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

––––––––––––––––––––––

Rajeczky Benjamin a szerzetestanár
Egy ciszterci tanítvány emlékei Béni Bácsiról
Rajeczky Benjamin Egerben született 1901. november
11-én. Középiskoláját a Ciszterci Rend egri kath.
főgimnáziumában végezte. 1911 – 1920 között. Közben
1917/18 tanévben Zircen novícius. VII–VIII-as korában
Pataki Vidorral és Tobákos Kilittel együtt „ciszterci
rendi papnövendék” 1920–24 között végezte teológiai
tanulmányait. 1924. július 20-án szentelték fel. 1924–26
között az innsbrucki egyetemen folytatja tanulmányait,
ahol a teológia doktora lett. 1926–45 között a budai
Szent Imre gimnázium tanára. Közben 1932–35
években Kodály Zoltánnál tanul zeneszerzést. 1933-tól
a Magyar Énekoktatók főtitkára volt. 1945-től perjel
Pásztón. 1950-től 1960-ig a Néprajzi Múzeum népzenei
osztályán múzeológus. 1960–70 között az MTA
Zenekutató Csoportjának igazgatója, majd megbízott
igazgatója. 1967-tól a Zenetudományi Intézet ny.
főmunkatársa
és
a
Zeneművészeti
Főiskola
zenetudományi tanszakának tanára. 1978-ban Erkel
díjjal, 1990-ben posztumusz Kossuth-díjjal tüntették ki.
1989. július 2-án halt meg Pásztón, melynek temploma
kriptájában nyugszik.
Születésének 100. évfordulóján szülővárosa és iskolája
egész napos rendezvényen emlékezett nagyhírű
szülöttjére és diákjára, mi pedig dr. Kerekes Károly
ny. zirci apátúrnak az emlékülésen elhangzott nagy
sikerrel fogadott előadásával.

A

jánlásként mondanám, hogy ez az emlékező
tanítvány ciszterci élete ugyanúgy az egri
gimnáziumból indult el, mint a nála jó 16 évvel
előbb született Béni Bácsié. „Földiek” voltunk, mint
ahogy ezt maga Béni bácsi fölfedezte már az első
találkozásunkkor 1934 nyarán budai rendházunk udvarán,
amikor hatodikos gimnazistaként mint „rendi oblátus”
(afféle ciszterci aspiráns) oda bevonultam. Ő ugyanis
Eger városában született, én viszont Eger város peremén,
a mostani Andornaktályán láttam meg a napvilágot.
A magyar ciszterciek szóhasználatából ismerős a
budai gimnáziumunk jeles esztéta magyartanárának,
Brisits Frigyesnek mondása: Az emlékezés tartja össze a
világot. Ezért emlékezik, és tesz tanúságot egy ciszterci
tanítvány a ciszterci család egy jeles tanáráról.
Nagyszívűségéről – ami egyben Béni Bácsi páratlan
pedagógiai vonzóerejének és sikereinek, közéleti
tekintélyének, sőt tudományos körökben is szinte
lenyűgöző elfogadottságának is talán aranykulcsa –
aligha tudnék rövidebben, de egyúttal találóbban és
méltóbban szólni, mint egy őt nagyon ismerő és tisztelő
pásztói asszony. Úgy történt, hogy Béni Bácsi haláláról
való évfordulós megemlékezésünk alkalmával, már az
előadások után, alkalmi riporterként megszólítja ezt az
asszonyt egy irodalmilag is számon tartott és Béni Bácsit
életében-holtában nagyon tisztelő jeles férfiú: „Klári
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néném, milyen embernek ismerte Rajeczky Béni atyát?”
– És Klári néni gondolkodás nélkül válaszolt: „Olyan
picinek… (pillanatnyi szünet után, a levegőben feszültség,
majd folytatja) olyan picinek, hogy az ember szívének
legkisebb zugába is belefért. De aki őt ismerte, nemcsak
nagy tudására gondolok, ami vitathatatlan, hanem a
nagy-nagy emberszeretetére, előzékenységére. Soha nem
tudtam megelőzni a köszönésbe, pedig ugyancsak
igyekeztem. Én őt csak dolgozni és imádkozni láttam. Ha
beszélgettünk, mindent ki akart adni magából,
szétosztogatni a lelki erejét, a benne lévő kincseket…”
Béni Bácsi apja az egri szeszgyárban volt afféle
gépészlakatos ezermester, akinek szülei viszont
Miskolcról kerülhettek át Egerbe. Béni Bácsi egy
unokabátyja, az 1868–72 között Egerben tanító, de már
35 évesen Székefehérvárott elhunyt Rajeczky Mátyás
ciszterci tanár még miskolci születésű. Az ezermester
Feri bácsit, Béni Bácsi édesapját én már Pásztón
ismertem meg, amikor a szerzetesek elhurcolása után a
budapesti
Bernardinu-munkból
éppen
Pásztóra
deportáltak. Az öreg Feri bácsi ma is úgy áll előttem, –
bár alacsony termetű volt ő is, mint fia – ahogy a háztetőn
kimagasodva 80 évesen is szorgoskodva végzi az éppen
akkor tetőbádogos szakmunkáját. Volt hát Béni Bácsinak
szinte bölcsőtől kezdve olyan modellje ahhoz, hogy
önmagától is, joggal számon kérhesse a síksándori
igazember mércét: Embernyi ember vagytok-e,
embernyomokat hagytok-e?
Béni Bácsi emberségéről szólva mondanivalómat a
magam talán falusiasan patriarkális és tudatosan bibliás
dimenzióim is vezetik, rangsorolják. Patriarkálisan az „ép
testben ép lélek”, illetve az „imádkozzál és dolgozzál!” az
elepnormák.
A tudatosan bibliás emberszemlélet már az értelmes,
vagy legalábbis értelmesedő életkorunkban fogalmazódik
meg. Mint például bennem is, amikor 12–14 éves
koromban a Béni Bácsi „társszerzői” közreműködésével
írt hittankönyvekből kezdtem rásejteni a Biblia sajátos
nyelvére és igazi üzenetére. Mégpedig az egri
gimnáziumunkban, ahol ő diákoskodott, az utolsó két
osztályban már „kis-ciccerként”.
Hogyan valósul meg ez Béni Bácsi életében? Először
is tehát: „Ép testben ép lélek”. Ha nem is vettem magam
részt Béni Bácsi nyári táborainak, téli sí-túráinak testetlelket regulázó gyakorlataiban, embert próbáló
vállalkozásaiban, tudom az ott résztvevőknek már akkori
és ma is lelkesítő elbeszéléseiből: Az igen! Az igazi! A
Parnok úr (később: a Béni Bá’, vagy egyszerűen „a
Béni”) az klassz!
Budai rendházunkban korán ébredve és a nagy kertre
néző ablakunkon kitekintve hányszor láttam, fiatalabb
tanárainkkal, amint tréningruhában (akkor, 70 évvel
ezelőtt!) kocog, gimnasztikázik, focit rugdos Béni Bácsi.
Ezek után hogyis csodálkozhattam volna, azon amit
akkor hallottam róla. Felszentelése után 1924–26 között
Innsbruckban, a Jezsuiták Európa-hírű Canisianum
Kollégiumában képezte tovább magát nemcsak
teológiában, hanem a zenetudományban is, különösen a
gregoriánban. Közben nyáron rendszeresen táborozott,
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télen túrázott. Történt, hogy egy alkalommal rosszul
érezte magát; kocsijuk nem volt, a több kilométeres utat a
városi kórházig gyalog tette meg. A diagnózis: perforált
vakbél… El ne felejtsem: indulásukkor kísérőjét kérte,
hogy most ne beszélgessenek; mint kiderült, egész úton
magában imádkozott. Az orvosok nem tudták, hogyan
tudott ez az „olyan picike” magyar pap perforált vakbéllel
ilyen hosszú utat gyalog megtenni, és nem esett össze!
„Abnormis eset”!? – Beszéljünk erről józanul és alázattal.
Béni Bácsiban igenis volt ilyen rendkívüli adottság is.
Hittanórái és vasárnapi homiliái nem voltak
különlegesek, hacsak az nem különleges, hogy talán a
komoly családi beszélgetések műfajába sorolhatnám.
Semmi színpadiasság, és semmi tabu. Felsős gimnazisták,
ha szóvá tették a kamasz lányok különleges viselkedését,
röviden, kioktató hang nélkül magyarázott. És néhány
mondattal talán gyakorlatiasabban rávilágított, mint az
akkortájt nagyon divatos Tóth Tihamér és Csaba Margit
léptékű „felvilágosító” könyvek tucatjai. És Béni Bácsi
csendes-komoly szavait nem hogy rejtett kuncogás vagy
éretlen grimaszolás kísérte volna, hanem lesütött szemű
befelé fordulás.
Az 1934-es első személyes találkozásunk óta mindig
éreztem és csodáltam Béni Bácsiban azt a karizmát,
különleges isteni ajándékot, ami végül is az 1950-es
szétszóratásunk és nekünk az akkori budapesti
Bernardinu-munk mintegy 20 főnyi közösségének éppen
Pásztóra történt deportálása napjaiban tudatosodott
bennem igazán, és fogalmazódott meg egyetlen
mondatban: Béni Bácsi mindig megtalálta a megfelelő
szót és eltalálta a megfelelő hangot,
Tanúja lehettem annak, hogy az akkori idők
nyelvzavarában és zűrzavarában is hogyan tudott
mindenkivel emberszót érteni és emberhangot eltalálni. A
legnehezebb helyzetekben is. Persze lehet, hogy Kodály
személyes tekintélye védte. Hiszen ő munkatársaként
Pásztóról mindig szabadon utazhatott Budapestre. így
hiteles információt hozhatott szétszórt rendtársainkról is.
Ezidőtájt ismerte meg édesapámat is, aki a maga
módján egyszerű falusi földművesként ugyanolyan
egyenes szavú és szívű magyar ember volt, mint Béni
Bácsi – a maga módján. Első pillanattól kezdve mintha
csak édestestvérek lettek volna. (Édesapám úgy nagyjából
annyival volt idősebb Béni Bácsinál, mint én őnála.)
Legemlékezetesebb és talán utolsó együttlétünk volt
falunkban egy „sok szép nótát fújó” és cimbalmot is
szinte művészien megszólaltató, szintén falunkban élő
özvegy nagynénéméknél volt, akit az egész falu
egyszerűen csak „a kedves Róza” néven emlegetett. Béni
Bácsi elemében volt, természetesen a kedves Róza is.
Édesapám egy kicsit elérzékenyült, mikor Béni Bácsi
búcsúzóul „a Laci Bácsi nótáját” (édesapámét) kérte
kedves Rózától. természetesen cimbalom kísérettel.
Énekeltünk… Lehet, hogy nagyon elfogult vagyok, de
állítom, – nagyon szép volt.
Dr. Kerekes Károly OCist
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SZERZETESSÉG
Ne gondolj most a bölcs tibeti boncra,
ki jóval Krisztus előtt jámbor Buddhaként
már sok ezred magával vonult kolostorba,
kis bögréjébe várva fél marék rizsét.

Szeressen elmélkedni síri csendben,
legyen a buzgó imádságnak mestere,
minden munkáját úgy végezze rendben,
hogy teljék benne Jézusunknak öröme.

Esszénusokra, Kumrámra se gondolj,
ez egyik sem volt még valódi szerzetes
keresztény szemmel; – de mindről csak jót mondj,
mert törekvésük biztató volt és nemes. –

Testvéreit szeresse, legyen jó „szer”
jó gyógyszer, fűszer, ékszer, jó élelmi szer
illatszer, égi vígságot hozó szer…
A szerzetes ezért mindent szeretni mer:

De Szentlélektől átitatva lenni,
hogy Fiát, Krisztust lássa bennünk az Atya,
és tudjunk végre úgy egymásra lelni,
hogy együtt legyünk Isten élő temploma…

Kék eget, földet, napot, holdat, éjet,
madárdalt, erdőt, felhőt, szivárványhidat,
szentháromságos Istent, ember-szívet,
mindent, mit Isten áldott Lelke átitat.

Így kezdődött a szerzetesség nálunk
az egyiptomi nagy szent remeték nyomán,
„nálunk”, az Egyházban, kik sziklán állunk,
a szikla Krisztus, ki nekem szent Regulám!

Egyszóval „szerként”, eszközként kínálja
magát Istennek, ő már mást nem is keres,
s mert minden emberben Istent látja,
mindnek szolgája lesz az igaz szerzetes.

Mert szerzetesség nincs Szabályzat nélkül,
mely éjt és nappalt szentül, józanul beoszt:
szegényen, tisztán, engedelmes szívvel
az igaz szerzetes csak ezt kövesse most!

Uram, fogadj el, egyéb vágyam nincsen,
porszem vagyok, de áldott arcod rám ragyog;
nem kérek semmit, te vagy minden kincsem,
csak ezt dobogja szívem: szerzetes vagyok!
Mindenestül Istené vagyok!
Kerekes Károly

––––––––––––––––––––––

Ágoston Julián hagyatékáról…
Rónay László, az ELTE professzora írja az Új
Emberben, – Ágoston Juliánra való emlékezés kapcsán –
„milyen sokat köszönhet a magyar művelődés és lelkiség
a paptanároknak, akik mellesleg jeles költők,
irodalomtörténészek voltak.” Újságunkban meg biztat
bennünket: „Meggyőződésem, hogy rendkívül tehetséges
volt irodalmárnak is. Ágoston Julián a ciszterci rendnek
olyan ékessége, hogy érdemes vele foglalkozni. … Első
feladat: összegyűjteni írásait.”
Ezen felbuzdulva kerestem Ágoston Julián tanár úr
„nyomait”. Eljutottam 90. évében járó testvéréhez
Ágoston Gézához, aki Újpesten él. Tőle tudtam meg,
hogy az 1969-ben elhunyt tanár úr hagyatékát unokája,
Ágoston Zsolt rendezte és adta át 1991-ben Károly
apátúrnak. Zircen Levente atya azután készséggel
rendelkezésre bocsátotta a gyűjteményt, benne találtam
több mint száz vers gépelt másolatát
Felkerestem a „leletmentő” unoka-unokaöccsöt,
Ágoston Zsoltot is, aki a gödi piarista szakiskolában
tanár. Újpesten lakik felségével és 3 éves kislányával,
márciusra várják az ikreket. Kedvesen fogadott s
megmutatta a családban összegyűjtött újabb Juliánhagyatékot, melynek rendezését már csaknem befejezte.

Ezt is a Zirci Apátság levéltárának kívánja adományozni.
Ebben Julián atya újabban meglelt versei – néhány kézzel
írott is – és többek között az 1940.-ben érettségizettek
kidolgozott magyar tételei találhatók.
Elmesélte, hogyan lett ő a hagyaték „gondozója”. 1969ben, Julián atya halála után a Raktár utcában – ahol Julián
tanár úr elég sivár körülmények között lakott – található
minden iratot egy vulkánfíber bőröndbe gyömöszöltek, és
a Krisztina körúton levő lakásba vitték, ahol akkor Julián
öccse és családja lakott. Évek múlva innen került át
Ágoston Imréhez, Julián atya unokaöccséhez, a Ferenc
körúti lakásba, a kis szoba galériájába, a „padlásra”. Itt
maradt érintetlenül és csak 20 évvel Julián atya halála után,
a lakás átrendezésekor talált rá Zsolt. Julián halálakor ő
még csak 5 éves volt, de a családban sokat hallott
nagybátyja irodalmi tevékenységéről, Nagyon megörült,
mikor a madzaggal átkötött vulkánfíber bőrönd tartalmát
megismerte. Több mint fél éven keresztül rendezgette és
hét dossziéba gyűjtve adta át Károly apátúrnak.
Köszönjük ezt a lelkes, értékmentő munkáját
Zsoltnak, aki nemcsak a családjának, hanem a
Ciszterci családnak is nemes szolgálatot tett.
O. Gy.
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AZ EGRI SORTŰZ

56.

dec. 12-én, a ciszterci rendház előtt, a város
főutcáján egy iszonyatos dráma zajlott le.
Valóságos vérfürdőt rendezett 40–45
karhatalmista. Géppisztolyból golyózáport zúdítottak a
járókelőkre, dolgaik után igyekvő nőkre, férfiakra.
Néhányan holtan estek össze, sokan súlyos sebekkel
fetrengtek az úttesten. Aki tehette, fejveszetten menekülni
próbált. Mások igyekeztek a magatehetetlen sérülteket
támogatni a kórházba.
Több sortüzet hajtott végre akkoriban a karhatalom a
városokban és falvakban, így Mosonmagyaróvárott,
Salgótarjánban, Miskolcon, Tiszakécskén (repülőgépről).
Az egri sortűz azonban talán a legalávalóbb volt
valamennyi között teljes váratlanságánál fogva. A
sortüzeknek egyetlen indítóoka volt: a politikai
bosszúállás. A forradalom által megbuktatott, és az
önmaga által kompromittálódott pártapparátus szadista
bosszúja.
Sebész szakorvosként dolgoztam a kórházban, amikor
a kétségbeesett embertömeg betódult hozzánk. Néhány
„pufajkás” még ott is a nyomukban. Leírhatatlan annak a
kétségbeesett menekülésnek az emléke, amelynek tanúja
voltam. Napokon keresztül küzdöttünk közel 30 ember
életéért, tehetetlenül hallgatva a sebesültek jajkiáltozását
és átkait.
Ezekre a sortüzekre, az egri vérfürdőre is 33 évig a
teljes elhallgatás kötelezettsége borult, még szóbahozni is
tilos volt, börtön járt érte. Negyven év múltával indult
meg valamiféle hatósági vizsgálat, amely véget nem érő
halogatások folytán azóta sem fejeződött be. Nincs tettese

sem felelőse ennek a tömeggyilkosságnak, noha az
elkövetők közismertek még ma is a városunkban.
A forradalmat követő megtorlás iszonyatosan
embertelen volt. Több száz embert, fiatalokat végeztek ki
bírósági komédiák –„osztálybíróság!” – alapján , több
tízezreket zártak börtönökbe évekre.
Majd 1991–92-ben jött egy tragikomikus fordulat:
minden bírói ítéletet s e m m i s n e k nyilvánított az a
bíróság, amely hozta azt. Ártatlanul halt meg és ült
mindenki!!! – „Na és ?!”
Az éveken keresztül folytatott szadista megtorlás
azonban előidézett egy másik, ez ideig helyrehozhatatlan
nemzeti tragédiát is. Miután ártatlan embereket
megfosztottak az életüktől és a szabadságuktól, és miután
200 ezer magyart menekülésre kényszeríttettek.
Mindezeken túl évtizedekre feldúlták a társadalmi
egyensúlyt, a nyugalmat és a békés egymásmelletti életet.
A társadalomban olyan katasztrofális helyzet alakult
ki, hogy mind a mai napig társadalmi csoportok gyűlölik
egymást, nem tudnak megbékélni. Azt hiszem keserűen
tapasztalhatjuk mindannyian, hogy a legértékesebb
emberi vonások vesztek oda: a türelem, a belátás, a
megbocsátás, a tisztesség, az egymáshoz intézett jó szó.
Óriási erkölcsi értékek semmisültek meg és még sok más
érték.
A mai fiatalságnak lesz elsősorban lehetősége és
kötelessége, hogy a társadalmi megbékélést, az emberség
értékét helyreállítsa.
Dr. Tóth Ferenc
56-os Szövetség regionális elnöke, ciszterci öregdiák

––––––––––––––––––––––

POLITIKUS, AKI CISZTERCI DIÁK VOLT
BARANKOVICS István (1906–1974), a magyar
kereszténydemokrácia kiemelkedő személyiségének
az Egyesült Államokból hazatért hamvait december
13 án temették el a Fiumei úti temetőben. Egri diák
volt, 1917–1925 között járt a ciszterci gimnáziumba,
ahol ma már emléktábláját is láthatjuk. – Dr. Bán
Ervin diáktársunk írásával emlékezünk meg róla.
Több mint fél évszázada eltűnt a magyar
országgyűlésből az ellenzék – teljes negyven évre. Az
1947-es választások után Rákosi megkezdte az ellenzéki
pártok lefegyverzését. Nagy „munka” volt, mert a t.
Házban erős, eleinte számarányában is igen jelentős
ellenzék foglalt helyet. Ám 1948 végére már csak
egyetlen nem kormánypárti testület maradt meg, a
Demokrata Néppárt. December elején vezetője,
Barankovics István nagy beszédet mondott az
Országgyűlés ülésén; köntörfalazás nélkül felsorolta a
hatalom demokráciaellenes vétségeit, a szabad szó
elhallgattatását, a hatalmi visszaéléseket. Ez volt az utolsó
nyílt ellenzéki hang az országos politikában. Kevéssel
utóbb Rákosi magához rendelte a Néppárt elnökét, és

részletesen elmondta neki, mit követel tőle. (A krónikás
szerint beszélgetés közben nem mert tárgyalótársának a
szemébe nézni.) Természetesen a Néppárt feloszlatása
került szóba, de Rákosi közölte, hogy ennek az általa
megjelölt formában és menetrend szerint kell történnie, és
csak akkor, amikor ő majd megadja a jelet. Barankovics
értelmesen viselkedett, alig mondott ellen a kényúrnak, de
nem vállalt kötelezettségeket. Látta, hogy már vége
mindennek, nincs cselekvési lehetősége. 1949 elején
átszökött Ausztriába. Onnan feloszlatta a pártját –
„kicselezte” Mátyást, aki kénytelen volt jó arcot vágni a
kudarchoz.
Barankovics egri ciszterci diák volt, a Szent Bernát
Gimnázium tanulója. Diáktársamnak tartom, jóllehet évek
óta érettségizett ember volt már, amikor én tízéves
kisfiúként ebbe az iskolába beiratkoztam.
A drága emlékű Rássy Paulin bácsi még emlékezett
rá. Egy beszélgetésünk során elmondta: kritikus
gondolkodású, öntudatos fiúnak ismerte, aki nem félt a
véleményét kimondani. (Emiatt nem mindenki szerette.)
Ő, mint egykori tanára, szívesen és szeretettel gondolt rá.
Dr. Bán Ervin
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KARÁCSONYI KONCERT
Meghívó
Az egri Gárdonyi Géza

Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola tantestülete és tanulói szeretettel
meghívják Önt

2001. december 13-án 17 órakor
a Szent Bernát templomban tartandó

karácsonyi koncertjükre.
A karácsonyi koncert műsora
Glória
Ó gyönyörű szép
Áldott éj
Les Anges dans nos Campagnes
(fr. karácsonyi ének)
Francesco Soto: Új csillag…
J. S. Bach: Menüett a G-dur szvittből
F. Schubert: Ave Maria

Kicsi gyermek (Farkas Ferenc feldolgozása)
Fel nagy örömre (Volly István gyűjtése)
Ó szép fenyő
Vivaldi: Siciliano
Händel: Ária variációkkal
This little Babe
Karácsony hajnalán
Ave Maria

Vezényel: Kovács Beáta
Zongorán kísér: Árvainé Kovács Krisztina
Előadók: Kelemenné Oravecz Júlia (ének),
Boros Hajnalka (cselló),Újlaky Andrea (hegedű), Budai Ferenc (klarinét),
valamint a gimnázium Leánykara és Kicsinyek kórusa.
Zongorán kísér: László Éva, orgonán kísér: Urbán Péter
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„… HA ÚJRA KELLENE VÁLLALNI, ÉN ÚJRA VÁLLALNÁM…”
Az 56-os szövetség és a Magyar Demokrata Fórum Heves Megyei Szervezete Elnökének,
Nyerges Andor úrnak a megemlékezése 1956-ról

Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Mójzes Atya! Tisztelt Tanári Kar! Kedves Diákok!
Gondolkodtam, hogy ünnepi beszédet mondjak-e, vagy saját élményeimet osszam meg veletek. Az igazgató
asszony azt mondta, hogy az utóbbit válasszam. Én úgy gondolom, hogy elmondom saját élményeimet is elmondom, de
egy korábbi megírt beszédemből azokat a részeket is elolvasom, amelyeket szükségesnek tartom, hogy itt elhangozzék.
Köszönöm a lehetőséget, hogy én most itt beszélhetek. Itt, ebben az iskolában, ahová én ötvenegynéhány éve
magam is jártam. Nagyon sok emlék köt engem ide. Emlékszem tanáraimra, akik közül már nagyon kevesen élnek, de
az emléküket soha nem fogom elfelejteni. Mindenek előtt
osztályfőnökömre, Károly Asztrikra, akitől tisztességet, hazaszeretetet
tanulhattam. A ciszterci szellemiség végig kísért egész életemben.
Olyan ember áll ma itt, és emlékeztet az 56-os forradalom és
szabadságharc napjaira, akit negyvenöt évvel ezelőtt Egercsehiben a
bányásztársai választottak a Munkástanács tagjává, s később annak
egyik vezetőjeként hittel, tisztességgel tette a haza iránti
kötelezettségét. 56 szellemisége, emléke - az előbb említett ciszterci
szellemiségen kívül - adott erőt és kitartást a megtorlások,
megaláztatások idején, hogy megőrizhettem tisztességemet,
emberségemet.
És most idéznék dr Antall Józseftől, Magyarország első szabadon
választott miniszterelnökétől:
„1956-ról szólni felelősség, és nagyon vigyáznunk kell arra, hogy
ne mondjunk közhelyeket. 1956 olyan erkölcsi, szellemi tőkéje ennek a
nemzetnek, amelynek be kell vonulnia évszázadokra a magyar
történelmi tudatba, mítoszvilágba, ahonnan a nehéz időkben erőt lehet
meríteni. Abba a mítoszvilágba, ahol hősök, áldozatok, óriási
megpróbáltatások vannak, ahonnan, mint ősforrásból meríthetünk.
Ezért 1956-ra emlékezve arról kell mindig szólnunk, ami benne felemelő. Azt kell ilyen alkalmakkor megidézni, hogy
azok, akik nem voltak részesei, nem élték át azokat a napokat, nem vonultak végig a Petőfi-szobortól a Bem-szoborig, a
Parlamenthez, a Rádióhoz, a Sztálin-szobor ledöntéséhez, nem voltak részesei a Corvin közi, Széna téri csatáknak azok
is tudják, hogy ez mit jelent. Ne afféle öreges elbeszélésnek, öregedő emberi hősködésnek érezzék az unokák, a
gyerekek. Ne úgy gondolják, hogy valami olyanra emlékeztetik őket, amit ők nem tudnak utánozni, ezért sokszor hinni
sem akarják, hogy ez így történt.
Hiszen honnan is tudnák, mit jelent '56? Évtizedeken át semmit, vagy csak hazugságokat szóltak 1956-ról. Illyés
Gyula verséből ők is láthatják és tudhatják, mit jelent a zsarnokság. Így érthető, hogy néha a félelem elnémította azokat
a szülőket, nagyszülőket is, aki tudtak volna róla mesélni. Ezért olyan fontos, hogy most amikor már lehet mondják el
róla az igazságot. Meséljenek, beszéljenek róla; és az unokák, a gyerekek kérdezzenek, mert így száll a történelem
nemzedékről nemzedékre tovább adva."
Ez így igaz. S az is igaz, hogy még nincs a méltó helyén '56, mert még élnek azok is, akik a barikád másik oldalán
voltak; s azok is a szabadságért harcoltak. Olyan felemelő élményben már soha nem lesz részem, mint amikor 1956.
október 23-án kitört a forradalom, és öt nap múlva Nagy Imre miniszterelnök bejelentette a forradalom győzelmét,
felkérte a szovjet csapatokat, távozzanak Budapestről.
Olyan örömmámorban úszott az ország, hogy szinte lebegtünk a boldogságtól, úgy éreztük minden magyar szíve
együtt dobogott. Nem tudom szavakba önteni a felszabadult örömünket. Jellemző ránk, magyarokra, hogy nem a
bosszúról, hanem a jövőről gondolkodtunk. Már akkor tervezték, hogy a mártíroknak hatalmas emlékművet emelnek
majd a Vérmezőre, megkezdődött a gyűjtés az elesettek családjai részére. Akkor, huszonegy évesen a munkástanács
tagjaként azon gondolkodtam, hogy mit fognak cselekedni az oroszok, s azt javasoltam, hogy készüljünk fel a
védekezésre, fegyverkezzünk fel. Ma már tudom, akkora hadsereggel külső segítség híján nem lehetett volna
eredményesen szembeszállni.
Hogy jutott el az ország 1956-hoz?
Amikor felszámolták a ciszterci rendet és a gimnáziumot - amely egy nagyon demokratikus és patinás iskola volt - a
diákságot szétszórták. Én a Dobóba kerültem, kitűnően elvégeztem a gimnázium első osztályát. 1951 őszén a második évet
kezdtem meg, amikor matematika órán szólt az osztályfőnököm, hogy menjek fel a tanáriba. A tanáriban egy tanár sem
volt, az irodasegéd adta át indexemet - amibe be volt írva a Megyei Tanács Oktatási Bizottság határozata -, és közölte
azonnal el kell hagynom az iskolát. Eltávolításom oka valószínűleg az, osztályidegennek minősítettek, mivel édesapám
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kisiparos volt. A gimnázium igazgatója, az osztályfőnököm a tanárok közül senki nem volt hajlandó személyesen átadni
ezt a szégyenteljes határozatot.
Tizenhat évesen elmentem dolgozni Ózdra segédmunkásnak. Két év után az Egercsehi bányaüzemhez kerültem, s
ott dolgoztam csillés beosztásban. Mint bányász, levelező tagozaton folytathattam a gimnáziumot a Dobóban a régi
tanáraimnál, majd leérettségiztem. 1956-ban már műszaki beosztásba kerültem, így ért engem a forradalom.
Aki nem élt a Rákosi-rendszerben, az nem tudja igazán, hogy milyen volt. Erőszakos téeszesítés, akik a belépési
nyilatkozatot nem írták alá, legtöbbször megverték. Mindenféle kényszerítő eszközt felhasználtak, hogy kicsikarják az
aláírást. Az ország közben nagyon elszegényedett, be kellett vezetni a jegyrendszert. Sztálin halála után, 1953 nyarán
Nagy Imre lett a miniszterelnök, aki megszüntette az internáló táborokat, és szabadabban lélegezhetett az ország népe.
Szűk két évig, mert ekkor Nagy Imrét leváltották, és újra visszajött a korábbi politikai gyakorlat. Az értelmetlen és
hosszú gyűléseken ütemesen kellett tapsolni, ha a szónok kiejtette Rákosi, Sztálin vagy a párt nevét. Voltak vezénylők,
akik figyelték, hogy ki meddig tapsol, és milyen lelkesen, s ha valaki hamarabb abbahagyta, mint az elnökség tagjai a
tapsot, megjegyezték, s mint megbízhatatlan reakciós retorzióra számíthatott.
1956-ban a Kossuth-klubban, a Petőfi körben már nagy viták folytak, amelyekről néha a rádió is beszámolt. Majd
a kivégzett Rajk Lászlónak és társainak újratemetése következett, ahol elmondták a kommunista vezetők, hogy soha
többé nem fordulhat elő törvénytelenség. Ezután végleg menesztették Rákosi Mátyást, és kinevezték Gerő Ernőt első
titkárnak. Az elégedetlenkedő egyetemi ifjúságnak így nyílt alkalma tüntetést szerveznie október huszonharmadikára.
Ezt a tüntetést hol engedélyezték, hol visszavonták. Végül engedélyezték, de este Gerő Ernő a Rádióban már mindent
visszavont, és fasiszta csőcseléknek nevezte a felvonulókat.
Én ezt a beszédet Egercsehiben a könyvtárban hallgattam végig, és meg voltam győződve arról, hogy ha ezt a
tüntetők hallották, fegyveres tüntetés lesz. És így is lett. A rendőrség nem lőtt a tömegbe, a felkelők mellé állt, csak
ávósokat. Ők voltak a Rákosi-rendszer legkegyetlenebb és leghűségesebb kiszolgálói. Gerő a megszálló szovjet
csapatokat kérte fel, a forradalom leverésére. A tüntetők és Budapest népe ekkor már fegyvert szerzett, és megkezdődött
a szabadságharc. Egercsehiben testvéremmel elhatároztuk, hogy felmegyünk Budapestre, és mi is harcolni fogunk. Erre
nem került sor, mert október 28-án Nagy Imre - akit a tüntetők követelésére neveztek ki miniszterelnöknek bejelentette, hogy győzött a forradalom, a szovjet csapatokat kivonják Budapestről és megkezdődnek a tárgyalások az
ország elhagyásáról. Ehelyett özönlöttek befelé érkeztek a legmodernebb T-54-es harckocsikkal felszerelt szovjet
csapatok. Körülvették Budapestet s a nagyobb városokat. A hazaáruló Kádár János a törvényes kormány minisztere a
szovjetekhez szökött. A magyar tárgyaló küldöttséget Maléter Pállal együtt letartóztatták a szovjetek. Ezután indították
meg hitszegő támadásukat november 4-én hajnalban.
El kell mondani, hogy a forradalom kezdetén mindenhol megalakultak a munkástanácsok, nemzeti bizottságok,
amelyek az önigazgatást a kezükbe vették. Egercsehiben, ahol a bányaüzemben kb. ezren dolgoztak, a munkástanács
kezébe került az irányítás, de senkinek sem görbült meg a hajszála sem. Az eltávozott kommunista igazgató helyett az
addigi alelnököt kineveztük a munkástanács új elnökének, a titkárt pedig az alelnöknek. A titkári funkciót - november
4-e után - nem vállalta senki, elvállaltam én, a legfiatalabb.
A november 4-i szovjet támadás és bevonulás csak a fegyveres ellenállást verte le, a helyi közigazgatás továbbra
is a munkástanácsok, a nemzeti bizottságok kezében volt december közepéig. Nem a Kádár-kormányt, hanem a
Budapesti Munkástanácsot ismertük el legális hatalomnak. Ezért kellett sortüzeket provokálniuk, békés tüntetőkre
lövetni, hogy megfélemlítsék a lakosságot. Megkezdődtek a kihallgatások. Behívatták a munkástanácsok és a
nemzetőrség tagjait, akiket nagyon megverettek a jelenlévő karhatalmistákkal. Én is sorra kerültem –bár készültem rá csodák csodája engem nem bántottak. Ennek oka valószínűleg az volt, hogy jó futballista voltam. A bányába is azért
vettek fel. Ekkor kezdődtek az újra bevezetésre kerülő NB-III-as osztályozó mérkőzések s ha verést kapok nem biztos,
hogy tudtam volna játszani. Persze, ehhez kellett egy olyan sportköri elnök, akinek az unokatestvére Kádár János
személyi titkára volt, s az ő akaratát mindenki tiszteletben tartotta. A kihallgató tisztemnek - aki egy őrnagy volt -, így is
nagyon sok eszköz volt a kezében, hogy megtörjön. Kihallgatásaim alatt sok mindennel meg is próbálkozott. Főleg arra
akart rávenni, hogy legyek besúgó, III/III-as ügynök, írjam le, hogy ki mit csinált, mit mondott a forradalom alatt. Én a
saját védelmem érdekében megtanultam szó szerint Kádár Jánosnak 1956. október 30-ai beszédét, amelyben a korábbi
hibákról és a dicsőséges forradalomról beszélt. Ezt idéztem a vallató tisztnek, és azt mondtam, hogy „Ha Kádár elvtárs
ilyeneket mondhatott, és tévedhetett; mit vár egy képzetlen csilléstől.” Én nem írtam alá, a III/III-as nyilatkozatot, azt
mondtam: a tükörbe szeretnék nézni évek múlva is. A kihallgatások alatt a nevem: „Maga mocskos kis
ellenforradalmár….” volt, nekem pedig „Őrnagy úrnak” kellett szólítanom a vallató tisztet. A futballtudásom miatt
megúsztam a sok éves börtönt is, büntetésből újra csillés beosztásba kerültem 1961-ig.
Bányamérő segédként megtanulhattam a bányamérés alapjait. 1961-ben bányamérőként műszaki állományba
kerültem. A következő évben sikerrel felvételiztem a Miskolci Műszaki Egyetemre, de jobbnak láttam ha a geodéziánál
maradok, ezért tanulmányaimat a Székesfehérvári Főiskolán fejeztem be. Mivel az MSZMP-be nem léptem be, a
bányamérés bizonyos védelmet jelentett, mert nem lehetett azonnal helyettesíteni. 1974-től bányamérési
csoportvezetőnek neveztek ki. 1978-ban, huszonöt évi szénbányászat után a recski mélyszint bányaüzembe kerültem.
Az ország legmélyebb ércbányájában tizenkét évet dolgoztam, nyugdíjazásomig. Nagyon sok kritikus helyzetet éltem
át, harminc évig a bányamentő csapat tagja is voltam, nagyon sok bevetésen vettem részt. A bányába tulajdonképpen
kényszerből kerültem, ennek ellenére, akár hiszitek, akár nem, én a bányát, a bányászokat nagyon megszerettem.
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A ciszterci szellemiség 1956 megtanított arra, hogy állandóan képeztem magam. Mindig naprakész voltam
politikából, figyelemmel kísértem, mi történik a világban. Bíztam abban, hogy eljön majd egyszer az a nap, amikor a
megszállószovjetek elmennek. És ez a nap, amiért ’56-ban küzdöttünk, elkövetkezett. Nagyon boldog voltam és
vagyok, hogy megélhettem. Nagyon nehéz volt tisztességesen élni, közel negyven évig másodrendű állampolgárként
élni, de azt mondom, hogy megérte. Ha újra vállalni kellene, én újra vállalnám.
Megtörtént a rendszerváltozás, és biztos vagyok, hogy Magyarország, amelynek ilyen szorgalmas népe van,
boldogulni fog a jövőben. Nagyon örültem, és megtiszteltetés volt számomra, hogy önkormányzati képviselőként
támogathattam a Gárdonyi Géza Gimnázium visszaadását a Rendnek, ahol újraindulhat a ciszterci szellemű magas
szintű oktatás.
Beszédem közben elgondolkodtam, tizenegy évvel a rendszerváltás után hol vannak azok a filmek, regények,
amelyek hitelesen szólnak 56-ról, a „pesti srácokról”. Hol vannak azok az olvasókönyvek, történetek, amelyek méltón
mutatják be azt a heroikus küzdelmet, hősiességet, amit a világ legerősebb elnyomó hatalmával szemben tanúsítottak?
Végül hallgassatok meg egy történetet, amely 1956. november 3-án, a forradalom mámoros napjaiban – akkor
még nem tudtuk, hogy az utolsó napon – a Magyar Nemzetben jelent meg.
„A csőcselék legendája
Délelőtt harc a Rákóczi úton. Rombolt házak, tört fájukat sirató őszi levelek. Dübörög a tank. Ágyúznak. A házak
mélyén mindenki rémülten lapul. Csak a legmerészebbek lesnek ki az ablakon, vannak még merészebbek is. A másik
oldalon a virágkereskedés előtt két, tizennyolc-húsz éves puskás fiú rohan a legközelebbi kapu alá. E pillanatban
megszólal a gépfegyver. Az egyik fiatal hős összeesik. A másik megtorpan. Az agy hirtelen nem is fogja fel mi történt.
Lehajol a társához, szinte hallani amint mondja: - Pista, gyerünk, ne bolondozz! – de körül a sárgaleveleket pirosra
festi a vér. A fiú kétségbeesetten emeli fel a mozdulatlan fejet, aztán ráborul, zokogva szólítgatja. Mindhiába. Barátja?
Testvére? Mindkettő: harcostársa.
Most vad elszántsággal emeli fel könnyektől ázott arcát, szeme a virágokra téved. Belép a tört ablakú kirakatba,
kiemel egy koszorút, ráteszi a Rákóczi út bánatos levelein nyugvó hősi halottra. Aztán a gépfegyverkattogás közben
előveszi pénztárcáját, kivesz belőle egy húszast és bedobja a pultra.
Kérdezhetjük, mi volt 1956-os forradalom és szabadságharc jelentősége. Ki az örököse? Kik az örökösei?
Magyarországon volt egy tiszta forradalom, ahol - a második világháború után a történelemben először – mert egy kis
nép fegyvert ragadni a világháború egyik győztes nagyhatalma, a kommunista szovjet birodalom harci gépezete ellen.
Felkelt a nép és az ifjúság a hamis ideológia, a hazug, erkölcstelen, embertelen diktatúra ellen. Felkelt a szabadságért, a
független, demokratikus Magyarországért, az idegen elnyomás és megszállás ellen. A forradalom hatására „az
elnyomott népek nagy barátjának” hirdetett Szovjetunió, - az úgynevezett „béketábor” vezető ereje - kénytelen volt
megmutatni igazi arcát, ideküldte félelmetes hadseregét, lánctalpaival eltiporni egy kis nemzet igazi szabadságharcát.
Ez ad világtörténelmi jelentőséget 1956-nak. Véglegesen és visszavonhatatlanul lelepleződött a világ szemében a
vörös kolosszus imperialista, jogtipró, elnyomó és kegyetlen arculata. Olyan sebet kapott, amelyet nem tudott többé
kiheverni. Megkezdődött a nyugati világ kommunista pártjainak belső eróziója és politikai térvesztése. Ezt igazolta
többek között Albert Camus a világhírű francia filozófus, író, amikor így írt a magyar forradalomról: „…A legázolt,
bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz
esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülkét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok
magyar vérnek kellett elhullnia…”
Ezek olyan cáfolhatatlan tények és igazságok, ami alapján kimondhatjuk 1956-os forradalom és szabadságharc
egyetlen igazi örököse a magyar nép és a magyar ifjúság. Az ifjúság még nem vette át ezt az örökséget (ez nem az ő
hibája), még nem tudatosult eléggé, hogy a forradalom egyik kezdeményezője és zászlóvivője a magyar ifjúság volt.
Történelmi távlatra csak olyan hittel, bizalommal és összefogással biztosíthatjuk népünk, nemzetünk létét és
felemelkedését a Kárpát-medencében, mint amellyel az ifjúság harcolta meg a forradalmat.
Ez ’56 üzenete mindannyiunknak. Ennek szellemében és hitében hajtsuk meg fejünket 1956 forradalmának és
szabadságharcának minden áldozata előtt, akik elestek az utcai harcokban az ütközetekben, akik a sorban állásnál váltak
áldozattá, akiket gyilkos sortűz ölt meg, és akikkel a hóhér végzett, vagy a keserű börtönévek rövidítették meg életüket.
–––––––––––––––––––––––––––––
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HÍREK, ESEMÉNYEK
Cserkészverseny

Huszonötödik alkalommal rendezték meg 2001. október 6-án a Berva-völgyi Cserkészparkban a Dr.
Lénárt János emlékversenyt. A Heves Megyei Természetbarát Szövetség, a Bükki VM SE és a 212. Sz.
Bornemissza Gergely Cserkészcsapat által szervezett természetjáró és akadályversennyel a résztvevők a
főtitkárukra, a kiváló pedagógusra, a cserkészek pedig kerületi vezető tisztjükre emlékeztek.
A versenyen jelen volt Nagy József, az Országos Szabadidősport Szövetség elnöke, valamint a névadó
Zoltán nevű fia, aki röviden ismertette édesapja életútját, pedagógiai munkásságát. A rendezvényen
Felsőtárkány, Erdőtelek, Hatvan, Gyöngyös, Salgótarján, Kazincbarcika és Eger csapai vettek részt,
összesen 176 versenyzővel.
Iskolánkból mindhárom kategóriában indultak csapatok, és a következő eredmények születtek:
A gyermek kategóriában 11 csapatból a Bozsik Csilla, Szilágyi Szandra és Szabina összeállítású
csapatunk a 3. helyen végzett.
Az ifjúsági korosztályban 16 csapat indult, s a Juhász Anikó (11. C), Bircsár Ágnes, Kemény Katalin,
Prokai Krisztina, Tóth Eszter (12. D) 2. helyen végzett.
A felnőtt kategóriában 12 induló csapatból 4. helyezést szerzett a Szilágyiné Békési Zsuzsanna, Varga
B. János, Némedy László, Csák György és Péter alkotta csapat.
Sajnos, a csapatainknak nem sikerült első helyezést szerezni egyetlen kategóriában sem. Iskolánk
azonban nem maradt kupa nélkül, mert a legnagyobb létszámmal kivonuló csapatként – 43 fő – megkapta a
Magyar Szabadidősport Szövetség elnökének különdíját.
A verseny külön élménye volt az utóbbi két évben hagyományossá vált bográcsos. Míg a csapataink a
Bükk lankáit és csúcsait járták, addig a főzőbrigád – Kovács Ottóné tanárnő irányításával – bográcsban
készített ebédet. S mikorra a csapatok visszaérkeztek már készen volt a gulyás. S az ebédet az elfáradt és
kiéhezett versenyzők az utolsó falatig annak rendje s módja szerint tisztességesen meg is ették. A
csontokból pedig Köves Eszter tanárnő Artúr nevű kutyája kedvére lakmározhatott.
Csák György koordináló tanár
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

„Életet az éveknek”

2001. szeptember 26-án Gyöngyösön, a Mátra Művelődési Központban az „Életet az éveknek”
Klubszövetség megyei rendezvényén iskolánk a 12. E osztály tagjaiból álló zenekara vett részt. A Danyi
Szilvia, Forgács Gabriella, Hegedűs Judit, Józsa Melinda, Kis Diána, Murányi Kitti, Papp Ágnes Veronika,
Porteleki Tamara, Proks Barbara, Sike Ágnes, Sólyom Ildikó és Válóczi Bernadett alkotta csapat évek óta,
tehát immár negyedik éve rendszeresen fellép ezeken a rendezvényeken. Az idei találkozónk Erdélyből és
Szlovákiából is érkeztek hagyományőrző csoportok.
A zenekar többéves munkáját a rendezők oklevéllel köszönték meg. A lányok pedig azt is sajnálják,
hogy jövőre már nem vehetnek részt a következő találkozón.
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Intézményellenőrzés

2001. október 17-19 között komplex intézményellenőrzés és –értékelés zajlott le iskolánkban. Ezt a
vizsgálatot A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI) rendelte el, és dr.
Leibinger Jánosné vezető szakértő, dr. Csernyiné Szincsák Ibolya és Balaskóné Hummel Margit szakértők
végezték el. Ez a vizsgálat része az ország összes katolikus iskoláit érintő intézményellenőrzés és –
értékelési vizsgálatnak. A vizsgálat az intézmény teljes átvilágítását tűzte ki célul. Az értékelés a KPSZTI
programjában meghatározott területekre terjedt ki. A vizsgálat zárásaként értékelő jelentés készült. A
látogatás végeztével a szakértők egy 27 oldalas összegző dokumentumot készítettek, amelynek az egyes
részterületekről szóló rövid értékelését közöljük.
1. Az intézmény erőforrásai. Az iskola legmeghatározóbb erőforrása a nevelőtestület és a vezetőség.
A tanári kar felkészült, megfelelő végzettségű pedagógusokból áll, akik valamennyien elfogadják a katolikus
értékrendet. Az egyházi iskolává alakulás hosszú folyamatában az elmúlt három év még nagyon rövid idő,
mégis e tekintetben is jelentős eredményeket értek el. A tantestület, a szülők és diákok egybehangzóan
60%-ban jelölték meg a hiteles katolikus szellemiség jelenlétét, de örvendetesnek tartják, hogy a tendencia
erősödik. Ugyanakkor több pedagógusban még mindig működnek az önkormányzati idők gátlásai, rejtve
maradnak a bennük élő értékek.
A vezetők felkészültek, tehetségesek, szorgalmasak. A munkavégzésben maguk is elöl járnak. Az
iskola igazgatója sikeresen használja ki a külső és belső kapcsolatokban rejlő lehetőségeket, eredményesen
vezeti az iskolát. A városban működő közoktatási intézményekkel élő a kapcsolat.
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A fenntartó példamutatóan segíti az intézményt. Személyes kapcsolatot tart az iskola vezetőjével és a
pedagógusokkal is. Biztosítja az intézmény szakmai önállóságát, ugyanakkor szívesen segít a stratégiai
döntések meghozatalában. Az iskolavezetés kapcsolata a fenntartóval példaértékű, mert mindkét irányban
bizalomra épül.
A diákok és a szülők elismeréssel nyilatkoznak az iskoláról.
Az épület megfelelő, de hiányzik az olvasóterem, és nem elegendő a jelenlegi (szabvány alatti)
tornaterem. Az iskolavezetés és a fenntartó egy új tornaterem megépítését tervezi, ami valóban jó megoldást
jelent a jövőben. A felújítás folyamatos, és még hosszú évekig eltarthat. A már elkészült épületrészeket
igényesen alakították ki.
Gazdasági szempontból az intézmény működése stabil. A magas tanulólétszám, a kevés csoportbontás
biztosítja a megfelelő bevételt, így a költségvetés kiegyensúlyozott. A bérgazdálkodás jó.
2. Az intézmény stratégiája. A pedagógiai program a katolikus értékrendre épül, az iskolai élet minden
területére kiterjed, a törvényi előírásoknak megfelel. Hosszú távú célként az iskola ciszterci útra való
visszavezetését jelöli meg, hogy méltó utóda legyen elődjének. A távlati cél eléréséhez szükséges lépéseket
jól tervezik. A célok elérésének módja is kialakult. A helyes elvek és célok szerinti nevelés meghozta
eredményét, az iskola egy nagy mélypont után fokozatosan fejlődik, a beiratkozott tanulók száma nő. Az
egyházi jelleg további erősítése javára válik majd az iskolának.
3. Vezetés és szervezeti kultúra. A többfunkciós intézmény egységes pedagógiai célkitűzéseit a
pedagógiai program fogalmazza meg. A vezető minden dolgozótól elvárja a szervezettel, annak céljaival
való elkötelezett azonosulást. A célok megvalósításában jelentős szerepet kapnak a szakmai
munkaközösségek is. Az iskola büszke hagyományaira, arra, hogy az egykori egri Ciszterci Gimnázium
utóda lehet jogi és erkölcsi értelemben egyaránt. Ugyanakkor megtartotta az elmúlt évtizedekben viselt
nevét, mert tovább akarta hasznosítani az elmúlt évek haladó hagyományait is. Az iskolai élet területen
végzett kiemelkedő munkáért adott Gárdonyi díj, amelyet diák és tanár egyaránt kaphat, szépen fejezi ki a
közös értékrendet.
Az ellenőrzés során egyértelműen kiderült, hogy az igazgató hiteles vezetője beosztottjainak.
Pedagógustársai körében végzett kérdőíves mérés alapján megismerhettük a tantestület pozitív véleményét.
4. Az intézmény kulcsfolyamatai. Az iskolában a folyamatok megfelelően szabályozottak, ellenőrzöttek.
A nevelés és a tanítás jó színvonalon zajlik. A tanári kar egységesen alkalmazott igényességgel és
bátrabb követelményállítással a nevelés területen további eredményeket érhetne el. A tanórákon ismerik a
kollégák a motiváció jelentőségét. A tanulók aktivitásán érdemes lenne javítani. Ezen a területen talán
célravezető lenne a legmegfelelőbb, legeredményesebb módszer kiválasztásának tudatos alkalmazása. A
frontális foglalkoztatás helyett esetenként más, célravezetőbb munkaszervezés.
A tanórán kívüli foglalkozások a helyi igényeket megfelelő szinten kielégítik.
Az étkeztetés megoldott, bár a gimnáziumnak nincs saját étkezdéje, átjárnak a szomszéd kollégiumba,
ahol a körülmények megfelelőek.
Az adminisztráció pontos, jól követhető.
Az aktuális pályázatokat az iskolavezetés mindig eljuttatja a megfelelő szakmai munkaközösségnek,
akik élnek a pályázási lehetőségekkel. Ennek eredménye a pályázati cél elérésén túl a közösségi
gondolkodás, a tantestületi innovatív szellem fejlődése is.
5. Eredmények, az intézmény fejlődése és perspektívái. Az iskolai statisztikai adatok egy jól működő
iskola életét tükrözik. A versenyeredmények egy-egy kiemelkedő teljesítményről tanúskodnak. A
továbbtanulási arány megfelelő. Ennek is köszönhető, hogy a partnerek elégedettek. Az iskolában folyó
munka legfőbb jellemzője a tervszerűség és az átgondoltság. A tanárok örömmel, elhivatottsággal végzik
munkájukat.
Külső erőforrások bevonásával jelentős előrelépések történtek a személyi és tárgyi feltételek
tekintetében. Az intézmény megtalálta a helyét az egyház és a város oktatási életében.
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Ciszterci diákká fogadom…”

2001. október 20-án iskolánk dísztermében az ötödik és kilencedik évfolyam tanulói ünnepre készülődtek, hiszen
ezen a napon fogadta be őket iskolánk közössége. Ezen a napon tették le fogadalmukat, s váltak igazi ciszterci
polgárokká.
Az ünnep dr. Loboczkyné Hársas Ibolya tanárnő által szerkesztett „Ki van jelölve a helyed” című műsorral
kezdődött, amelyet iskolánk főleg hatodikosokból álló színjátszó csoportja adott elő. A mozgásra épített, ismert és
kevésbé ismert verseket, szemelvényeket a 11. E osztályból Jaskó Ildikó és Pálok Tímea 12. E osztályból Józsa
Melinda, Kiss Diána, Sike Ágnes, Pintér Ildikó és Porteleki Tamara éneke kísérte.
A műsor után iskolánk igazgatónője, dr. Pisákné Balogh Éva a következőket mondta:
Kedves Diákok! Kedves Kollegáim! Kedves Vendégeink!
Engedjék meg, hogy megköszönjem dr. Loboczkyné Hársas Ibolya tanárnőnek és az iskola diákszínjátszó
csoportjának ezt a műsort, amellyel benneteket, mint leendő ciszterci diákokat köszöntöttek.
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Iskolánknak szép hagyománya, hogy azon a napon, amikor az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire
emlékezünk, az ötödikes és kilencedikes diákjaink fogadalmat tesznek. Fogadalmat tesznek arra, hogy méltó örökösei
lesznek az egykori ciszterci diákoknak, méltó utódai lesznek a ciszterci szellemiségnek, a ciszterci értékeknek. S bízom
benne, hogy ez a mai fogadalom nem marad pusztába kiáltott szó, hanem a mindennapokban, a nehéz helyzetekben is
egy belső iránytűként fog szolgálni, amely mindig megmutatja számotokra az igazat, az értékeset és a szépet. Bízom
abban is, hogy - az itt eltöltendő négy, illetve nyolc év alatt gyarapodva tudásban, emberségben, szeretetben - tovább
tudjátok majd ezeket a kincseket adni, mert Szent Bernát szavaival nem elég égni, világítani kell. Nektek kell ezt a nemes
feladatot majd betölteni azért, hogy ez a világ jobb legyen, hogy nemesebb legyen! Én bízom benne, hogy ti mindent
megkaptok útravalóként ahhoz, hogy jól tudjatok világítani, hogy ti legyetek a „világ világossága”. Becsüljétek meg az
értékeket, és minden igyekezetetekkel azon legyetek, hogy mindazt a jót, azt a nemeset és azt a szépet, amit itt, az
iskolánkban tanulni lehet, azt mind megtanuljátok! Legyetek ebben elsők, és legyen hitetek is, mert ez fog nektek erőt
adni akkor is, hogyha felhők, vagy a sötét viszonyok nem engednek benneteket világítani! Én kérlek benneteket, hogy
ciszterci diákokhoz méltóan éljetek! Legyen bennetek öntudat és büszkeség, hogy mi mások vagyunk! Mi ciszterci diákok
vagyunk! Ez is fontos útravaló lesz számotokra az elkövetkező napokban, hónapokban, de én tudom, hogy az egész
életetekben is azzá lesz.
És most arra kérlek benneteket, hogy álljatok fel, tegyétek kezeteket a szívetekre, és mondjátok a fogadalom
szövegét, amelyet Pádár Krisztina, a diákbizottság titkára fog nektek olvasni.
Én….. a Gárdonyi Géza Ciszterci
Gimnázium és Szakközépiskola rendjét
mindenben
megtartom,
az
iskola
keresztény,
katolikus
érték-rendjét
elfogadom, és ennek szellemében élek.
Szüleimet, tanáraimat, az iskola dolgozóit,
diáktársaimat tisztelem, rájuk szégyent
nem hozok. Szorgalmasan tanulok,
képességeimmel mindenkor a tudás megszerzésére törekszem. A ciszterci rend és
az egyház hagyományaihoz, és hazánkhoz
mindenkor hű leszek. Isten engem úgy
segéljen!
Most pedig arra kérlek benneteket,
hogy az első sortól kezdődően sorban
egyenként gyertek ide, mert szeretnélek
egyenként benneteket két szimbólummal és
egy kézfogással ciszterci diákká fogadni. Az
egyik jelkép a Biblia, amelyet azért adunk
nektek, hogy sokat olvassátok. Ez lesz a
segítség egész életetekben. Legyen mindig
ott veletek, mert minden nehéz helyzetben
megtaláljátok a választ benne, csak értően
olvassátok
.Ha a Bibliába belelapoztok, az első
oldalon
megtaláljátok
iskolánk
fenntartójának,
DDr. Zakar Ferenc Polikárp zirci
főapát úrnak az útravalóit is. Az ő ajándéka
ez a Biblia. Azt hiszem, nemes gesztus, hogy
minden évben az elsős diákjait Bibliával
megajándékozza. Olvassátok ezt az útravalót is nagy-nagy szeretettel!
A másik jelkép, amelyet szeretnénk nektek átadni, az iskola jelvénye, a ciszterci jelvény, amelyet viseljetek
büszkén, mert ez a jelvény jelenti számotokra, hogy ti ciszterci diákok vagytok, ti egy nagy közösséghez, hozzánk
tartoztok.
Az ünnepélyes kézfogásra 39 ötödikes és 192 kilencedikes tanuló vonult fel. Majd igazgatónő így
folytatta: Most engedjétek meg, hogy még két diákot – mintegy ötven év után – ismét ciszterci diákká
fogadjak, hiszen mindkét vendégünk egykoron ciszterci diák volt. Azt hiszem, hogy ők nagyon sokat
tudnának arról mesélni, milyen sokat kaptak ettől az iskolától. Én szeretném most őket ismét ciszterci diákká
fogadni, s megkérem őket, hogy fogadják el tőlünk ezt a két szimbólumot. Ők életükben már igazolták, hogy
azok az értékek, amiket itt ebben az iskolában kaptak, valóban iránytűként szolgáltak egész életükben.
Szeretném megkérni Nyerges Andor urat, és Tóth Kamill urat, hogy vegyék át jelképeinket.
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Az ciszterci öregdiákok nevében Nyerges Andor úr a következőket mondotta: Nem győzök hálát adni azért az
igazgató asszonynak, hogy ma engem meghívott erre az ünnepségre. Nem tudok meghatottság nélkül beszélni, amint
végignéztem az új ciszterci diákokon, akik most fogadalmat tettek. Eszembe jut az, hogy ötvenöt évvel ezelőtt így
nézhettem ki én is ciszterci diákként. Igazolhatom, hogy végigkíséri életemet az a ciszterci szellemiség, ami bennünket
csak megérinthetett, mert iskolás éveim alatt oszlatták fel a rendet. Olyan útravalót kaptunk osztályfőnökünktől, Károly
Asztrik atyától, amely segített egész életemben a nem kis nehézségek elviselésében.
A másik hatással az 1956-os forradalom és szabadságharc volt rám, amelynek tevékeny részese voltam, mint az
egercsehi bányaüzem munkástanácsának egyik vezetője. A megtorlás, a megaláztatás idején ez a ciszterci szellemiség
erőt adott, hogy a másodrendű állampolgárság éveit el tudjam viselni. Én azt kívánom, hogy ebben az iskolában
kapjátok meg azt az útravalót, amit mi is megkaptunk, s ez át fog segíteni titeket az elkövetkező évek nehézségein, mert
az élet küzdelem, amelyet csak tisztességesen lehet, szabad és kell végigcsinálni.
S végezetül Nagy Menyhért Mójzes atya útravalóul néhány nemes gondolattal látta el az iskola új polgárait:
Kedves Igazgatóasszony! Nagyon Kedves Új Ciszterci Diákok!
Azt hiszem, majdnem mindenki tudja, hogy majdnem negyven esztendőt éltem kint Amerikában. Nagyon sok szép
emléket őrzök a lelkemben. Az egyik legszebb az, amikor először láttam azt a híres San Francisco-i hidat, az ún. Golden
Gate Bridge-et, az Arany Kapu Hídját. Amikor az ember fölér a Golden Bridge-nek a közepébe, akkor látja igazán,
hogy a tenger felett lóg a levegőben a két part között. S néha megtörténik az, hogy a híd felső része kimagaslik a ködből.
Ma ünnepélyes fogadalmat tettetek. A legünnepélyesebb fogadalmunk a keresztség, s utána egyes részeit
ismételgetjük. Hogy mit igyekszünk a fogadalommal megtenni? Én úgy képzelem el, hogy az ünnepélyes fogadalom
olyan, mint egy arany híd. Minden része nehéz. A házasság nehéz, a szerzetesség nehéz, a diákélet nehéz, mindig
mindent végig kell küszködni. Hanem igyekszünk az élet folyamán felépíteni a saját „Golden Bridge”-ünket, arany
hidunkat, ami átvezet a kezdettől a végig; az alfától az ómegáig. Ámen.
Remélem, hogy a mai nap szimbóluma megmarad a lelketekben, és remélem, tudni fogjátok, hogy mit jelent az,
hogy fogadalmat tenni valamire.
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Testvériskolai kapcsolat

2001. október 29. és 31. között dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő, Fodor János igazgatóhelyettes, dr.
Szabóné Kállay Ágota és Rák Sándorné tanárnők az olpei St.-Franziskus Gymnasiumba (Észak-RajnaWesztfália) látogatottak.
Vendéglátóink nagy szeretettel fogadtak, s megbeszéléseink során nyilvánvalóvá vált, ők is készek
arra, hogy kölcsönös előnyökön alapuló cserekapcsolatot létesítsenek gimnáziumunkkal. Mint igazgatónő
többször hangsúlyozta, fontos, hogy a német és a magyar diákok megismerjék a másik nép értékeit, kincseit,
kultúráját és a hétköznapokat is, hiszen – remélhetőleg a közeli jövőben – együtt fogják építeni a közös
Európát.
A gimnázium vezetése és tanárai lehetővé tettek számunkra, hogy óralátogatások során
megismertethessünk a tanulókkal városunkat és iskolánkat. A tanulók részéről nagy érdeklődés mutatkozott,
főleg azokban az osztályokban, ahol Arnold Stracke úr, az olpei gimnázium tanára, már korábban lelkesen
mesélt márciusi hivatalos látogatása, majd júliusi családi nyaralása során szerzett személyes tapasztalatairól
és élményeiről.
Előreláthatóan 2002 februárjában kerül sor az olpei gimnázium igazgatóságának viszontlátogatására,
majd júniusban érkezhetnek először olpei diákok Egerbe.
Dr. Szabóné Kállay Ágota tanárnő
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

A drogról
2001. november 5-én dr. Szigethi Anna megyei addiktológus szakfőorvos, pszichológus tartott előadást
a iskolánk tanári karának a drogról. Mi azonban úgy gondoljuk, hogy az elhangzottakat meg kell ismerniük a
diákoknak is. Ezért az előadás szerkesztett szövegét közöljük.
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Emlékműsor
2001. november 11-én ünnepi műsorral emlékeztünk meg dr. Rajeczky Benjámin születésének 100.
évfordulójáról.
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Előadások a Gárdonyiban

A TIT Bugát Pál Egyesülete a Magyar Tudomány Napja alkalmából – immár hagyománnyá nemesítve –
rendezvénysorozatot szervezett iskolánkban. Ezen hagyomány kifejezése volt, hogy ez alkalomból iskolánk
megkapta a TIT elismerő oklevelét. – Az előadók az egri Eszterházy Károly Főiskola tanárai voltak, a
hallgatók pedig a város több középiskolájából kerültek ki. A „régi fizikai”-nak nevezett előadóteremben
november 13-án és 14-én a következő előadásokra került sor:
Biológiai fegyverek? Mikrobiológia – géntérkép és klónozás. Előadó: dr. Naár Zoltán docens,
Biológiai Tanszék.
A rendkívül érdekes előadásban időrendben haladva követhettük a mikrobiológia fejlődését egészen
napjainkig. A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány érdekes adat az előadásból:
• 1869-ben felfedezték a dezoxiribonukleinsav (rövidítve:DNS) elnevezésű vegyületet, amely a
sejtmagban helyezkedik el. Ekkor még különösebb jelentőséget nem tulajdonítottak neki.
• 1953-ban James Watson és Francis Crick meghatározták a DNS molekula kettős spirál szerkezetét. Ez
a dolgozat, amely a huszas évei közepét taposó Watson doktori disszertációja is volt egyben, Nobel díjat
ért a két kutatónak. A kutatás folyamatát James Watson: A kettős spirál című könyvében is leírta, amit az
irodalmi Nobel díjra is jelöltek.
• 1959-ben került sor az első kromoszóma-eltérések felfedezésére. Az első ilyen betegség a Down-kór
volt, amit a 21. kromoszóma triszómiája okoz. Ez azt jelenti, hogy normális esetben a sejtmagban a 21.
kromoszómából kettő van, egy apai és egy anyai eredetű, míg a Down-kóros embereknél három.
• 1973-ban kezdték a klónozás első kísérleteit. Ez persze nem új az emberiség történetében, hiszen
teljesen megszokott és általános mezőgazdasági technikák, az ivartalan szaporítási módok mindegyike a földieper indáról történő szaporítása, a mogyorógally leszúrásával történő új bokor létrehozása, a
dughagyma elültetése- mind gyakorlatilag klónozás.
• 1976-ban jegyezték be az első biotechnológiai céget Amerikában. Így megindult a tudomány
eredményeinek ipari hasznosítása. Számos szabadalmat jegyeztek be olyan termékek előállítására
/gyógyszerek, tisztítószerek, mosószerek, élelmiszerek, élelmiszeripari alapanyagok /, melyeket
biotechnológiával állítanak elő. Előállítanak így festéket, műanyagokat, papírt, mosószereket, bőrcipőket,
cirtomsavat, stb, stb.
• 1977-ben felfedezték az eukatióta sejtekben az intronokat. Ezek olyan DNS szakaszok, amelyek nem
határoznak meg fehérjét. Ez azért lényeges, mert a baktériumok prokarióta szervezetek, így DNS-ük nem
tartalmaz intronokat. Tehát, ha eukarióta DNS darabot baktériumba akarunk beépíteni előfordulhat, hogy
teljesen összezavarodik a fehérjeszintézis, hiszen az intronok értelmetlen információit is át akarja a sejt
fehérjébe írni.
• 1981-82-ben létrehozták az első transzgénikus (idegen eredetű) DNS darabot hordozó muslicát és egeret.
• 1983-ban azonosították az első betegséget okozó gén helyét a kromoszómán. A gén bázissorrendjének
meghatározásán a világ hat híres laboratóriumában 58 kutató dolgozott.
• 1987-ben elkészítették az első genetikai térképet. Ez egy ún. fizikai térkép volt, amely a 3,2 billió
bázispár közül a mérföldköveket jelöli ki. (Olyan térkép, ami csak a hegyeket tartalmazza)
• 1990-ben kezdték meg az emberi géntérkép megrajzolását. Ez a Human genom project, amit meglepő
módon nem az USA Egészségügyi Minisztériuma hívott életre, hanem az energiaipar. Az atomenergia
emberi egészségre gyakorolt hatásainak vizsgálatához ugyanis elengedhetetlen az egészséges ember
géntérképének ismerete. Ezzel egyidőben beindult a géntérkép előállításának etikai, törvénykezési, és
társadalmi vonatkozásainak vizsgálata.
• 1992-ben megalkották a második generációs géntérképet, amit leginkább egy város metrótérképéhez
hasonlíthatnánk. Ekkor született egy olyan megállapodás, hogy a géntérkép kutatási eredményeit
naprakészen, mindenkinek ingyenesen hozzáférhetővé teszik.
• 1993-ban elkészült az ember fizikai géntérképe.
• 1994-ben engedélyezték az első génmanipulált élelmiszer forgalomba hozását. Ebben az évben
publikáltak egy részletesebb fizikai géntérképet, amin már több, mint 15 ezer mérföldkövet jelöltek ki.
• 1995-ben a társadalmi hatások vizsgálatának részeként az USA-ban elnöki rendelet tiltja meg, hogy a
munkavállalás során figyelembe vegyék a géntérképet. Szintén ebben az évben befejeződött a
Haemophilus influensiae baktérium géntérképének leírása. Ez a baktérium 1.830.000 nukleotidot
tartalmaz. A legkisebb baktérium 470 gént tartalmaz, tehát legalább ennyi gén szükséges egy sejt önálló
működéséhez. A vírusok kevesebb gént tartalmaznak, ez magyarázza élősködő életmódjukat.
• 1996-ban befejezték az egér fizikai térképét. Ez azért volt jelentős eredmény, mert az egér genomja
85%-ban megegyezik az emberével. Ettől az évtől tilos az életbiztosítások kockázati megállapításainál
figyelembe venni az egyéni genetikai információkat. Ebben az évben publikálták, hogy a DNS-ről 280.ezer
ponton történik átírás. Ettől az évtől indul a részletes emberi géntérkép megalkotása.
• 1998-ban genetikai teszteket szabványosítottak, és az ember génjeiből 30.000-et meghatároztak.
Befejezték az eukarióta fonálféreg géntérképét.
• 1999-ben kezdték a 22. (legkisebb) emberi kromoszóma nukleotid sorrendjének meghatározását. A
kutatás automatizált technológiával, számos laboratórium kooperációjával folyt.

14

Egri FEHÉR//FEKETE

2001. KARÁCSONY

•

2000-től mindenki számára elérhető a genetikai információ. Amennyiben leírják egy kromoszóma
bázissorrendjét, azt 24 óra múlva megismerheti a világ. Több, mint 2000 laboratórium kooperációjának
eredményeként sikerült az ember 21. kromoszómájának nukleotidsorrendjét azonosítani. Ebben az évben
befejezték az ecetmuslica genetikai anyagának meghatározását.
• A tervek szerint 2003-ra befejezik az ember és az egér genetikai információjának leírását. Tudni fogjuk,
hogy a 3.2 billió nukleotid milyen sorrendben helyezkedik el az egyes kromoszómákon. Ez az adathalmaz
200 átlagos vastagságú telefonkönyvet töltene meg. A sorrendet tehát tudni fogjuk, de hogy ez valójában
mit jelent, az még hosszas és fáradságos kutatómunka eredményeként fog majd kiderülni.

Ipari forradalom. Előadó: Dr. Mózes Mihály egyetemi tanár, Történelem Tanszék
Az ipari forradalom választja el a tradicionális társadalmat a modern kortól. Olyan komplex jellegű
változás ez, amely az ipar forradalmától a társadalom szerkezetének változásán keresztül a gondolkodás
átalakulásáig hat.
Iparforradalma több korszakra osztható. Az I. és a II. korszak a gimnáziumi tankönyvekben lényegében
végigkövethető. A III. szakasz a gazdaság a tengeren túli prosperitása, azaz fogyasztási cikkel
tömeggyártása: autó, műszálgyártás. A II. világháború után az USA tovább virágzik, s kirajzolódik egy új
szakasz, a tudományos-technikai forradalom, amelynek két szakasza van: 1945-73. közötti, a nukleáris
korszak, ahol a vezető ágazat a nukleáris technika és technológia. Ez az atomfegyver, a hidrogénfegyver
kora, a rakéta-, az űr- és a lézertechnika kifejlesztése. 1973-tól vezető ágazattá válik a mikroelektronika,
informatika.
Ahol mind a négy növekedés bekövetkezik, ott kialakulnak a középosztály társadalmak. Ez alkotja a
nyugati demokráciák társadalmi talaját. Ezen jön létre a két párti vagy a két koalíciós rendszerű politikai
váltógazdálkodás. Az egyik pólus a konzervatív, nemzeti pólus, a másik a szociálliberális pólus. Ahol nincs
meg mind a négy hullám, ilyen Németország és a tőle keletre eső terület, ott torlódott szerkezetű
társadalomra épül. Politikai lehetőségek: polgári demokratikus forradalom, szocialista forradalom, jobboldali,
preventív jellegű forradalom, amely eljuthat a fasizmusig.

Nemzetiségi kérdés a XIX. századi Közép-Európában. Előadó: Dr. Kiss László főiskolai
tanár, Történelem Tanszék.
A „hosszú XIX. században” két nagy megoldásra váró történelmi feladat van. Az egyik a polgári
átalakulás, a másik a modern, polgári nemzet. Ennek a két folyamatban ideológiáját a liberalizmus és a
nacionalizmus alkotja. Az első az egyén szabadságát hangsúlyozza, míg a másik a közösség jogait.
Ugyanakkor a nacionalizmus befelé egységesít, kifelé elkülönít.
Míg Nyugaton a nemzetfejlődés egy belső szerves fejlődés eredményeként a polgárosodás végső
állomásaként jelenik meg a nemzetet, „Államnemzet” valósul meg, amelyben az állam és a nemzet határai
egybeesnek, nincs külön elnevezése az állampolgárságnak és a nemzeti hovatartozásnak. Közép- és KeletEurópában pedig nemzetteremtés, nemzetcsinálás zajlik le, azaz egy értelmiségi csoport a nemzet
ébresztését végzi el. Ennek mintáját adja a német Herder, aki megfogalmazza a kultúrájában élő nemzet
fogalmát, hiszen a territoriális közösség nem létezik. És ez a nemzet teremtheti meg a „nemzetállam”-ot,
amelynek keretei között léteznek más közösség tagjai is. Így válik szét az állampolgárság és a nemzetiség
fogalma. A gondolat politikai megvalósulását pedig a XIX-XX. század viharos történelme jelenti.

Magyarország az önkényuralom korában. Előadó: Pap József tanársegéd, Történelem
Tanszék.
1867-ben fejeződik be 1848. Az 1848-as törvényes forradalom eredményeként Magyarországnak
sikerül nagyfokú önállóságot kiharcolnia a birodalmon belül. A probléma az, hogy nem rendezik pontosan a
birodalmon belüli helyzetét. Hogyan fog kommunikálni a közös ügyekben. A magyar politikai elitben Kossuth
és köre úgy fogja fel, hogy a kapcsolat perszonáluniós, az udvarban centralizációs elképzelésnek is vannak
hívei. 1848 nyarán még hajlandóak egymással tárgyalni a kérdésről, de a liberális körök nem tudnak
megegyezni. A katonai körök 1847-es állapotra akarnak visszatérni, ők verik majd le a forradalmat. S egyre
nagyobb befolyást szerez az udvari kör, amelynek meghatározó tagja Schwarzenberg, aki centralizált
önkényuralmi birodalmat képzel el.
Már 1848-ban gond a pénzügyi kérdés, mivel a magyar kormány nem hajlandó átvállalni az osztrák
államadósságot. Kossuth katonákat hazahívó szózata lényegében lázadásra buzdító felszólítás, amelyet
Lenkey teljesít is, nem kis bonyodalmat okoz Mészáros Lázár hadügyminiszternek, hiszen ez lényegében a
Pragmatica Sanctio megszegése. Ilyen lépés is az önálló külpolitikai kapcsolatok megteremtésére tett
kísérlet Frankfurtban és Párizsban. Jellasics támadása nemcsak a magyar liberalizmus elleni támadás,
hanem az osztrák kormány elleni támadás is. Ekkor küldi az osztrák kormány tárgyalni Lamberget
Magyarországra, hogy a harcoló feleket kibékítse, de tárgyalás helyett a felheccelt pesti nép felkoncolja. Így
nem marad más, mint a katonai megoldás, majd az 1851 utolsó napjaiban megszűnik az alkotmányosság is.
Az önkényuralmi, centralizált birodalom 1859-ben pénzügyi és politikai válságba kerül. A kibontakozás
egyik lehetősége, kiegyezés 48-as alapon, ezt képviseli Deák. A másik az osztrák liberalizmus centralizált
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birodalma, a harmadik pedig a konzervatívok föderatív elképzelése. Ferenc József kipróbálja előbb a
konzervatívok, majd a liberálisok elképzelését. A magyarok mindkettőt elutasítják. Így maradnak meg a
magyar liberálisok, akik a birodalomban akarnak maradni, mert meggyőződésük, hogy az önálló ország nem
állhat meg. A két félnek meg kell, meg kellett egyezni.

Oroszország a XIX. században. Előadó: Dr. Gebei Sándor tanszékvezető, egyetemi tanár,
Történelem Tanszék.
Oroszország a XIX. században is meghatározó Európa történelmében. A korszak elején a napóleoni
háborúkban szerepe meghatározó. I. Sándor cár 1807-ben a tilsiti békében lényegében vallási alapon
felosztja Európát Napóleonnal. Majd az 1812-es francia hadjárat után „megmenti” Európát. Így gondolta ezt
maga I. Sándor, de így gondolják ezt a bécsi kongresszus államai is. Ez azt is jelenti, hogy rá is telepszik
Európára. Adja a katonaságot, míg az irányítás valójában az osztrák kancellár, Metternich kezében van.
Oroszország megmentő szerepe állandósulni látszik, hiszen beavatkozik az 1820-as években a
görögök függetlenségi harcába. Ez a háború már a keleti kérdés része, amely tulajdonképpen az 1768-74-es
orosz-török háború folyamodványaként keletkezett. E háború tétje a krími tatár kánság feletti uralom,
amelyet végül Oroszország szerzett meg. A két hatalom közötti újabb terület a Balkán, ahol főleg szláv, s
kizárólag pravoszláv vallásúak élnek, akiknek testéért és lelkéért az orosz cár a felelős. Erre vetítődik rá a
melegtengeri kijárat gazdasági és katonai igénye. Ez már kizárólag nagyhatalmi kérdés. Ez vezet el a görög
felkelés elhúzódásához, majd a görögök függetlenségéhez. A török-orosz konfliktusoknak van egy másik,
nem kevésbé véres területe is: a Kaukázus.
Ez a missziós szerep folytatódik 1830-31-es lengyel felkelésnél, majd 1849-ben Magyarországon.
Szent Szövetségi felhatalmazással vonul be a kétszázezer orosz katona Paszkievics vezetésével, akinek
már szinte gyakorlata van a rendteremtésben.
Óriás a csalódás a krími háborúban elszenvedett veresége miatt. Kitaszítottnak érzik magukat. Kitiltják
az orosz flottát az Égei-tengerről. Oroszország elfordul Európától, s Közép-Ázsiában és a Távol-Keleten
kárpótolja magát. Itt területeket és gazdasági potenciát szerez.

Bemutatkozó kiállítás

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

2001. novemberének közepe óta látható a folyosón Tóth Judit 9. K osztályos tanuló rajzaiból néhány.
Életrajzából kiderül, hogy három éves korában édesanyja Indiába, egy pályázatra elküldte a rajzát, és
ezzel nyerte élete első ezüstérmét. Zenei iskolába, és rajzszakkörre járt, legszívesebben portrékat szeret
készíteni, – hetedikes korában megyei első helyet nyerte el a tanulmányrajz kategóriában –, de szívesen
készít linómetszeteket, és rézkarcokat is.
Mezőkövesden a gimiben és a városi galériában volt már kiállítása. Rendszeresen részt vett a Szolnoki
Művészkörrel nyári programokon, már kétszer hívták a macedóniai Monmartra, és kétszer szerepelt
németországi kiállításon is, és alkotótáborban is részt vett. 2001 tavaszán pedig a japán Yokohamában
megrendezett Kanagawa ünnepségen nagydíjat kapott. Képző- és iparművészeti pályázatokon többször
nyert már arany-, ezüst-, és bronzminősítést. Legutóbb, szeptemberben Zánkán vehetett át az Országos
Gyermek Képző- és Iparművészeti Pályázaton elért teljesítményéért bronz diplomát.
2000-ben képeivel illusztrált egy gyermekverseket tartalmazó kötetet, és Veörös Jolán SM: Michaela
nővér vallásos versei című kötete is az ő rajzaival jelent meg.
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Az elsős évfolyamok bemutatkozása

2001. november 30-a nevezetes nap volt az elsős diákoknak,
mert
iskolánk
hagyományának
megfelelően be kellett mutatniuk,
mit tudnak, miben tehetségesek,
mire képesek a színpadon. Minden
osztályból
kiváló
zenészek,
énekesek, táncosok és színészek
adtak változatos és színvonalas
műsort, és nem egyszer sikerült
elkápráztatni a nagy számú nézőt.
Először az 5. C-sek műsora
szórakoztatta a megjelenteket. Őket
abc
sorrendben
követték
a
kilencedikes osztályok.
Fuvolások az 5. C-ből
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Show a 9.B-ben

Koronázás a 9. D osztályban

Dalol a 9. E osztály

Az osztályok műsorai után a tanulók a tornateremben
megrendezett „ismerkedési bálon” szórakozhattak és
ismerkedhetek egymással. Sajnálatos, de a felsőbb
éves tanulókból nagyon kevesen vettek részt ezen a
rendezvényen
A 9.K osztály most is jól érzi magát

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Karácsonyi lelki napok a Gárdonyiban
Dr. Nagy Menyhért Mójzes atya szervezésében és irányításával 2001. december 17-én és 18-án
karácsonyi lelki napokat tartottunk a négy évfolyamos osztályok tanulóinak a Szent Bernát templomban. Mindkét
napon Huszár Géza Lőrinc atya, a pécsi Nagy Lajos Gimnázium igazgatóhelyettese és tanára tartotta a
foglakozásokat a Szent Bernát templomban, és a foglalkozások között Urbán Péter úr, a Bazilika karnagya
orgonált.
Az 5. és 6. osztályoknak az iskolában a „régi fizikai”-nak nevezett előadóban volt a rekollekció, amelyet
Juhász Zoltán atyának, a Bazilika káplánja és a Deák Ferenc úti Római Katolikus Általános Iskola tanára tartott.
A foglalkozásokat közös éneklés és betlehemezés tette emlékezetessé, amelyet dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya
tanárnő tanított be.
Mind a két helyen szentmisével zárultak a foglalkozások. A lelki napokon elhangzottakat az iskola
évkönyvében szándékozzuk megjelentetni.
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Gombavató
2001. december 19-én volt iskolánk végzős évfolyamán tanulóinak a hagyományos ünnepsége a
gombavató. Ebben az évben az eddigi hagyománnyal szakítva az „Ifjúsági Ház” színpadán mutatták be az
osztályok a műsoraikat nagy-nagy érdeklődés mellett. A gombavató műsoráról beszéljenek a Csák György tanár
úr által készített fényképek.

12. B osztály

12. C osztály

12. D osztály
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12. E osztály

12. K osztály

Koszorúzás
Iskolánk tanulói közül a 10. évfolyam tanulói vettek részt a kollégium előtti téren az 1956. december 12-i egri sortűz
áldozatainak emlékére rendezett ünnepi megemlékezésen és koszorúzáson.

–––––––––––––

Adományozás
5

Az iskolánk tanárai és tanulói csatlakoztak a pápai felhíváshoz, és 2001.december 11-én szigorú böjtöt tartottak. A böjt
„megtakarítását” a bélapátfalvi Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézetének ajánlották fel. A felajánlás
összegéből egy videokamerát vásároltak, amelyet 19-én a szociális otthon lakóival közösen megrendezett bensőséges ünnepen
adtak át, amelyen az iskola énekkara karácsonyi koncertet adott.

–––––––––––––

VERSENYEREDMÉNYEK A 2001/2002. TANÉVBEN
I. RÉSZ
Angol nyelv
Az Angoltanárok Nemzetközi Szervezete által meghirdetett „Nyelvtanulás, nyelvoktatás diákszemmel” angol
esszéíró pályázaton iskolánkból két tanuló, Szabó Viktor 12. K és Kozma Zsófia 13. K osztályos tanuló bejutott az
ország legjobb 12 tanulója közé.
A szóbeli fordulót a budapesti Fazekas Mihály Gimnáziumban rendezték, melyen Szabó Viktor III. helyezést
ért el. A döntőről TV-felvétel is készült. Felkészítő tanáruk: Csákváriné Veréb Valéria.
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Földrajz
A „Földtani Örökségünk Egyesület” minden évben pályázatot hirdet gimnazistáknak, melyben
természetvédelemmel és geológiával kapcsolatos témákról várnak munkákat. A beküldött pályázatok közül az első
tíz helyezett felvételt nyert az ELTE geológus szakára. E tanulók a következő húsz helyezettel együtt részt
vehettek egy nyári „jutalomtáborban”. Busák Péter 13. K osztályos tanuló az „Üledékföldtani és rétegtani
megfigyelések a novaji homokbányában” című pályázatával három különdíjat nyert és részt vehetett a
táborozáson. Beszámolóját az előző számban olvashattátok.

Sport
2001. szeptember 27-én tartották városunkban a középiskolások városi tehetségkutató versenyét, ahol
Sipeki Anett 9. A osztályos tanuló kislabda-dobásban a II. súlylökésben pedig a III. helyet szerezte meg. Belkovics
Veronika 9. osztályos tanuló távolugrásban a III. helyen végzett. Testnevelő: Bóta Marianna tanárnő.
Hócza Adrienn 12. K osztályos tanuló képviselte iskolánkat a Duatlon Gála országos versenyén, mivel a
Hatvanban 2001. szeptember 22-én rendezett versenyt megnyerte. Az országos viadalon Adrienn a 16. helyet
szerezte meg. Testnevelő tanára: Bóta Marianna tanárnő.
„Kegyeleti hálastaféta” elnevezésű versenyen – amelyet az aradi vértanúk emlékére szerveztek, és amelyen
2500 méteres táv – a Városi Stadionban 2001. október 5-én iskolánkból egy fiú- és egy lánycsapat vett részt. Mind a
két csapat az I. helyezést szerezte meg. A leánycsapat tagjai voltak: Szegedi Flóra, Sipeki Anett a 9. A osztályból,
Balázs Ildikó, Mészáros Krisztina és Sípos Vivien a 9. K osztályból, Homonnai Petra és Nagy Vera a 10. B
osztályból, Makay Ágnes a 10. K osztályból, Németh Klára 11. A és Bánszki Erika a 11. C osztályból. A fiúk csapatát
Terjék Tibor 9. D, Némedy Tamás 9. K, Kovács József 10. A, Molnár Krisztián 10. K, Oláh Péter és Bay György 12.
B, Csiernyik Csaba és Nagy Gábor 12. C, Magyari László és Malik Bálint 12. D osztályos tanulók alkották.
2001. november 15-én iskolánk tanulói közül kiemelkedő sportteljesítményükért dr. Nagy Imre úrtól, Eger
város polgármesterétől elismerő oklevelet vehettek át a következő tanulók: Bocsi Gergely 11. A osztályos,
Hegedüs Gábor 13. K osztályos, Keresztes Anna 11. A osztályos és Szabolcsi Márton 10. K osztályos tanulók.
2001. december 10-én Pálinkás József oktatási miniszter a 2000/2001. tanévben elért tanulmányi
munkájáért és kimagasló sportteljesítményéért Hegedüs Gábor 13. K osztályos tanulónknak „A Magyar
Köztársaság jó tanulója – jó sportolója” címet adományozta.

Kultúra
2001. október 15-én tartották meg a városi népballada-, és népmesemondó versenyt. Az iskolánkat
képviselő Pázmándi László 12. C osztályos tanuló megnyerte a balladamondó versenyt, Tóth Éva 9. A osztályos
tanuló pedig a II. helyen végzett. Juhász Irma és Kovács Ottóné tanárnők készítették fel a tanulókat.

Tanulmányi versenyek
Iskolánkban lezajlottak az OKTV és más országos jellegű tanulmányi versenyek első, házi fordulói. Az első akadályokon
a következő tanulók sikerrel jutottak át.

OKTV
magyar irodalom
történelem
matematika
német nyelv
latin nyelv
biológia

Magyari László
Koncsik Anita
Magyari László
Gáspár Zoltán
Juhász Anikó
Koncsik Anita
Palatics Edit
Koncsik Anita
Bán Edina

12. D oszt.
12. D
12. D
13. K
11. C
12. D
12. D
12. D
12. B

szaktanára: Kovács Ottóné tanárnő
Kovács Ottó tanár úr
Kovács Ottó tanár úr
Hevesi László tanár úr
Békési Zoltán tanár úr
Rák Sándorné tanárnő
Dr. Szabóné Kállay Ágota tanárnő
Feketéné Kovács Ildikó tanárnő
Bárdosné Greskovits Zsuzsa tanárnő

Országos Középiskolai Történelmi Verseny
Kovács Ákos
Holló Albert

10. K
10. A

Ballagóné Csernyák Éva tanárnő
Kovács Ottó tanár úr

Katolikus Iskolák Matematikai Verseny
Bellér Balázs
Katona Tibor
Bátonyi Zsolt

5. C
5. C
6. C

Kovács Beáta tanárnő
Kovács Beáta tanárnő
Kovács Beáta tanárnő
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ÍGY ÍRUNK MI
A diákok számára az iskola, a templom ugyanúgy közösséget hivatott teremteni, mint annak legalapvetőbb
formája: a család, az otthon. Hogy ezt sikerrel teszi-e, az eredményén mérhetjük le leglátványosabban, noha
ezúttal az nem helyezhető semmiféle mérlegre, és hatása sok esetben nem is érzékelhető azonnal. Mégis,
meggyőződésem, a jó fa gyümölcseiről ismerhető fel.
Lássuk csak, hogyan is szolgálja az iskola diákjait? Nap mint nap tapasztalhatjátok, hogy tanáraitok,
szellemi vezetőitek táplálék gyanánt tudásuk, tapasztalataik és képességük javát igyekeznek megosztani veletek.
Talán nem is sejtitek, hogy az általatok kitöltött tesztlapok összeállítása, ellenőrzése valószínűleg sokkal több időt
igényel, mint az azokra adott válaszok megfogalmazása. Higgyétek el, sokat törjük a fejünket mi is azon, hogyan
lehetne még értékesebben, még személyre szabottabban foglalkoznunk veletek! Mi is veletek együtt tanulunk, és
haladunk a bölcsesség felé vezető véget nem érő úton. Ezért mindig örvendünk, ha érezzük munkánk
megbecsülését, ha azt látjuk, értékelitek erőfeszítéseinket. Hogyan? Úgy, hogy megértitek, hogy jól esik a ti
sikereiteket megtapasztalnunk egy-egy órán, félévben, versenyen, megmérettetésen. Ez kitartást igényel tanártól,
diáktól egyaránt. Tanáraitok nem csupán napi nyolc órában figyelnek szakadatlan odaadással rátok, sokszor
otthonról úgy indulunk és úgy érkezünk haza, hogy magunkkal hordozunk benneteket. A továbbtanulási
eredmények pontosan jelzik számunkra, hogyan sikerült szolgálnunk benneteket. Ez azonban csak veletek együtt
megy. Ugye tudjátok, hogy egy megy egy nem is kettő, hanem mindjárt három? Ha kétségeitek vannak, legjobb,
ha máris kipróbáljátok.
És mi történik Isten házában? Bármilyen meglepő is legyen, ez a hely az ember minden szükségletét
képes kielégíteni. Hogyan? Természetesen a szellem szintjére kissé megemelve. Ez azonban szükségszerű, ha
belegondoltok, hogy mindnyájan testből, lélekből és szellemből vagyunk. Más-más „piac” áll rendelkezésünkre
más-más igényünkre. Nézzük hát a szellemi otthont! Itt meg lehet születni (újjászületni újból és újból), lehet
táplálkozni – kenyérrel és borral és Igével, lehet tisztálkodni: a mocskot levetni, a patyolatot felölteni, lehet
egyesülni – testben és lélekben eggyé válni, és az út végén egyszer majd hazatalálni. Körülbelül így szolgál az
egyház titeket.
Mivel életünk hasonlítható egy kézi szövésű kárpithoz, ahol minden külön szál egy-egy személy jelenlétét
jelzi, és ahol a hátrahagyott mintázat egymáshoz való viszonyainkat tükrözi, nem árt, ha néha hátra lépünk és egy
pillantást vetünk az eredményre: kinek milyen rajzot mutat a szőnyeg! Egymástól függetlenített életet nem
élhetünk, fel kell ismernünk, hogy jó néhány közösséghez tartozunk. A figyelmesség és a szolgálat csak
kölcsönösen működhet hosszan és eredményesen. Különben a közösség csupán részecskék kényszerű
tömörülése, törvényszerű bomlása, széthullása.
Befejezésül álljon itt Weöres Sándor gondolata: „Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz
úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindenek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak
toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”
Bagi Emese tanárnő

Pajó Beáta 12. C osztályos tanuló verseiből
Csillagfényben
Hozzám tartozol
mint Holdhoz csillagok,
mik éjjel ragyognak,
mikor rád gondolok.

Hozzám tartozol
mint tóhoz a tükre.
A szemedbe nézek,
s elveszek, örökre.

Hozzám tartozol,
mint fához árnyéka,
mint a hűvös szellő,
az ősz ajándéka.

Hozzám tartozol,
s ezt te is jól tudod.
Végül nem marad más,
csak mi a csillagok.
Eger, 2001. szeptember 13.

Nagymama
Messze vannak a csillagok?
S, ha kinyújtom a kezem,
bármit megkapok?

Vigyázol-e rám, s integetsz-e felém?
Tudod, így ígérted
éjnek éjjelén.

Szeretsz még engem nagymamám?
Ott a végtelen világnak
túlsó oldalán?

Szereted-e még a meséket, oly nagyon?
A fehér jégvirágot
a fagyott ablakon?

Emlékszel-e még a kis unokádra?
Hosszú sötét éjjeleken
a csillaghullásra?

Könnyezel-e még, ha meghal a királylány?
S örülsz-e még, ha jön a Mikulás
óriási szárnyán?

A Télapóra – mit te meséltél nekem –
a kis Jézusra ragyogó,
fagyos reggeleken?

Gyere vissza hozzám, könyörögve kérlek!
Kedves meséd nélkül
unalmas az élet.

Tudod-e, hogy én hogy szerettelek?
Ha most visszajössz,
el nem engedlek!

Eger, 2000. november 28.
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Egri ciszterci diákok voltak...
A régi értesítõkben olvashattuk "Intézetünk tanulói voltak a közélet és az íróvilág jelesei közül" fejezetet. – Ennek
nyomdokain, de azért egy kicsit tágítva a kört, közlünk írásokat elhunyt diáktársaink életútjáról.

Dobrányi Géza
1921–1990
Könyvtárban járva a folyóiratok polcain nézelődtem
nemrég. A Fotóművészet 2001. 1–2 számát kézbe véve
Dobrányi Géza nevére és arcképére lapoztam. Nagy
örömöt éreztem. Olyan volt, mint amikor rég hallott
kedves zene szólal meg, amely mélyen fekvő húrt zendít
meg bennünk.
Öt évvel járt az én osztályom fölött Dobrányi Géza, a
színjeles diák. Öccse, Laci osztálytársunk volt, Zoltán
hárommal jött utánunk. Tisztelettel néztünk Gézára.
Áhítattal figyeltük ünnepi szónoklatát, átélt színpadi
játékát. Iskolánk elve volt: diák-példaképeket is állítani
elénk, s erre Dobrányi Géza magasan méltó volt.
Évek múlva mozikban a diáktárs jó érzésével láttuk a
színes filmek főcímén: „Színes technika: Dobrányi
Géza”
A cikk, amelyről beszélek: „Egy igényes úriember”ként szól róla. Életútja 1921. március 1-jén, Egerben
indul. Édesapja – aki szintén egri ciszterci diák volt,
1876-ban érettségizett – jogász, a város főbírája. Géza
már diák korában művészien fényképezett, 1937-ben a
cserkészéletet bemutató felvételeivel díjat nyert a
Magyar Cserkészszövetség pályázatán. 1939-ben
kitűntetéssel letett érettségije után a Műegyetem
Vegyészmérnöki Karára iratkozott be, jeles diplomáját
1943-ban
vette
át.
Munkáját
a
Chinoin
gyógyszergyárban kezdte. Az itt szükséges különös
pontosság igényességre nevelő jó iskola volt
filmlaboratóriumi munkájához. A technika haladtával,
különösen az ötvenes évek elején a magyar fotó- és
filmiparnak is nagyot kellett előre lépnie. A
filmlaboratóriumok régi szakembereinek tapasztalati
tudása ehhez kevés volt. Vegyészmérnökök képességeire
volt szükség. Színkapcsolás, halványítás, hívó- és
rögzítő folyadékok szigorú kémhatásbeli (pH)
megkötéseit csak ők teljesíthették. A modern
filmhívástechnika bonyolultsága alapvetően másfajta
gondolkodásmódot követelt az irányító szakemberektől.
Kontrasztviszonyok beállítása, élesség és színvisszaadás
problémáit kellett magas fokon megoldani. Dobrányi
Géza 1951-ben a Magyar Filmlaboratórium Vállalat
kísérleti laboratóriumának lett a vezetője. Megjelenése a
filmszakmában – mint méltatója, Erdélyi László Attila
írja – lezárt egy régi, és megnyitott egy új fejezetet.
Egységbe foglalta a laboratóriumi és operatőri
folyamatokat. „Az operatőr elindítja, mi befejezzük. Erre
csak akkor vagyunk képesek, ha azonos hullámhosszon
rezgünk.” – vallotta. Ezen az elven alapult az
operatőrökkel való együttműködése is. Nem
Egy révésznek ócska csónakán
Ült hat tudós. És azt beszélgették,
Hogy nincsen Isten, és hogy hisz a nép!

megrendelőinek, hanem alkotótársainak tekintette őket.
Nem a műszaki paraméterek fétise, hanem a
filmvásznon megjelenő látvány állt gondolkodása
középpontjában. Ebben pedig finom ízlése, látóköre,
átfogó szemlélete nyilvánult meg. Szabadjon
gondolnunk, hogy „otthonról”, s az iskolánkból is hozott
műveltsége tette szakmájában kiemelkedővé az egykori
ciszterci diákot.
A filmtechnika gyors fejlődésével, a televiziózás
igényeivel még számos téren kellett a szakma magyar
vezetőinek is versenyben maradniok. Technikai
fejlesztések csak beavatottaknak érthető titkairól ír a
cikk szerzője, amelyekben Dobrányi Géza kitűnően,
magas elismerésre méltóan állt helyt. Nyolc különféle
szakmai és állami kitűntetésben – köztük 1966-ban
Állami Díjban – részesült, melyekben visszaigazolva
láthatta erőfeszítéseinek sikerét. Nemzetközi elismerései
között, amikor a filmtechnikai szövetségeket összefogó
párizsi szervezet 1989-es montreáli kongresszusán
ünneplik, csak ennyit mond: „Ilyen öreg lettem?”
Publikált és oktatott. Amit megcsinált, annak minden
esetben és minden részletében kifogástalannak kellett
lennie. S ezt magánéletében is így tette. Megjelenése,
zeneszeretete, legendás hanglemezgyűjteménye, főzési
tudománya egyformán igényes úriemberhez méltóan
hibátlan volt.
S a hivatalos méltatás után hadd írjak még a „mi
Gézánkról”, diáktársunk egri életéből: A középiskolát
1931–39 között végezte, és a korabeli értesítők tanúsága
szerint mindig „vastagbetűs” volt. 1939-ben érettségizett
kitűnő eredménnyel. Nevét az értesítőkben már kis alsós
korától kezdve olvashatjuk a szavalók sorában. Mint
felsős, a VII–VIII. osztályban iskolai ünnepélyek
szónoka, színdarabok egyik főszereplője. Nyolcadikos
korában a Mária Kongregáció prefektusa és az
Önképzőkör természettudományi osztályának elnöke.
Sokoldalú tevékenységét jelzi, hogy a céllövészetben
többször nyert díjat és megtaláljuk nevét a
fényképpályázatok első helyezettjei között is. Mint
cserkésztiszt érettségi után is visszatért a táborozó
csapatához.
Mi, a tornateremből a spelunkába lövöldöző
kocapuskások döbbenten meséltük egymásnak céllövői
képességeit: Dobrányi Géza nem céltáblába lő. Üres
papírba lő bele először, s azután azt a pontot célozza…
Nyolcvanadik születésnapjának évében szeretettel és
büszkeséggel emlékezünk rá.

A csónak roppant. Szólt a vén: No lám,
Ha tudnak úszni, hát most ússzanak!
„Jaj Istenenem” – kiáltott mind a hat.
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hírek...hírek...hírek...
•

CISZTERCI ALAPÍTVÁNYUNK a SZJA 1%-ából 2001-ben 71 767 Forinttal részesedett. Köszönet
azoknak, akik segítettek. Ebből az összegből tudjuk fedezni újságunkban megjelenő „Színes”-nek költségeit.
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

•

DR. NAGY MENYHÉRT MÓJZES OCist egri házfőnök, a Szent Erzsébet Ciszterci Leánykollégium
igazgatója 2002. január 5-én ünnepli 75. születésnapját. Szeretettel köszöntjük a messze földről hozzánk érkezett Mójzes
atyát, akit mi egri ciszterci öregdiákok is – sokszor élvezve kedves vendégszeretetét – szívünkbe fogadtunk. Köszönjük a
diákokért végzett, a mai élethez korszerűen illeszkedő nevelő munkáját. Mindnyájan tapasztalhatjuk az intézetet és
környezetét szebbé és otthonosabbá tevő fáradozásait, amelyet Egerbe helyezése óta folyamatosan végez. Örömmel
tapasztaljuk, hogy munkássága Eger városának elismerését is kiváltotta. Isten sokáig éltesse!

•

KESZTHELYI FERENC JEROMOS OCist váci megyéspüspök diáktársunkat Pest megye
díszpolgárává választották. Örülünk munkája szép elismerésének. Láttuk, tapasztalhattuk Vácott és sokfelé járva a Pest
megyéhez is tartozó váci egyházmegye területén szervező munkája nyomán emelt új és felújított egyházi épületeket,
tapasztalhattuk a közösségeket építő többirányú kezdeményezéseit (TV, sajtó). Örülünk, hogy ezt a fáradozását a nagyobb
közösség is elismeri. És amihez mi diáktársai is szeretettel gratulálunk!

•
RAJECZKY EMLÉKNAP – címmel a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya, a Gárdonyi Géza Ciszterci
Gimnázium és Szakközépiskolával valamint a Petrás Incze János Kulturális Egyesülettel közösen egész napos műsorral
emlékezett meg Eger város szülöttjéről az egri ciszterci gimnázium diákjáról születésének 100. évfordulóján.
A program a gimnáziumban kezdődött, ahol Rajeczky Benjamin emléktábláját koszorúzták meg. 10 órakor a Szent
Bernát templomban emlékmise volt, melyet Keszthelyi Ferenc Jeromos OCist, váci megyéspüspök celebrált, dr.
Zakar Polikárp zirci főapát, dr. Kovács Endre Gergely OCist, püspök, dr. Kerekes Károly ny. zirci apát, Marosssy
Cézár zirci perjel, Nagy György Vendel OCist, dr. Nagy Lajos pásztói apátplébános, Czakó István, a bazilika
főplébánosa, dr. Gonda Imre teológiai tanár segédletével. A kóruson a Hittudományi Főiskola kórusa gregorián
misét énekelt. A homiliát Marossy Cézár zirci perjel mondotta.
½12-kor az egri városháza dísztermében kezdődött tudományos tanácskozást dr. Kovács Endre, az emléknap főszervezője
nyitotta meg, majd a város polgármestere, emlékülés házigazdája emlékezett Eger szülöttjéről. A tanácskozáson elhangzott
előadások Rajeczky Benjamint a szerzetest és a zenetudóst mutatták be. Az előadókat bemutatta és az előadásokat
bevezette F. Molnár Gabriella a városi TV szerkesztője, aki a 80-as években Pásztóra kerülve személyesen is ismerte
Rajeczky Benjamint. Hallhattuk dr. Kerekes Károlynak „R. B. a szerzetes tanár”, dr. Nagy Lajos kanonok apát-plébános
„Paptársak voltunk Pásztón” valamint dr. Tar Lujza zenetörténész, néprajzkutató „R. B. a zenekutató, a tanár és a
munkatárs” c. előadásait.
Délután az Eszterházy Károly Főiskola előadótermében „Hazataláltam” címmel folytatódott a műsor, melyen többek
között a ciszterci gimnázium kamarakórusa és versmondói is szerepeltek. Ekkor került sor Halász Péter néprajzkutató:
„R.B. és a csángó népzene” c. előadására is.
Eger város, a Ciszterci Diákszövetség és volt iskolája méltó módon emlékezett meg fiáról, az egyszerű szerzetesről, a
kiváló pedagógusról, a nagy tudósról.
•

SZENT BERNÁT TEMPLOM BÚCSÚJÁT október 10-én – Borgia Szent Ferenc ünnepén –
tartották. Az ünnepi misét dr. Kovács Endre püspök, diákszövetségünk elnöke celebrálta, a homiliát pedig a Zircről
meghívott Lékai Jusztin atya mondotta.
Templomunkat a XVIII. század első felében a jezsuiták építették és a nagy jezsuita Borgia Szent Ferenc tiszteletére
szentelték fel. Bizonyára emlékezünk a főoltár fölött az imádkozó szent térdelő alakjára.
Néhány sorban érdemes megismernünk életének és működésének történetét:
Borgia Szent Ferenc a szó legigazibb értelmében királyi vérből ered. Atyai részről ugyanis VI. Sándor
pápának, anyai részről pedig Katolikus Ferdinánd spanyol királynak volt a dédunokája. 1510. október 28-án
született a spanyolországi Gandiában. Édesanyját már 10 éves korában elvesztette. Később nagybátyja, a
zaragoziai érsek udvarában tanul. Irodalmi és bölcseleti tanulmányok mellett nagy kedvvel foglalkozott
lovagi gyakorlatokkal. Tanulmányai befejeztével V. Károly udvarába kerül. Ugyanerre az időre (1529) esik
házassága is. 8 gyermeke született.
Egyes, véletlennek látszó események közbejötte még közelebb vitte Istenhez. Így súlyos betegsége, melyben
már beszélő képességét is elvesztette, először döbbentette rá az élet múlandóságának tudatára. Szeretett volna
lemondani szolgálatáról, de a császár csak többszöri kérése után mentette fel. Barcelonában megismerkedett
Szent Ignác lelkigyakorlatainak szellemével és végérvényesen a jezsuita rendbe való belépése mellett döntött.
Feleségének halála után – 1546-ben – kérte felvételét a rendbe. Családi ügyeinek rendezése, gyermekei jövőjének
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biztosítása hosszabb időt igényelt, ezért egyelőre világi maradt. Titokban tette le a szerzetesi fogadalmát és
elkezdte a teológiai tanulmányait. 1550-ben Rómába ment, ahol II. Gyula pápa bíborossá akarta kinevezni, de
feljebbvalója, Szent Ignác visszaküldte Spanyolországba. Kevéssel utána pappá szentelték. Ekkor 42 éves volt.
Néhány társával kolostort alapított, itt a legtejesebb szegénységben és önmegtagadásban élt. Prédikációi nyomán
előkelő ifjak és híres tudósok léptek a Jézustársaságba. Szent Ignác megbízta négy rendtartomány ügyeinek
vezetésével, és itt számos jelét adta kiváló szervező képességének. Időnként nehézségekkel kellett megküzdenie
az udvar bizalmatlansága, családjában felmerülő problémák miatt. Az inkvizícióval is meggyült a baja egy részben
tőle származó könyv miatt.1561-ben Rómába megy, ahol először helyettesként, majd a generális halála után
véglegesen is átvette a rend vezetését. Új provinciákat alapított Amerika spanyol gyarmatain, Afrikában. A pápa
kívánságára már betegen Bonelli bíboros társaságában törökellenes keresztes hadjárat szervezésére
Spanyolországba, Portugáliába és Franciaországba utazik. Nagy betegen tér vissza Rómába, ahol 1572.
szeptember 30-án hal meg. 1671-ben avatták szentté. Holttestét először Rómában, majd a madridi jezsuita
rendházban helyezték el. 1931-ben a forradalmárok a házat felgyújtották és az ereklyék elégtek.

•

MARCZIS DEMETER Liszt-díjas, érdemes művész 1951-ben érettségizett diáktársunk hangversenye
október 8-án volt Egerben, a Megyei Művelődési Központ dísztermében, az Egri Lokálpatrióta Egylet szervezésében,
„Egerből indultak…” sorozat keretében. A műsoron oratórium- és operaáriák, dalok, irodalmi sanzonok szerepeltek. Az
egyes számok között az 50 éves pályakezdésére emlékező művész dr. Renn Oszkár diáktársunkkal beszélgetett életéről,
művészi pályájáról.
„Az éneklés az élet gyönyörűsége – mondotta –, nekem mindenképpen. Nálam az éneklőkedv, a népdal szeretete családi
örökség. Szüleimnek szép hangja volt, édesanyámnak szép szopránhangja, édesapámnak kormos basszusa. A közös
éneklések jókedvvel, vidámsággal töltöttek el bennünket, és egyben erősítették a családi összetartozás érzését.
Hatodikos gimnazista koromban, 1948/49-ben kiváló énektanárom, Baló József kezembe nyomta Fischer A pince
mélyén című dalát. «Tanulmányozd át, és a karácsonyi ünnepségen előadjuk» – mondotta. Ennek a két oktáv terjedelmű
dalnak az éneklése nagy sikert hozott számomra. A döntő lökést az énekesi pálya felé az 1950-es országos
tehetségkutató verseny adta meg, ahol a zsűri zeneakadémiai felvételre javasolt. Mondanom sem kell, az ének tanszaki
felvételin A pince mélyén újabb sikert hozott, azonnal felvettek. Az akadémián Jászó Györgyné és Rösler Endre voltak
tanáraim. Diplomavizsgámon nagy álmom vált valóra: Verdi Don Carlos IV. felvonásából – II. Fülöp szerepét
énekeltem (Ezt az áriát mi is élvezettel hallhattuk a hangversenyen.) Diplomám mellé ösztöndíjat kaptam Rómába, Tito
Schipa Akadémiájára.
Ezután következett Pécs. Ösztöndíjasként szerződtem a színházhoz, ahol az akkor alakult operatársulat első előadásán
Verdi Rigolettójának Sparafucile szerepében debütáltam. Sokat köszönhetek a Pécsi Nemzeti Színháznak. 29 évig
voltam a színház vezetőénekese, négy évig pedig, 1984–88 között operaigazgatója. Pályám során hatvan szerepet
énekeltem. Úgy érzem, hogy a hangi adottságom és zenei érzékenységem a Mozart-operákban érvényesült a legjobban.
Szerencsésnek mondhatom magam, mert a nagy Mozart-basszus szerepeket mind elénekelhettem.”
A művész 70. születésnapján, november 29-én a Bartók rádióban is hallhattuk pályafutásának szép dalait, énekeit, ahol
Meixner Mihállyal – aki budai ciszterci öregdiák – beszélgetett pályafutásáról.
Szeretettel gratulálunk kedves diáktársunknak! Örömmel és büszkeséggel hallgattuk szép műsorát, kedves hangját.
Kívánjuk, hogy az éneklés továbbra is maradjon életének gyönyörűsége.

•

MOLNÁR JÓZSEF festőművész diáktársunk újabb tárlatát láthattuk Budapesten a Magyar Borok Háza
bemutató termében. A megnyitón dr. Feledy Balázs művészeti író méltatta Molnár József munkásságát, képeit. Idézte a
művész kedves pályatársának, Nagy László költőnek egy régebbi tárlata megnyitóján mondott szavait: „Nem kiált a vihar
szívéből, nem kíván közvetlenül fordítani a sorson, embersége mégis nagyszerű dolgokra kötelezi: az öröm, a ritka áhítat
átadására, amire vágyunk mindannyian.” A tárlat megnyitóján megjelenteknek, köztük volt diáktársaknak, igazi élményt
nyújtottak a kiállított művek, és megcsodálhattuk ismerős tájak és emberek igazi, érthető módon, szép színekkel és
remekül komponált képeit. Isten adja, hogy a 80. évéhez közeledő művész diáktársunk újabb alkotásaiban még sokáig
gyönyörködhessünk!

•

JÁSZBERÉNYI ÁGOSTON diáktársunk a legutóbbi budai összejövetelünkkor hívott mindnyájunkat
most megjelent könyvének bemutatójára, amely Az én 70 évem címen jelent meg. A bemutató, melyen többen
diáktársai is részt vettünk, Budapesten a Magyarok Házában volt. Dr. Madarász Imre irodalomtörténész ismertette a
könyvet és Hajdúk Márta TV szerkesztő mondott méltató szavakat. A népes közönség melegen fogadta bemutatkozását,
melyben többek között volt magyar tanáráról, dr. Habis Györgyről is hálásan emlékezett.
Szeretettel gratulálunk diáktársunknak, aki „elismerést érdemlő szinten, vérbeli elbeszélőként, valóságos regényírói
talentummal megáldva” idézi fel, életútját. Mint mondotta, tovább szeretne irogatni. Várjuk az újabb kötetét.

•

MEGJELENT az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola ÉVKÖNYVE a 2000/2001
tanévről. Az 1997-ben újra indult egri ciszterci gimnázium első évkönyve – 53 évvel az utoljára 1948-ban megjelent, a
„Ciszterci Rend Egri Szent Bernát Gimnázium és Általános Iskola” Évkönyve – óta. Mindez az iskola fennállásának 312.
évében.
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Iskolánk első nyomtatott Értesítője – természetesen latin nyelven – 1777-ből való. Négy oldal terjedelmű volt, csak a
versenyekben győztesek neveit sorolja fel. Az 1801/2 tanévtől kezdve folyamatosan jelentek meg az Értesítők, (régebben
így nevezték az éves beszámolókat tartalmazó könyveket, csak az 1938/39 tanévtől jelent meg Évkönyv megnevezéssel).
Milyen szép sorozat! – mely 1948-ban szakadt meg; csak 1848/49 és 1918/19 tanévekről nem jelent meg Értesítő.
1948/49-ben már az utódiskola, az Egri Gárdonyi Géza Gimnázium adott ki Évkönyvet. A következő tanévtől az egri
középiskolák átcsoportosításával a Gárdonyi G. Gimnázium megszűnik, tanuló ifjúsága beolvad a Dobó I. Állami
Gimnáziumba. 1957/58-ban újra indul a Gárdonyi Géza Gimnázium 3 osztállyal. 1958/59-es Évkönyvön az Egri Állami
Gárdonyi Gimnázium és Tanítóképző feliratot láthatjuk. Az Egri Gárdonyi Géza Gimnázium és Óvónői
Szakközépiskola utolsó évkönyve az 1989–92 iskolai évekről 1993-ban jelenik meg. Ebben már olvashatjuk Keszthelyi
Ferenc Jeromos OCist, akkor már váci megyéspüspök írását: A hitoktatás és a ciszterci osztály beindítása az iskolában
címmel.
Reméljük a most induló sorozat már folyamatos lesz és hű képét adja majd a megújuló, ciszterci szellemiséget egyre
inkább érvényre juttató iskolában.
Ide kívánkozik néhány adat az 2000/2001 tanévről:
– e tanévben indult a 8 évfolyamos gimnázium, egy osztállyal – 38-as (!) létszámmal;
– a 4 osztályos gimnázium- és szakközépiskolában tanult 753 tanuló, 24 osztályban; a levelező tagozaton 182
tanuló 5 osztályban;
– az iskolában 62 főhívatású és 6 óraadó tanár tanított.
Köszöntjük a szép kiállítású, jól szerkesztett, tartalmas könyvet, melyet bizonyára szívesen vesz kezébe a tanuló ifjúság
– keresve mindenki saját nevét, eredményeit –, de mi öregdiákok is jó érzéssel forgathatjuk. Megismerhetjük a
hatalmasra nőtt iskolának mindennapjairól szóló írásokat. Külön köszönet, hogy a hagyományokhoz híven
megtalálhatjuk benne a Ciszterci Diákszövetség beszámolóját is.
(A 188 oldalas Évkönyv 1250 Ft-ért kapható)

Felhívás
Hervay Levente atya iskolánk volt tanára, zirci alperjel, keresi a Zirci Apátság Újkönyvtára részére
iskolánk 1914/15; 1920/21 és 1924/25 tanéveinek Értesítőit. Kéri, hogy akinek birtokában van
ilyen értesítő és támogatni kívánja a könyvtárt, juttassa el a Zirci Apátságba.
(8420 Zirc, Rákóczi tér 1.)

•

KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! − Diákszövetségünket támogatták
adományukkal: Kékesi György (1944) Toronto, Canada, – 150 CAD; Ficzere József (1953) Lodi, USA – 20 $.; Fischer
(Faludi) János (1934) Wiesbaden, Németország – 55 EUR
•

ZIRCEN a karácsony előtti héten dr. Kerekes Károly ny. zirci apátúr megáldotta a Reguly Antal szakképző
iskola új kollégiumát, ahová december közepén költöztek a Zirci Apátság épületéből a tanulók. A kollégium, melyet az
államtól kapott kiváltási összegből építtettek, 120 férőhelyes, minden igényt kielégítő intézet. Örülhetünk ennek az
újabb lépésnek, mivel lassan visszakerül a teljes monostor az Apátság birtokába A teljesen lelakott, évtizedek óta
felújítás nélkül használt épületrész renoválása, átalakítása bizonyára hosszú éveket vesz majd igénybe.

•

INTERNETEN is olvashatók vagyunk. KAIBÁS GÁBOR, az elmúlt tanévben a Gárdonyi Géza Ciszterci
Gimnáziumban érettségizett, immár kedves öregdiáktársunk, aki az ELTE hallgatója, szerkeszti és folyamatosan
karbantartja – www.extra.hu/szentbernat – jelű honlapot.
Kérjük a kedves diáktársainkat, hogy a mellékelt csekken a 2001. évi tagdíjat szíveskedjetek
befizetni, hogy a jövőben is mindenkinek küldhessük újságunkat.
A tagdíj 1991-es „valutában” 500 Ft, ami ma 1000 Ft-nak felel meg.

H A L O T T A I N K
Diáktársaink, akiknek halálhírérõl értesültünk:
Dr. Dolinay Endre (1936) – Budapest
Deme János (1935) – Budapest–Ercsi
Szelényi János (1946) – Eger
Dr. Csák (Scharpf) László (1927) – Eger
Nzizsnyánszky Tibor (1942) – Miskolc–Eger V. Gárdonyi László (1943) –Budapest
Dr. Szontágh Árpád (1940) – Gyöngyös
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