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EGRI FEHÉR/FEKETE
a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei
és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola „színes” lapja

FÖLTÁMADÁS
Lassan vége a télnek, s a tavasz
bontogatja már szirmos szárnyait,
a lendülő friss széllel vágyaid
mint lepkeszárnyak visznek, míg kamasz
5

kedvével vágtat veled zsendülő
vetések s pattanó rügyek felett
észbontóan a részeg kikelet,
nyomában virul árokpart, dűlő,
5

s kihajt a rét, virágos lesz az ág,
harsanó színekbe borult világ,
vár rád és hív a kéklő messzeség,
5

ablakod alatt fúj a böjti szél,
de szavában már új élet zenél:
a föltámadás üzenete ég…
Ágoston Julián
______________________

Domine, salvum fac Polycarpum abbatem!
Újraválasztották dr. Zakar Polikárp zirci főapátot
A Zirci Kongregáció nagykáptalanja március12-én hat évre újraválasztotta dr. Zakar Ferenc Polikárp zirci főapát urat. A nagykáptalanon P. Maurus Esteva, a ciszterci rend generális apátja elnökölt,
aki a választást azonnal meg is erősítette.
Polikárp főapátúr 1985 és 1995 között a Rend generális apátja
volt. Vele együtt ünnepeltük, ünnepelhettük az egri középiskolai
oktatás háromszáz évét 1989-ben, hogy aztán lendületbe jöjjön a
küzdelem a Rend megújításáért, a magyarországi ciszterciek újjászületéséért, gimnáziumaink visszaszerzéséért.
1996-ban választották először – hat évre – a Zirci Kongregáció
prézes apátjává, s most az elkövetkező hat évben ő vezeti és szolgálja a megújuló Rendnek és iskoláinak életét.
Az egri ciszterci öregdiákok is szeretettel köszöntik főapáturat, Isten áldását és segítségét kérve nehéz munkájához.
Ebből az alkalomból olvashatjuk „Ciszterciek örömei, gondjai”
címen főapátúr tájékoztató szavait az Új Emberben.
1948-ban öt ciszterci gimnázium működött az országban: Baján, Budán, Egerben, Székesfehérvárott és Pécsett. Most négy
gimnáziuma és két kollégiuma van a Rendnek, a bajai gimnáziumot jelenleg a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)
működteti. A budai Szent Imre Gimnáziumnak 854 diákja van,
a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumnak 747, a székesfehérvári
Szent István Gimnáziumnak 1100, az egri Gárdonyinak pedig
1091, tehát összesen 4117 diák tanul a ciszterci gimnáziumokban. Általában több a jelentkező mint amennyit fel tudnak ven-
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ni. A nyolc osztályos tagozatba többszörös a túljelentkezés. A pécsi kollégiumban 188 fiú, az egriben 137 leány
tanul.
Az épületek karbantartása és modernizálása állandó gondot jelent. A zirci apátsági épület kétharmad részét kapta vissza idén a Rend, miután két eddig benne levő szakiskolai kollégium saját épületébe költözött. A Bakony Múzeum remélhető kiköltözésével az épület további részei szabadulnak fel. A felújítást követően az épület egy részének szociális célú hasznosítását tervezik.
Az anyagi gondoknál nagyobb a hívatások ügye, így van ez minden egyházi közösségben. Amikor a Rendet
1950-ben betiltották, 250 tagja volt hazánkban. Ma Magyarországon 49 ciszterci szerzetes él, közülük 39 ünnepélyes fogadalmas. A püspöki karnak két ciszterci tagja van. Különösen jelentős probléma, hogy a rendtagok 53
százaléka 70 évesnél idősebb – hála Istennek többségük munkaképes – s csak 36 százalékuk 22 és 34 év közötti
fiatal. A 66 éves és a 34 éves rendtagok között 32 évnyi hiány van…
A zirci bazilika felszentelésének 2004-ben lesz 250 éves évfordulója Addigra remélhetően befejeződik restaurálása. A szentély gyönyörű freskói is megtisztulnak, eredeti színeikben válnak láthatóvá. A negyvenévnyi szétszórtság emberi következményei – mint mindig – sokkal tovább tartó „restaurálást” igényelnek, mint az anyagi károk.

––––––––––––––

ÉVFORDULÓK – JUBILEUMOK
a 2002. esztendőben
200 éve 1802. június 25-én jelent meg I. Ferenc királynak a pilis-pásztói ciszterci apátság visszaállító Pozsonyban
keltezett oklevele és vele egyidejűleg a pilis-pásztói apát – Schumann Teofil – kinevezése A király az oklevél szerint
visszaadja a kettős apátság birtokait, ugyanakkor a pilis-pásztói apátság feladatává teszi, hogy az egri gimnázium, kollégium és templom fenntartásáról gondoskodjék.
Így1787-tól 1802-ig tartó 15 évi szünet után újból ciszterci gimnázium működik Egerben, ezúttal már 146 éven keresztül.
***

100 éve született…
… 1902. február 27-én László Vince János dr. OCist, aki 1919-ben lépett a Rendbe. Hittudományi és bölcsészeti tanulmányai után magyar- latintanári diplomát szerzett 1926-ban, és ez évben szentelték pappá. Tanári pályáját az egri
Szent Bernát gimnáziumban kezdte és itt tanított 10 éven keresztül. 1936–38 között Budapesten az oblátusok – rendi
növendékjelöltek – vezetője, majd 1938-tól az államosításig, ill. a szétszóratásig Baján a III. Béla gimnázium igazgatója. 1977-ben halt meg Pannonhalmán.
… 1902. február 4-én Gonda Keresztély József OCist. aki 1920-ban lépett a rendbe. Noviciátusa után a VII–VIII
osztályt a Szent Bernát gimnáziumban végezte és 1923-ban itt érettségizett. Latin- franciatanári diplomát szerzett és
1927-ben szentelték pappá. Pécs és Baja után 1937–1940 között az iskolában tanított. Innen a székesfehérvári Szent
István gimnáziumba került, ahol az államosításig tanított. 1953-ban halt meg a Békés megyei Endrődön.
–––––––––––––––––

Érettségi találkozót terveznek 2002-ben:
a 65 éve 1937-ben érettségizettek is terveznek találkozót, de az időpontját még nem határozták meg;
a 60 éve 1942-ben érettségizettek június 1–2-án;
az 58 éve 1944-ban érettségizettek június 14-én;
az 56 éve 1946-ben érettségizettek június 15-én;
az 55 éve 1947-ben érettségizettek június 29-én;
az 50 éve 1952-ben érettségizettek május 26-án.
Ez az osztály 1944-ben kezdte el tanulmányait a Szent Bernát Gimnáziumban, majd 1948/49-es évet iskolánk
épületében a Gárdonyi Gimnáziumban folytatták. 1949/50-től az osztályt szétszórva a Dobó Gimnáziumba telepítették és itt érettségiztek 1952-ben. Találkozójukat együtt tartják a Dobó Gimnázium és a szintén áttelepített
Angolkisasszonyok gimnáziumának öregdiákjaival.
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KELE
Kelecsényi Gábor Ákosról, iskolánk diákjáról és
tanáráról emlékezünk ezzel az írással a Reader’
Digest Válogatás 2001. augusztusi számában megjelent cikk alapján, és köszöntjük a 65 éve érettségizett
osztálytársainak találkozóra összejövő tagjait.
Egy bölcs, szeretetteljes tudósról, Kelecsényi Gábor
Ákos ciszterci testvérünkről, aki történelem-földrajz
szakos ciszterci tanárként tanított Egerben és Pécsett,
olvashatjuk egy kollégája kedves szavait.
Írója, Balogh Judit csak később ismerte és dolgozott
munkatársként az Országos Szécsényi Könyvtárban.
Kelecsényi Gábor ide már rendjéből való kilépése után,
1961-ben került.
Előtte az iskolai katedrán csak néhány évet tölthetett.
1950-ben a pécsi rendházat egy éjszaka ávósok szállták
meg, és mindenkinek a kezébe nyomták a Kunszentmártonba szóló kilakoltatási végzést. Röviden közölték,
hogy az engedélyezett poggyász egy váltás fehérnemű és
egynapi hideg élelem. Tilos volt bármi mást vinni, főleg
az iratok rejtegetését nézték rossz szemmel. Az ávósok
azt ígérték, hogy az iratokat majd később postázzák,
ebből azonban nem lett semmi. Kelecsényi G. Ákos tanári oklevelét egyik tanítványának apja egy évvel később
találta meg a pécsi MÉH telepen.
Pár hónap múltán a Kunszentmártonban összegyűjtött
szerzeteseket szélnek eresztették, így került az egri egyházmegye falvaiba káplánnak, először Andornaktályára,
majd Kálba, végül Jászberénybe. Vigyázott, hogy szellemileg ne lustuljon el. Részben újra hódolni kezdett régi
szenvedélyének, a csillagászatnak, és megírta a megjelenés leghalványabb reménye nélkül – A csillagnéző ember
című könyvét, részben pedig rendszeresen és aktívan
segíteni és tanítani kezdte a deportált családok tehetséges
gyermekeit. A falun élő kitelepítettek helyett ő járt Egerbe vásárolni is. Hetenként többször megfordult a városban kerékpárral – hozta-vitte a csomagokat, könyveket,
az üzeneteket, a vasárnapi szentbeszéden túl pedig jó
hírekkel, anekdotákkal is igyekezett tartani a lelket a
rábízottakban.
1959-ig káplánkodott, ekkor helyzete az egyházmegyében lehetetlenné vált. Kilépett tehát az egyház kötelékéből, Budapestre költözött és segédmunkásként helyezkedett el. Sokat mesélt a műanyag edények gyártása során
szerzett tapasztalatairól „Szerencsére” főnöke – a rendek
feloszlatása előtt szintén ciszterci – nem állt útjába amikor egy ennél megfelelőbb munkahelyet igyekezett találni.
1961-ben lett az Országos Szécsényi Könyvtár munkatársa. Itt – mint a cikk szerzője írja – sajátos fanyar humora mellett leginkább rendkívüli műveltsége imponált
nekik, zöldfülűeknek. Vérbeli tanár volt. Iskola, tanmenet
és katedra nélkül is lelkesen osztotta meg tudását minden
érdeklődővel. Kávézás, borozgatás vagy ebéd közben úgy
tanított, mint a görög bölcsek, akik „csak” sétálgattak és
vitatkoztak tanítványaikkal, ám eközben elültették ben-

nük az érlelődő nyitottság és a logikus gondolkodásra
való készség lelkületét.
Mitől lett ő olyan, kérdezi szeretettel és tisztelettel
megírt cikkében a szerző, amilyennek ismerte?
Valószínű – írja –, hogy a jó képességekkel, művelt
családba született fiút súlyos szenvedések, kisebbnagyobb buktatók, durvaságok, mellőzések, valamint sok
csendes öröm, emberi hűség, hálás köszönő szó faragta
azzá, amivé lett.
Népszerűségét fokozták fanyar, olykor csípős mondásai. Egy alkalommal feldagadt képpel jött kávézni.
– Fáj? – kérdezte részvéttel a kézbesítő.
– Nem tudom – válaszolja Kelecsényi –, otthagytam a
fogorvosnál.
Gyakran idézett egy ősrégi bölcsészviccet, miszerint
egy egyetemi hallgatónak mindent tudnia kell, egy tanársegédnek annyit, hogy mi hol található, a professzornak
pedig már csak azt, hogy hol van a tanársegéd.
Meg kéne változtatnunk a szocializmus építésének lenini definícióját – fogalmazta meg egyszer. Ma már nem
áll, hogy két lépést megyünk előre, egyet pedig hátra.
Inkább mondanám, hogy egy lépést megyünk előre, kettőt
pedig összevissza.
Isten humoráról a következőképpen elmélkedett:
„Az egyetlen hatósági – hála Neki, hogy mindenhatósági – Személy, aki előtt sokkal többek vagyunk, mint
pusztán tizenegy jegyű személyi számszemélytelenségébe
rejtett adat. Szeretett gyermekeiként kezel bennünket,
akiknek huncutságain az édesapa szerető humorával el-el
tud mosolyogni… Csak egyre vigyázzunk. Ne essünk
bele a nyelvi csapdába, és sohase tévesszük össze az
örömöt a kárörömmel! A szelíd élcelődést pedig a gúnyolódással.”
A hetvenes évek második felétől egyre több hetilap és
folyóirat kereste meg, hogy írjon egy-két flekket azokról
a témákról, amelyekkel az olvasók jóvoltából amúgy is
foglalkozik. Egyetlen hasonló kérést sem utasított vissza,
bár cikkeinek színvonala meghaladta azokét az orgánumokét, amelyekben publikált. Az olvasó elámul azon az
irdatlan mennyiségű tényanyagon, amit az adott téma
tárgyalása során – csak úgy mellékesen – megemlít.
1990 nyarán találkoztam vele utoljára – írja a szerző –
Együtt ebédeltünk, „úgy mint régen”, vagyis hosszan
társalogva, vörösbor mellett. Örült a rendszerváltozásnak,
ugyanakkor öröme nem volt felhőtlen – sok, akkor még
lappangó probléma nyugtalanította. Említette, hogy meghívták az újrainduló ciszterci gimnázium igazgatójának,
de e kérésre már szomorúan ingatta a fejét – Nem, nem
lehet. Késő van.
Sajnos igaza lett. Néhány hónappal később meghalt.
A tőle hallott és róla feljegyzett mondatokban mindaz
megcsillan, ami jellemezte: a mélységes hit, a tárgyi
ismeretek bősége, a tudás megosztásának vágya, és a
meleg, humánus derű – fejeződik be Balogh Julia írása.
A RDV cikkből szerkesztette Mohi György
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AZ ALMA MATER FALAI KÖZÖTT…
Faluhelyi (Fischer) János 1934-ben érettségizett, Németországban Wiesbadenben élő diáktársunktól ismét
kaptunk egy csokorra valót diákkori emlékeiből. Köszönjük! Kérjük, továbbra is emlékezzen…
Egyszer németórán felvetődött egy magyar közmondás:
Isten malmai lassan őrölnek. Némettanárunk, Richter
Mátyás közölte, hogy ez nem is magyar közmondás, mert
egy XVI. századi német írónál már olvasható:„Gottes
Mühlen malen langsam, malen aber trefflich klein.”
Baksa Kristóf latintanárunk viszont biztosan tudta, hogy a
fennmaradt írások tanúsága szerint a rómaiak már az I.
vagy a II. században használták a mondást: „Sero molunt
deorum molae.” Görögtanárunk Tobákos Kilit azon a
véleményen volt, hogy a rómaiak csak lefordították a
görög szöveget, amely szerint: – Οψέ μύλαι άλέουσι
Θεού άλέουσι δέ λεπτά*.
* A görög-pótlósok és franciások (azt hiszem a görögösök) kedvéért is megkértük Kerekes Károly apáturat,
olvassa el e szöveget és fordítsa le nekünk. Ő megadta
„szabad-költői”, de hűséges mai hexameteres magyar
fordítását a görög szövegnek Lassan őröl az Isten malma
de finom a lisztje.
***
Amikor a nyári szünet utána nyolcadik osztályt
elkezdtük, azt kellett tapasztalnunk, hogy addigi német
tanárunk Szekeres Fábiánt elhelyezték és helyette az
egri rendházban élő Richter Mátyást reaktiválták. Ő
olyan öreg volt, hogy igazgatónkat, Kürti Menyhért,
akkori címzetes, később valóságos főigazgatót is gimnazista korában ő tanította németre. Minden bizonnyal
az óriási korkülönbség volt az oka, hogy tökéletes
megnemértés uralkodott köztünk. Ő nem tudott minket
kordában tartani, mi pedig mindent elkövettünk boszszantására. Egy példa: kiderítettük, hogy amikor nekünk fizika óránk van, ugyanakkor a hetedikeseknek
németórájuk volt Richter tanár úrral. A hetedikesek
osztályterme akkoriban pontosan a fizikai szertár és
előadó alatt volt. Elhatároztuk, hogy mindenki megtanulja a fizikaleckét és óra alatt mindenki példamutatóan viselkedik. Ez fel is tűnt Peszeszér Asztrik tanár
úrnak, és mert hogy ilyen „jó fiúk” voltunk, választhattunk, hogy melyik kísérleti masinát kapcsolja be. Közfelkiáltással a nagy generátort választottuk. A generátor hanghatása kismiska volt ahhoz képest, hogy az
egész épület úgy rázkódott, mintha földrengés lenne.
És ez így ment a következő fizikaórán is. Szegény
Peszeszér tanár úr – bizonnyal Richter Mátyás pana-

szai nyomán – csak hetek múlva jött rá, hogy mire
megy a játék.
***
Dr. Sántha Olivér volt hetedikes korunkig a latintanárunk. Akkor jött Baksa Kristóf. Vesebajos volt. A
rosszmájűak szerint a ciszterciek pincéjében őrzött nedűk
nagymértékű fogyasztása volt az oka. Különösen hidegre
volt érzékeny. Télen, ha bejött az osztályba, első útja a
hőmérőhöz vezetett. Ha a Celsiust túl alacsonynak találta,
kiültetett egy fiút a katedrára, hogy vigyázzon a rendre és
„ilyen hidegben én nem tudok tanítani” csatakiáltással
visszament szobájába. Persze nekünk sem kellett több. A
következő latinórák előtt alaposan kiszellőztettük az
osztályt. Gyenes Viki, aki legközelebb ült az ajtóhoz, a
nyitott ajtóban figyelte, mikor tűnik fel a folyosón Baksa
tanár úr alakja, hogy leadja a füttyjelet annak a fiúnak,
aki hógolyóval a markában „hűtötte” a hőmérőt.
***
Tobákos Kilit a világ legjámborabb teremtése volt. A
bárány hozzá képest egy izgága állat. Ezért a következő
történet szinte lehetetlennek tetszik. Házon belül egy
olyan kalapot használt, amelyen elől – ott , ahol összefogja az ember – egy lyuk volt. Gyenes Viki kötelme volt
lesegíteni és felakasztani a fogasra, amely a tábla mellett
volt, a tanárok kabátját-kalapját. Egy alaklommal megérdeklődtem Gyenes Vikitől, nem lehetne-e ezt a lyukas
kalapot úgy felakasztani , hogy a fogas kampója kijöjjön
a lyukon. Tetszett neki is az ötlet és a következő alkalommal így tette a kalapot a fogasra. Első óra volt a görög. Imádkozással kezdtük a napot. Tobákos Kilit a katedrán állt velünk szemben, észre vehette, hogy mindenki
egy irányba, a fogas felé néz és hogy minden fiúnak vigyorra áll az ábrázata. Az ima végén megfordult és meglátta megszégyenített kalapját. Odament, „lehúzta” a
fogasról és földhöz vágta, de abban a pillanatban meg is
bánta, lehajolt és felvette a kalapot. Soha többé nem jött
ebben a kalapban.
Én viszont egy egész életen át szégyelltem magam,
hogy én adtam Gyenes Vikinek az ötletet. Pont Tobákos
tanár úrral szemben, aki már akkor is legkedvesebb barátaim közé tartozott, s akivel érettségi után is haláláig
levelezésben álltam.
De talán éppen az segített az egész életet elviselnem,
hogy mindig, a legtragikusabb szituációkban is megkerestem a dolgok humoros oldalát.
Faluhelyi Fischer János

–––––––––––––––
Kérjük a kedves diáktársainkat, hogy a mellékelt csekken a 2002. évi tagdíjat szíveskedjetek
befizetni, hogy a jövőben is mindenkinek küldhessük újságunkat.
A tagdíj 1989-es „valutában” 500 Ft volt, ami ma 1000 Ft-nak felel meg
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HOGY TARTSAM A LELKET A FOGOLYTÁRSAIMBAN…”
I. rész
2002. március 11–én iskolánkba látogatott Olofsson Placid atya, bencés rendi szerzetes, aki – bár kicsit
megkésve – a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja alkalmából nagysikerű, élvezetes előadást tartott
iskolánk 11. évfolyamos tanulóinak. Sajnos, az előadás varázsát nem tudjuk a papíron megjeleníteni, de gondolatokat meg kell osztanunk iskolánk minden tanulójával. Értsék meg, szívleljék meg az elhangzottakat!
Nagyon nagy szeretettel jöttem közétek, és be kell
vallonom, hogy egyedül vagyok már olyan pap bácsi, aki
a tízesztendős Gulagot végigélte. Mielőtt erről beszélnék,
gondoljunk a történelemre. A XIX. század európai történelmének meghatározó jellemzői voltak a szabadságharcok, amelyekből mi is kivettük a részünket. A XX.
század jellemezői pedig a különféle diktatúrák voltak,
ahol aztán divatba jött a börtön, és a kivégzés. Nekünk
kijutott a diktatúrákból mindjárt a század elején, majd a
német megszálláskor a nyilaskeresztnek a „védelme”
alatt, aztán jött negyven esztendő a szovjet ötágú csillag
„védelme” alatt. 1956 után pedig már a gimnazista diákokat is letartóztatták, megvárták, míg nagykorú lett, s
kivégezték. Ez az elmúlt századnak a szörnyvonása:
egyszerűen kiirtották azokat az embereket, kik nem úgy
gondolkodtak, mint akik parancsuralmi hatalommal rendelkeztek. Ez szörnyűség! Talán a televízióban sokan
látták két héttel ezelőtt annak a bizonyos Andrássy út 60as háznak, a terror házának a megnyitását. A ház előcsarnokában a falakon képek vannak, s a hangszórók
állandóan azt mondják, hogy „Amik itt történtek, azt
megbocsátani lehet, de elfelejteni nem szabad, nehogy
még egyszer megismétlődjenek!” Tehát a XXI. században ennek nem szabad megismétlődnie, ezért szeretnék
nektek erről beszélni. A borzalmak közül azokról, amelyek a szovjet megszállás alatt történtek.
A terror házának az udvarán van egy T-34–es tank,
s körülötte fényképek vannak. 3600 fénykép, az áldozatok fényképei, de – sajnos – az áldozatok többen vannak, ma sem tudjuk pontosan, hogy hányan vesztették
életüket. A legelső időkben kivégezték azokat, akik
1945 előtt hazánk vezetői voltak. Utána jöttek a földbirtokosok, a gyárosok, majd a tízholdas gazdálkodókat –
kulákoknak hívták őket – tették lehetetlenné, aztán a
különböző népbírósági eljárások, a különböző koncepciós perek következtek. Mindebből én csak a személyes tapasztalataimról tudok nektek beszélni.
Ez úgy kezdődött, hogy Budapesten az ottani bencés gimnáziumban voltam tanár. A háború után letartóztattak a magyar hatóságok, és bevitték az Andrássy
út 60–as ház pincéjébe. (Most, amikor újra megnéztem
azt a helyet, reklamáltam is, mert most abban a picike
cellában volt egy rongyos szalmazsák, de amikor én ott
voltam, a szalmazsák nem volt ott. Egyébként én is
kiállító vagyok abban az épületben, mert a lágerből
hozott pici kis feszület, kehely, oltárterítő ott van egy
tárlóban.) Éjszaka voltak a kihallgatások, be kellett
vallani, amit el sem követtünk. A legkeservesebb az
volt, hogy abban az időben nem volt divat egy papot
letartóztatni, így én voltam az első. Ki is lógtam nagyon
a rabok közül, mert reverendában voltam, akkor még
nem volt más ruhája a papnak. Nappal pedig nem
hagyták pihenni a rabokat, mert pszichikailag is meg
kellett törni az embereket. Csak állni volt szabad, mást

nem is tudtam a kétlépésnyi magáncellában. Bevallom
őszintén, akkor nagyon-nagyon megbecsültem azt a
lehetőséget, ami nekünk katolikusoknak megvan a szent
olvasóban, a rózsafüzérben. Mert hogyha valakit egész
éjszaka kínoztak a kihallgatással, akkor fennkölt
gondolatokat nem tud produkálni a rákövetkező nappal.
Én nagyon örültem, hogy tudtam imádkozni. Kicsit
mechanikusak egymásután az Üdvözlégy Máriák, de
ezek kincseket érnek…
Nyolc évig voltam bencés diák a budapesti bencés
gimnáziumban, aztán odakerültem tanárnak is. A ’33-as
érettségi tablón ott vagyok, mint érettségiző, a 45-ösön,
mint érettségiztető. Ezért mondják Pesten, hogy én
vagyok a legbencésebb budapesti bencés diák. Az volt
tehát a legkellemetlenebb az első időkben, hogy az első
osztálynak voltam az osztályfőnöke – 68 diákom volt az
osztályban –, s a diákjaim szülei – a 27 évem ellenére –
is megbecsültek, tiszteltek. S amikor beléptem az
Andrássy út 60–ba, elvették az ember cipőfűzőjét, a
derékszíját, s az rúgott beléje, aki akart. Ott megszűnt
az ember embernek lenni, ez volt az egyik legborzalmasabb. Amikor ’33-ban érettségiztem, jelentkeztem
Pannonhalmára, úgy éreztem, hogy a jó Isten hívott
engem oda, s olyan akartam lenni, mint a tanáraim. Én
bencés tanár akartam lenni. Harminchatan jelentkeztünk akkor, érettségi után Pannonhalmára. Közülünk
tizenkilencet fölvettek, tizenhatan beöltöztünk. Az első
év noviciátusa után kilencen klerikusok lettünk, hét év
alatt a teológiát kellett elvégeznünk és tanári diplomát
szereznünk. Hármunkat szenteltek pappá, ketten már
meghaltak, én vagyok már csak életben. Szóval ott volt
egy kis válogatás! – Most meg egy novícius van Pannonhalmán! – Itt aztán megtanultam, hogy nagyon egyszerű ám nekünk, szerzeteseknek, akiknek vannak
fogadalmaik: engedelmességi, szegénységi és tisztasági fogadalom. Az engedelmesség: én a főapátommal
ilyen kapcsolatban vagyok. Amit a főapátom kíván, az a
jó Istennek az akarata. Tehát amikor ’39–ben felszenteltek pappá, hol ide, hol oda küldött a főapátom, –
tehette, mert akkor kilenc gimnáziumunk volt az országban – végrehajtottam az akaratát, mert tudtam,
hogy az Úristennek az akarata. Csakhogy, engem nem
a főapátom tartóztatott le! Most mi tehát az Úristen
akarata?! Mindig azért imádkoztam, hogy az Úristen
mutassa meg, hogy mit kíván tőlem, mert nem a főapátom kívánságára jutottam az Andrássy út 60–ba, a
Markó utcába, s főleg nem a Szovjetunióba. Be kell
vallonom, hogy a jó Isten nem sietett. Akkor én ezt nem
értettem meg, mert „percember”-ként mi mindjárt mindent szeretnénk tisztán látni. Az Úristennek viszont az
örökkévalóság is a rendelkezésére áll, hát nem sietett.
Szépen ment a dolog, már a megszálló szovjet
hadsereg budapesti hadbírósága előtt álltam. „Megajándékoztak” tíz évvel, s mikor az Úristen segítségével
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tíz év múlva hazajöttem, már a „felszabadító szovjet
hadsereg” volt ugyanaz a hadsereg. Elmesélem, hogy
az Úristen hogyan rázott gatyába, hogyan értette meg
velem, hogy mi is az Ő akarata. Én a hadbírósági ítélet
után már a Conti utcai szovjet börtönbe voltam, hatan
voltunk akkor egy cellában, s a reggeli után kitüntetésben részesültem. – A reggelink egyébként úgy nézett ki,
hogy betoltak a cellába egy lavórban száraz sárgaborsó
levest hat kanállal. Vezényszóra megettük. – Nem az
én kiválóságom miatt, hanem mert reverendában voltam, s így kilógtam a többi rab közül, az a kitüntetés ért,
hogy kiszólítottak, hogy takarítsam ki a folyosót meg a
vécét. Nem azt mondom, hogy ez egy gusztusos dolog
volt, de legalább mozoghattam, nem kellett benn, a
cellában csendben lenni. Sőt, még azt is bevallom, ha
találtam egy darab vécépapírként használt újságpapírt,
még el is olvastam. Ne felejtsük el, hogy akkor már
három–négy hónapja semmit sem hallottunk a világról.
Szóval, ez egy kitüntetés volt, de én akkor ezt nem így
gondoltam. A szovjet katona, aki mindig utánam kullogott, amikor én mentem a vödörrel a csaphoz, hogy ne
tudjak elszökni, nagyon unta magát, elkezdett fütyörészni. És akkor oldalba bökött a Szentlélek, hogy mi
lenne, ha én is énekelnék. Magyar nótákkal akartam
jelezni a fogolytársaimnak, hogy ki csiszálja itt a padlót,
mert sok nációból kerültek ki a rabok. És különben is
hadd szórakozzanak benn a cellákban. Néhány nap
múlva újra megbökött a Szentlélek, a szovjet katonák
nem értenek magyarul, így nem kell nekem a nóta szövegéhez ragaszkodnom, elénekelhetem én azt is, hogy
itt egy magyar katolikus pap mossa a folyosót. Nem
történt semmi. Az ötödik nap körül megtudtam, hogy a
folyosó végén lévő hat cellában, a halálkamrában van
harminckét halálra ítélt. Oda nem mehettük, velük nem
beszélhettünk, de nekem ott a folyosót takarítanom
kellett, s újra megbökött a Szentlélek. Elénekeltem,
hogy katolikus pap vagyok, aki meg akarja gyónni bűneit, én innen a folyosóról megadom a feloldozást.
Találtam az emlékeimben egy olyan magyar nótát,
amelyikre el lehet énekelni az akkor még latinul mondott feloldozást. Így szól: „Ego te absolvo a peccatis
tuis”, azaz „én téged feloldozlak a bűneidtől”. A magyar
nóta szövege pedig így szólt: „Nincs cserepes tanyám,
sem szűröm, sem subám…”. Erre gyönyörűen el lehetett énekelni a feloldozást. Fújtam, fújtam a nótát, pucoltam a folyosót, és közben feloldoztam a halálba menőket.
Még mindig nem értettem, hogy mit is akar vélem
az Úristen! Így Ő kénytelen volt ezeket a szerencsétlen
szovjeteket olyan logikátlan cselekedetre bíztatni. A
szovjeteknél logikát ne keressen senki, mert én garantálom, hogy nincs! Nem lehet logikusnak tekinteni, hogy
ha valakit Budapesten a szovjet lágerekben töltendő tíz
év kényszermunkára elítélnek, miért viszik el Sopronkőhidára. Bennünket, ezerháromszázunkat ide vittek.
Ráadásul, van egy olyan szabály, hogy áthelyezésnél a
raboknak le kell vetkőzni, a ruhákat a tetvektől forró
gőzben fertőtlenítik, de a tetveken ez nem segített. Az
ember a fejére egy dió nagyságú kenőszappant kapott
egy vödröt vízzel, és mosakodni kellett. Ahogy én ott
pucéran mosakszom, odajön szintén pucéran egy
Gyöngyös melletti faluból egy fiatalember, és megkérdezte, hogy én énekeltem-e a folyosón. Aztán elmondja, hogy a halálkamrában volt, s szabály szerint beadta
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a kegyelmi kérvényét, azon egy-két kivételhez tartozott,
akinek el is fogadták a kérvényét. Aztán elmondta, hogy
mit jelentett nekik, ott a halálkamrában az én énekem.
Az emberek nagyon sokféleképpen élik meg a saját
halálukat, általában nem tudnak megbékülni a rájuk
váró sorssal, saját magukkal, de az ének hatására
megbékültek Istennel. Megváltozott a légkör ott a halálkamrában, elkezdtek suttogni. Akkor értettem meg,
hogy mit is akart az Úr. Azt akarta, hogy én, az egyedüli
pap, mint lelki szakmunkás ne a bencés diákokkal foglalkozzak, hanem nekem kell a fogolytársaimban a
lelket tartanom. Így lett ez az én hívatásom, ez tartott
életben, és tart még ma is, – pedig már 86 éves vagyok
– s így tudom elmondani ezt nektek. Én nem a szovjet
büntetőtörvénykönyv 58. § -ának 2. 8. 11. pontja alapján kaptam a tíz évet, hanem engem az Úr küldött oda,
hogy tartsam a lelket a fogolytársaimban, hogy segítsem túlélni azt a poklot. Ez volt az én hívatásom, ez volt
az én küldetésem, így az a tíz esztendő milliószor könynyebb volt, mint a társaimnak. Persze, hozzá kell tenni,
hogy nekem se feleségem, se gyerekem nem volt. Nekem már sokszor a fejemhez vágták, hogy miért nem
írom le az emlékirataimat. Az emlékiratíróknak van egy
szakmai hibájuk, hősökké, vértanúkká válnak. Én őszintén merem állítani, hogy nem voltam hős, én nem voltam vértanú, én túl akartam élni azt a poklot. Én haza
akartam jönni, és mindent megtettem, hogy a társaim is
hazataláljanak.
Én ezt akarom elmondani nektek. A tíz esztendő
alatt a túlélés négy szabályát szövegeztük meg. Tudni
kell, hogy a Gulag egy mozaikszó, amely szabad fordításban így hangzik: a politikai táborok országos parancsnoksága. Ezekben a Gulag táborokban természetesen nagyon sok fajta nációból kerültek ki a rabok, s
nagyon sok fajta ember volt ott. De mindenki túl akarta
élni, s így elfogadták ezt a négy szabályt, amelynek az
első szabálya így hangzott: A szenvedést nem szabad
dramatizálni, mert hogyha megtesszük, mindig gyengébbek és gyengébbek leszünk! Nem engedtük, hogy
bárki is elkezdjen panaszkodni. Ha valaki mégis elkezdte, megkértük, hogy beszéljen a szakmájáról. Én a tíz
élet alatt nagyon sok szakmát kitanultam. Egyszer
együtt ültem a moszkvai statisztikai hivatal egyik igazgatójával. Ő mondta, hogy a hivatal tudomása szerint
1951-ben 3,5 millió ilyen politikai rab volt a Szovjetunióban. S mi úgy gondoltuk, hogy száz és százezren túlélik, én is túl fogom élni. Én nem tudom, hogy Egerben
hogy van, de a budapesti emberek jelentős része reggel elkezd panaszkodni, s estig nem tudja befejezni.
Divatossá vált a mi édes magyar hazánkban a nyekergés. Mercedes kocsin egyedül utazik, s azért panaszkodik, mert két forinttal drágább lett a benzin. Naponta
éhen hal az emberek jelentős százaléka a fővárosban,
s a kukákban fél kenyereket lát az ember. Megszoktuk
a panaszt, de könyörgöm, mi is szíveljük meg az első
szabályt. A szenvedést nem szabad dramatizálni! Ne
panaszkodjunk!
Második szabály: A szenvedést nem kell keresni,
viszont keresni kell az élet apró örömeit! De milyen
örömök lehettek ott abban a börtönben? Mínusz 15
foknál visznek ki bennünket az erdőre, mert abban a
lágerben, ahol én voltam, fakitermelés folyt. A kapuban
a kék parolis fegyőrök átadtak bennünket a piros parolis
fegyőröknek, s ott a kapuban megmotoztak, mert azt
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hihették az őrök, hogy sugárhajtású repülőgépeket
tartottunk a pufajkánk alatt. S ha nem kellett levenni a
sapkánkat, már örültünk, mert amíg átkutatja a sapkát,
meg is lehet fázni abban a hidegben fedetlen fejjel.
Micsoda öröm! Vagy milyen jóleső érzés volt, hogy az
akkori helsinki olimpián az öttusában egyénileg is, csapatban is a magyarok lettek az aranyérmesek, míg a
szovjet versenyzők leginkább a súlyemelésben jeleskedtek. Mondtuk is a szovjet raboknak, hogy ők megtanulhatták a kolhozban a zsákolást, de a legösszetettebb, a legférfiasabb sportágban mi győztünk. Egyébként mi is rendeztünk olimpiát, ott a lágerben. Reggel,
amikor munkába indultunk, összeálltunk hat–nyolcfős
csapatokban, s lestük a nap örömeit. Aztán este, amikor a káposztalevest és a zabkását megettük, elkezdtük
sorolni a nap örömeit. Aki a legtöbbet fel tudja sorolni,
az lett a nap győztese. Két-három forduló után meglett
az olimpiai bajnok. Volt egy bajnokunk, aki tizenhét
örömet tudott felsorolni. Tessék megpróbálni! Már megjegyezni sem egyszerű! Néha persze az öröm karikatúrája is megtörtént. Én a táborban a 876–os népellenség
voltam, amelyet a ruhadarabokon viselni kellett. Klórmésszel „írták rá” a kabátomra a számot. Azt mondta
nekem a katona, míg a számot „írta”, hogy én szerencsés ember vagyok. Ahogy végignéztem magamon,
nem mondtam neki, de nálamnál szerencsésebb embert is el tudtam volna képzelni. Aztán a fogolytársaim
elmesélték, hogy az „azsdko” a huszonegyes kártyajátékban a nyertes, tehát én a nyerő vagyok, mert a számok összege huszonegy. A három diplomámmal tíz év
alatt nem jöttem volna erre rá! Vagy tudni kell, hogy
Szovjetunióban karácsony nincsen, egyrészt ateizmus
van, másrészt az ortodox karácsonyt január hatodikán
és hetedikén tartják. A karácsony tehát munkanap volt,
s mi magyarok – abban a lágerben voltunk vagy harmincan – pedig elhatároztuk, hogy valamilyen karácsonyt kellene csinálni. Erősen törtük az agyunkat.
Abban az időben én nem dolgoztam kinn az erdőben,
hanem rajzoltam. Ez úgy történt, hogy egyszer a lágerparancsnok megkérdezte, hogy mi az én foglalkozásom. Én nem mondhattam el neki, hogy teológus és
tanár vagyok, mert ő fizikai foglalkozásokat ismerte
csak. Csendben maradtam, s a lengyel fogolytársam,
aki mellettem állt, mivel már többször látta, hogy rajzolgatni szoktam – ötéves koromban gyermekrajzpályázatot is nyertem –, azt mondta, hogy festő vagyok. A parancsnok azt hitte, hogy falat tudok festeni. Azt nem
tudtam, tehát mondtam, hogy portréfestő vagyok. Gondoltam, kinek kell itt az arcképfestő. Tévedtem, kellett!
Több mint egy esztendeig arcképeket festettem. Az
első tizenöt nagyon szörnyű volt, de azért belejöttem.
Könnyebb volt a szobában dolgozni, mint a fát vágni.
Észnél kell ám lenni! A főnököm irodája volt a műhelyem mellett, s én ugyan nem láttam, de tudtam azt,
hogy van egy négyéves kislánya, aki gyermekbénulásban szenvedett, gipszágyban feküdt. Nagyon sajnáltam,
készítettem neki papírból figurákat, meg a főnökömmel
is jóba akartam lenni. Az vesse rám az első követ, aki
nem ezt tette volna. Szóval, karácsony nem volt, de
január elsejére még a Kremlben is felállítottak egy karácsonyfát, s volt a szláv néphagyományban a jégember. A kommunizmus évei alatt Magyarországon is lett
fenyőünnep és télapó, a magyar hagyományban Mikulás, krampusz, Kisjézuska, karácsonyfa és betlehem
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volt. Megbeszéltem a főnökömmel, hogy hozatok a
társaimmal az erőből egy kis fenyőfát, feldíszítem, és
vigye el a kislányának. Megengedte, és már huszonnegyedikére készen állt az asztalomon karácsonyfa. Aki
ott volt, mindenki bedolgozott, hogy sikerüljön. Aki két
nappal korábban a zónán kívül talált egy kis gyertyacsonkot, elhozta. S így a kis karácsonyfának nagy árnyéka lett a falon. Aznap a reggelinél kapott 400 gramm
kenyerét – ennyi volt a napi adag – mindenki elhozta
nekem, s én készítettem kolbászt és süteményt. A kenyérhéjat kockákra vágtam, – az ukrán fogolytársainktól, akik szovjet állampolgárokként kaphattak csomagot
–, kaptam foghagymát, s ezzel megdörzsöltem a kockákat. Meg kell jegyeznem, hogy mi csomagot nem
kaphattunk, húst a tíz év alatt egyszer sem adtak.
Negyven gramm hal volt a napi normánk, százhúsz
gramm kristálycukor volt a havi normánk. Azt rögtön
meg kellett enni, mert ellopták az embertől. Én egy kis
zacskóban a nyakamban hordtam. A kenyér belsejéből
pedig sütemény lett, ha rátettük a cukrot. Két társunk
nem tudott ott lenni karácsonykor, mert a mi lágerünk
körzetének harminckét tábora közül csak kettőben volt
villanyvilágítás, a többiben fenyőszálakkal világítottak. A
én lágeremben már volt saját villanyvilágítás, mert egy
kiszuperált traktort átalakítottak generátorrá. A két társunk tehát vállalta, hogy – amikor a megbeszélt időpontba összeülünk – negyedórára rövidzárlatot okoznak. A sötétségben azonban a négy golyószóróval
ellátott őrtoronyban az őrök, hogy a foglyok meg ne
szökjenek, különböző színű világító rakétákat kilőtték.
Csillagszórónk nem volt, de olyan csodálatos tűzijátékunk lett karácsonyeste, hogy én még olyat nem láttam.
A tűzijáték arra is jó volt, hogy azzal senki sem törődött,
hogy mi ott összejöttünk, imádkoztunk, énekeltünk,
gondoltunk az otthoniakra, ettük a „kolbászt és a süteményt”. Szóval egy picit elfelejtettük, azt a nyomorúságot. Jól éreztük magunkat az alatt a néhány perc alatt!
– A tűzijátékért a társaink három nap sötétzárkát kaptak. – Ahogy mi ott olyan jó kedvűek vagyunk, nyílik az
ajtó, s bejön egy Sztálin–díjas szovjet költő, Nyikolaj
Fagyiljevics Szolovjov. – Én beszéltem vele, értelmes
teremtés volt, de biztosan tett valami rosszfát a tűzre,
mert huszonöt évet kapott. – Ránk nézett, és kiment.
Meg voltunk győződve, hogy most megy a parancsnokságra, feljelent, mert húszegynéhány magyar együtt,
kész összeesküvés, ami a szovjet büntetőtörvénykönyvben még a gyilkosságnál is nagyobb bűn volt. Mi
nem tudtunk hová menni, befejeztük a karácsonyestét.
Másnap én szerettem volna ezzel a költővel beszélni,
hogy ha véletlenül nem találta volna meg a parancsnokságot, már ne is keresse, mert mi a légynek sem
ártottunk. Meg is láttam, integetett nekem, hogy szeretne velem beszélni. Gondoltam magamban, hogy én is.
Szóról szóra a következőt mondta: „Te jól tudod, hogy
engem ateistának neveltek, de azt, amit én tegnap
láttam, hogy ti a hitetek alapján ilyen körülmény között
tudtok mosolyogni, és derűsek lenni, nekem ettől nagyobb istenérv nem kell!” Bevallom őszintén, nekem
földbe gyökerezett a lábam. Én nem gondoltam, hogy a
mi örömünkben istenérvet látott. Ez volt tehát a második szabály. Észre kell venni az élet apró örömeit, és
azt meg kell örvendezni, mert ez az élet művészete!
A harmadik szabály a politikai foglyoknak való – mi
mindannyian azok voltunk –, mert nekik van egy szak-
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mai ártalmuk. Azt hiszik magukról, hogy ők ártatlanok.
S nekünk rá kellett jönni, hogy az a fogalom, hogy ártatlan és gazember, ott nem jelent semmit. Mindig azt
mondtam a fogolytársaimnak: „Gyerekek, ne smirglizzétek állandóan a dicsfényeteket, annak semmi értelme
nincs!” Ne gondoljuk azt, hogy én vagyok az egyetlen
kiválóság, hanem abban a helyzetben kell megmutatni,
hogy különb vagyok! El kellett felejteni azt a fogalompárt, hogy ártatlan és gazember, át kellett térni a „pici–
gyönge, a nagy–erős” fogalompárra. Sokszor elmondtam, az egy természetes valami, hogy a nagy, az erős
nem törődik a gyöngével, a picivel. Elnyomja. Ha én az
erdőben megyek, nem törődöm azzal, hogy a csapáson
eltaposok egy hangyát, mert oly picike! Ezekkel a géppuskás nagyurakkal szemben mi csak hangyák vagyunk. Nekünk ebben a szituációban kell megmutatni,
hogy tudunk különbek, nemesebbek lenni. Én nem azt
mondom, hogy az igazság kritériuma a géppisztoly, de
nekünk ebben a helyzetben kellett megmutatni, hogy mi
különbek vagyunk. Egy példa segítségével könnyen
megérthető.
1955. szeptember 24-én hívatnak bennünket, csak
a magyarokat, – ott voltunk vagy nyolcvanan – a parancsnokságra. A kitermelt fát bútorgyárban dolgozták
fel, én is bent dolgoztam a gyárban. Azt mondta nekünk
a parancsnokunk, hogy „repatriálás”. Először nem is
értettük. Ez nem amnesztia, nem rehabilitáció, ez hazaengedés. Ezt alá kellett írnunk, de időbe telik az, míg
nyolcvan ember aláírja. Amíg az aláírás tartott, éktelen
nagy kiabálásokkal bejött a bútorgyár igazgatója. Őt
tönkre akarják tenni. – kiabálta. Tudni illik, ha a magyarok aláírják a papírt, már másnap nem kötelesek dolgozni. Neki viszont a tervet teljesítenie kell. A negyedévből még hat nap hiányzott, s így nem fog kapni prémiumot. A kommunista érában istenség volt a tervteljesítés, pontosabban a túlteljesítés. Tagja voltam annak a
háromtagú bizottságnak, aki oda mert menni ahhoz a
nagyúrhoz, és elmondtuk neki, hogy mi megértjük a
maga nyomorát, magát ténylegesen ki akarják irtani, de
mi, magyarok garantáljuk a maga prémiumát erre a
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negyedévre. De éjszaka nem dolgozunk, csak nappal, a
munkánkért annyi rubelt kapunk, amennyit a szabadok
kapnak, abból a rubeltól nem vonhatnak le egyetlen
kopejkát sem. Mindent elfogadott, még tán a lábunkat is
megcsókolta volna, s így másnap mi ténylegesen és
önkéntesen elmentünk dolgozni. Itt a lényeg az volt,
hogy a saját önbecsülésünkért. Belénk az rúgott a tíz
esztendő alatt, aki akart. Ott aláztak meg bennünket,
ahol csak tudtak. Mi nem voltunk nekik emberek, ezért
mondtam én, hogy a 876-os népellenség voltam. Nekünk szünnapunk Sztálin haláláig soha nem volt. Egyfolytában kellett dolgozni napi kilenc órát, s amíg már
kidőlt az ember. – Nagyon érdekes volt, ahogyan meg
tudták állapítani. Pucéran kellett felvonulni, s belecsíptek a fenekünkbe, ha megmaradt az ujjának nyoma,
megállapították, hogy már nem tud dolgozni. Ekkor hat
hétre egy másik lágerbe vitték, ahol dupla kosztot kapott, egész nap és egész éjszaka kellett aludni, de hat
hét után munkaképessé kellett válni. Ez volt a „munkaerő tenyésztés”. – Szóval az, hogy mi akkor elmentünk
dolgozni, a saját önbecsülésünket nagyon növelte. Az
már kópéság volt, hogy a második nap százhatvan
százalékot csináltunk, harmadik nap kétszáznegyvenet,
a negyedik nap háromszázat A mellettünk dolgozó
szabad szovjet munkást már a guta kerülgette, mert a
parancsnok azt mondta, hogy ezek a koszos magyarok
tudnak háromszáz százalékot, ti meg a nyolcvanat sem
tudtok. Azért nem tudták, mert ha megcsinálták volna a
normát, megemelték volna. Miattunk a csillagokig
emelhette volna a normát az igazgató, mi azt a hat
napot kidolgoztuk. Oroszul a „mindjárt” úgy hangzik,
hogy „szicsasz”, az „óra” pedig úgy, hogy „csasz”, de
Szovjetunióban a „mindjárt” hónapokat, esetleg éveket
jelentett. Mi nem tudtuk pontosan, hogy mikor jövünk
haza, de azt tudtuk, hogy jó lesz az, ha rubel lesz a
zsebünkben. Tehát mi ráhajtottunk a rubelre, meg is
kaptuk a pénz. Ezt jelentette a harmadik túlélési szabály. A saját önbecsülésünket szilárdítani, s tudomására hozni a láger parancsnokának, hogy mi emberek
vagyunk, és emberként akarunk hazajutni.

Az előadás befejező részét a következő számban közöljük.
––––––––––––

HÍREK, ESEMÉNYEK
Látogatások
2002. január 18–án iskolánkba látogatott ddr. Zakar Ferenc Polikárp zirci főapát úr, és találkozott dr. Nagy Imrével, Eger város polgármesterével. A megbeszélésen jelenleg az iskola tulajdonában lévő városfal helyzetéről és
ezzel összefüggésben az építendő tornateremről tárgyaltak.
2002. január 22–én gimnáziumunkat meglátogatta dr. Czakó István provikárius, kanonok úr, aki rövid óralátogatások mellett a szokásos, keddi, tantestületi értekezleten a következő gondolatokat osztotta meg a tanárokkal:
Az egri egyházmegye pedagógiai főhatóságának az elnökeként, érseki megbízásra látogatom meg ezt a nagyhírű intézményt. A látottakkal elégedett vagyok. Úgy látom, az iskola erőfeszítéseket tesz, hogy megfeleljen a
tanulmányok terén az elvárásoknak. A katolikus nevelés legalább olyan fontos, ha nem fontosabb, mint a szaktudás, amit az egyes tanórákon sajátítanak el a tanulók. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek hittan tanárnak kell
lennie, de jelenti azt, hogy mindenki a magatartással nevel.
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Én ott voltam az ötös iskola – a mai „Deák” – átvételénél, ismerem a körülményeket. Beszéltem az akkori tanárokkal, akik közül nem volt mindenki vallását gyakorló keresztény, de többen hangsúlyozták, hogy szeretnek tanítani. Elmondtam nekik, hogy hármas követelményt kell teljesítenie egy keresztény iskolában a nevelőnek: tisztességesen végezze el a feladatát, ne beszéljen a hitigazságok ellen, és hallgassa meg a kereszténységről tartandó
előadásokat. Nem várhatunk el többet, mert a hitet, a hinni tudás képességét az Isten adja meg. Az elvárások
teljesítésével a lehetőséget biztosítjuk csupán.
Azt is látnunk kell, hogy a világból a pogányság nem tűnt el. Ma is vannak, akik gyűlölik a kereszténységet.
Fontos tehát, hogy a nyugodt környezetet biztosítanak az itt tanuló fiataloknak, s ekkor a legjobbat teszik ezekért a
fiatalokért. Kísérje Isten a munkájukat.
Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő hangsúlyozta, hogy nehéz és sajátos körülmények között kell naponta teljesítenie feladatát a nevelőtestületnek. Sokaknak évtizedes gyakorlattal kell szakítani, ami nem megy könnyen. A
keresztényi erények között találjuk a türelem erényét is, és már vannak eredményeink is.

Testvériskolai kapcsolat
A karácsonyi számunkban még azt írta dr. Szabóné Kállay Ágota tanárnő, hogy „Előreláthatóan 2002 februárjában kerül sor az olpei gimnázium igazgatóságának viszontlátogatására …” Február 6–9 között valóban ellátogatott iskolánkba az olpei St–Franziskus Gymnasium igazgatója, két tanára és négy
diákja.
Február 7-én délelőtt találkoztak az iskolánk tanári karával a német vendégek.
Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő köszöntőjében visszaemlékezett a őszi olpei
látogatásának emlékezetes óráira. Kiemelte, hogy milyen megnyerő volt számára az a közvetlen, barátságos fogadtatás, amiben része volt. Reméli, hogy vendéglátóként viszonozni tudja mindazt a
figyelmet, kedvességet, amivel őket Németországban fogadták.

A találkozás első pillanatai a tanáriban
Dr. Franz Josef Schott, a St–
Franziskus Gymnnasium igazgatója válaszában megköszönte a meghívást, és biztosította az igazgatónőt, hogy úgy érzi, mintha már régi barátként látogatná meg az iskolát, mintha régi barátok közé került volna, noha most jár itt először. ebben feltehetőleg része
volt a közös gyökereknek, a közös keresztény hitnek éppen úgy, mint a vélhetően hamarosan beköszöntő
közös Európának, a közös jövendőnek. Most jár Egerben először, de biztos benne, hogy nem utoljára.
Arnold Stracke úr, az olpei gimnázium tanára, aki német részről a kapcsolat megteremtője volt, elmondotta, hogy
már harmadszor jár Egerben. Először tavaly márciusban egyedül jött, a nyári látogatásakor magával hozta családját,
most pedig már egy népes küldöttséggel érkezett. A látogatók számának növekedése mutatja, hogy nő az érdeklődés a
város iránt. Bízik benne, hogy ez a számokban kifejeződő érdeklődés fogja meghatároznia a jövőt.
A köszöntő és bemutatkozó szavak után tanáraink kérdéseinek hatására élénk beszélgetés kezdődött az olpei iskoláról, a német oktatási rendszer sajátosságairól. A válaszokból kiderült, a német gyerekek 6–10 éves koruk között járnak
általános iskolába, majd kilencéves gimnáziumi tanulás következik. A korosztályok 30–33%-a választja az érettségit adó
gimnáziumokat, ahonnét az ott megszerzett pontokkal lehet bejutni az egyetemekre. Összességében azonban a fiatalok
80%–a továbbtanul valamilyen formában. A kötelező óraszám a diákok esetében 31 óra, míg a tanároknak heti 24,5 a
tanítandó óraszám. Az osztályok általában 28 tanulóból állnak, a csoportokba általában 20 diák van beosztva. Az olpei
iskolában 55 tanár tanít, a férfiak – főleg a középiskolákban – többen vannak, mint a nők. A német tanárok megbecsülése jobb, mint a német orvosoké. A német nyelv mellett a fő nyelv az angol, amelyet – az utolsó évet nem számítva – öt
órában tanulnak. A hetedik osztálytól második nyelvként Olpéban tanulható a latin vagy a francia nyelv, s a 11. osztályban felvehető még a spanyol nyelv, de lehet tanulni orosz nyelvet is. Az érettségi vizsgára ún. „blokkok”-ból kell választani négy tantárgyat. Ilyen „blokkok”-at képeznek a nyelvek, a matematika, a természet- és a társadalomtudományok.
Az érettségi három írásbeli és egy szóbeli részből áll. A német iskolákban tartományonként eltérő a tanév beosztása, de
mindenhol azonos a 6 hetes nyári szünet, a 2 hetes karácsonyi, és a 2 hetes húsvéti szünet.
Délután dr. Szabóné Kállay Ágota és dr. Patkó Györgyné tanárnők kalauzolásában Eger városával ismerkedhettek a
vendégek. A Szent Bernát Templom, a Bazilika, a Megyeháza után a strand és a Bitskey Aladár uszoda következett. A
városnézést a vár alapos megismerésével zárták. Már sötétedett, amikor a Dobó teret érintve újra az iskolához érkeztek. Itt még az 5. és 6. C osztályosok farsangi mulatságát, a jelmezesek eredményhirdetését tekinthették meg.
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Mindkét nap délelőttjén a német diákok órákon és szünetekben közvetlenül is megismerkedtek tanulóinkkal, beszéltek mindennapjaikról, iskolájukról és városukról. Német órán voltak a 11. A, 11. C és a 12. D osztályokban.
Mucsi Renáta és Kovács Nóra 12.
C osztályos tanuló kérdéseire Linda
Wiesner és Linda Schlim válaszoltak:
– Honnan jöttetek?
– Mind a négyen Olpe közelében fekvő
falvakban lakunk.
– Mondjatok egy pár szót Olpéról!
– Olpe a németországi Nordrhein–
Westfalen tartományban található és
25 ezer lakosa van.
– Mutassátok be röviden az iskolátokat!
– Az iskola neve Szent Ferenc Gimnázium, és szintén katolikus szellemiséget képvisel. Körülbelül 1000
tanulója van.
– Milyen tantárgyakat tanultok?
A találkozás első pillanatai a diákoknál
– Németet, történelmet, politikát,
matematikát,
fizikát,
kémiát,
informatikát, angolt, franciát, ének–zenét, rajzot és testnevelés óránk is van.
– Milyen kulturális és szabadidős lehetőségek vannak Olpéban?
– Sportoláshoz kiválóak a természeti adottságok. A környéken sok erdő van, ahova kirándulhatunk, kerékpártúrákat
szervezhetünk. Ezen kívül színházak, múzeumok is vannak a városban.
– Milyen nevezetességeket láttatok Egerben?
– Voltunk a várban, valamint több templomot is megtekintettünk. Ellátogattunk a Líceum csillagvizsgálójában is, ami
nagyon érdekes volt.
– Milyen hasonlóságok és különbségek vannak Olpe és Eger között?
– Sok hasonlóság van a két város között, mert mindkettő katolikus történelmi város, bár Olpéban nincs ennyi templom
és régi épület.
– Milyen benyomást keltett bennetek a város és az iskola?
– Az iskola itt sokkal szigorúbb, és az oktatási rendszer is más, mint nálunk, Németországban. Ettől függetlenül szívesen visszajönnénk, mert itt az emberek nagyon kedvesek és közvetlenek voltak velünk.
Palatics Edit és Pajó Beáta 12.C osztályos tanulók kérdéseire pedig a tanár urak válaszoltak:
– Hogy tetszik önöknek Eger? Milyen volt az utazás?
– Az utazás jó volt, szerencsésen megérkeztünk. Eger kifejezetten tetszik nekünk. Stracke úr már járt itt, úgyhogy mesélt nekünk a városról, de élőben még szebb, mint amilyennek elképzeltük. Tegnap ismerkedtünk a várossal, felmentünk a várba, ami nagy élmény volt számunkra. Ennek a helynek sajátos atmoszférája van.
– Vannak hasonlóságok Eger és Olpe között?
– Eger nagyobb, mint Olpe. Itt szép fürdők vannak, Olpénak pedig van egy tava. De tulajdonképpen nagy különbségek
vannak a két város között. Ez itt egy más, de nagyon érdekes világ. Mások az emberek, a táj, a kultúra, az építészet.
– Hogy tetszik önöknek ez a gimnázium?
– Nagyon tetszik az iskola, de mindenekelőtt a diákok. Ma a kollégiumot is megnéztük. Eljött velünk négy diáklány, akik
nagyon jól megértik egymást az őket fogadó diákokkal. Jó benyomást keltett bennünk a komolyság és a szorgalom. Itt a
diákok önként kapcsolódnak az órába, jelentkeznek. Németországban ezt már szinte el is felejtettük. Tehát nagyon
pozitívnek találjuk, hogy a diákok ebben az iskolában, vagy talán egész Magyarországon, érdekeltek saját képzésükben.
– Én már többször voltam Németországban, és azt tapasztaltam, hogy a német oktatás valamivel könnyebb, mint Magyarországon.
– Azt el tudom képzelni. El kell gondolkodnunk azon, hogy továbbra is úgy akarunk–e tanítani. Az oktatásnak örömet
kell okoznia, de tartalmaz olyan kötelességeket is, ami nem mindig öröm annak, aki tanulni akar. Reméljük, hogy a
fontos dolgokat is meg tudjuk barátságos módon tanítani. Úgy tapasztaltuk, hogy itt Magyarországon ez megvalósul,
mert nagyon jó a munkamorál és az oktatási módszer.
– Van valami, amit bevezetnének itt a német tanítási módszerekből.
– Valójában nekünk kellene Németországban bevezetni dolgokat Magyarországról. A tanulók készségét, azt, hogy saját
akaratukból még kiegészítő anyagot is tanuljanak a tantárgyaikhoz. Nem teljesen más az oktatás nálunk. Vannak hasonlóságok a tanítási módszerekben, de a diákok jobban érzik, hogy a tanulás esély a jövőjükhöz.
– Mit gondolnak erről a magyar német kapcsolatról?
– Már választottunk időpontokat, amikor a diákjaink ide utazhatnak, és a magyarok jöhetnek hozzánk Olpeba. Örülünk,
hogy van már egy alapunk, és reméljük, hogy idén nyáron elkezdődhet ez a program.
– Milyen az érdeklődés Olpéban Magyarország iránt?
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– Azért jött el a négy lány, hogy a tapasztalataikat otthon elmesélhessék. Reméljük, hogy ez után sok család fog vállalkozni arra, hogy magyar diákokat fogadjon.
A 10. A osztály tanulói német órájukon bemutatták az olpei tanároknak és diákoknak városunk és környékének nevezetességeit, viszonzásul az olpei diákok prospektusokkal, képeslapokkal illusztrálva Olpéról és környékéről meséltek.
Pók Mária tanárnő az egyik kéttannyelvű osztály órájával mutatta be vendégeinknek az iskolában folyó angol nyelvi
képzést.
Február 8–án délelőtt ddr. Zakar Ferenc Polikárp zirci főapát úr érkezett meg iskolánkba, és a találkozott a vendégekkel. A hivatalos megbeszéléseket a sajtókonferencia követte. Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő elmondta: azért
örülünk az együttműködésnek, mert ez lehetőséget nyújt arra, hogy a német szakos tanulóink anyanyelvi környezetben
is megismerkedhetnek a tanult nyelvvel. A diákjaink egy csoportja tíz napot tölthet majd ősszel Olpéban. Családok fogadják majd őket, délelőttönként pedig részt vesznek a tanórákon. A hosszabb kinttartózkodás azért sem jöhet szóba,
mert lemaradnának a magyar tananyagban, s ez hátrányt jelentene az érettséginél. Dr. Franz Josef Schott igazgató úr
pedig elmondta, hogy ők is küldenek majd diákokat Egerbe. Bár nekik nem céljuk a magyar nyelv megtanulása, de
érdekli őket a kultúrtörténeti értékeket őrző város és környéke.
Délután pedig szabadprogram keretében Rák Sándorné tanárnő és Fodor János igazgatóhelyettes úr kíséretével a
Szépasszony-völgyet ismerték meg a vendégek. A búcsúvacsorát a HBH étteremben fogyasztották el.

Előadás az érettségi vizsgáról
2002. február 6–án Juhász József, az Oktatási Minisztérium főtanácsosa egy olyan előadást tartott iskolánkban az érettségi idei és
2005–ben életbe lépő, új jogszabályairól, amelyen a város több iskolájából érkeztek hallgatók,
de jelen lehettek iskolánk tanulói közül is az
igazán érdeklődők.
Az előadás teljes szövegét az érdeklődőknek újságunkhoz mellékeljük

Bemutatkozó kiállítás
2002. február közepe óta az első emeleti folyosón egy új kiállítás látható. Az alkotó így vallott önmagáról:
Polyák Eszter Klementina vagyok, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola 12. D osztályos tanulója. Arra már az óvodában felfigyeltek, hogy míg mások rózsaszínű ruhában pompázó királyleányt firkálgattak, én az
ökrös szekeret vetettem papírra. A romhányi általános iskola alsó tagozatában rajztanárnőm – Anna néni – a népművészeti és kézműves csoportban figyelt fel kézügyességemre. A felső tagozatban ő segítette további fejlődésemet. Tanácsára vettem részt számos pályázaton, ahol sikeresen szerepeltem.
Később 1995–ben első, ’96–ban második helyezést értem el a megyei rajzversenyen, illusztráció kategóriában.
1998–ban a járási művészeti versenyen, melyen építészeti, szobrászati ismereteimet mérték fel, szintén első helyezett
lettem. Szívesen alkotok szénkrétával, festékkel, de a színes technikákkal még csak most ismerkedem. Rajzaim témáit
leginkább a hétköznapi életből merítem. Előre soha nem tervezem meg a konkrét témáimat. Sokszor egy–egy ruhacsipesz, vagy éppen egy sakktábla figurája tesz rám akkora hatást, hogy valóságos rabjává válok, míg le nem rajzolhatom.
S hogyan tovább? Szeretném tanulmányaimat a Képzőművészeti Főiskolán folytatni. Talán ott majd beavatnak a
reklámgrafika rejtelmeibe, ami még szintén közel áll a szívemhez.
Szeretnék mindenkinek az itt kiállított képeim által egy kis darabot átadni magamból.

Nagyböjti lelki napok
2002. március 25–26-án tartottuk iskolánkban a húsvéthez kötődő lelki napokat. A szervezés és a vezetés fáradtságos munkáját ez alkalommal is dr. Nagy Menyhért Mójzes atya végezte el. A négy évfolyamos osztályok tanulóinak a
Szent Bernát Templomban Buda Péter főiskolai tanár tartotta a szentbeszédeket. A foglalkozások között Urbán Péter
úr, a Bazilika karnagya orgonált. A szentbeszédek köré Mójzes atya verseket választott. Így az első napon Némedy
Tamás 9. K osztályos tanuló előadásában elhangozhatott F. Villon „Gyász–irat” című verse, Babits Mihály „Az elbocsátott vad” és Vas István „Az új Tamás” című versét Juhász János 9. D osztályos tanuló mondta el. Kovács Ottóné tanárnő pedig József Attila „Isten” című költeményét szavalta el.
A második napon Pázmándi László 12. C osztályos tanuló Ch. Baudelaire „Előszó a Rossz virágaihoz” és Ady Endre „Hiszek hitetlenül Istenben…” című költeményét szavalta el. Rédey Tamás 11. D osztályos tanuló József Attila „Bukj
fel az árból” című versét, Kovács Ottóné tanárnő Ch. Baudelaire „Fölemelkedés” című versét mondta el. „A keresztfához
megyek…” és „Bűnbánóknak menedéke …” kezdetű éneket mindkét napon a tanulók közösen énekelték el Kovács
Beáta tanárnő irányításával, orgonán pedig Urbán Péter karnagy úr kísérte.
A rekollekció mindkét napját szentmise zárta, amelyet dr. Nagy Menyhért Mójzes atya celebrált.
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Az 5. és 6. osztályoknak ez úttal is az iskolában a „régi fizikai”–nak nevezett előadóban volt a rekollekció, amelyet
Molnár Attila Brunó atya tartott.
Mind a két helyen szentmisével zárultak a foglalkozások. A lelki napokon elhangzottakat az iskola évkönyvében
szándékozzuk megjelentetni.
♣♣♣♣♣♣

VERSENYEREDMÉNYEK 2001/2002. TANÉVBEN
II. rész
Katolikus Iskolák Matematikai Verseny
A 2. fordulóba jutottak iskolánkból Bellér Balázs, Katona Tibor 5. C osztályos és Bátonyi Zsolt 6. C osztályos
tanulók. Bellér Balázs és Katona Tibor pedig az országos döntőbe is bejutottak. Valamennyien Kovács Beáta tanárnő tanítványai.

Sport
2002. január 16-án, a megyei és városi Diákolimpia úszás számaiban iskolánk tanulói közül a következő
tanulók értek el eredményt:
50 m–es női mell
100 m–es férfi mell
200 m–es férfi vegyes

Bozsik Csilla
Jenes Janka
Szilágyi Szandra
Jankó Gergő
Jankó Gergő

5. C oszt.
5. C oszt.
5. C oszt.
5. C oszt.
11. B oszt

Gledura Bianka
Cseh Diána
Jakab Dániel
Gledura Bianka
Cseh Diána
Jakab Dániel
Hegedűs Gábor
Pálfalvi Gábor
Pálfalvi Gábor

6. C oszt.
6. C oszt.
6. C oszt
6. C oszt.
6. C oszt.
6. C oszt
12. K oszt.
10. A oszt
10. A oszt

I. hely
I. hely
Testnevelő tanár: Némedy László

50 m–es női pillangó
50 m–es férfi pillangó
100 m–es női gyors
100 m–es női hát
100 m–es férfi hát
100 m–es férfi gyors
100 m–es férfi mell
100 m–es férfi pillangó
4X50 m–es női gyorsváltó
4X50 m–es férfi gyorsváltó

Jenes Janka, Szilágyi Szandra
Gledura Bianka, Cseh Diána
Szeredi László
Bocsi Gergő
Hegedüs Gábor
Szabolcsi Márton

II. hely
IV. hely
II. hely
I. hely
II. hely
I. hely
I. hely
III. hely
III. hely
Testnevelő tanár: Bóta Marianna
5. C oszt.
6. C oszt.
9. A oszt.
11. A oszt.
12. K oszt. és
10. K oszt.

III. hely

I. hely

Testnevelő tanár: Bóta Marianna és Némedy László
A 2002. január 29–én rendezték meg a középiskolások fedett pályás, városi, összetett, atlétikai versenyét.
Egyéniben Németh Klára 11. A osztályos tanuló az I. helyen végzett. A Németh Klára és Keresztes Anna 11. A
osztályos, Lázár Anett és Honti Vivien 11. K osztályos tanulókból álló csapat pedig a III. helyet szerezte meg.
A felkészítő tanár: Bóta Marianna tanárnő volt.
2002. március 2–án rendezték meg Heves megye téli diákolimpiáját, amelynek lesikló számában az V. korcsoportban Keresztes Anna 11. A osztályos tanuló az I. helyet, Varga Kitti osztályos tanuló pedig a II. helyet szerezte meg.
Debrecenben 2002. március 10–én tartották meg a kézilabda diákolimpia országos elődöntőjét, ahol iskolánk
csapata a III. helyen végzett. A csapat tagjai Kisbellér Tünde 9. A, Berényi Ágnes, Sipos Hajnalka, Kassai Éva 9.
E, Szarvas Zsófia 10. K, Németh Klára 11. A, Nagy Mónika 12. C, Birinyi Petra 12. D, Szilágyi Petra 12. K osztályos tanulók voltak. A csapatot Bóta Mariann tanárnő készítette fel.

OKTV
Német nyelvből Koncsik Anita 12. D osztályos Rák Sándorné tanárnő tanítványaként bejutott a második fordulóba, azaz a középdöntőbe, ahol a 17. helyet szerezte meg.
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Tanulmányi Verseny
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Tanulmányi Versenyén Lakatos Georgina és Szilágyi Petra 12. K osztályos tanulók „Szerelem- és házasságfelfogás Jane Austen regényeiben” című angol nyelvű pályamunkájukkal
bejutottak a második fordulóba. Felkészítő tanáruk: Csákváriné Veréb Valéria tanárnő volt.
Ugyancsak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Tanulmányi Versenyén történelem tantárgyból – "A polgári
átalakulás főbb kérdései a reformkori országgyűléseken" című dolgozatokkal – Magyari László I. kategóriásként,
Kiss Evelin pedig a II. kategóriásként jutott a második fordulóba jutott. Majd a szóbeli forduló után mindketten felvételt nyertek az egyetem bölcsészettudományi karára. Felkészítő tanáruk: Kovács Ottó tanár úr volt.

Tanulmányi Verseny
A Goethe–Intézet és a német Padagogischer Austauschdienst országos német nyelvi pályázatán és tanulmányi versenyén a döntőbe került Nyilas Adrienn 10. B osztályos tanuló. A február 28–án megrendezett döntőben
háromhetes németországi tanulmányutat nyert. Felkészítő tanára: Dr. Patkó Györgyné

Implom József Helyesírási Verseny
A verseny megyei fordulóján gimnáziumi kategóriában Bajnok Anikó 10. K osztályos tanuló Lapinskasné Máté
Erika tanárnő tanítványaként a 6. helyen, a szakközépiskolai kategóriában Sike Ágnes 12. E osztályos tanuló dr.
Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő diákjaként pedig a 8. helyen végzett.

Szavalóverseny
2002. január 5–én Budapesten Sata–Bánfi Ágota 13. K osztályos tanuló a Magyar Piarista Diákszövetség által
Vörösmarty–Pilinszky emlékére rendezett szavalóversenyen a II. helyet szerezte meg. Felkészítő tanára:
Lapinskasné Máté Erika tanárnő.

Irodalmi pályázat
A Megyei Pedagógiai Intézet által meghirdetett és a Borsod–Abaúj–Zemplén megyei Közalapítvány által támogatott "Mi lesz veled emberke?" megyei pályázaton Benyovszki Boglárka 10. E osztályos tanuló pályamunkájával
különdíjat kapott. Felkészítő tanára: Ballagóné Csernyák Éva tanárnő.

Előadóverseny
A Művészetek Háza által 2002. február 11–én megrendezett városi angol nyelvű előadói versenyen Horti Vivien 11. K osztályos tanuló Csákváriné Veréb Valéria tanárnő tanítványaként a II. helyezést érte el. Smid Róbert 9.
K osztályos tanuló Őrsiné Mohl Szilvia tanárnő tanítványaként különdíjban részesült.
A német nyelvű versenyen Pajó Beáta 12 C osztályos tanuló I. helyen végzett. Felkészítő tanára: dr. Szabóné
Kállay Ágota tanárnő volt.

Gárdonyi–verseny
2002. február 8–án az EKF 2. sz. Gyakorló Általános Iskolája és Gimnáziuma által Gárdonyi Géza „Egri csillagok” című regényének megjelenése 100. évfordulója alkalmából rendezett verseny városi fordulóján Szabó Edina,
Vincze Tamás és Pásztor Anna 6. C osztályos tanulók III. helyet szerezte meg és emléklapot kapott. Felkészítő
tanár: Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő

Kazinczy Ferenc Szépkiejtési Verseny
A 2002. február 6–án megrendezett verseny iskolai fordulóján a következő eredmények születtek:
Gimnázium
Sata–Bánfi Ágota 12. K oszt.
szaktanár
Lapinskasné Máté Erika
Ludányi Katalin
10. K oszt.
Lapinskasné Máté Erika
Tóth Éva
9. A oszt.
Kovács Ottóné
Szakközépiskola:
Sike Ágnes
12. E. oszt.
Dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya
Szabó Marianna
11. E oszt.
Köves Eszter

Számítástechnikai verseny
A Budapesten 2002. március 2–án megrendezett Szabóky Adolf Számítástechnikai Versenyen Juszkó Csaba
10. B és Hornyák Péter 9. B osztályos tanulókból álló csapat az I. helyet szerezte meg.

Várostörténeti verseny
2002. március 13–án a Dobó Gimnáziumba rendezték meg a „Ki tud többet Egerről?” várostörténeti versenyt.
Iskolánkat a Mészáros Tamás, Telek Tamás és Urbán Gergely 9. B osztályos tanulókból álló csapat képviselte, és
a III. helyet szerezték meg. A felkészítő tanár Kelemenné Oravecz Julianna tanárnő volt.

––––––––––––
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ÍGY ÍRUNK MI…
A farsangi buli előtt
Katona Tibor – Hoór Dorottya
Nevet minden szív, s dalol,
Az öröm a szív mélyére hatol.
Bea néni mikor jön már?
25 perce késik immár!

Az 5. C zsibong halkan,
Szívünkben már farsang.
Ma délután buli lesz,
De elmarad, ha csend nem lesz.

Most már abba hagyjuk
Mert mindenki nevet rajtunk.
Balázs csendre int minket
Ne tapsoljatok meg minket!

Minden fajta álarc díszeleg,
Ma senki nem lesz beteg.
Mindenki más lesz ma,
Lesz tündér, manó, s banya.

A helyezettek: Sziklay Éva (6. C), mint a Csillagfejű csavarhúzó Kuczera Dalma (5.C), mint a Pillangó és Dorkó Márió
(6.C), mint az Ősember

Az osztály a verset szívesen fogadta,
S művünket tapssal jutalmazta.
Izeg-mozog, mint egy hangyaboly,
Balázsra miért nem hallgatol?

A díjazott kéményseprők (Farkas Péter és Erberling Balázs
6. C), boszorkányok (Jenes Janka és Barta Viktória 5. C), a
nyomozók (Vass Orsolya és Szűcs Alexandra 6 C)

Németországban jártunk
A testvériskolai kapcsolat megvalósulásának első eredménye volt dr. Szabóné Kállay Ágota tanárnő és Göböly
Kinga 12. C osztályos tanuló németországi utazása. Élményeikről számolnak be az alábbiakban.
Iskolánk partnerkapcsolata révén adatot meg számomra az a lehetőség, hogy két hetet töltsek Németországban. 2002. március 3–án vasárnap reggel hat
órakor indultam a tanárnővel erre az utazásra. Éjszaka
tíz órakor érkeztem meg Siegenbe, ahol Linda Wiesner
várt az állomáson. Ő az a lány, aki három napot töltött
Egerben az olpei iskolából, s nálunk volt elszállásolva.
Hosszú utazásom után már csak arra volt erőm aznap
este, hogy megkérdezzem, hol aludhatok. Egy kicsit
meg is voltam ijedve, hogyan fogjuk megérteni egymást, ki tudom-e fejezni magam kellőképpen, és nekik
lesz–e elég türelmük arra, hogyha esetleg rögtön nem
értenék meg valamit, még egyszer elmondják.
Másnap azonban teljesen másképp láttam a helyzetemet. Úgy gondoltam, hogy ki kell használnom ezt a
lehetőséget, és minél többet kell beszélnem németül.
Ha hiszitek, ha nem, ez sikerült! Sikerült megértenünk
egymást, és ők is partnerek voltak ebben. Mindent
megtettek azért, hogy jól érezzem magam. Türelmesen
válaszoltak a kérdéseimre, mindent érthetően elmagya-

ráztak, és én is úgy éreztem, minden nap egyre jobban
megy a beszéd.
Másnap reggel, tehát hétfőn én is mentem Lindával
iskolába. Nagyon kedvesek voltak a szüleik, mert amikor csak tehették, mindig autóval vittek a gimnáziumba.
A tanítási órákon nekem is részt kellett vennem, amitől
először egy kicsit féltem, ugyanis volt biológia, fizika,
kémia, német, történelem, hittan politika és egyéb
nyelvi órák, mint francia és angol, amin egyéként nem
értettem semmit, mert a német mellett olaszul tanulok.
A fizika és a kémia nem tartoznak a kedvenc tantárgyaim közé, de meglepődéssel vettem észre, hogy kapizsgálom azt, amit a tanár mond, mert én már ezt egyszer
tanultam. Egy 10. évfolyamos osztályban jártam. Így ha
eddig nem is szerettem iskolába járni, még is azt mondhatom, hogy minden nap jókedvvel mentem.
Iskolai idő után, illetve esténként mindig gondoskodtak arról, hogy ne unatkozzak, mert vagy elutaztunk
Seigenbe, és ott néztünk szét, vagy egyszerűen otthon
maradtunk, beszélgettünk vagy megnéztük a környéket, mint például : a „Bigessee–t”, ami egy gyönyörű
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erdővel körülvett tó, ahol órákig sétálgattunk. Ez a tó
olyan nagy, hogy nem tudtuk körülsétálni, autóval viszont körülutaztuk.
Természetesen a német fiatalok is szeretnek szórakozni, discoba járni, és így volt lehetőségem egy kicsit
a német „éjszakai életbe” is belepillantanom. Természetesen csak módjával. Így a sűrű programok között
estenként soha nem volt bajom az elalvással.
Számomra ez a hét nagyon gyorsan eltelt, és jött a
hétvége, amikor életem egyik legszebb élményében
volt részem. Mindig is látni akartam a kölni Dómot, de
soha nem volt rá alkalmam. Lehetővé tették, hogy egy
egész napot Kölnben töltsek, és többek között megnézzem a Dómot is. Bár az idő nem kedvezett nekünk,
mégis nagyon élveztem ezt a napot. Eljött a vasárnap
és az idő, amikor egy másik családhoz kellett költöznöm.
A következő héten Júlia Mülleréknél laktam
Dahlban, egy szintén Olpétól nem messze fekvő kis
faluban. Júliát már korábban az iskolában megismertem, mert Linda osztálytársa volt. Sajnos, Júlia azon a
héten megbetegedett, így egyedül kellett iskolába
mennem, és hazajönnöm. Júliának egész héten magas
láza volt, így az anyukája gondoskodott arról, hogy
még véletlenül se unatkozzak. Egyik este moziban
voltunk, péntekre pedig már Júlia is meggyógyult, így
az utolsó este együtt tudtunk menni szórakozni. Ez
nem tartott sokáig mert én másnap kora hajnalban
indultam vissza Magyarországra.
Úgy érezem, a végére elég jól ki tudtam fejezni magam, és megértettem őket. Nagyon hálás vagyok az
iskolának, de különösen dr. Szabóné Kállay Ágota
tanárnőnek és a szüleimnek, hogy lehetővé tették
számomra ezt az utazást. S csak egyet tudok mondani
a végére, hogy felejthetetlen élmény marad számomra
ez a két hét, és bárkinek ha van módja és lehetősége
Németországba utazni, ne hagyja ki!!!
Göböly Kinga 12. C oszt.
Az olpei St. Franziskus–Gymnasium és iskolánk között még csak kibontakozóban van a kapcsolat, de az
olpei gimnázium igazgatójának, két tanárának és négy
diákjának februári egri látogatása során már egy kéthetes tanulmányútra kapott meghívást iskolánk egy tanára. Az igazgatóságtól én kaptam ezt a megtisztelő lehetőséget, s ezért mind az Igazgatóságnak, mind kollégáimnak köszönetet mondok, akik a két hét alatt helyettesítettek. A tanulmányútra március 3. és 16. között került sor.
Az első héten Arnold Stracke úr családjának rendkívüli vendégszeretetét élveztem. Az olpei gimnázium
számos tanára tette lehetővé, hogy óráikon hospitálva
behatóbban ismerkedhessek meg tanítási módszereikkel, s ezen keresztül a német iskolarendszerrel. Főleg
német– (mint anyanyelv), történelem– és angolórákat
látogattam. A legemlékezetesebb az egyik ötödikes
németóra volt. A tanulók egy kb. 250 oldalas könyv
elolvasása, majd az újságok felépítésének, szerkezetének megismerése után órán és otthon (házi feladat-
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ként) csoportos munkában a könyvhöz kapcsolódó
újságot készítettek.
Nagyon érdekes volt a németországi iskolákban folyó értékelés megismerése is. A nálunk megszokott
szóbeli feleltetés ott ismeretlen, viszont a tanár értékeli
az órai munkát, amit azonban a tanulókkal nem közöl.
Így a német diák rá van "kényszerítve" arra, hogy az
órán aktívan vegyen részt, folyamatosan jelentkezzen,
még a 13. osztályban is. A dolgozatokat a tanár előre
bejelenti, így a diákok jórészt csak a dolgozatok előtt
tanulnak intenzíven. A dolgozat jegyeit a tanár nem
közli nyilvánosan, minden tanuló csak a saját jegyét és
az osztályátlagot tudja. Már 10. osztályban angolból,
mint idegen nyelvből igen mélyreható irodalmi elemzést
írnak (tudnak írni) a tanulók, ami nyelvi kompetenciájukat mutatja.
A program második részében két szakmai konferencián vettem részt. Vasárnaptól szerda délutánig a
Bonn közelében található Bad Honnefben a keletközép-európai némettanárok számára szervezett szemináriumot a (szabad fordításban és össze--foglalóan)
Katolikus Iskolák Munkaközössége. Litvániából, Szlovákiából, Romániából, Boszniából és Horvátországból
2–2, Csehországból 3 és Magyar-országról 5 katolikus
iskola tanára ismerkedhetett a német irodalom tanításának németországi módszereivel, a főbb súlypontokkal a bonni Collegium Josephinum Gimnázium tanárai
segítségével, Manfred Siegburg úr vezetésével.
Záró előadásként "Európai dimenzió az iskolában"
címmel tartott előadást dr. Wilhelm Wittenbruch
münsteri professzor, s ez már átvezetett a késő délután
kezdődő második szakmai továbbképzés tematikájához: „Petersbergtől Petersbergig – A német külpolitika
a 2. világháború után – Az 1949. évi Petersbergi Szerződéstől a 2001. évi Afganisztán–Konferenciáig". Ezen
a szemináriumon már több német iskola tanára is részt
vett, a továbbképzésen túlmenően azzal a céllal is,
hogy Kelet-Közép-Európa felé nyissanak, hogy felvegyék a kapcsolatot a régió katolikus iskoláival. A németországi tanárokat is meglepte, milyen neves előadókat kért fel a Konrad Adenauer Alapítvány, ez utóbbi előadássorozatot ugyanis a német Püspöki Konferencia és az említett alapítvány együttesen szervezte.
A tanulmányút összegzéseként két dolgot emelek ki.
1. Minden némettanár számára nagyon hasznos,
ha két hétig szinte kizárólag német nyelven kommunikálhat, a nyelvtudás így még magasabb szintre jut, s ez
a tanításban csak gyümölcsöző lehet.
2. Egy másik struktúra megismerése szintén ösztönzően hat a tanításra, a módszerekre, jobban inspirál
új dolgok kipróbálására.
Remélem, jövőre lehetősége lesz kollégáimnak arra,
hogy ilyen programon részt vegyenek, s bízom abban,
hogy az olpei gimnáziummal kialakuló kapcsolat minden némettanárnak és sok németül tanulók diákunk
számára lehetővé teszi a nyelv gyakorlását anyanyelvi
környezetbe.
Dr. Szabóné Kállay Ágota német nyelvtanár

––––––––––––––
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Az Idősek Otthonában
Édesanyám az Idősek Otthonában dolgozik, és mesélt nekem munkájáról, tapasztalatairól. Ezért megkértem néhány barátnőmet, hogy segítsenek nekem egy
műsort készíteni anyák napjára. Mindnyájan örömmel
vállalták ezt a feladatot. A fellépést lelkes előkészületek
előzték meg.
2001. május 3–án vidáman és izgatottan indultunk a
Petőfi téren lévő Idősek Otthonába, hogy szeretetünket
elvigyük az ott lakóknak. Fáradozásunkat siker koronázta.
Az idős emberek szemében a meghatottság és az
öröm könnycseppjei csillogtak, de arcukon kedves
mosoly látszott. Bíztattak minket, pedig mi csak egy
kicsit adtunk, ők azt hálájukkal: tekintetükkel ezerszeresen adták vissza. Nagy sikerünk volt. Mindez meggyőzött minket arról, hogy legközelebb is el kell men-

nünk az Idősek Otthonába, megköszönni nekik azt a
szeretetet, amit ők adtak nekünk.
2001. december 19-én újra látogatást tettünk az
otthonban. Ezúttal egy kis betlehemes játékot adtak elő
a felsőtárkányi hittanos gyerekek, mi pedig karácsonyi
énekekkel és versekkel örvendeztettük meg az otthon
lakóit. Ismét nagy sikert értünk el, mert újra felhőtlenül
boldogok és felszabadultak voltak azok a szeretetreméltó idős emberek. Ezek után úgy döntöttünk, hogy
amikor csak tehetjük, újra meglátogatjuk az egri Idősek
Otthonát.
A műsorban részt vettek Holló Attila 6. C, Holló Veronika,
Bíró Ilona, Antal Anett, Bakai Ágnes, Keresztes Anna 11.
A, Pajó Beáta 12. C és Király Györgyi 12. K osztályos
. Bíró Ilona
tanulók

A Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthonának igazgatója – dr. Rindelhann Györgyné – levélben köszönte
meg iskolánk tanulóinak a kedvességét, szeretetét és azt az ünnepi műsort, amelyet az otthon lakóinak adtak.

Húsvét
„Hogy mi a húsvét, azt itt a földön, a szenteket kivéve, egyedül az önmagára ébredt meghasonlottság, egyedül
a bűnbánó és Isten békéjére szomjas szív sejtheti meg." Az embernek meleg csend kell, és hideg tumultust adnak
neki "– írta Simone Weil. Nos pontosan ez a „meleg csend": Isten dicsőségének, föltámadásának, eljövetelének és
minden egyes látogatásának elvéthetetlen ismertető jegye. Pontos ellentéte annak a „hideg tumultusnak", amit az
ember oly gyakran kap, s amit maga is oly esztelen módon hajszol.
Hogy ki részesül a húsvét „meleg csendjéből", személy szerint lehetetlen megnevezni. Egy bizonyos: senki
sincs kizárva belőle. De sokszor – s talán legtöbbször – épp azok nyerik el, akik látszatra a legelhagyatottabbak, a
legkevésbé érdemesek rá. Ez a „melegítő csönd" nem ismer konvenciókat, irgalmával áthág minden, mégoly véglegesnek tűnő határt. Ő a végső virradat előszele. Ott fújdogál, ahol akar. Az ember csak megtapasztalhatja érintését, de útjait ki nem fürkészheti. A végtelen Isten és a véges ember drámájában ez a kifürkészhetetlenség Isten
szeretetének örök előjoga. Megértenünk lehetetlen, de bármelyikünk megbizonyosodhat róla, s ez a bizonyosság
nemcsak a világ szeszélyeit és esetlegességeit, de bensőséges erejével még törvényeinek bizonyosságát is véghetetlenül fölülmúlja."

/Pilinszky János: Szög és olaj /

A csend
…
Minden Egész eltörött, / Minden láng csak részekben lobban, / Minden szerelem darabokban,/ Minden
Egész eltörött… / Ady Endre: Kocsi-út az éjszakába /
Napjaink lármájában sokan igénylik, hogy a hangos
nyüzsgésből kivonuljanak, és a nyugalomban önmagukra találjanak. A harmóniát keresik test és lélek között. Ennek a harmóniának az újraélésében segíthet
nekünk a csend és a böjt.
A csend és a böjt önnevelésünk eszköze.
Már a görög ember is nagyon jól tudta, hogy először
saját magunkat kell megismerni, hiszen a jósdában is
olvashatjuk: ismerd meg önmagadat!
Ha pontosan megfigyeljük beszédünket, úgy látjuk,
az nagyrészt másokról szól. Állandóan másokra vetítjük
ki magunkat. Hiszen a többiek olyan érdekesek! Folyvást új témát nyújtanak. Akaratlanul is magunkról szólunk, miközben másokról beszélünk. A másokról szóló
beszédben én vagyok – persze nem tudatosan – magamról és problémáimról beszélek. Így nem vezet nagyobb önismerethez, ellenkezőleg, az őszinte
megfigyelés elhárításához. A beszéd állandóan
kizökkent a belső éberségből. Nem árt néha tudatosan

belső éberségből. Nem árt néha tudatosan csendben
maradni.
Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell. Ez a
hallgatás nem kínos, nem nyomasztó, hanem termékeny, belső figyelmet fokozó hallgatás.
A böjt felhívja a figyelmünket a lélek fontosságára is.
Mai világukban nagyon sok dolog arra irányul, hogy a
test kívánságait szolgálja, elterelje figyelmünket a lélek
igényeiről. Az ember test és lélek harmonikus egysége
kell legyen. A böjtben nem a tilalom a fontos, nem a
tiltáson van a hangsúly. A böjt arra vonatkozik, hogy
lemondok arról, ami fontos nekem, és a lelkem ápolásával foglalkozom.
A modern embernek nehéz egyedül lennie. Rosszul
érzi magát, ha nincs körülötte zsibongás. Az egyedüllét
gondolkodásra, önértékelésre késztetné, de jobban
szeret másokat értékelni. Ha netán egyszer mégis a
csendes szobában saját magával kell maradnia, bekapcsolja a rádiót vagy a TV-t. Menekül önmagától,
elveti a belső csend termékeny lehetőségeinek kihaszVarga B. János nevelési ig. helyettes
nálását.
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VIRÁGCSOKROK A ZIRCI TEMETŐBEN
Kilián István diáktársunk az iskolánk államosítása
után 1949-ben mint ciszterci oblátus Zircen folytatta a
középiskolai tanulmányait a hittudományi előkészítő
iskolában. Az egri és zirci tanáraira visszaemlékező
írását két folytatásban közöljük.

A

temető mindannyiunkat megdöbbent. Tudjuk,
hogy elődeink, családtagjaink már ott pihennek,
hogy tanáraink, barátaink, kedveseink ott találtak
nyugalmat, s azt is kénytelenek vagyunk tudomásul venni, hogy mi is odatartunk. Afelé menetelünk. Ki lassabban, ki gyorsabban fut az utolsó cél felé. Egyesek félnek
a temetőtől, én mégis szeretem azt a puha, virágos csendet. Nincs az országnak egyetlenegy temetője, amely
annyira vonzana, mint a zirci. Nem a sírok, nem a kripták, nem a betonból készült keresztek visznek oda, hanem
az emlékek hatalmas virágcsokra, amely dacolva kínnal,
félelemmel, idővel, dermesztő faggyal, tűző forrósággal
él és mindig szépül egyre jobban, soha el nem múlóan.
Soha nem veszti színét, soha el nem hervad, soha el nem
lankad.
Ebben a csokorban jó néhány szál virág ékeskedik.
Megannyi szép emlék valamennyi. Tíz fehér fekete reverendás pap, akik tanítottak, akik barátaim voltak, akik
ezernyi jót tettek velem, akik kollégáim lettek. Emlékük
máig frissen él bennem. A zirci temetőben pihennek, ott
alusszák nem örök, ideig tartó álmukat, hogy hitük szerint
elnyerjék a boldog örökkévalóságot.
1950-ben a szerzetesrendeket az állam feloszlatta. Sok
fiatal és érett férfi, sok szinte már tehetetlen aggastyán arra
kényszerült, hogy legalább ideig-óráig kegyelemkenyéren
éljen. A fiatalabbakat hívta a világ ezernyi bajával, a számukra szokatlan, többnyire fizikai munkával, vagy a szerencsésebbeket az egyházi szolgálat félelmekkel és tilalmakkal,
megsejtett üldöztetéssel. Szétrebbentek, és azt hitték, hogy a
diaszpórában soha nem találják meg egymást. S eljött az a
pillanat, amikor a zirci templomban újra és újra elhangozhatott a Salve Regina. Újra találkoztak tehát, újra együtt zsolozsmázhatnak, újra összejöhetnek kettőnél, háromnál is
többen, hogy Jézus is velük legyen.
1. Az első emlék a zirci temetőben pihenők közül
Küzdi Aurél sírjánál villant fel. Őt a megbízott
prézesapát. ’Sigmond Lóránt a porvai plébániára helyezte
Alpár Lucián mellé, hogy utolsó heteit ott élje, onnan
távozzon az ismeretlen messzeségbe. Aprócska szobájában egy hatalmas ágy, egy éjjeli szekrény és egy szék fért
el. A falon talán egyetlen kereszt. Aurél atyát ebben a
szobában, s ebben a hatalmas ágyban ismertem meg.
Csendes volt, nem szólt, csak a szinte mindig gomolygó
cigarettafüst fátyolán át vetett néhány pillantást ránk,
fiatalokra. Éjjeli szekrényén breviáriuma és rózsafűzére
pihent. Az előbbit már nem tudta olvasni, az utóbbit
gyakran láttam kezében, abban a töredezett, száraz, átlátszóvá zsugorodott kezében. Jobb mutató és hüvelykujjával fogott egy-egy szemet s araszolgatott lassan tovább, s
motyogta az Üdvözlégy Máriát. S aztán egyszer elernyedt
ez a kéz, kicsúszott belőle a szentolvasó, szeme egy villa-

nás után elfátyolosodott, szíve egy dobbanás után, tüdeje
egy sóhajtás után megszűnt élni. Temetésén már nem
voltam ott, csak a halott elszállítására emlékezem. Egy
szekéren megágyaztak neki, betették a dunna alá, a párnatornyok közé, s bevitték szekéren éjnek évadján a zirci
apátság megmaradt épületrészébe, a plébániára, s csak ott
jelentették be, hogy az öreg pap meghalt. Az egri gimnázium egykori tanára így költözött el Porváról Zircre, a
temetőbe.
2. Horváth Konstantin egyháztörténetet tanított nekünk. Rendkívül élénk észjárású, idősödő férfi volt a zirci
ház perjele. Egy alkalommal mindössze hat fiatalt számláló osztályunk minden tagja kopaszra nyíratta a haját. A
sok világító koponya egyszeribe feltűnt neki, s így látott
el ő engem két eposzi jelzővel is, amikor holdvilágképű
kis Kiliánnak hívott. Előadásai, órái rendkívül izgalmasak
voltak, soha sem sértett volna meg bennünket. Tudásunkat is, tudatlanságunkat is csak hallgatta, az utóbbit rendszeresen
szemrehányás
nélkül
kijavította.
A
kompletóriumokon az utolsó könyörgést mindig ő mondta, s ennek a kissé éneklő, kissé hadaró férfihangnak
valami különleges varázsa volt. Egy prédikációjára máig
emlékszem: történészként párhuzamba állította a II. József alatti szerzetesrendek feloszlatását a kommunizmus
jogszerűtlen internálásával, majd a működési engedély
megvonásával.
A kalapos király idején sem volt, s most sincs szabadság, – mondta. II. József akkor már százhatvan éve halott
volt, Rákosi Mátyás, a zsarnokság élharcosa még nem.
Ma azonban már az ő hamvai is porlanak, a szerzetesrendek pedig élnek, és láthatóan, ha nem is látványosan
gyarapszanak. A diaszpórában Konstantin atya Veszprémbe került, úgy tudom, levéltárban dolgozott, talán
ennek a ténynek és személy szerint is neki köszönhető,
hogy a rend levéltára évtizedek óta példás rendben várja
kutatókat. Húsz évig élt a diaszpórában, s halála után ide
temették a ciszterci rend tagjai közé. Furcsa, az élők nem
lehettek szerzetesek, a halottak igen.
3. A következő ismerős sír Rónay Detréé. Németet és
valami utolérhetetlen emberséget tanított nekem, nekünk.
Zirci egy tanévem minden gyötrelmét, a lassan kamaszkoron is túljutó fiatal minden ügyes-bajos gondját, hibáját, bűnét az ő térdeplőjén vetettem le lelkemről. Különös,
ha egy kamasz bajai meghallgatójának tanárát választja
ki. Ő hallgatta és soha nem fogyott el türelme. Ideje mindig volt rám és ránk. Enyhén raccsoló beszéde és hanghordozása soha nem mutatott semmi türelmetlenséget,
idegességet. Pedig akkor a feloszlatás előtti utolsó esztendőben lett volna miért izgulnia Detre atyának. A diaszpóra után volt kántor, majd mint többi rendtársa, ő is
börtönbe került. Egészségi állapota ott, a vallató szobában, a magány börtönében romolhatott meg. Utoljára
1950 júniusában találkoztam vele. Emlékét máig hordozom és el nem engedem. Isten áldja meg őt is ott, ahol
végre hazaért, abban a különleges, gregoriánénekkel teli
mennyei szerzetesházban.
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4. Történelem tanárunk Alpár Lucián volt. Fogolyként járta meg a II. világháborúban, a Szovjetunióban a
poklok-poklát. A Krím–félszigeten szőlőben dolgozott, s
máig emlékszem: egy gondatlan pillanatában élménybeszámolót tartott:
– Ott, azon a tájon mindenki lop. A brigádtagok legfeljebb egy csajkányit, a merészebbek már egy vödörnyit,
a brigádfőnök egy hordónyit, az egészen nagy főnök már
vagontételben szállítatta haza a gazdaság szőlejét, hogy
magának készítsen bort belőle. Ott tudták, hogy pap, s
amikor olyan helyen volt fogoly, ahol nem készíthette el
a miséhez szükséges mustot, amely néhány nap múlva
borrá nemesedett, akkor ott ezen a szőlőtlen tájon
valamelyik jóindulatú őr bor helyett a szentmiséhez
pálinkát ajánlott fel neki. Vele 1950 júniusában éltem egy
faluban, Porván. Az ő plébániáján étkeztem. A konyhai
tennivalókat két nővér látta el, s tőle tanultam a katolikus
egyház történetét.
A papi és a tanári hívatás megtestesült példája volt.
Megértés, szeretet sugárzott minden szavából. Arról beszélt szemének minden pillantása. 1959-ben Egerben
ministráltam neki. Éppen akkor készültünk menyasszonyommal az esküvőre. Nászútra Sopronba akartunk utazni, a magyar belügy azonban nem adta meg a belépési
engedélyt a határsávba. Gondolták, hogy ketten, meggondolatlan fiatalok majd az aknazáron át, a senki földje
naponta gereblyélt aprókavicsán át szökünk meg Ausztriába. Az engedély nélkül utazókat és mindenkit már Pesttől igazoltatva, Győrben leszállítottak, s meg is rágalmazták szökési kísérlettel. Reménytelen volt akkor Sopronba
határsáv engedélyt kapni. Így az esküvő előtt egy nappal
megtudtuk, hogy kérésünket elutasították, s Lucián atya
készséggel segített nekünk. Zircen szerzett egy olcsó és
nagyon jó magánszállást. Innen pedig néhány napra Pannonhalmára utaztunk, s a kollégium valamelyik szobájában aludtunk.
Lucián atya néhány hónapig enni és egy egész életre
szóló példát adott. Egyházmegyés pap lett, börtönben
nem ült, vallatószéken azonban bizonyára nagyon sokszor. Ő is utánozhatatlan gyorsasággal távozott nagyon
fiatalon a rend tagjai sorából a láthatatlan másik világ
örök ciszterciumába.
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s a reggel hat órától háromnegyed nyolcig tartó szolgálataimért reggelit kaptam, a kölcsönkönyvtárból térítés
nélkül kölcsön-tankönyveket, és tandíjat sem kellet fizetnem. A sekrestyében, a cserkészotthonban és a rendházban sürögtem-forogtam. Vajk Atanáz is nagyon jól tudta,
hogy édesapámat bélistázták, és ezért nagyon kevés pénzt
adott haza. Édesanyám meg a háztartásban dolgozott,
tehát önálló keresete nem volt. Így a táborokba én rendszerint teljesen ingyen mehettem el.
Egerben az volt a szokás, hogy egy vagy két éjszaka,
odalopakodó cserkésztársaink riadóztatták a táborlakókat.
Kihúzták egyik-másik sátor cövekét, ha ezt az éjszakai
őrök nem vették észre. Ilyenkor a táborparancsnok gyorsan költötte a tábor lakóit, s a sötét erdőben üldözőbe
kellett venni a betolakodókat. Csodálatosan jó játék volt.
Egy alkalommal az egyik támadót sikerült társaimnak
elfogniuk, és éjnek évadján kikötötték a zászlórúdhoz
olyan erősen, hogy elfogott cserkésztársunk nem tudott
onnan kiszabadulni. Atanáz betakarta a fiút, de hagyta is
játszani cserkészeit, majd miután kihallgattuk a lekötözöttet, kötelékeitől feloldottuk, helyet készítettünk neki valamelyik sátorban, ennivalóval is megkínáltuk, ezután
pedig elaludtunk lelkünkben a siker örömével. Másnap
töviről hegyire megtárgyaltuk az éjszaka történteket. Vajk
Atanáz hallgatott, és jó pedagógusként élvezettel hallgatta
örömünk okát. Amikor családommal Miskolcra kerültem,
akkor ő diósgyőri káplán volt. Nagyon sokszor találkoztunk. Élvezettel nézegettük egyetlen szenvedélyének,
bélyegeinek albumát. Gyönyörű témákat, festőien szép
sorozatokat válogatott össze a világ minden tájáról gyűjtött bélyegeiből. Nagyon nagyon sok személyes problémánkhoz adott mindig jó tanácsot. A fiatalok vonzódtak
hozzá akkor is, amikor ezt az állami hatóságok mindenképpen kárhoztatták. Egyértelmű, ő a fekete reverendában is jó pedagógus maradt, azonkívül, hogy nagyon jó
lelkipásztor is volt. Halála előtt nem sokkal legalább
másfél, két évig rendszeresen látogattuk Jászberényben.
Principálisa ugyanis Diósgyőrből jobbnak látta elhelyeztetni. Féltette magát, féltette egyházközségét, talán magát
Atanáz atyát is. A Jászság fővárosába, Jászberényben a
volt ferences templomban szolgált. Akkor már egyre
feledékenyebb lett, hallása nagyon megromlott, irántunk
érzett szeretete azonban még egyre jobban gyarapodott.
5. A sírok sorában cserkészparancsnokomé, Vajk
Miskolcról Diósgyőrbe villamossal utaztunk hozzá, PestAtanázé következik. Nem tudom már, hány cserkésztáről Jászberénybe vonattal. 1989-ben az egri jezsuita,
borban töltöttük együtt heteinket, én a legegyszerűbb
ciszterci gimnázium alapításának háromszázadik évfordutáborozó voltam. Vajk Atanáz pedagógiai érzéke szinte
lóján még találkoztunk. Akkor ő is, ciszterci tanáraink
utolérhetetlen volt. Nem tudom, hányszor kopogtattam
közül mások is fehér fekete reverendában jelentek meg,
szobájába, mert sokszor megfordultam nála. Egyáltalán,
már csak azok, akik merték megőrizni a negyven év alatt
nekem második otthonom a cserkészotthon volt. Ott fúrrendi ruhájukat, vagy akik nagy gyorsan csináltatni vagy
tunk, faragtunk, bábszínpadot készítettünk, bábjátékokat
beszerezni tudtak egy újat vagy használtat. Temetésén
adtunk elő, táborokra készültünk, olvastunk, Mikulás
1991-ben megjelent ciszterci pappá lett tanítványa
esteket tartottunk, meg csináltunk mindent, amit általában
Purszky Bernát, egykori diáktársam is. Hogy volt-e ott
csinálni szeret egy diák. A hírek szerint nem voltam elvimásik tanítványa is nem tudom. De hogy életében minselhetetlenül rossz. Kora hajnalban jártam be ministrálni,
denki szerette, tanúsíthatom.
Folytatás a következő számunkban
Kilián István
––––––––––––––––––––
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AMIT MI NEM TETTÜNK
A középiskolában amelyben nyugdíjasként heti hat
órám van, tavalyig működött egy kitűnő matematikatanár,
ötven év körüli hölgy volt. Igen lelkiismeretes pedagógus, kedves és jólelkű kolléga. Egy kis kellemetlen tényező zavarta a munkáját: kissé nagyot hallott. Ezzel a
bajával a diákok egy része csúnyán visszaélt. Nem tudta
nyugodtan végezni a munkáját. Végül nem bírta tovább,
elhagyta az iskolát. Nem haraggal ment, sírva búcsúzott a
záróértekezleten. Mivel hívő ember volt, katolikus iskolában keresett és talált állást. Reméljük ott emberségesebb tanulókkal van dolga.

Minket is tanított hallászavarral küszködő tanár. három évig latinra, majd négy évig magyarra – vagyis nyelvi tárgyakra, amelyekhez fül kell. Baghy Osvát tanár
úrról van szó. Tudtunk nagyothallásáról, osztályfőnökünk, Guidó atya felhívta rá a figyelmünket, sőt, teljes
őszinteséggel hozzátette: az ilyen ember gyanakvó. Kétségtelen, hogy emiatt nemcsak neki, nekünk is voltak
kellemetlenségeink. De sohasem éltünk vissza vele. Pedig
mi is kamaszodtunk, nem voltunk angyalok. Ám a mi
iskolánk szót tudott érteni velünk: fegyelemre és emberségre szoktatott, vagyis nevelt bennünket.
Dr. Bán Ervin

______________________

hírek...hírek...hírek...
•
SZÉCHENYI-DÍJJAL TÜNTETTÉK KI BESZNYÁK ISTVÁN egyetemi tanárt, a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagját, 1950-ben végzett diáktársunkat. A legrangosabb kitűntetést a hazai modern
daganatsebészet fejlesztésében végzett úttörő jelentőségű munkásságáért, a magyar sebészeti onkológia megalapításáért
és nemzetközileg is elismert műveléséért kapta. Mi is szeretettel gratulálunk, és köszönjük a hozzáforduló diáktársainak
nyújtott önzetlen segítségét.
•

HERVAY FERENC LEVENTE atya több hazai és nemzetközi munkájáért Fraknói Vilmos-díjat kapott a múlt év novemberében, melyet a kulturális miniszter Rockenbauer Zoltán adott át.
A néhai történetíróról, egyháztörténészről elnevezett emlékérmet minden évben Fraknói Vilmos halálának évfordulóján adja át a kulturális miniszter. Az elismerést két magyar és egy magyar nemzetiségű, de nem magyar állampolgár
kaphatja meg. A díj azoknak adományozható, akik kiemelkedőt alkottak a teológia, a filozófia vagy az egyháztörténelem területén. A díjat 2001-ben adományozták másodszor.
A kitüntetésről szóló híreket mi egri öregdiákok is örömmel hallottuk. Levente atya 1948-ig iskolánkban a Szent
Bernát gimnáziumban volt történelem-földrajz szakos tanár. Mindnyájunk nevében szeretettel gratulálunk az állami
elismeréshez és további jó munkát kívánunk!
•
KERESZTES ATTILA olimpiai bajnok diáktársunkat láthattuk január végén az egyik kereskedelmi tv
délutáni műsorában, és innen értesülhettünk, hogy 46 év után haza tért. 1956-os Melbourne-i olimpián az aranyérmes
kardcsapatnak volt a tagja. A versenyek után nem jött vissza, végül is USÁ-ban telepedett le. Attila 1938–46 között volt
a Szent Bernát gimnázium tanulója, 1946-ban érettségizett. A korabeli értesítőkben már IV. osztályos korától kezdve
olvashatjuk nevét a Werner Adolf Sportkör vívásról szóló beszámolóiban, sőt az 1944-ben kerületi kosárlabda bajnokságot nyert csapat tagjai között is szerepel.
Szeretettel köszöntjük hazatért olimpiai aranyérmes diáktársunkat, jó egészséget kívánva itthoni életében. Sajnos eddig
címét nem tudtuk felkutatni, de reméljük hamarosan olvashatja sorainkat.
•

HAGYÓ-KOVÁCS A. GYULÁ-ról utcát neveztek el szülőfalujában Ózd-Sajóvárkonyban, ahol 1888ban született. H. Kovács András középiskolai tanulmányait – a II–VIII. osztályokat – iskolánkban, az egri ciszterci
főgimnáziumban végezte és itt érettségizett 1908-ban jeles eredménnyel. Ez évben lépett a Rendbe, teológiai és matematika–fizikatanári tanulmányai után 1913-ban pappá szentelték, majd a magyaróvári Gazdasági Akadémián mezőgazdász oklevelet szerzett. 1917-ben a Rend birtokára, Előszállásra került, melyet 1924-től irányított és az ország egyik
legmodernebb mezőgazdasági nagyüzemévé fejlesztett, és amelynek szociális és egészségügyi intézményeit is példamutatóan kiépítette. 1940-ben Teleki Pál a földművelési tárcát ajánlotta fel neki, melyet nem fogadott el. 1952-ben a Grősz
és társai koncepciós perben 13 évre ítélték. 1960-ban Pannonhalmán halt meg.
–––––––––––––––––––
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Szelényi János
1927 – 2001
2001. december 9-én Egerben elhunyt Szelényi János
1946-ban érettségizett diáktársunk. Hihetetlen türelemmel
viselt hosszú szenvedés után hagyott el minket. Egyik alapítója volt az újjászerveződő Ciszterci Diákszövetségünknek,
lelkesen vállalva minden munkát még nehéz betegsége idején is.
Szelényi János Egerben született. Édesapja is a egri ciszterci gimnáziumban érettségizett, és aktív tagja volt az 1945
előtti Diákszövetségünknek. 1938-ban kezdte középiskolai
tanulmányait az egri Szent Bernát Gimnáziumban. Diáktársai
között hamarosan kitűnt zenei tehetségével, zongorázott,
orgonált. A háború utáni években a ciszterci templomunk
kántoraként működött. 1946-ban érettségizett, s ez évben
iratkozott be a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem
orvosi karára. Az akkori politikai körülmények azonban nem
tették lehetővé tanulmányai befejezését. Egerbe hazatérve
mint tisztviselő dolgozott. Itt családot alapított, két gyermeke
született. A kilencvenes évek végén súlyos betegsége az
otthonába kényszeríttette, de innen is szervezte osztályuk
találkozóit, végezte diákszövetségünk gazdasági munkáját.
Osztálytársai, diáktársai nagy szeretettel vették körül.
Nagy részvét mellett temették az egri Kisasszzony temetőben. A temetési szertartást osztálytársa dr. Kovács Endre
püspök végezte. Diáktársai nevében Szamosvölgyi Ferenc búcsúztatta: …63 évvel ezelőtt ismerkedtünk meg, mikor
először léptük át a ciszterci gimnázium küszöbét. Emlékezünk most arra a diákra, aki a diákmisék orgonistája volt,
cserkészként szerette meg a természetet és a táborozások romantikáját, lelkes alapítója volt az iskolai bábszínháznak,
szereplője az iskolai ünnepségeknek. Nem volt különleges a mi osztályunk, csak figyelemreméltóbb volt talán a máig is
tartó meghittebb összetartás, s jellemzően őszinte barátság. Egy vérből származunk, egy család vagyunk. Az iskola
nyolc éve, az ott hallottak, tanultak, az ott kapott nevelés csak jóra formálták lelkünket és a te életed is azt példázta,
hogy ez tartósnak bizonyult.
Az iskola után is te voltál az összetartó erő, az osztálytársak számon tartója. minden érettségi találkozó lelkes szervezője, a diákbarátságokat követően a már felnőtt családokat is összefogó szervező. Ezt senki sem tudja már utánad
csinálni…
Ismét elment közülünk egy hűséges ciszterci diák, szegényebbek lettünk egy igaz jó emberrel…
–––––––––––––––

H A L O T T A I N K
Diáktársaink, akiknek halálhíréről értesültünk:
Balázs András (1936) – Budapest

Gömöri (Wágner) József (1951) – Eger
Requiescant in pace!
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