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

Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak
áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

Diákszövetségünk tisztújító közgyűlése
November 13-án tartotta Diákszövetségünk tisztújító
közgyûlését a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és
Szakközépiskola dísztermében. A közgyûlésen 46 diáktársunk mellett részt vett dr. Pisákné Balogh Éva, az
iskola igazgatója is.
A közösen imádkozott Pater Noster után Pisák Annamária, a gimnázium 12. osztályos tanulója Wass Albert:
„Üzenet haza” című versét mondotta el.

Dr. Kovács Endre elnöki megnyitója
A közgyűlést dr. Kovács Endre OCist egri segédpüspök, Diákszövetségünk elnöke vezette. Megnyitójában
méltatta a múlt év decemberében elhunyt dr. Száva József ügyvezető elnök érdemeit, aki önzetlen munkával
szervezte, majd közel tíz éven át vezette a Diákszövetséget és fáradhatatlanul dolgozott a ciszterci iskolánk újraindulásán Megemlékezett az utolsó közgyűlésünk óta
elhunyt dr. Ferenczy Csaba György OCist és dr. Mikó
Sándor tanárainkról, Dózsa Márton László, Krasznay
Kerény,, Szödényi Demjén István ciszterci atyákról és dr.
Bakó Ferenc (1935), dr. Egres (Ebner) Jenő (1947),
Fellegi Sándor (1935), Jármai (Javorek) Ervin (1938),
Kapuvári György (1943), dr.Kovács Béla (1949), dr.
Lukinich László (1942), dr. Molnár István (1939), Nagy
Jenő (1939), Pál Dezső (1944), dr. Péntek László (1941),
dr. Petravich Ferenc (1937), Pók Lajos (1937), dr.
Ringelhann Béla (1934), Rubint Zoltán (1939), Sugár
István (1936), Szikla József (1952), Sziklai Oszkár
(1942), dr. Takács József (1936), Tegze Gábor (1939)
diáktársainkról.
Az elnökünk rövid ismertetőt adott a Rend helyzetéről is:

Tóth Kamill mb. üv. elnök beszámolója
A megnyitó után Tóth Kamill mb. ügyvezető elnök
szólt az elmúlt esztendő fontosabb eseményeiről, és a
végzett munkáról. Ebből néhány:
– Az elnökség dr. Kovács Endre elnökünk vezetésével
kéthavonta tartotta üléseit, melyen a szövetségünk folyó ügyeit, szervezési feladatait beszéltük meg.

– Eredményesen működtünk a nyolc osztályos oktatás
beindulása érdekében. Minden remény meg van, hogy a
következő tanévtől ismét indul 8 osztályos gimnázium.
– Bartha István diáktársunk javaslatára jól sikerült jótékonysági hangversenyt rendeztünk neves művészek
közreműködésével. Az adományokból 115.800 Ft.
gyűlt össze a templomi orgona felújítására.
– Rendszeresen részt vettünk az iskolai ünnepségeken:
évnyitó, karácsonyi hangverseny, évzáró alkalmával.
– Az 1933 után végzettek újból bekeretezett tablóit
ismét láthatjuk a gimnázium II. emeleti – rajztermi –
folyosóján. Ezt az egyes osztályok anyagi hozzájárulásával tudtuk megvalósítani.

Az iskola igazgatójának tájékoztatója
Dr. Kovács Endre elnök kérésére dr. Pisákné Balogh
Éva, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója adott tájékoztatást az iskoláról:
„Intézményünkben jelenleg 786 nappali tagozatos tanuló és 350 levelező tagozatos hallgató tanul. Iskolánk
vegyes típusú középiskola, amelyben gimnáziumi és
szakközépiskolai képzés folyik. Gimnáziumunk képzési
rendszere a tanulói és a szülői igényeknek megfelelően
igen széles körű.
Működik:
– Angol-magyar két tanítási nyelvű képzés, amelynek
képzési ideje 5 éves, 1 éven át heti 20 órában angolnyelvet tanulnak, majd a gimnázium 10–13. évfolyamán három tárgyat, informatikát, földrajzot és országismeretet
angolul tanulnak. A képzésben résztvevők két tannyelvű
érettségi vizsgát tesznek.
– Humán tagozat ebben a képzésben azok a tanulók vesznek részt, akik a jogi vagy bölcsésztudományi egyetemen
szeretnének továbbtanulni).
– Biológiai tagozat azok számára, akik a biológiát emelt
óraszámban kívánják tanulni.
– Informatika tagozat: a számítástechnikát és az informatikát tanulják magasabb óraszámban.
– Speciális angol és német nyelvi tagozat: ebben a képzésben részt vevők négy éven át heti 8 órában tanulják az
angol és a német nyelvet.

2

Egri FEHÉR/FEKETE

– A 8 osztályos gimnáziumi képzést. 2000/2001 tanévtől
kívánjuk beindítani főjegyzői engedély alapján Ennek
tantárgyi programját a Budai Ciszterci Gimnáziumtól
vettük át. Erre a képzésre a következő tanévben 30 tanulót tudunk felvenni. Kérem a Ciszterci Diákszövetség
tagjait, hogy mivel ezt a képzést hosszú szünet után most
újra indítjuk, segítsenek abban, hogy Eger város és
környező települések lakosai megismerjék, az iskolánkban a ciszterci hagyományokat folytatva ismét beindul a
8 osztályos gimnáziumi képzés.
– A szakközépiskolában pedagógiai képzés folyik, 11–12
évfolyamon pedagógiát és pszichológiát tanulnak a tanulóink.
Érettségi után két területen végzünk szakmai képzést: Számítástechnikai szoftverüzemelői valamint gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézői szakon.
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A fenti képzéseket iskolánk 60 főállású tanára és 8 óraadó
tanár látja el. Tanáraink végzettsége megfelel a közoktatási
törvény előírásainak. Az utóbbi időben lehetőség szerint
csak egyetemi végzettséggel rendelkező kollégákat alkalmazunk.
Kollégáim és az iskola vezetése mindent megtesz annak
érdekében, hogy a ciszterci hagyományoknak megfelelően
magas színvonalú keresztény szellemű nevelés és oktatás
folyjon az intézményben.
Ennek megfelelően alakítottuk ki iskolánk házirendjét is.
Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik a katolikus keresztény szellemiségnek megfelelő rendet, fegyelmet és emberséget el tudják fogadni.” – fejezte szavait az intézet igazgatója, melyet az öregdiákok nagy tapssal köszönték meg.

Tóth Kamill, mint a Szövetség gazdasági vezetője beszámolt Szövetségünk és az Alapítvány gazdasági helyzetéről is:
CDEO pénzforgalma 1998. 10. 11.-től
1999.11.13-ig
Nyitó állomány 1998. 10. 10-én
7 593Ft
Bevételek
–Tagdíj- adomány-befizetések
280 023Ft
–Banki kamatjóváírás
4 952Ft
Összesen 284 975Ft
Kiadások:
– MCDSZ hozzájárulás
8 000Ft
– F/F újság
45 500Ft
– 213. Koháry cscs. támogatása
21 284Ft
– Kegyeleti- és emlékkoszorúk
16 066Ft
– 900. éves jub.-i ünneps. ktg.-ei.
48 133Ft
1 000Ft
– Könyvjutalom
34 193Ft
– Bankköltség
9 373Ft
– Ügyviteli kiadások
75 275Ft
– Postaktg.
Összesen 258 824Ft
Záró állomány 1999. 11. 13-án

A Ciszterci Alapítvány pénzforgalma1998. 10. 11.-től
1999.11.13-ig
16 920Ft
Nyitó állomány 1998. 10. 10-én
Bevételek
– Alapítványi befizetések
–APEH-tõl átutalt SZJA 1%
– Kamatjóváírás
Összesen

11 000Ft
63 115Ft
453Ft
91 488Ft

Kiadások:
– Diákszövetségi hozzájárulás
– Bankktg.
– Dologi kiadások
Összesen

15 000Ft
592Ft
408Ft
16 000Ft

Záró állomány 1999. 11. 13-án

75 488Ft

33 744Ft

A 213. Sz. Koháry cserkészcsapatról
Az iskolai cserkészetről Csák György gimnáziumi tanár,
a 213. sz. Koháry István cserkészcsapat parancsnoka
tartott beszámolót:
Április 10-én a Mátrában rendezett teljesítménytúrán,
április 12-én „Eger az én városom” helytörténeti vetélkedő sorozaton, április 17-én, Felsőtárkány mellett, az országos Kolacsovszky emlékversenyen vettek részt eredményesen cserkészeink. Április 24-én a Rózsaszentmártoni természetjáró akadályversenyen felnőtt és ifjúsági kategóriában értünk el első ill. második helyezést.
Május 1-jén a zirci ifjúsági lelki találkozón csapatunkat
Csák György parancsnok és 8 cserkész képviselte.
A ciszterci gimnáziumok tavaszi tájékozódási és természetismereti versenyén cserkészeinkből álló gárdonyis csapat
az induló 8 csapatból második helyezést ért el.
Részt vettünk ill. képviselték csapatunkat a II. kerületi
és az országos közgyűlésen. pünkösd vasárnapján a II.

Főegyházmegyei Ifjúsági Találkozón, Hősök Napján az
egri 60-as ezred emlékműnél rendezett megemlékezésen,
Zircen Huszár Lőrinc és Tölgyesi Alberik pappá szentelésén, dr. Ringelhann Béla orvosprofesszor, ciszterci öregdiák temetésén.
Július 19–20-án az USA-ból, Kanadából, Brazíliából és
Ausztriából érkezett külföldi magyar őrsvezető küldöttséget csapatunk is fogadta a többi egri cserkésszel együtt,
majd Bélapátfalván az apátsági templomban közös szent
misén vettünk részt, s utána közös vacsora és tábortűz
volt. Másnap délelőtt az egri várat jártuk be.
A rendezvényeken, versenyeken a parancsnok mellett a
csapat 23 cserkésze vett részt – olvashattuk a később
kapott írásos tájékoztatóban.
A közgyűlés résztvevői a beszámolók után nagy érdeklődés mellett hallgatták meg dr. Nagy Mójzes OCist, a
rendház perjelének az előadását.
Ezek után került sor a tisztikar megválasztására. Dr.
Szerdahelyi Ferenc a Jelölő Bizottság elnöke terjesztette
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elő javaslatát az új elnökségre, melyet a közgyűlés egyhangúan fogadott el.
Az új tisztikar:

Örökös tiszteletbeli társelnökök:
Elnök:
Alelnökök:
Ügyvezető elnök, egyúttal
a gazdasági ügyekintézőjei
Titkár:
Jegyző:
Felügyelő Bizottság elnöke:
FB tagok:
Cserkészösszekötő:

Dr. Seregély István egri érsek, a MKPK elnöke
Keszthelyi Ferenc Jeromos OCist, váci megyéspüspök
Dr. Kovács Endre Gergely OCist, egri segédpüspök,
Dr. Kerekes Lajos ny. bírósági elnök,
Dr. Nagy Menyhért Mójzes OCist, egri házfőnök
Dr. Renn Oszkár okl. gépészmérnök
Tóth Kamill pü. szakember
Dr. Suba János ny. főisk. tanár,
v. Bartha István ny. banki o.v.,
Dr. Hibay György jogász,
Oláh Gyula okl. gépészmérnök és Tar József közgazdász
Csák György tanár
__________________-

Egy ciszterci élete oda-vissza Amerikába
Dr. Nagy Mójzes OCist előadása a közgyűlésen
Hétfőn reggel virradóra a következő álmot láttam: Elhatároztam, hogy visszamegyek Amerikába. S azon csodálkoztam, milyen könnyű volt… Hisz van egy útlevelem, Amerikában szerény nyugdíjam, s ha annyit dolgozom, mint itt Egerben, tehát mosogató, szakács, portás,
igazgató és tanár leszek, akkor igazán könnyen megélek.
– Majdnem visszamentem.
Az igazi kérdés: miért jöttem vissza Magyarországra? –
(Azt mindenkinek tudnia kell, hogy nekünk nem volt
kötelező visszajönni. Mi nem vagyunk jezsuiták. Őket
hazarendelték. Egyik napról a másikra majdnem kiürült a
torontói jezsuita ház.) – Ezt a kérdést kinn nem tudtam
megválaszolni. Azt mondták, hogy sikeres tanár, sikeres
szónok, sikeres ez, sikeres az voltam… Miért megy el? –
Mindenkinek más választ adtam. Végül az utolsó vasárnapon, mielőtt hazajöttem volna – 1996. július 2-a volt –,
monostorunk templomában én mondtam a nagymisét és
prédikáltam. A prédikáció közepén azt mondtam: Most
mindenki csukja be a szemét 3-4 másodpercre és gondoljon arra a lehető okra, ami engem visszahív Magyarországra. Számoltam: egy, kettő, három, négy… Most mindenki nyissa ki a szemét – mondtam – és mindaz, amire
gondoltak, igaz. Ezután senki sem kérdezte, miért megyek el. Most is azt mondom, ha valaki tudni szeretné,
miért jöttem vissza, csukja be a szemét néhány másodpercre és gondolkodjék.
Miért maradtam olyan sokáig, tehát 46 esztendeig külföldön? Az ember az elején nem gondolta, hogy ki lehet
bírni 46 esztendőt külföldön, különböző országokban.
Amikor 1956-ban jöttek a magyar menekültek – akkor
Kanadában voltam, mint fiatal pap – egyesek kedveskedve kérdezték tőlem: Tisztelendő úr, mióta van külföldön?
– 1950 óta – mondtam. Ó, hat éve! Egészen jól beszél
még magyarul.

A „disszidálásunkról” csak néhány szót. 1950. szeptember 5-én indultunk Zircről. A leghumorosabb, hogy
21-en indultunk, egy valaki lemaradt, és mégis 21-en
szöktünk át a határon. A következő történt. Mikor megérkeztünk a bősárkányi állomásra este ½10-kor, korom
sötét volt. Előzőleg azt mondták nekünk, hogy ne menjünk a falu felé, ha kijöttünk az állomásról, hanem a sorompónál forduljunk jobbra. Ott a kazal tövében fognak
bennünket várni a szöktetők. A nagy sötétben semmit
sem láttunk, tehát néhány falubelihez csatlakozva a falu
felé tartottunk. Hanem jött egy „futár”, aki tudtunkra
adta, hogy térjünk le az útról, s a kukoricásban feküdjünk
le. Így is volt. Valaki közülünk elaludt, és csak reggel
ébredt fel. Így ott maradt. Hogy mégis 21-en érkeztünk:
Az utolsó valaki, aki akkor határozta el magát a szökésre,
mikor mi már eljöttünk Zircről, egy másik csoporttal
jutott Bősárkányba. A szökés egyeseknek sikerült, másoknak nem. 13-an jutottunk el Rómába, 8-at lefogtak az
osztrákok, átadták őket az oroszoknak, ők a magyaroknak. Közülük egy 1956-ig ült, a többiek megúszták 2-3
évvel.
Nekem már „praxisom” volt a szökésben. 1950. szeptember 3-án, egy vasárnapon, az Apát úr elküldött kémkedni Kunszentmártonba. Ott voltak összegyűjtve a bajai,
pécsi és a szentgotthárdi ciszterciek. Vasárnap reggel
indultam vonattal, délután érkeztem és belopóztam a
táborba, amely egy karmelita kolostor volt. Másnap kora
hajnalban, miután Ignác atya misézett nekem, szöktem
vissza a kukoricáson keresztül az állomásra, vissza Budapestre, majd Zircre, az Apát úrnak beszámolni a látottakról. Ez volt hétfőn este, kedden délben már mentem nyugat felé.
(A szökésünk minden részletét leírtam. Talán lesz majd
időm arra, hogy átfésüljem a kéziratot, s egy kis könyvecskében kiadjam.)
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Milyen volt az élet Amerikában? Amióta eljöttem, négyen haltak meg a magyar ciszterci atyák közül Dallasban. Kiöregedtünk. Demjén atya 1998 decemberében halt
meg 86 éves korában, az utolsó halottunk Placid atya, akit
most a héten temettek: 84 éves volt.
Mi az, ami bennünket Amerikában megőrzött ciszterciségünkben? Hál’ Istennek mindig volt egy összetartó
gondolat, amit soha nem adtunk fel: A cisztercieknek
egységben kell maradniuk! Kitartottunk addig, míg Dallasban meg nem született az a lehetőség, amit kerestünk.
Ott ugyanis működött egy apáca rend, akik egyetemet
akartak alapítani. Nekik volt pénzük erre a célra. Megkértek bennünket, hogy csatlakozzunk hozzájuk. Nálunk volt
a tudás és tehetség. Amikor többé-kevésbé megegyeztünk, találkoztunk a dallasi püspökkel, akinek tetszett ez a
terv. Így született meg e hármas összefogásból 1956-ban
University of Dallas. Volt, amikor 22 ciszterci tanított
ezen az egyetemen.
Hogy a dallasi egyetem megszületett és túlélte az első
évtizedek nehézségeit, azt elsősorban a magyar cisztercieknek köszönheti. Azt a „tanítóerőt” sem az apácák, sem
az egyházmegye nem tudta volna megfizetni, amit a ciszterciek adtak. Mi adtuk azt a szellemi alapot is, ami nélkül az egyetem nem jöhetett volna létre.
Nem egyformán dolgoztunk, és nem egyformán tudtuk
hasznosítani a bennünk levő ismereteket. Mindig meg
volt a lehetőség, hogy társadalmi, pedagógiai és tudományos téren éreztessük jelenlétünkkel a ciszterciségünket.
Az idősebb generációból igazán csak kevesen tanultak
meg rendesen angolul. A fiatalabbak állandóan tanulták a
nyelvet vagy nyelveket. Én angolul és franciául több mint
10 éven keresztül tanultam. Írogattam fiatalabb koromban
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is, de angol és francia nyelven komolyan publikálni 45-50
éves koromban kezdtem.
Amikor befejeztem tanulmányaimat, doktori disszertációmat Paul Claudelről, a XX. század egyik legnagyobb
francia írójáról készítettem. Van egy tréfás francia meghatározás a disszertációról: A disszertáció olyan bűn,
amit az ember fiatal korában elkövet és amiért egész
életében vezekel. – Én is így jártam. Alapítottam egy
nemzetközi folyóiratot ez a francia és angol nyelvű
Claudel Studies. Ez lett az én vezeklésem, penitenciám.
Ebből már 26 kötetet publikáltam. Egy kötet kb. 150-200
oldal. Itthon is folytatom ezt a munkát. Az egész világon,
Japántól Dél-Amerikáig, Kanadától Franciaországig
ismert. 1992-ben Kolombus Kristófról írtam egy könyvet.
Ez egy tudományos bibliográfia, melyben a róla szóló
írásokat (regények, színdarabok, eposzok, életrajzok)
dolgoztam fel.
Lékai Lajos, mint egyetemi tanár és történész, világra
szóló műveivel bizonyította a ciszterci szellem erejét és
magasztosságát. Szödényi Demjén pedig a festészetben és
szobrászatban szerzett hírnevet magának és Rendjének.
Mint közösség a Dallas-i monostor megteremtette az ún.
CISTERCIAN PREPARATORY SCHOOL-t, ami Amerika egyik legjobb középiskolája.
Filozófiailag a hitet nem tudjuk bizonyítani. Ami igazán meggyőző az az, ha az ember meg tudja teremteni a
keresztény élet és meggyőződés, valamint a tudományos
– esztétikai, szociológiai, politikai – világ összhangját. A
mi szerepünk ez volt Amerikában. Megvalósítani és
megmutatni azt a harmóniát, mely átöleli az Istent és a
világot.

_______________________

A Magyar Ciszterci Diákok Szövetségének közgyűlése
1998. októberében elhunyt dr. Nemes Zoltán, az
MCDSZ elnöke, ugyanez év decemberében dr. Száva
József a szövetség főtitkára. A két vezető halála után a
Szövetség lényegében működésképtelené vált. Az óta
eltelt időben a jövőt illetően kétféle vélemény formálódott:
Az Osztályok válasszanak új elnököt és főtitkárt, és az
adminisztráció lényeges csökkentése mellett a Szövetség
bizonyos koordináló és tájékoztató munkát folytasson. A
magyar közélet felé reprezentálja a Ciszterci Diákszövetséget. – Olyan vélemény is kialakult, hogy a MCDSZ,
mint bíróságilag bejegyzett egyesület fenntartása az öt
önállóan működő – bajai, budai, egri, pécsi és székesfehérvári –Osztály mellett szükségtelenné vált. A továbbiakban jogi formák nélkül időszakos együttműködés formáit kell kialakítani.
Ilyen körülmények között hívta össze dr. Bánhidy Ferenc az MCDSZ tiszteletbeli elnöke – aki 1991–96 között

a MCDSZ elnöki tisztét látta el – a Szövetség küldött
közgyűlésétez év november 27-ére. A budai Ciszterci
Plébánia Szent Imre Házának tanácstermében tartott
közgyűlésen a küldöttek – vita után – egyhangúan a Szövetség további fenntartása mellett szavaztak.
Öt évi időtartamra megválasztották az új tisztségviselőket is: az MCDSZ elnöke. Dr. Seidl Gábor, a budai osztály elnöke, a MCDSZ főtitkára Oláh Gyula az egri osztály tagja lett. Dr. Bánhidy Ferenc (Baja) tiszteletbeli
elnököt e tisztségében megerősítették.
Ugyancsak megerősítették tisztségükben a Felügyelő
Bizottságot, amelynek tagjai Dessewffy Arisztid a pécsi,
Lévai László a bajai és dr. Margitay Béla a székesfehérvári osztályok képviseletében.
A küldöttek elfogadták a MCDSZ módosított alapszabályát, amely lehetővé teszi hogy a szövetség munkáját
adminisztrációs feladatoktól mentesen, egyszerűsített
formában végezze.
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Az öregdiákok szeretettel köszöntik a Ciszterci Gárdonyisokat. Mindnyájan örülünk, hogy ezentúl
több hírt hallunk iskolánkról, tanáraikról és diákjairól. Kérünk Benneteket, hogy minél több
„színes”-sel jelentkezzetek újságunkban, amely reményeink szerint egyre inkább a Tiétek is.
•••••••

RIPORTOK A GÁRDONYI RÁDIÓ MŰSORÁBÓL
Interjú dr. Nagy Menyhért Mójzes atyával.
Elhangzott a Gárdonyi Rádióban 1999. október 20-án. A riportot készítették Bircsár Ágnes, Birinyi
Petra és Tóth Eszter 10./D osztályos tanulók.

Az első kérdésünk, hogyan szánta rá magát a papi pályára?
1948-ban érettségiztem, érettségi után mindjárt jelentkeztem a ciszterci rendbe. Valószínű, hogy a
papi hivatásom sokkal előbb megszületett. Én biztos vagyok abban, hogy már 1945-ben éreztem a
hívatásnak első szeleit. 1948-ban, tehát most már 52 évvel ezelőtt léptem be a ciszterci rendbe, és
akkor elhatároztam azt is, hogy tanár leszek, paptanár.
Hol, mit és milyen iskolákban tanított eddig?
Először is, sokkal érdekesebb tudni, hogy hol tanultam; abban sokkal több volt a változatosság.
1950-ben kerültem Rómába, ott befejeztem a teológiát. 1953-ban kerültem ki Amerikába, ahol elkezdtem a tanulmányaimat franciául és angolul. 56-ban Kanadába mentem, ahol végül 1959-60ban doktoráltam francia nyelvből és irodalomból, és 1959-ben kezdtem hivatalosan tanítani a Dallasi Egyetemen. Előzőleg egy félévet tanítottam egy leány-középiskolában, Texasban.
Miben különbözik a magyar tanítási rendszer az amerikaitól?
Nekem nagyon nehéz összehasonlítani a két szisztémát, – tudniillik – Amerikában egyetemen tanítottam, tehát a legfiatalabb tanítványom már tizennyolc éves volt, de volt olyan diákom is, aki sokkal idősebb volt, mint én. Hanem most, látván három év után a magyar középiskolai szisztémát, az
az érzésem, hogy az amerikai privát iskolákban, azaz magán középiskolákban és a magyarországi
magán középiskolákban a fegyelem nem ugyanazt a minőséget mutatja. Azt hiszem, hogy az amerikai magán középiskolákban sokkal nagyobb a fegyelem és a rend.
Milyen a véleménnyel van az iskolánkról?
Az itteni gimnáziumban is van egy-két komoly fegyelmi probléma, ha azokat meg tudjuk oldani, a
Gárdonyi Géza Gimnáziumnak minden adottsága megvan arra, hogy egy kiváló középiskola legyen. Jó tanáraink vannak, s jó diákjaink. Az egyetlen dolog, amit meg kell valósítani, és ahol kvázi
egy közös nevezőn találkozik majd a tanári kar és a diákság, az a fegyelem és a rend. És azt hiszem, hogy ezt valamiként, egy kicsikét fokoznunk kell.
Mivel mindenki tudja, hogy az atya a Szent Erzsébet Leánykollégium igazgatója, meg szeretném
kérdezni mi a véleménye róla?
A Szent Erzsébet Kollégium nekem egy óriási és kellemes csalódás volt. Én sose voltam igazgató
ilyen minőségben azelőtt, az a szellem, amit itt találtam kitűnő. Itt is vannak problémák, de azok
eltűnnek a sok pozitív tevékenység között. A tanárnőink kiválóak, diákjaink kiválóak, semmiféle
komoly probléma idáig még nem vetődött fel. Ilyen szempontból azt mondom, hogy a kollégium
kitűnő erkölcsi és szellemi állapotban van. Az épület elég gyatra állapotban van. Azon fő állandóan
a fejem, hogyan tudnám azt kicsikét rendbe hozni, de ahhoz idő is kell, meg pénz.
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Mójzes atyának diákkorában volt–e valamilyen hobbija?
Diákkorunkban nekünk nagyon kevés időnk volt, már akkor sokat kellett tanulni, hanem a hobbim
az a futball és az olvasás volt. A futballt nem tudtam folytatni idősebb koromban, mert Amerikában
akkor még nem volt futball, európai futball. Az olvasást viszont megtartottam. A másik hobbim,
amit Amerikában fejtettem ki: kertészkedtem. Amikor eljöttem Dallasból, ott volt nekem egy egész
gyümölcsösöm: diófáim, almafáim, körtefáim, őszibarackfáim, és azokat nagyon sajnáltam otthagyni, de ott maradtak.
Végül az szeretnénk megkérdezni, hogy a jövőben várhatók – e valamilyen változások a kollégiumban vagy az iskolában?
Azt hiszem, elég hangosan kimondtam az év elején azt, hogy a jövő nyáron – ha minden jól megy építünk egy sportpályát az udvarunkon. Egy olyan sportpályát, amit lehet majd használni teniszre,
kézilabdára, kosárlabdára. A pénz már megvan rá, az egész – azt hiszem - idő kérdése, és attól is
függ hogyan alakulnak a körülmények. De optimisták lehetünk; tehát, lesz egy kis sportolási lehetőség, egy kis sportélet a kollégiumban, meg természetesen a gimnáziumban is, hiszen a gimnázium is használhatja a sportpályát.
Sok sikert kívánunk kitűnő céljainak megvalósítására! Köszönjük szépen a riportot.

Interjú dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónővel.
Elhangzott a Gárdonyi Rádióban 1999. október 28-án. A riportot készítették Albert Anita,
Boday Szabolcs és Schmidt Eszter 10./D osztályos tanulók.
Az igazgatói posztot ettől a tanévtől dr. Pisákné Balogh Éva tanárnő tölti be. Most vele készítünk
riportot.
Szeretném megkérni az igazgatónőt, hogy meséljen magáról, eddig hol tanított, és mikor jött ide?
A pályámat a jelenlegi Wigner Jenő Szakközépiskolában kezdtem, mint kémia-fizika szakos tanár.
A Gárdonyi Géza Gimnáziumban 1994 óta dolgozom. Tanári munkám mellett 1995-től igazgatóhelyettesi feladatokat is elláttam.
Hogyan választotta ezt a pályát?
Erre elég nehéz választ adni. A Szilágyi Erzsébet Gimnázium kémia-biológia tagozatos osztályában végeztem a középiskolai tanulmányaimat, akkor orvos szerettem volna lenni. A biológia gyakorlatokon ért egy negatív hatás, egy általam elaltatott béka felébredt, és rám ugrott. Számomra ez
olyan lelki megrázkódtatást jelentett, hogy letettem az orvosi pályáról. A kémia és a fizika mindig
elég jól ment, ezért úgy döntöttem, hogy fizikával és kémiával fogok továbbtanulni. Felvételt nyertem a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem kémia-fizika szakára. Az egyetem első két
évében még inkább a vegyészet érdekelt és vegyészi pályára készültem, az utolsó két év tanítási
gyakorlata után viszont úgy döntöttem, hogy tanár leszek. 1976-ban szereztem kémia-fizika szakos tanári diplomát.
Milyen tervei, elképzelései vannak az iskolával kapcsolatban?
Jelenleg a feladatokkal szeretnék megbirkózni, a mindennapi aktuális teendők elég sok időt lekötnek. Az eddigi tapasztalatom és információm alapján a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium jó
hírű, országosan elismert intézmény. Mindazt, amit, eddig eredményesen végzett az intézmény,
továbbra is folytatnunk kell.
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Van néhány olyan terület, amely hiányosságait ki kell küszöbölnünk. Az iskolai fegyelmet és rendet
szigorítani kell. Ki kell alakítani az iskola keresztény-katolikus szellemiségének megfelelően a
tanulók öltözködésének, viselkedésének kulturált rendjét. Szigorítani kell az iskolában a
dohányzással kapcsolatos ellenőrzéseket. A tanulóink az épületben és annak 200 méteres
körzetében nem dohányozhatnak.
Szeretném az iskolán kívüli tevékenységek, önképzőkörök működési körét bővíteni. Terveim között
szerepel iskolai tánccsoportok, nyelvi klubok, környezetvédelmi önképzőkörök létrehozása.
Mit tart legfontosabbnak az iskolában?
Legfontosabbnak a munkát tartom. A munkát, a rendet, a fegyelmet. Diákjaink azért jöttek ide,
hogy itt eredményesen felkészüljenek a továbbtanulásukra, megkapják mindazokat az ismereteket,
értékeket, amelyek birtokában értelmes életet tudnak élni. Azért, hogy ezt elérjék, keményen kell
dolgozniuk. A fegyelmet azért kell megtanulniuk, mert ma már a legtöbb munkahelyen nagyon komoly pontosságot, odafigyelést kívánnak. Erre fel kell készíteni tanulóinkat. Tantestületünk tanárai
szigorral, de emberséggel és szeretettel mindent megtesznek annak érdekében, hogy tanulóinkban kialakuljon a küzdés, a helytállás képessége, megtanulják mindazt, ami egy fiatal számára a
XXI. század elején szükséges.
Mi a véleménye a mai fiatalok öltözködéséről, viselkedéséről?
A tapasztalataim alapján én a fiatalokat két nagy csoportra osztanám. Vannak olyan fiatalok, akik
intelligensek, céltudatosak, kulturált megjelenésűek. Remélem, hogy a gárdonyis diákok döntő
többsége közéjük fog majd tartozni. Sajnos látok az utcán olyan fiatalokat is, akik ápolatlanok, céltalanul csellengenek a városban, és nem találják a helyüket.
És hogy érzi magát itt az iskolában?
Köszönöm szépen, nagyon jól érzem magam az iskolában. Elmondhatom, hogy amióta itt dolgozom – most már ötödik éve – sohasem jöttem be az intézménybe szorongva vagy esetleg dühöngve. Úgy ítélem meg, hogy jó a légkör az iskolában, kiváló és jó szellemű a tantestület és valamenynyi munkatársam. Remélem, hogy ezt e kollégák is így ítélik meg.
Hogyan tölti a szabad idejét, mik a hobbijai?
Kevés a szabadidőm. Hét közben a munka után már csak a családdal és a háztartással kapcsolatos feladatok elvégzésére van időm. Hétvégén van lehetőségem arra, hogy kiránduljak, ússzak,
olvassak, esetenként színházba, hangversenyre is elmenjek.
Meséljen el egy emlékezetes pillanatot az életéből?
Osztályfőnökként az egyik diákomat sorozatos fegyelemsértései miatt kénytelen voltam eltanácsolni az iskolából. Amikor az osztályban bejelentettem a távozását, nyílt az ajtó, és ez a tanuló
egy nagy csokor virággal belépve megköszönte a munkámat. A szívem mélyén sajnáltam, de ő is
igazat adott nekem és belátta, hogy nem volt más lehetőségünk. Azóta már ennek a tanítványomnak is családja van, és példamutató életet él.
Köszönjük szépen a beszélgetést, s az iskola tanulói nevében kívánunk sok sikert és eredményes
munkát!
Köszönöm a lehetőséget. Kívánom a stúdiós stáb szerkesztőségének, hogy minél több műsort
legyen lehetőségük szerkeszteni.
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HÍREK, ESEMÉNYEK
•

•

•

•

A dr. Lénárt János emlékére 1999. október 9-én megrendezett versenyen az egrieken kívül
rózsaszentmártoni, noszvaji, erdőtelki, hatvani kazincbarcikai, salgótarjáni és agárdi csapatok
is részt vettek. (Dr. Lénárt János dr. Pataki Vidor ciszterci történelem tanárral együtt kutatta a
város történelmét. Ők tárták fel többek között a kazamatákat.) A versenyen taroltak a gárdonyisok. Iskolánkból tíz csapat indult, és a felnőtt kategóriában harmadik helyezést ért el Barna Béla és Barnáné Fekete Mónika. Ifjúsági kategóriában tizennyolc csapat közül harmadik helyezett
lett Faix Nikolett, Blaskó Katalin, Juhász József és Csikós Gergely alkotta csapat. A második
helyet Janicsák Zoltán, Juhász Tamás Vadnai Attila csapata szerezte meg. Az első helyen
Bettembuk Csilla, Nagy Linda és Környei Cecília végzett. A negyedik, ötödik, és a hatodik helyezés is a gárdonyisoké lett.
Az 1999. évi éjszakai országos tájékozódási túraversenyt 1999. szeptember 18-19-én rendezték meg a Jakabszállás – Bugac közötti Kisasszony erdőben 82 csapattal, és 287 fővel. Iskolánkból negyedik helyezett lett a Kemény Katalin, Filipcsényi Norbert, Varga Kornél Csák Péter
és Enyedi Ferenc. A veterán kategóriában Csák György és csapata országos második helyezést ért el.
Iskolák tantestületéből 33 fő dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő vezetésével 1999. november
6-án Zircre látogatott. Az apátság udvarán dr. Nagy Menyhért Mójzes atya fogadott, majd szent
misét celebrált. A mise után Lékai Péter Jusztin atya tartott élményszerű beszámolót az apátsági templom restaurálásáról. Az emlékezetesen finom ebéd után találkoztunk Mozsgai József
Tádé atyával is. Délután a könyvtár és a természettudományi kiállítás megtekintése következett. A hazautazás előtt rövid sétát tettünk a késő őszi arborétumban.
1999. november 7-én Egerbe látogatott dr. Zakar Ferenc Polikárp apát úr meghívására Rev.
mo P. Abate Generale Mauro Esteva OCist a ciszterci rend generális apátja Spanyolországból
(Katalóniából). Megtekintették városunk nevezetességeit, ellátogattak a bélapátfalvi ciszterci
apátságba, majd rövid látogatást tettek iskolánkba.

Kedves Diákok!
Várjuk a jelentkezéseteket, ha szívesen írnátok vagy készítenétek illusztrációkat újságunkba. Azt szeretnénk, ha a „Színes ” NEKTEK és VELETEK készülne. Ha van mondanivalótok és kedvetek, keressétek meg Kovács Ottó tanár urat!

VERSENYEREDMÉNYEK – 1999/2000. tanév
Iskolai versenyek
Babits Mihály nyelvhelyességi verseny iskolai fordulójában
Helyezés
1
2.

Név
Fügedi Zsófia
Pisák Annamária

Osztály

Felkészítő tanár

11. K
12. A

Lapinskasné Máté Erika
”
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Helyezés
3.
4..

Név
Szűcs Viktória
Szabó Beáta

9

Osztály

Felkészítő tanár

12. A
12. E

Lapinskasné Máté Erika
Barnáné Fekete Mónika

9. évfolyamosok tehetségkutató versenye az iskolában
1.
2.
3.
4.

Antal Anett
Koncz Richárd
Boldizsár Judit
Várady Nóra

9. A
9. D
9. D
9.K

Gárdonyi prózamondó verseny iskola
1.
2.

Szecskó Karola
Antal Gabriella

11. A
11. E

Lapinskasné Máté Erika
Dr. Nagy Andorné

♥♥♥♥♥♥♥♥
Városi versenyek
Barokk vetélkedőn iskolánk csapata – Faix Nikolett, Kovács Adrienn, Pászti Ildikó 12./C - első helyezést ért el.
Felkészítő tanárok: dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya és Kovács Ottó
Flaskay Mihály 10. A osztályos tanuló Eger város jó sportolója, jó tanulója címet nyerte el. Testnevelő tanára: Némedy László
A kollégiumok népdaléneklési versenyén 1. helyezést ért el Papp Ágnes 10. E és 3. helyezést ért
el Proks Barbara 10. E osztályos tanulók.
♥♥♥♥♥♥♥♥
Megyei versenyek
Hegedüs Gábor 10. K osztályos tanuló Heves megye jó tanuló, jó sportoló címet nyerte el. Testnevelő tanára: Némedy László
Dr. Lénárt János emlékversenyen iskolánk csapata elhozta 1., 2., 3., 4., 5., 6. helyezést. Felnőtt
csapatban 3. és 6. helyezést értünk el. Koordinátor: Csák György
♥♥♥♥♥♥♥♥
Országos versenyek
A Középiskolai Matematika Lapokban Rakamazi Richárd 10. C osztályos tanuló feladatmegoldása
alapján előkelő helyezést ért el.
Sikeresen szerepeltek még Kovács Szabolcs, Pásztor Krisztina, Pádár Gergely és Czank László.
Felkészítő tanáruk: Csák György
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Új nyelvi labort kapott az iskolánk
Polikárp Apátúr látogatása iskolánkban
Iskolánk diákjai közül már eddig is többen szerepeltek sikerrel az országos és a városi
nyelvi versenyeken. Az iskolánk pedagógusai ugyanis komoly gondot fordítanak arra, hogy tanulóink megismerjék és beszéljék az angol, német, spanyol, olasz, francia és latin nyelvet.
A tantestület és a tanítványaink buzgalmát növelheti az a multimédiás nyelvi laboratórium,
amelynek átadási és felszentelési ünnepségét 1999. október 27-én tartották iskolánkban. Az alkalomra Egerbe látogatott dr. Zakar Ferenc Polikárp apát úr is.

Polikárp Apátúr Vendel atyával
Az igazgatónő, dr. Pisákné Balogh Éva üdvözlő beszédében megköszönte a cégek és a
magánszemélyek támogatását, melynek révén elkészülhetett a rendkívül modern, számítógépekkel, magnetofonokkal berendezett oktatóterem. A diákok idegen és magyar nyelvű zenés, verses
műsorral köszönték meg az ajándékot.
A nyelvi labort dr. Seregély István érsek úr, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke szentelte fel.
Dr. Nagy Imre polgármester köszöntőjében így fogalmazott: „Pici teremben vagyunk, ódon
falak között, ahonnan a gyerekek elé tárulhat a világ. A nyelvtudás határokat bont le, és kapcsolatokat épít”.
Dr. Zakar Ferenc Polikárp apát úr szerint úgy tanulhatjuk meg a nyelveket, ha rákényszerülünk vagy ráébredünk: csak az által érvényesülhetünk. Ehhez a nyelvi labor mindenképpen nagy
segítség. – Köszönjük szépen!
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Dr. Seregély István érsek úr megáldja az új labort
Az apát úr találkozott az iskola diákjainak képviselőivel és a tantestület tagjaival, akiknek a következőket mondotta:
A személyes bemutatkozás után (Ebből kiderült, hogy a három idegen nyelven beszélő, két
doktorátussal rendelkező apát úr négy egyetemen járt, és huszonhat évet töltött iskolapadban.
1948-ban érettségizett Baján, és negyvenhat évet élt Rómában), megköszönte Dr. Pisákné Balogh
Évának, hogy elvállalta az igazgatóságot, és kijelentette, „nem absztrakt fogalom”-ként akar jelen
lenni az iskolában. Hangsúlyozta, hogy a tárgyi tudás mellett a kultúrát, a gondolkodás képességét, az állandó ismeretszerzés igényét, a nyelvek megtanulásának a szükségét kell az iskolának
továbbadnia. A tudás ne öncél legyen, hanem az élet, a társadalom és az egyén eszköze ahhoz,
hogy harmónia szülessen meg!
Külön kiemelte a nevelés jelentőségét, mert a negyven év materializmusa és a jelen pénzimádata
meggátolja, hogy a tanulók felismerjék: a világ Isten nélkül nem működik. Tisztában vagyok vele –
mondotta - nehéz ma tanárnak lenni, nehéz hatni a gyerekekre, de értéket kell közvetíteni, hogy
boldoggá váljanak az iskola tanítványai.
_____________________________________________________

PILLANATKÉPEK A 12.D OSZTÁLY NAPJAIBÓL:
Magyar irodalom:
T: Baudelaire Albatrosz című versében a költők nem a szó szoros értelmében röpködnek a fejünk fölött,
pedig milyen jót lehetne rájuk vadászni.
Magyar nyelvtan:
T: Költői önéletrajzot legfeljebb akkor kell írnotok, ha a nekrológotokat írjátok!
Történelem:
T: Milyen irányzatot képviselt Servet Mihály?
D. Anti…anti…antiterrorista?
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T: Castaldo levágta György barát fülét. Mi lett ebből?
D: Barátfüle!
T: Július 14-én elfoglalták a Bastille-t.
D: A szüli napom után öt nappal!
T: A tragédia nem jár egyedül!
Német nyelv:
T: Mi az a Hahne?
D: Valami tojóállat, tyúk vagy kakas.
Angol nyelv:
D: (Angol szöveget fordít magyar nyelvre) Megölték a királyt, hogy legyen élelmük.
T: Honnan származol, Új - Guineaból?
Matematika:
T: Gyök alá nem nyúlsz, fiam!
T: Nullával osztottál!? Ez életfogytiglan.
T: Tanulj, fiam!
D: De tanárnő, nem voltan itt, nem értem.
T: Miért nem mondtad?
D: De mondtam, de tanárnő nem hallotta!
T: Még ilyet! Azt állítja, hogy süket vagyok!
(Az osztályban sok a hiányzó.)
T: Fiam, mi volt itt, golyószóró?
D: Nem, a többiek fogászaton vannak.
T: Meg is érdemlik, ha elmennek az órámról. Majd kihúzzák a méregfogukat!
T: Miért hordasz kalapot az iskolában? Befűl a fejed, és eltetvesedsz.
Fizika:
T: Ha a konnektor mindkét lyukába belenyúlunk, akkor garantáltan gondjaink lesznek. De nem sokáig, mert
agyonvág az áram.
Kémia:
T: Azért tanultok kémiát, nehogy olyan műveletlenek legyetek, mint a tévében egy képviselő, aki azt mondta,
nagyon szennyezettek Magyarország vizei, televannak hidrogénnel.
T: Mondjál egy gyenge savat! Mit szoktál inni?
D. Hipót!
Biológia:
T: Mi ez a madár?
D: Krokodil.
T: Ne mutogass, mert attól leszek olyan ideges, hogy habzik az összes piramissejt az agyamban!
T: Mi a gázcsere?
D: Oxigénből széndioxidot csinálok.
T: Mi vagy te, generátor?
T: Hol helyezkedik el a szív?
D: A két máj mögött.
Földrajz:
T: Milyen hegységet látsz a képen? Indokold is!
D: A Sziklás – hegységet, mert tele van sziklával.
Hittan:
T: Mi az a manna?
D: Málna, parasztosan.
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Félkerek ötvenöt éve…
1944. november 29-én este az utolsó német katonák
is elvonultak Egerből, az éjszaka végére benyomultak az
oroszok. Néhány nap múlva falragaszok jelentek meg az
utcákon; a szovjet parancsnokság ezeken tájékoztatta a
lakosságot a helyzetről és a teendőkről. (Egykori osztályfőnököm, Erdélyi Guidó tanár úr már előző nap tudott a
kiragasztásról, sőt az üzenet tartalmáról is.) Egyebek
között elrendelte a városparancsnok, hogy a nyilas hatalomátvétel után parancsra bezárt iskolák nyissák ki a
kaput, kezdjék meg a tanítást. Nemsokára megjelent egy
másik hirdetés, ez már a kezdés rendjét szabályozta, s
ennek megfelelően december 15-én diákgyerekek jelentek meg az iskolaépületekben. A középiskolákat működőképessé kellett tenni, leginkább még a zárdának voltak
nehézségei, mert pár nappal előbb német repülőgépek
bombázták a várost, és a zárda épületét találat érte.
A Szent Bernát Gimnáziumban is megmozdult az
élet; a diákok takarítottak, rendezgettek, néhány nap
múlva már órákat lehetett tartani. Csaknem két hónap
kimaradt a tanévből, ezért téli szünet az ünnep három
napjára (dec. 24. Vasárnapra esett) és az új esztendő első
napjára korlátozódott. Furcsa volt, hogy a karácsony és
az újév közötti napokban az iskola felé menetelő diákokat
lehetett látni, táskával, könyvekkel a hónuk alatt
A mi iskolánkban talán a fele sem gyűlt össze annak
a diákseregnek, amelyik októberben szétszéledt. A na-

gyobb fiúk jó része nyugat felé ment, engedelmeskedve a
nyilas parancsnak, vagy parancs nélkül. Az itthon maradt
vidékiek egyelőre nem tudtak a városba jönni, mert a
vonat nem járt. Később 1945 első hónapjaiban, egyre
többen tértek vissza, ki előbb, ki később – nehéz lehetett
így tanítani.
Zsúfoltság volt a rendházban. Világiakat fogadtak be,
olyanokat, akiknek otthona lakhatatlanná vált, meg akik
féltek egyedül vagy néhányad magukkal otthon maradni.
A rendházat felkeresték időnként az orosz katonák, küldetésben vagy önkényesen, de volt egy megbízható
villámhárító: Ferenczi Csaba, gyakorlóéves tanár, aki
tudott oroszul. Hogyan tanulhatott meg – rejtély.
Nemcsak objektív akadályokat kellett megkerülnie,
hanem a politikai gyanút is; a háború alatt gyanússá
válhatott, aki oroszul tanult, a német megszállás idején
pedig az ilyen embert az internálás veszélye fenyegette.
Én néhányszor megfordultam a rendházban. Főleg
Ágoston Juliánnal beszélgettem, tőle hallottam iskolán
belüli és kívüli híreket. Gimnazista koromban nem tanított, mégis (vagy éppen ezért…?) igen jó barátságban
voltunk. Összetartott bennünket irodalmi és zenei érdeklődésünk meg egyik, közös szaktárgyunk, a magyar.
Fölleges idő volt. De túléltük.
Dr. Bán Ervin

••••••••••••

Tanárainkra emlékezünk…
Diáktársaink írták levelükben
Majd mindnyájunknak van a tarsolyában egy-két
történet szeretett tanárainkról. Olvasva az újságunkban a róluk megjelent egy-két színesebb írást, néhányan – hál’ Istennek – tollat ragadva nekünk is elmondják saját élményeiket.
Köszönjük nekik, hogy emlékeiket velünk is megosztják.

Dr. Pataki Vidor tanár úr
Faluhelyi (Fischer) János 1934-ben érettségizett, Németországban Wiesbadenben élő diáktársunk írja:
Pataki Vidorhoz, amíg Egerben volt, többször felmentem.
(Amíg diák voltam, nem jártam egyik tanárhoz sem. Ezt
“tisztességtelen versenynek” tartottam.) Egyszer Budán is
felkerestük feleségemmel. Kijövetelünk után sűrűn leveleztünk. Utolsó – postumus (mire levele ideért, ő meghalt) – levelét így fejezte be: “Írj gyakrabban. Olyan
élvezettel olvasom leveleidet, mint annak idején magyar
dolgozataidat.”

Erről jut eszembe egy kis történet: Egyetemista voltam
már, és a szemeszter szünetében, januárban – kis pénzkeresés céljából – kisegítettem a Preszler-patikában. Egyik
napon, késő délután berohan Lipkay Laci volt osztálytársam circa 3 évvel fiatalabb öccse? “Laci mondta, hogy te
jó dolgozatíró vagy és ismered Pataki Vidor ízlését. Írj
nekem, légy szíves, Ady Endre költészetéről egy dolgozatot. Sürgős! Holnap bejövök érte. Most rohanok, mert
mozijegyem van a 6 órai előadásra…” Paff voltam, már
csak azért is, mert Ady Endre nem volt éppen az “esetem”, de nem hagytam pácban a gyereket. Megírtam.
Nem volt jelentős esemény. Mindjárt el is felejtettem.
Úgy 10–12 nap múlva volt Vidor névnapja. Patikazárás
után felszaladtam hozzá gratulálni. Ringelhann Béci
bátyja Gyurka és Bárány Pista a híres úszó – mindkettő
friss jogi doktor – voltak ott, már meglehetősen “becsicscsentett” állapotban. Vidornak vendégei részére finom
italai és még finomabb egyiptomi cigarettái voltak (Ő
maga a legolcsóbb cigarettát, a Hunniát szívta.)
Látszott, hogy örül jövetelemnek. Már kézfogás közben
mondja: “Éppen most olvastam a dolgozatodat!” Értetlenül néztem rá. “Én azt hittem, hogy tanár úr rettenetesen
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elfoglalt ember! Ki hitte volna, hogy volt tanítványai régi
dolgozatait olvasgatja” “Én nem egy régi dolgozatról
beszélek, hanem amit most írtál. János, János, én a te
utánozhatatlan stílusodat ezer közül megismerem…”
Ennél nagyobb bókot az óta sem kaptam életemben.

Rássy Paulin tanár úr
Kenderessy István 1941-ben érettségizett, Franciaországban Le Mans-ban élő diáktársunk írja:
A“ kis tablót” szüleim meg tudták menteni, s egy otthoni tartózkodásom alkalmával elhoztam magammal.
Gyakran átszalad rajta a tekintetem, és ez alkalom, hogy
a rég feledésbe hunyt emlékek újjászületnek. Egy ilyen
alkalommal kaptam ösztönző erőt, hogy leírjam, mi történt egy számtanórán a nagyon tisztelt, s szeretett tanárunkkal, Rássy Paulinnal.
Mikor is történt, 1940-ben vagy 41-ben, pontosan már
nem emlékszem, de mind az ami történt, még ma is előttem van. Első padban ültem – osztályfőnökünk Erdélyi
Guidó parancsából –, hogy szem előtt legyek. A számtan
óra előtt a tanári íróasztalt le kellett tenni a dobogóról
balra, hogy ne zavarja a fekete táblát. Kb. 2 méter lehetett
a távolság köztem és a tanári asztal között.
A helyleírás után tudni kell, hogy jó tanárunk “kardos” kitűntetések tulajdonosa volt az első világháborúból.
Ez azt jelenti, hogy “kardos” kitűntetéseit az első harcvonalban kapta – mint lelkész!
Mi is történt ezen az órán? Mint szokás volt kérdések
sorozata, hogy megtanultuk-e a leckét Hullottak a 4-esek.
Na lássuk a “zenészeket” – mondta tanárunk előttem
állva. (Mert a jó zenész az jó matematikus!) s a 4-esek
juttatásai folytatódtak!
Majd a jó tanárunk irgalmatlan nagy méregbe robbant, dühös szavak áradata… majd halotti csend!
Kevesen hallották, de én igen, mert előttem állt jó tanárunk. Jobb kezének mutató ujját szájára teszi s suttogja: Paulin-Paulin! – megcsóválja a fejét – elfelejtetted,
hogy pap vagy!!!
Ember és PAP!
Könnyes lett két szemem, de ez is megtörténhet, ha az
ember az emlékek útjára lép.
Adjon a Teremtő sok ilyen papot a Rendnek.

Dr. Habis György tanár úr
Náday Kálmán 1949-ben érettségizett, Franciaországban, Párizsban élő diáktársunk visszaemlékezéseit egy
nagyobb kötetre való Curriculum Vitae-ben írta meg.
Ebben az egri éveiről, több tanáráról is olvashatunk.
Most a hozzá talán legközelebb álló tanáráról szóló
írását közöljük:
… tehát tízéves koromban kerültem Egerbe a ciszterciekhez. (Apám is idejárt, nagybátyám Sántha Tibor is. Vele
két közös tanárral dicsekedhetünk: Rássy Pulinnal és
Bartók Egyeddel).
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… szeptember első napjai egy túlzsúfolt osztályban (62
tanuló volt Erdélyi Guidó osztályfőnöksége alatt). Bejelentik dr. Habis Györgyöt… Ha tudtam volna, mily történelem kezdődik vele, bizonyára rosszul lettem volna, de
hát az élet tud “adagolni”.
… keret nélküliszemüveget viselt, mint Rédey Rezső, s
ahogy visszafelé számolom, harminc éves lehetett.
… tekintete, mint a nap, tétovázásnak semmi jele. Kifogástalan ruhaviselet. (Nyugdíjas korában panaszkodott
nekem: “szemeim már nem engedelmeskednek akaratomnak!”)
... de ebben az időben a-tól w-ig minden gondolata és
mozdulata tudatos volt.
… hozzá hasonló kimért egyéniséggel csak az ELTE-n
találkoztam (Akkor még ez a rövidítés nem volt divatban.)
… előadásaira úgyszólván kivétel nélkül emlékszem, ha
nem is tudom őket szavakba foglalni.
… először nyelvtani alapismeretek (alany, állítmány,
tárgy, határozó, jelző); azután a műfajok: rege, legenda,
mese, novella, regény, versformák; majd később az olvasmányok, “amiket nem lehet letenni”, – föntebb az
irodalom belénk-ültetése, … és, mint refrain: A megalkuvást nem ismerő gerincesség!
… ennek a mágikus hatásnak tulajdonítom, hogy már
hetedikes koromban elkezdtem irodalomtörténetet írni
előadásai, Kosztolányi és Féja Géza szerint.
Néhány konkrét emlék:
“Szép volt a magyar humanizmus, csak rövid életű, mert
elsöpörte Mohács szele.” − és itt jól ismert kézmozdulatával kiseperte az osztályt a szünetre.
… vagy az Erlkönig (Goethétől, fiam!) Aranyfordításához: “Megkérdőjelezhető, hogy a fordítás nem
szebb-é az eredetinél” – jegyezte meg,
… vagy a magyar költőkről úgy beszélt ismétlés és bizonytalanság nélkül, hogy mondatait azonnal könyvbe
lehetett volna szedni,
... jegyzetelésre nagy gondot fordított. Tőle tanultam meg
azt a technikát, hogy fél szemmel az előadót nézzem, a
másikkal pedig az irkában véssem a dolgokat.
… a vasárnap délelőtti önképzőkörök emlékezetesek
maradnak a diákmise után. Egyszer Ruzsin Győzőt kísértem a fentemlített és Schubert megzenésítette Fűzfakirályban “Az előadók jobban tudják, hol hibáztak” –
mondotta.
… kijárt futballmeccsekre is. Egyszer Besznyák Pista
előtte (és előttem) az esőtől piszokká vált hamuból nem
akarta kiengedni a labdát. Kissé kappan-hangján így
méltatta: “A jég hátán is megél”.
… több volt mint tanár. Szent volt, de ekkor még nem
tudtam. Ő nem csak tanított és nem csak nevelt, hanem
miként Tóbiás, az embert hajánál fogva vitte megértően
kirendelt célja felé.
… élete utolsó éveiben rendszeresen leveleztem Gyuri
bácsival (így szólítatta magát). Hozzávetőleg 10–15 levelet váltottunk, hol hosszabbat, hol rövidebbet. Nem is
tudom minek köszönhettem ezt az atyai barátságot? Talán
annak, hogy szerfölött tiszteltem. Az ő ötlete volt, hogy
írjam meg önéletrajzomat.
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… sokáig vonakodott a borítékon magát doktornak titufelesége írásával, mint az utóbbi időben mindig, hogy
lálni. Egyszer csak megadta magát. Aztán jött az értesítés
meghalt. …azon nem szerepelt a “doktori cím”
••••••••••••

Foglaristák voltunk (második rész)
Vallásos élményeinkkel, foglári imaéletünkkel kezdett
visszaemlékezéseimet az ORA ET LABORA jelmondat
értelmében a tanulással folytatom.
Mindennapi köteles munkánkra nem derűsen emlékszem. Csikorgó-nyikorgó, mégis szigorú fegyelemmel
egyenes pályán tartott taliga volt ez. A java eminens is, a
bukdácsoló is pontosan végigülte a stúdiumokat, a délutáni három-, és a reggeli egy órát. Az írásbeli feladattal
kellett kezdeni, és a többivel folytatni. Szabadidőben
megkérdezhettük osztálytársainktól, mi is a lecke, de
stúdium alatt tilos volt a járkálás, beszélgetés, sutyorgás.
A memoritert is, verset is magunkban, nem “fennszóval”
tanulni szoktuk meg. Volt ebben az évek haladtával egy
kis liberális folyamat: talán a 40-es évek tájáról már ki
lehetett kérezkedni a folyosóra hangosan tanulni.
Szentgyörgyi igazgató úr ebben sem ismerte a tréfát, de
utóda Turcsányi Ambrus olykor azt is megengedte, hogy
néhányan a kertbe, vagy a szobába menjünk tanulni.
Hogy ki mikor érezte úgy, hogy már tudja a holnapi
leckét, s nyilvánította befejezettnek a készülést, ez széles
skálán mozgott. Ha valaki kezdte elrakni könyveit, mint
aki jól végezte dolgát, s a prefektus úr kérdésére válaszolta, hogy ő készen van, arra vagy az volt a válasz,
hogy gyere, kikérdezlek, vagy az, hogy akkor tanuld a
latin nyelvtant. A latin nyelvtan valóban az a tudomány
volt, amelyből soha senki nem érezhette magát hibátlanul
felkészültnek.
Az alsósok mumusa volt a vacsora utáni kikérdezés.
Kettenkint-háromankint álltunk egy-egy jobb felsős felé.
Mozgalmas esti kép elevenedik meg: “darálja”, jól tudja a
választ –, vagy izzadva nyögi a kikérdezett. A kikérdező
jogot formálhatott büntetés kirovására is. Vonalzóval
kiosztott “körmös”, “tenyeres”, “fenekes” voltak a fokozatok. Utóbbi lehetett “sima”, vagy “cseszős”. Alkudozás, diszkrét fájdalom-üvöltés jelezte, hogy a kikérdezői
intézmény működik. Volt “beadás” is, a prefektus úr
írásos tájékoztatása arról, ki mit nem tudott. Ez volt a
legkedvezőtlenebb variáns.
Faragó prefektus úrnak egzakt rendszere volt a vétségekre és a büntetési tételekre. Ezt táblázatos formában s
stúdium teremben ki is függesztette. A vétségek: piszkos
cipő, verekedés, tanulási készületlenség, szekunda. Büntetések: emelkedő számú nádpálcacsapás, kimenő megvonás, mozitól eltiltás (NIX OLIMPIÁSZ) és kopaszra
nyíratás. Ellentételként lehetett volna erény- és jutalomsor is. Ilyenre sajnos nem emlékszem.

Érdekes, hogy a tanulás technikájában nem volt szokásban ismereteket, így segítséget nyújtani a gyermekeknek. Kellett pedig, hogy a didaktika tudománya erről
akkor már tudjon. Ki-ki maga talált rá a neki való módszerre, vagy kínlódhatott sikertelenségei között. “Ülj le és
tanulj!” – ebben lehetett összefoglalni, ami ide tartozott.
“Egyféle a módja ennek”. És a “repetitio est mater
studiorum” – amit tanácsolni, parancsolni volt a könynyebb.
Korrepetáló civil tanáraink latinból, számtanból, németből rendszeresen, osztályonként foglalkoztak velünk.
Ez magyarázatból, feleltetésből állt. Merő tanár úr bölcs
pedagógiával hívta ki azokat, akiknek “tábla-iszonyuk”
volt.
Természetesen a másnapi iskolai szereplésünk volt a
“pudig próbája”. Vidám szívvel vagy súlyos terhet cipelve, esetleg cinikusan nevetve tért haza másnap a
foglarista, tovább gyarapítva jó jegyeit, vagy megpróbálva kiküszöbölni a csorbát. Érdekes lett volna statisztikát
csinálni, hogyan kamatozik az internátus szigorú ellenőrzése, kontroll csoporttal összevetve. Ezen a hiányon
persze már nem segíthetünk. Felsős élményeimre visszagondolva úgy tűnik, jutottunk rutinhoz munkánkban.
Nem volt haszontalan a számonkérő rendszer. Csak hát a
hatásfokon, a befektetett energia hasznosulásán bizonyára
lehetett volna néhány %-nyit javítani.
S jellemző még a testi fenyítés, amely tanártól, prefektustól, nagy fiúktól kijárt minden hibázónak, ha hanyag
volt, ha lusta volt, vagy csak buta volt. Diákkorunk világában a félelmet, mint jelenlevő lélektani tényezőt felismerhetjük.
Érdekesnek találom a gondolatot, mennyire emelő, csiszoló hatású magában véve az, hogy egy gyermek, ifjú a
könyvei között él. Csupán az, hogy naponta bemegy az
iskolájába, ott társainak, tanárainak emberi közegében
hatások érik. Akárha nem is tanult meg semmit, valamiképpen szellemében, lelkében mégis gyarapodott. Egy
sikertelen alsó négy osztály után kibukott fiatalember
iparos-legény társai közül – akik a műhelyben kalapáltak,
vagy a mesternek cigarettáért szaladtak – feltétlenül mégis kiemelkedik. – Természetesen hozzávesszük ehhez a
hatáshoz együttműködésünket azokkal, akik felkészültségükkel, hivatástudatukkal óráinkon és azokon kívül tanulásunkat és nevelésünket feladatuknak ismerték. – Akikre ezekért mindig hálás szeretettel emlékezünk.
Mohi György
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hírek...hírek...hírek...
•
DR. HABIS GYÖRGY tanár úr az 1956-os Magyar Forradalom 43. évfordulója alkalmával postumus emléklapot és kitüntetést kapott. Az eseményről tájékoztatott bennünket levelében Rédey Rezső tanár úr, Habis tanár úr kollégája, aki a tanár úr feleségével ma is szoros barátságot tart.
Emléklapot “A Magyar Köztársaság nevében a Nemzet sorsát és történelmét meghatározó dicsőséges Forradalmunk
alatt példamutató helytállásáért a magyar nemzet hálájából.”
Emlékérmet: “1956 – a Hazáért és Szabadságért.”
Minderről hivatalosan értesítették feleségét és hívták meg a díszes ünnepségre, aki október 21-én a belügyminiszteri
fogadáson vette át az elismeréseket a belügyminiszter kezéből – írja levelében Rédey tanár úr.
•
KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! − Diákszövetségünket támogatták adományukkal: dr.
Dániel Ferenc (Svájc) – 3000 Ft, Győri Iván (USA),– 50 $; Dutkay István (USA) – 100 $ Kékesi György (Kanada) –
100 SFR, Gerney Béla (USA)– 20 $.
•
AZ ORGONA FELÚJÍTÁSÁRA rendeztek hangversenyt a Szent Bernát templomban 1999. november 7-én
Marczis Demeter operaénekes, Bordás György az Operaház magánénekese, ciszterci öregdiákok, továbbá Pászty Júlia
az Operaház magánénekese, Horváth József kürtművész és Hajdók Judit orgonaművész közreműködésével. A templom
padsorait megtöltő közönség az előadás végén vastapssal köszönte meg a művészi élményt.
•
A CISZTERCI ALAPÍTVÁNYUNK a SZJA 1%-ából az 1999. évben is részesedett. Köszönet azoknak,
akik gondoltak iskolánkra. Az átutalt több, mit 60 ezer Forintot a gimnázium és a kollégium közös udvarán (Szent Bernát kert) létesítendő sportpályára utalták át. Tekintve, hogy az új adóbevallási időszak már megint közeleg, aki teheti,
most is ajánlja fel az 1%-át az alábbi adószámot feltüntetve:
Ciszterci Alapítvány Eger 19134934 – 1 – 10
•
A HAGYOMÁNYOS VÁCI KIRÁNDULÁSRA október 13-án került sor. 37-en voltunk Keszthelyi Ferenc
váci megyéspüspök diáktársunk vendégei. Megtekintettük a felújított székesegyházat is, ahol a vendégfogadónk kalauzolt bennünket. Mint az elmúlt években, most is látogatásunkat fehér asztal mellett fejeztük be. Az öregdiákok nevében
a szíves vendéglátást seniorunk, dr. Kállay György meleg szavakkal, Bordás György operaénekes diáktársunk pedig
Révész Amadé egykori tanárunk egy kedves nótaszerzeményének előadásával köszönte meg.
__________________

H A L O T T A I N K
Dózsa Márton László OCist, aranymisés áldozópap, matematika-fizika szakos középiskolai tanár és mezőgazdász
életének 85 évében szeptember 30-án elhunyt. Székesfehérváron temették október 14-én.
Diáktársaink, akiknek halálhírérõl értesültünk
Sugár István (1936) – Eger,
Jármai (Javorek) Ervin (1938) – Veszprém

Dr. Lukinich László (1942) – Szombathely
Tegze Gábor (1939) – Székesfehérvár

Requiescat in pace!
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