
  

Néhány gondolat a Ciszterci Diákszövetségről 

A Ciszterci Diákszövetség megalapítása dr. Klebelsberg Kunó – volt 

székesfehérvári ciszterci diák, majd vallás- és közoktatási miniszter – nevéhez 

kapcsolódik, aki 1922. március 15-én Pécsett vetette fel, hogy az akkori öt 

rendi gimnáziumban – az egri, a pécsi, a székesfehérvári, a bajai és a budai – 

végzett diákok hozzanak létre egy szövetséget a kapcsolattartás és a ciszterci 

szellem ápolása céljából. Az iskolákban a Diákszövetségek – így az egri is – 

1922. június 22-én alakultak meg, majd az együttes alakuló ülését 1923. 

február 25-én tartották meg Budapesten. A diákszövetség osztályai a ciszterci 

iskolákhoz kötődve alakultak meg és működtek, de rendszeres váltak az 

osztályok közötti találkozások, közös programok elindítóivá. Külön meg kell 

említeni azt a gyakorlatot, miszerint törekedtek a fiatalok és az öregebb diákok 

összeismertetésére, a nemzedékek közötti kapcsolatok erősítésével élték meg a 

ciszterci közösséget. Aztán a kitört világháború megritkította ezeket a 

találkozásokat, az újbóli erősödést a koalíciós évek szűk levegője 

megnehezítette, a kommunista hatalom pedig 1948-ban hatalmi szóval 

megszüntette. 

1989. május 20-án összegyűlt a nagyvenyimi plébánián az 5 

gimnáziumból több mint 100 öregdiák; és dr. Zakar Polikárp generális apát, 

valamint dr. Kerekes Károly zirci apát jelenlétében megszavazták az újjáéledt 

diákszövetség alapszabályát, és kimondták a Magyar Ciszterci Diákok 

Szövetsége (MCDSZ) megalakulását. 2012. június 23-án a Magyar 

Tudományos Akadémia dísztermében a Magyar Örökség Kitüntető címet 

vehette át a Magyar Ciszterci Diákok Szövetsége 90 éves fennállásának 

alkalmából. 

Az MCDSZ egri osztályának újra indulásában az első lépés 1987. febr. 

13-ára datálható, amikor Tárkányi László áldásos szervező munkájának 

köszönhetően megalakult az Egri Öregdiákok Baráti Társasága, kimondott 

céljuk iskolánk megalapításának 300. évfordulójának méltó megünneplése volt. 

Az ünneplés 1989. május 26-28-án meg is történt. A második lépésként 1990. 

január 16-án a budai gimnáziumban 25 volt egri diák megválasztotta az 

MCDSZ Egri Osztályának ideiglenes vezetőségét, amelynek elnöke dr. Farkas 

András volt. Egerben Wolsky Agenor tízfős csoportjával készítette elő az 

alakuló gyűlést, amelyre 1990. dec. 10-én az Erdőgazdaság dísztermében került 

sor dr. Habis György, a korábbi Szent Bernát Gimnázium volt tanára 

elnökletével, 48 öregdiák részvételével. 1991. febr. 7-én 98 aktív tag 

jelenlétében megtartották az első vezetőségválasztó közgyűlést. 

Megválasztották az osztály elnökének dr. Kovács Endre O.Cist püspök urat, 

aki 2007-ig, haláláig viselte ezt a tisztséget. Utódai voltak Lékai Justin O.Cist 

(2007-09), Veres Árpád érseki tanácsos, c. kanonok (2009-2017). Az 

ügyvezetői elnökséget dr. Száva József (1991-99), Tóth Kamill (1999-2005), 

dr. Molnár Miklós (2005-18) töltötte be. 2018. június 2-a óta az elnökség 



  

tagjai: Koós Ede atya elnök, Kovács Ottó tanár úr ügyvezető elnök, Oláh Gyula 

szervező titkár. 

Az egyesület alapszabályzatában foglaltak szerint a szervezet célja: 

„1. hogy munkálkodjék az egri ciszterci gimnáziumba járt és most járó diákok 

szellemi összetartozásának életben tartásán, amely a szereteten, az Alma 

Mater és tanárok iránti hálán alapul, 

2. hogy támogassa és szolgálja mindazon törekvéseket, amelyek a törvényes 

lehetőségeknek megfelelően kívánják biztosítani a Ciszterci Rend 

küldetésének megfelelő nevelő-oktató munkát; 

3. hogy támogassa a Ciszterci Rend magyarországi történelmi jelentőségű 

tevékenységének folytatását az Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és 

Kollégiumban; 

4. hogy széles körben tudatosítsa a Ciszterci Rend és intézményei 

működésének társadalmi jelentőségét, a társadalom morális értékzavarainak 

valláserkölcsi alapon való megoldhatóságát; 

5. hogy a 213. sz. Koháry István cserkészcsapat cserkészeit önnevelő 

törekvéseiben jó példával, tanácsokkal, szellemi és anyagi eszközökkel 

segítse; (Ez a cél – sajnos – már okafogyottá vált!) 

6. hogy a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban tanuló és ott végzett 

növendékeket szellemi és anyagi eszközeivel támogassa; 

7. hogy baráti szellemben együttműködjék a hasonló célú ciszterci 

diákközösségekkel.” 

Az egyesületbe való belépés feltételrendszerét pedig a következőképpen 

írja az alapszabály:  

„1.1 A CDEO rendes tagja lehet minden olyan nagykorú (szülői 

hozzájárulással kiskorú) természetes személy, aki az Alapszabályban 

foglaltakat elfogadja, és a BELÉPÉSI NYILATKOZAT kitöltésével tanúsítja, 

és belépési kérelmét a közgyűlés elfogadja.” 

Az egyesület munkájában mindvégig kiemelkedően fontos az 

adományozás. A diákszövetség elsődleges feladatának tekintette az egri 

rendház, ill. a gimnázium anyagi támogatását. Így – a teljesség igénye nélkül – 

finanszírozta telefon bevezetését a Rendházba, hozzájárult a templomtető 

javításhoz. Az iskolába vásároltunk térképet, telefaxot, hangosító berendezést, 

vitrineket, és hozzájárultunk iskolai programok megrendezéséhez. A hajdani 

gyakorlatot követve a szövetség minden évben jutalmazza az iskola - 

példaértékű keresztény hitéletet és erkölcsi magatartást tanúsító - tanulóit. Az 

1990-es évek közepéig a támogatásnak kiemelt területe volt a 213. sz. Koháry 

István cserkészcsapat.  

A Diákszövetség működésének mindvégig fontos bizonyítéka az Egri 

Fehér/Fekete című újság, amelynek szerkesztője Oláh Gyula, aki örökifjúként 

példás lelkesedéssel munkálkodik a diákszövetség működésében. (Az Isten 

áldja meg érte!) A lap első alkalommal 1994 húsvétján, 4 oldalon, a pécsi 

Fehér Fekete mellékleteként jelent meg. 1994 karácsonyától már önálló lapként 



  

8 oldalon. 1995. 2. számától kezdve a lapot a diákszövetség minden tagja 

megkapta. Ekkoriban húsvétkor, Te Deumkor, Veni Sancte idején és 

karácsonyra jelent meg az újság. 1999 karácsonyától 2004 húsvétjéig a lapnak 

volt egy „Színes Egri Fe/Fe” című betétje, amelyben a gimnázium híreiről, az 

elhangzott előadásokról, az iskola tanulóinak írásaiból és 

versenyeredményeiről lehetett olvasni. 2003-tól évente háromszor jelenik meg 

a lap. Az utolsó közös kiadás az iskolával a 2004. húsvéti szám volt. Ekkor 36 

oldalon jelent meg, ebből 20 oldalon az iskola „színes” oldalai olvashatók. A 

korosodó tagok számára ma elsősorban a lap jelenti a kapcsolatot, az együvé 

tartozás mindig erőt adó érzését.  

2018. június 22-én az osztályok megválasztották Magyar Ciszterci 

Diákok Szövetsége (MCDSZ) új vezetőségét. És 2016 után 2019. március 9-án 

Pécsett sorkerült a 2. Ciszterencia rendezvényre. A ciszterci és konferencia 

szavakból alkotott szó a Ciszterencia, amelyet 2016 után másodjára rendezett 

meg a Ciszterci Diákszövetség Pécsett. A rendezvény fő célkitűzése volt, hogy 

találkozási lehetőséget biztosítson az öregdiákok számára, illetve inspiráljon, 

együttműködésre és cselekvésre ösztönözzön.  

A Ciszterenciára több mint négyszáz, egykor a négy ciszterci gimnázium 

padjait koptató öregdiák gyűlt össze a Ciszterci Rend Nagy Lajos 

Gimnáziumában, a pécsi Széchenyi téren. A nap során tizenkét előadást 

hallgattak meg a saját szakterületükön kiemelkedő öregdiákoktól, az 

élelmiszer-tudományi paradoxonok témakörétől a hit személyes megéléséig. 

A fő program mellett a Ciszterencián kiállítást rendeztek az arra 

jelentkező, művész öreg-diákok alkotásaiból, főként fotókból, festményekből 

és versekből. A közösség beavatott tagjai azonban egy váratlan produkcióval is 

készültek, az előadások közötti szünet kezdetekor a közönség soraiból a 

Laudate kórus emelkedett ki, nagy meglepetést okozva. A kórus több 

generációja is összegyűlt az alkalomra, hogy a gimnáziumi éveikből ismert 

dalokból adjanak elő egy válogatást, amellyel kitörő sikert értek el. A nap 

kötetlen zenés-táncos programmal zárult, ahol a zirci apátság sörei is szerepet 

kaptak.  

Az előadások között bemutatkozott a Ciszterci Diákszövetség is Pólya 

Viktor és Wettstein Domonkos képviseletében, akik a szervezet és a rendezvény 

hátterének ismertetése után örömhírrel szolgáltak az összegyűlt öregdiákoknak, 

hiszen a Szövetség több fejlesztéssel is bővül a következő időkben (mint a 

Ciszter Network, illetve a Ciszter Akadémia), innovatív megoldásokat kínálva 

a közös tevékenységekre fogékony résztvevőknek. 

A Szövetség megújuló egri osztálya részéről a szervezésben négy fő, 

Tóth Éva, Tóth Eszter, Papp Gergely, és Mohai Ádám vett részt. Ők 

képviselték iskolánkat a rendezvényen, valamint Toldi László Arnold (2016), 

és az előadók között szerepelt dr. Kiss Virág (2010). 

2021. október 12-i közgyűlésen Diákszövetségünk megválasztott 

tisztségviselői: 



  

Elnök: ft. Koós Ede 

Ügyvezető elnök:  Kovács Ottó 

Szervező titkár: Oláh Gyula 

Választmányi tagok:  Borsó Ábel, Bozsik Zoltán, Forgácsné Román Rita, 

Herman Julianna, dr. Poczok Miklós Norbert, 

Szauer András, Szauer Marcell, dr. Varga Mónika, 

Veres Zoltán, Zsámba Éva. 
Felügyelő Bizottság tagjai: Havas–Horváth István, Mohai Ádám, Novák Lajos. 

 

 

 

Az egri alapszervezet szeretettel várja a csatlakozni kívánó 

öregdiákokat! Kapcsolat-felvételre a Facebookon, vagy a 

fiatalcdeo@gmail.com e-mail címen keresztül is van lehetőség. 
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