Gárdonyi Géza Gimnáziumban. Az államhatalom azonban 

nem elégedett meg az iskola elvételével, szüksége volt az épület maradék – északi és 

keleti – részére is. 1949. márc.19-én ezeket a részeket is át kellett adni az 

államhatalomnak. 1950. június 10-én pedig a még itt maradt és fogyó szerzetesi 

közösség tagjait internálták Kunszentmártonba, a karmelita kolostorba. 
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Azt a tragikus változást, amelyet az iskola, a Rend a XX. század közepén el 

kellett, hogy szenvedjen, világosan mutatja a fenti tanárok további életútja. Erdélyi 

Guidó munkakönyvéből kiderül, hogy 1952 áprilisában kapott először munkát, mint 

gyakornok az Aszfaltútépítő Vállalatnál egy hónapra. Aztán 5 havi munkanélküliség 

után a pár hetes, esetleg hónapos éjjeliőri munkahelyek következtek megszakításokkal. 

1955 novemberében két hónapig volt sekrestyés, majd templomőr havi 360 forintért. 

1964 őszétől 1975-ös nyugdíjba vonulásig egyházközségi irodavezetőként dolgozott. 

Nyugdíjba vonulásakor 800 forint volt a havi keresete. A külföldi tanulmányutakon 

felkészülő, kötelességtudó szerzetest, Palos Bernardint már 1945-ben, majd 1957-ben 

internálták, 1961-ben öt évre ítélték, hogy aztán évek múltával is a letartóztatás 

lázálmai gyötörjék. Hegyi Kapisztránnak kellett átadnia az iskolát, kiürítenie a 

rendházat, hogy aztán letakarhassa a halálra gázolt rendtársának, Debreczeni 

Sixtusnak véres testét, s majd kitiltsák Egerből, s kisegítő lelkészi állást kapjon 

Hajdúszoboszlón, plébános Zaránkon. Kisegítőlelkész lett Pataki Vidorból, a 

kunszentmártoni, kistarcsai kitelepítést elszenvedő Ágoston Juliánból. Életét vették 

1954. február 21-én annak a magyar-francia-olasz szakos tanárnak, aki már katedrához 

nem jutván a Szent Bernát-templom plébánosaként hitvalló közösséget tudott 

szervezni. Ezért kellett mártíromságot szenvednie a 37 éves dr. Debreczeni Sixtusnak. 

 


