1996. Te Deum

EGRI

FEHÉR/FEKETE
a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei

’96. Gárdonyi — ’97. Szent Bernát
Beszélgetés Lévai Zsolttal, a Gárdonyi gimnázium igazgatójával
Örömmel olvastuk a Gárdonyi Géza Gimnázium és
Szakközépiskola felhívását az 1996/97 tanévre:
„1997. július 1-jétől a Ciszterci Rend lesz az intézmény fenntartója. A most beiskolázott tanulók már a
Gárdonyi Géza Gimnázium jogutódjában, a Szent
Bernát Gimnáziumban végeznek majd – hangzik a
jelentkezési felhívásban. – Az iskola legfőbb pedagógiai elve: Szeresd és tiszteld a gyermeket! Ennek a
vezérlő elvnek a szellemében munkálkodik immár
több évtizede az iskola vezetése és tantestülete.” –
Az iskola szellemiségét leíró mondatokban visszahalljuk Kerekes Károly apát szavait a magyar ciszterciek
pedagógiai hitvallásáról: Summa debetur pueris reverencia.
Március végén felkerestük a Gárdonyi Gimnázium
igazgatóját – Lévai Zsoltot –, és kértük, mondjon egy
kicsit többet erről az iskoláról.
– Tudjuk, hogy a Gárdonyiban nemcsak gimnázium,
hanem szakközépiskola is működik, és itt van egy
leánykollégium is.
– Megnyugtató, hogy a ciszterci rend úgy kívánja
továbbfolytatni a Szent Bernát Gimnáziumban az
oktatást, ahogy most a Gárdonyiban folyik, vagyis
tovább viszi a hármas profilt: a gimnáziumot, a szakközépiskolai osztályainkat ill. a levelező képzést.
Iskolánk az ún. vegyes középiskolák kategóriájában
1995-ben az országos második helyet érte el és ebben
a szakközé-iskola emeli meg a gimnáziumot, nemcsak
tanulmányi eredményei alapján, hanem kulturális,

művészeti dolgokban is. De gazdaságilag is jó az
ilyen struktúra.
A levelező oktatást azok igénylik, akiknek szakmunkásképzős bizonyítványuk van, de nincs érettségijük.
Az új törvények értelmében egyre több szakmához
kötelező az érettségi. Ezt nálunk meg tudják szerezni.
Nagyon jó, hogy van mellettünk egy kollégium. Örülünk, hogy a kollégium továbbra is leánykollégiumként működik. Ilyen Egerben kevés van, ugyanakkor
sok a lány. A fiúkollégiumban pedig szabad helyek is
vannak. Ha a kollégium közös irányítás és közös
gazdasági vezetés alá tartozik az iskolával, akkor
anyagilag is jól kiegészítik egymást.
– Most folynak a felvételik. Mi várható?
– A felvételi vizsgáknak a második fordulója most
zárult le (március végén). 160 tanulót vettünk fel 5
osztályba. Ezek: „0”-ik angol, német speciális, a pedagógiai szakközépiskolai osztály, – ezek a bázis
osztályok –, ehhez jön két gimnáziumi osztály, ahol
az egyikben a biológia, a másikban a matemetika
kiemelt óraszámmal szerepel.
Szeretnénk a szakközépiskolánál kiépíteni az ötödévfolyamos képzést. Ugyanis hat osztályt indíthatunk
a jövő tanévben is, és ez lépne be a hiányzó hatodik
osztály helyett. Azokat, akiket nem vesznek fel egyetemre, főiskolára – bár a felvételi arány nálunk magas
– itt maradhatnak, és az ötödév elvégzése után aszszisztensi, gyermekfelügyelői középfokú oklevelet
kapnak.
Folytatás a 2. oldalon
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Közgyűlésünkről
Szövetségünk ez évi rendes VI. közgyűlését 1996. április 20-án tartotta a gimnázium dísztermében, melyen 53
diáktársunk mellett megjelent dr. Kerekes Károly apát, dr. Seregély István egri érsek, Lévai Zsolt a Gárdonyi
Gimnázium igazgatója, Hervay Levente iskolánk volt tanára. Velünk voltak Mozsgai Tádé és Égi Konrád OCist
atyák az egri rendház tagjai. A közgyűlést dr.Kovács Endre Gergely OCist, egri segédpüspök, az Egri Osztály
elnöke vezette.
Folytatás a 4. oldalon
__________________________________________________________________________________________

Mellékletünk: Interjú dr. Zakar Polikárp zirci apátúrral
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– Milyen fontosabb célkitűzések vannak az oktatásban?
– Nagy örömmel számolhatok be arról, hogy szeptembertől egy modern számítógép-szaktanteremmel
gazdagodunk. Minden tanuló találkozni fog a számítógéppel. És elképzeléseink szerint legalább olyan
szintre el kell jutniuk, hogy mint számítógép-kezelők
mindenütt megállják helyüket. Azokban az osztályokban, ahol a matematikát kiemelt óraszámban tanulják,
ott a számítástechnikát is nagyobb óraszámban oktatjuk, és megtaláljuk a lehetőségét, hogy erről az országos szakmai jegyzék által is elismert bizonyítványt
kapjanak.
Nyelvoktatásunk színvonalát egy példával világíthatom meg: Harmadik éve folyamatosan tanulnak tanítványaink Amerikában a Soros-ösztöndíj jóvoltából.
Három évvel ezelőtt két, utána négy tanuló jutott ki.
Most öten vannak kinn, és már tudom, hogy a jövő
évre egy tanuló egész éves, egy tanuló 5 hetes ösztöndíjat nyert, de még hátra van továbbiak elbírálása. Aki
tavaly kinn volt Amerikában, most újra itt tanul nálunk. Őt annyira megszerették, hogy az egyik amerikai egyetemen ajánlottak számára továbbtanulási
lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy nyelv tudásával amerikai egyetemen is meg tud élni.
Nagyon szeretnénk az angol nyelvű „0”-ik évfolyam
mintájára a németet is elindítani 1997-ben; ekkor már
Szent Bernát Gimnázium leszünk.
A továbbtanulási tendenciát figyelve a magyart, történelmet és a matematikát kell kiemelt óraszámban
oktatni. Mi harmadik osztálytól kezdve ezt fakultatív
formában biztosítjuk
– Az igazgatói irodába jövet éppen óraközi szünet
volt, és a folyosón jó volt látni a nyugodt, fegyelmezett
diákokat. – Eddig az oktatásról hallottunk, és a nevelés?...
A nevelés sokkal nehezebb kérdés, főleg amikor egészen ijesztő statisztikákról is olvashatunk. Gondolok
itt a fiatalkori bűnözésre, kábítózásra. A kábítószer a
városba is nagyon keményen begyűrűzött. Kirívó
problémáink nekünk nincsenek. Talán mi vagyunk az
egyetlen középfokú iskola Egerben, ahol ez elmondható. Nem tudom meddig maradunk ilyen fehér terület.
A Gárdonyi mindig is arról volt nevezetes: itt központ
a gyerek. És ebben találkozunk a ciszterci nevelési
elvekkel. Ez a szellem évek, évtizedek óta itt munkálkodott. Talán ezért is könnyebb befogadni a ciszterci
szellemet, mint egy más iskolánál. Persze nem lehet
mindent egyik pillanatról a másikra helyrehozni. Nagyon örülök annak, hogy ezt Tádé atya is így látja.
Ezért tudunk közös hullámhosszon dolgozni: mind a
ketten úgy látjuk és érezzük, hogy radikálisan elmozdítani valakit egy irányba nem lehet, hanem meg kell
győzni az embereket.
Egyre több szülő jelentkezik nálam: „Igazgató úr,
van-e esélye a gyereknek, hogy bejusson ide? Eddig
mi nem jártunk templomba” stb. stb. Mondom: igen,
van esélye. Mi úgy hirdetjük meg, hogy mindenki
jöhet ide. A lényeg az, hogy becsületes munkát várunk tőle, és fogadja el az ifjúember a vallásos irányultságú nevelést A nem hívő szülők is látják, itt

1996. Te Deum

olyan lelki többletet kapnak a gyermekek, hogy ezért
érdemes ide íratni őket. A tanulók is egyre többen
magukénak érzik ezt a szellemiséget.
– A tanári kar hogyan várja az 1997-es esztendőt?
– Évekkel ezelőtt megkérdezték: ki kíván a ciszterci
iskolában továbbra is dolgozni? Akkor a tantestület
66-70 %-a úgy foglalt állást, hogy itt marad. Azóta
néhány kolléga elment, de olyan is volt, aki már azóta
vissza akart jönni. – Ma azért mégis elég sok bizonytalanságot találunk a tantestületben: Ha az egyház
átveszi az iskolát, a közalkalmazotti státus megszűnik
Tetézi még, hogy várhatóan a közalkalmazotti törvényt is módosítják, ugyancsak a kötelező óraszámokat. Tehát e területen is van bizonytalanság, nemcsak
az egyházi átvétellel kapcsolatosan.
Ezért is nagyon várjuk, hogy az új apátúr megtisztel
bennünket, tájékoztat a ciszterciek jelenlegi helyzetéről, és felvázolja az ő programját is.
– Diákszövetségünk elsődleges célja a Szent Bernát
gimnázium újraindítása. Ennek érdekében szeretnénk,
ha minél szorosabb lenne a kapcsolatunk a gimnáziummal.
Mi erre a kapcsolatra igényt tartunk, nemcsak azért
mert az öregdiákok eddig is segítettek anyagilag,
hanem ha itt ciszterci szellemiségről beszélünk –
főleg majd ’97-től –, akkor nekünk is kellenek olyan
emberek, akik ezeket átélték, átérezték. Szeretettel és
szívesen várunk mindenkit egy-egy osztályfőnöki óra
keretében, akik elmondják egykori élményeiket. Ezt
nagy örömmel vennék a tanulók. Példaként mondom,
hogy Renn Oszkár öregdiák rendszeresen visszajár a
II D osztályba és beszámol diákélményeiről. A gyerekek lenyűgözve hallgatják. Az ilyen jellegű segítségre
mindenféleképpen igényt tartunk. Nyilvánvaló, hogy
érdemben az öregdiákok nem tudnak beleszólni egy
modern iskola vezetésébe. Történtek ilyen jellegű
mozgások. Ezek nem voltak elég szerencsések. Meggyőződésem, hogy a mostani iskolavezetés Tádé
atyával karöltve, a lehető legjobb úton halad és ez
megfelel a Diákszövetség által képviselt célkitűzéseknek is.
–Szívesen vennénk, ha az ifjúság hangja is megjelenne az Egri FEHÉR/FEKETÉ-ben, talán – a pécsiek
példája nyomán – egy színes betét formájában.
Az iskolának csak alkalmi újságja van, amely a diáknapok alkalmával jelenik meg. Köszönjük a lehetőséget.
– Hallhatnánk valamit az Igazgatóról is?...
– Bennszülött egri vagyok. Édesapám dombovári,
édesanyám makói, de ők már itt tanultak Egerben, itt
ismerkedtek meg. Édesapám a Kisgazdapártnak volt
az egyik vezetője. Ő is B listára került, viselve ennek
minden hátrányát, azt is, hogy az én a továbbtanulásom is el volt zárva. Az általános iskola igazgatója
VIII-ban úgy engedett el Miskolcra – oda mentem
felvételizni –, hogy „zenei pályára alkalmatlan”. A
zenében azonban a produktumot vizsgálják, és így a
felvételi vizsgán „lehegedültem” a népet: ezért kerültem be. Hét év után hegedű-szolfézs tanári diplomát
szereztem Miskolcon. Utána 11 évet tanítottam Egerben, a zeneiskolában, majd átkerültem a Gárdonyiba,
és azóta is itt dolgozom. Közben közel hét évet Auszt-
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riában töltöttem el Feldkirchben, ahol a zeneiskolában
tanítottam. Ma vén fejjel – 1944-ben születtem –
végzem a debreceni egyetem pedagógiai szakát. Most
másod éves vagyok, még egy év van hátra.
Muzsikus mivoltom miatt a művészeti tárgyak állnak
közelebb hozzám. 1988-ban Egerben elsőként mi
csináltunk karácsonyi koncertet. Először az iskolában,
a díszteremben, egy év múlva a ciszterci templomban.
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Telt ház mellett játszunk. A művészeti munkát elsősorban a szakközép biztosítja.
– Befejezésül el szeretném mondani: Érezhetjük
ciszterciek jelmondatát: lángolj és világíts! Számunkra Gárdonyi „lámpása” volt mindig a világító jel Így
hát nálunk Gárdonyi lámpása és a ciszterciek fénye,
fáklyája világít. Itt azonos szellemiség találkozott...
Igazgató úr! köszönjük a beszélgetést

••••••••
Köszöntjük az idén ballagó ciszterci osztály, a IV. D. tanulóit, akik remélhetően sikeresen vették az iskolában
az utolsó akadályt is. Isten segítse őket a további útjukon!
Árvai János
Balogh Emese
Bálint Márta
Báthory Krisztina
Bonivárt Krisztián
Bori Dénes
Csernus Kornélia
Dér Tamás
Engel Andrea
Fekete István

Fodor Beáta
Győri Roland
Hliva József
Horváth Éva
Kaló Hajnalka
Kiss Annamária
Kis Judit
Kobolák Ildikó
Kovács Gerda
Köblő Tamás

Lajtos Gabriella
Lakatos Etelka
Mihály Eszter
Mihailov Ferenc
Mlinkó Dániel
Nagy Balázs
Papler Anasztázia
Sinkovics Anita
Szombathy Kincső

Szombati Péter
Szováti Márk
Szuhay Viktor
Tóth Andrea
Tóth Timea
Tömösvári Emese
Varga Eszter
Várkonyi Andrea
Víg Rita Mária

A ciszterci osztály osztályfőnökei Halász Barnabás, ill. Csathó Zoltán tanár urak voltak
Szeretettel kívánunk sikert a gimnázium és szakközépiskola minden végzős diákjának és köszöntjük azokat is,
akik négy éven keresztül vezették őket, – a tanáraikat.
Az 6 ballagó osztály szép kiállítású meghívójában összesen 236 tanulónak és az őket négy éven keresztül tanító
93 tanáruknak — közöttük Égi Konrád, Lékai Jusztin, Mozsgai Tádé ciszterci atyák – nevét is olvashatjuk.

••••••••

Ciszterci diáktalálkozó Zircen
Idén már hatodik alkalommal
rendezték meg a magyarországi
ciszterci iskolák diáktalálkozóját,
a május 1-i ifjúsági napot.
1991-ben a bélapátfalvai apátsági
templom és festői környezete
adott helyet az akkor még kereszteléssel, elsőáldozással, bérmálással, cserkész-próbával is egybekötött, de vidám játékos programokban sem szűkölködő találkozónak.
Idén a ciszterci központ a Zirci
Apátság tárta szélesre kapuit, hogy
a pécsiek gondos szervező munkája és a zirci atyák vendégszeretete
által magához ölelje a rend által
újra működő gimnáziumainak
diákjait.
Jöttek ide tanárok és diákok az
ország szinte minden tájáról: Bajá-

ról, Budáról, Pécsről, Székesfehérvárról.
Május elsejének kora reggelén mi,
egriek is felkerekedtünk. Ha valaki 6 óra tájban odanézett volna a
érseki palota elé, bizony nem
látott volna egyebet, mint néhány
álmosan ácsorgó, egymásra várakozva laposakat pislogó diákot,
meg két elszánt tanárt, hasonló
állapotban. Néhányan először
mentünk ilyen találkozóra, ezért
egy kicsit izgultunk is. Pár perccel
érkezésünk után diákmisével kezdődött a találkozó. Az öt városból
jött diákok – bár nem ismertük
egymást – már itt a szentmisén
valamennyien úgy éreztük, egy
nagy család tagjai vagyunk.
Mise után kis csoportokat alakítottunk, így könnyebb volt megis-

merkednünk. A gazdag program
sok új ismeret és élmény befogadására is lehetőséget adott: megismerkedhettünk az apátság történetével, megcsodálhattuk a könyvtárat, és részt vehettünk egy izgalmas műveltségi vetélkedőn:
történelmi, irodalmi és hitbeli
ismereteinket,
jártasságunkat
mértük össze. Nem kellett szégyenkeznünk, hiszen mi egriek
lettünk az elsők.
Sok új barátot szereztünk, és sok
mindenre ráébresztett minket ez a
találkozó. Elsősorban azonban a
szeretet és az egybetartozás fontosságára.
Kaló Zsuzsa és Tóth Eszter
egri Gárdonyisok
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A VI. Közgyűlésről
Részletek Dr. Száva József ügyvezető elnök beszámolójából:
–Havonta a rendházban tartotta a kibővített elnökség
első hétfő délutáni megbeszéléseit – most már Egerbe
visszatért – Kovács Endre Gergely elnökletével. Öszszejöveteleinken tárgyalt témákról rendszeresen beszámoltunk Egri FEHÉR/FEKETE c. lapunkban.
– Keszthelyi Ferenc Jeromos kezdeményezésére a
Varga Bennó tanár úr földi maradványait az elhanyagolt debreceni nyughelyéről az egri ciszterci sírboltba
hoztuk át. December 1-én két püspök diáktársunk
által vezetett gyászszertartáson számos diáktársunk
jelenlétében kísértük szeretett tanárunk földi maradványait végső nyughelyére.
– Három vezetőségi ülésünkön is részletesen foglalkoztunk – a többi egri öregdiák-szervezet képviselőivel együtt – a millecentenárium jubileumi ünnepségsorozatba való bekapcsolódással. (Részletek a Hírek
rovatban) Ezen rendezvény sorozat tervezésének
keretében vált örvendetes gyakorlattá Diákszövetségünknek az EÖBT-vel való együttműködése.
– Rendszeresen foglalkoztunk leendő gimnáziumunk,
a Gárdonyi Gimnázium infrastrukturális fejlesztésének kérdéseivel és szerény anyagi lehetőségeinkkel
támogattuk is. Így pl. az igazgatói iroda részére üzenetrögzítős telefaxrend-szert vásároltunk.
– Visszatérő téma volt megbeszéléseinken a gimnázium oktatási rendszerének 8 osztályosra való fokozatos átállítása, mert szilárd meggyőződésünk, melynek
előző közgyűlésünkön is hangot adtunk, hogy a
gyermekek eszmerendszerünknek megfelelő nevelését
csak 10 éves korban kezdve lehet hatékonyan megvalósítani.
– A gimnázium évnyitó és évzáró ünnepségein – a
templomi Veni Sancte és Te Deum után – rendszere-

sen képvisel-tettük magunkat. Az ünnepséget követő
közvetlen beszélgetések tovább erősítették jó kapcsolatainkat a tanári testület tagjaival.
– Múlt évi júniusi ülésünkön határoztuk, hogy nemcsak az iskolát, hanem az ahhoz szorosan kapcsolódó
Szent Bernát templomunk tetőjavítási munkáit is
támogatjuk. Diáktársaink eddig 77 ezer forintot fizettek be e célra.
– ”Egyházi oktatás 1000 éve” c. országos kiadvány
részére ez év januárjában készítettük el Tádé atyával
összeállításunkat az immár kétszáz éves egri ciszterci
oktatás kiemelkedő tanárairól és diákjairól.
– Foglalkozunk az érettségi találkozók szervezésével
és méltó megünneplésével, melyért dr. Hibay György
tagtársunknak mondunk köszönetet, aki a találkozónkon diákszövetségünket képviselte.
– Budapesten élő tagjaink negyedévenként találkoznak, melyen nagy örömünkre 25-30-an jelennek meg.
Ezeken a találkozókon Kerekes apátúr is általában
részt vett és rendszeresen tájékoztatást adott a Rend
helyzetéről. Köszönetet mondunk dr. Nemes Zoltán
MCDSZ főtitkárnak, hogy a 433. sz. cserkészcsapat
otthonát rendelkezésünkre bocsátja.
– A budapestiek kiemelkedő eseménye volt a váci
püspökségen tett látogatás tavaly októberben Jeromos
atya meghívására, melyen mintegy 20-an vettek részt.
– A múlt évben is részt vettünk MCDSZ elnökségének megbeszélésein 1995. júniusában a bajai rendházban 1995. november 4-én a Budai Ciszterci Plébánián a Szent Imre-napok keretében.
–
Diákszövetségünk tagsága jelenleg 240 fő és
évről-évre gyarapszik az egyre gyakoribb halálesetek
ellenére.

Dr.Kerekes Károly apát úr a Rendről és a gimnáziumokról
(Részletek a közgyűlésen elhangzott tájékoztatóból)
Zirc Jogilag kezünkben van az egész Zirci Apátság, de facto folyamatosan vesszük birtokba. Most már
úgy állunk, – nem utolsósorban kedves rendtársunk Jusztin testvérünk szakmai munkája segítségével
– , hogy Zircen szépen újjáépül minden. Júliusban itt tartunk lelkigyakorlatot. Nyárra már az ún. apáti
lakosztály is elkészül. Egyelőre Zakar Polikárp apátúr még Budapesten lakik. Zircen él már 10 atya,
közülük kettő kihelyezett plébános, és 10 növendék: közülük négy klerikus, ők teológusok, és hat novícius. A hetedik novícius Budán, a rendházban él – Nagygyörgy Vendel László –, őt még bajai diák
korában Vendel apátúr vette fel, de akkor lehetősége nem volt a noviciátus letöltésére.
A jövőre vonatkozóan igen biztató, hogy négy komoly jelentkezőnk van a novíciátusra.
Pécsett 1993-ban a fenntartási jogot is átvettük. Arató Orbán és Marosy Cézár atya dolgoznak itt. Egy
évig Dallasból Monostori Bánk atya is besegített. Jövőre már kapnak erősítést.
Székesfehérvárott is az iskola fenntartási joga a Rend kezében van. Április 12-14-én – egy hétvégi
lelkigyakorlatos napra jöttek össze a tanári karból huszonegynéhányan az érdligeti Regina Mundi női
monostorunkban. Ha ennyi lelkes van egy tantestületben akkor nem kell félni...
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Baján a III. Béla gimnázium épületét nem tudtuk visszavenni. A lényeg: sokkal jobb, tágasabb lehetőséget kaptunk a Kalocsai Nővérek volt objektumához kapcsolódva: egy hatvanas években készült
épületet. Jövő tanévtől indul a gimnáziumunk – 8 és 4 osztályos –, jelenleg még nem a Rend, hanem
a bajai Keresztény Értelmiségi Szövetség fenntartásában. Az egész intézetben már óvodás kortól
kezünkben van a nevelési lehetőség, egyelőre patronátus formában. Véglegesen várhatóan 10 év
múlva tudjuk átvenni.
Eger és Buda várhatóan 1997. évtől tér vissza.
Budán ragaszkodnak ahhoz, hogy a József Attila Gimnázium fennmaradjon. Ezért a most megszűnő
XI. ker. Egri József-úti Általános Iskolába költözne át az önkormányzati iskola, s a Szent Imre Gimnázium marad az épületünkben. Ehhez azonban még egy jó év szervezési idő szükséges. (A bp-i XI.
ker. önkormányzat május 28-i döntése alapján a Rend 1997/98 tanévtől visszakapja a Szent Imre
Gimnáziumot.)

Az Alapítvány és a Diákszövetség pénzügyei
Az Egri Ciszterci Rendház és Gimnázium Újraindítása alapítvány – Szelényi János beszámolója alapján
Nyitó állomány 1995.jan.1-én
Bevételek
- Befizetések1994-ban
- Kamatbevétel
Összesen

375 889Ft
Kiadások:
-Térképek a G.G. Gimnáziumnak
-Reflektor vásárlás
-Tel.-fax készülék a G.G. G-nak
-Bankköltség
Összesen

65 500Ft
66 573Ft
133 073Ft
507 962Ft

Záró állomány 1995.dec.31-én:

101 545Ft
21 600Ft
88 177Ft
3 530Ft
145 777Ft

Diákszövetség – Tóth Kamill beszámolója alapján
Nyitó állomány 1995.jan.1-én
Bevételek
- Tagdíjbefizetések
- Kamatbevétel
- Egyéb befizetések*
Összesen
*Ebből templom javításra 77 000Ft

Záró állomány 1995.dec.31-én:

58 997Ft
81 000Ft
2 480Ft
106 100Ft
189 580Ft

125 804Ft

Kiadások:
-MCDSZ tagdíj-hozzájárulás
-Cserkészcsapat támogatása
-Egyéb alapítvány támogatása
-Bankköltség
-Ügyvitel (bélyegző, nyomt., írószer)
-Koszorú
-Varga Bennó újratemetés. hozzáj.
-Postaköltség
-F/F újság
Összesen

9 000Ft
5 000Ft
8 000Ft
5 382Ft
8 170Ft
9 600Ft
33 880Ft
23 141Ft
19 600Ft
122 773Ft

Hervay Levente OCist iskolánk volt tanára is előadást tartott a közgyűlésünkön: „Visszapillantás az egri gimnázium szétszóratás előtti éveire“ címen. Levente atya előadását a következő számunkban szeretnénk közölni.

Köszönetet mondunk azoknak a diáktársainknak akik az Egri FEHÉR/FEKETE újságunkat
külön adományaikkal támogatták:

dr. Juhász Tibor Nice (Franciaország), Kékesi György Ontario (Kanada),
dr. Ritter Márton Lauda-Königshofen (Németország).
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„Hass, alkoss, gyarapíts s a haza fényre derül!”
Rábainé Dr. Csontos Ildikó – a Gárdonyi Gimnázium szülői munkaközösség elnökének, az iskolaszék tagjának gondolatai közgyűlésünkön

A Jóisten kifürkészhetetlen akaratából, továbbá Csák
György tanár úr kedves meghívásának köszönhetően
volt szerencsém részt venni az Önök összejövetelén.
Engedtessék meg nekem, hogy ezúton summázzam
érzéseimet, meglátásaimat, bár én még csak az emberélet felén járok és nő vagyok.
Köszönöm, hogy Önökkel lehettem ezen a szép, verőfényes tavaszi napon. Rendkívüli lelki élmény volt
számomra ez az élő találkozó a ciszterci szellemiséggel és lelkülettel, melyet a 4 évtizedes üldöztetés,
elnyomatás sem tudott megtörni és amely a mai napig
lángol és világít.
Milyen csodálatosak Clairvaux-i Szent Bernát sorai,
melyek a XX. század végén is éppoly aktuálisak, mint
a rendalapító idejében. „Lángolj és világíts! Csak
lángolni kevés, csak világítani hívságos semmiség.
Lángolni és világítani: ez maga a tökéletesség.”
Úgy vélem, az élet rendkívüli ajándéka, hogy Önök
egyházi gimnáziumban tanulhattak, a ciszterciek egri
gimnáziumában és magasan kvalifikált, rendkívüli
képességű tanáraik és egyben lelki vezetőik lehettek.
A mai fiataloknak, diákoknak az élet javából látszólag
nagyobb bőséggel jut, de önhibájukon kívül a lelkiek
terén igen szegényesen adatik nekik. Talán okkaljoggal hibáztatjuk a felnövekvő ifjú nemzedéket barbár szokásaikért, vadságukért, lelketlenségükért. De
mitől is lennének ők jobbak, kifinomultabbak, lelkiebbek? Hiszen nem is volt kitől fennkölt eszméket
tanulniuk!
Jómagam kivételes és egyedi helyzetben vagyok, mert
Édesanyám titokban Budapesten hittanra járatott és
vallásosan nevelt, de tapasztaltam, hogy nemzedékem
a kiúttalanság homályában, értékvesztés terhével
súlyzottan reményét vesztve tévelyeg, keresi az utat.
Szülői részről a helyzetfelismerés csúcsa, ha gyermekét egyházi iskolába íratja, jóllehet telve azzal a kisebbségi érzéssel, önváddal, hogy önmaga gyermeke
lelki neveléséhez nem sokkal járul hozzá! Majd az
egyház embert farag belőle – vallják –, a 14 éves, zöld
dióhoz hasonlóan éretlen kamaszból.
Rombolni sokkal könnyebb, mint bármit is romjaiból
újjáteremteni. Látom, hogy sziszifuszi munka vár a
ciszterci rend egri szerzeteseire, Tádé és Konrád
atyákra. Most bizonnyal hasonló életérzés és elhívatottság hatja át őket, mint a rendalapító Szent Bernátot, aki lelket lehelt a hanyatló cîteauxi kolostorba és
hatalmas lelkesedésével, lángolásával a ciszterci
rendnek olyan lelki alapokat adott, melyekre most a
XX. sz. végén itt Egerben is biztosan építhetünk.
„Taníts gyengéden, bölcsen és bátran szeretni!” –

hirdette. – „Egyszerre képtelen vagy minden rosszat
kijavítani, ezért légy okos és lépésenként haladj előre!” Ez utóbbi Szent Bernát-i gondolat a jelenkori,
újraformálódó ciszterci gimnázium jelmondata és ars
poeticája is lehetne. Csak lépésről-lépésre, komoly
küzdelmek árán tudunk a jelenlegi színvonalas világi
iskolából újrateremteni, újraálmodni egy mai korban,
megváltozott viszonyok, erkölcsiség mellett is életképes, prosperáló, egész Észak-Magyarország területére
kiterjedő, lánglelkű egyházi iskolát. Az Önök hajdani
Alma Materét most 40 éves csipkerózsika álomból
ébresztgetjük. Valószínű, hogy a születőben levő új
ciszterci gimnázium már sokban más lesz, hiszen a
tanulók 80 %-a leány és a ciszterci rend fiúk nevelésére specializálta magát eleddig. Ez a tény kissé változtat az arculaton.
Nézetem szerin csodálatos dolgok vannak itt készülőben, ha a nők lelkében rejlő dimenziókat is felfedezik
az illetékesek.
Kerekes apát úr prominens képviselője és értő felismerője az új idők, új szelek követelményének, előre
meglátván a nők várható szerepét az egyházban.
„A nő: jel a világ felett – a mi világunk felett is” –
idézi az apát úr az egyik nekem átadott elmélkedésében. Goethe soraival mondok hálás köszönetet kedves
apát úrnak a Gárdonyi Gimnázium hölgytagjai nevében ezen nagyrabecsüléséért.
„Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen, roszszabbá tesszük. De ha olyanná vesszük, amilyennek
lennie kell, azzá tesszük őt amivé lehetne.”
Úgy érzem a volt ciszterci diákok és szerzetes atyák
körében engem, a nőt is megérintett hosszú, letűnt
évtizedek, évszázadok távlatából is a hajdani ciszterci
lelkiség lényege és szépsége. – Köszönöm mindenkinek, hogy felejthetetlenné és rendkívüli lelki élménynyé tették számomra az Önökkel való találkozást és
együttlétet.
Szent Mechtild himnuszával búcsúzva:
„Ezek csak szavak.
A szeretetről szólnak.
De a szív forró ritmusát,
Ujjongó, boldog himnuszát
Leírni nem lehet!”
(Ezúton mondok köszönetet dr. Farkas András úrnak,
aki biztatott eme cikk megírására, továbbá mindazon
hajdani ciszterci diákoknak, akik lelki fejlődésemhez
nagyban hozzájárultak szellemiségükkel, lelkületükkel.)
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A Szalajka-völgyben
In memoriam Athanasii Vajk alias Aloisii Wáger
Vajk Atanáz 1908. február 22-én született Besztercén. A ciszterci Rendbe 1926. augusztus 29-én lépett.
Áldozópappá 1931. július 5-én szentelték. 1931-33 között egyetemi hallgató Budapesten; 1933/34-ben gyakorló tanár a budai Szt. Imre gimnáziumban, majd 1934/35-ben tanár a bajai III.Béla, 1935-37-ig pedig a
budai Szent Imre gimnáziumban. 1937-től tanított az egri Szt. Bernát gimnáziumban az államosításig, 1948ig.
1948-50 években segédlelkész Makláron, 1949/50-ben kisszemináriumi tanár Egerben. 1950-56 között plébános Nyírbogdányban, 1956-tól 69-ig segédlelkész Diósgyőrött, 1969-től haláláig – 1991. február 13-ig –
pedig Jászberényben. 1991. február 20-án temették Zircen a Ciszterciek Sírkertjében.

1943. Koranyár. Szombat délután. A cserkészotthonban tízen-tizenöten beszélgetünk a nyári tervekről,
táborról. Velünk a parancsnok is.
– Fiúk, holnap kimegyek a Szalajka-völgybe táborhelyet keresni. Van-e valakinek kedve velem jönni? A
vonat éjjel fél 2-kor indul a Várállomásról.
Nemigen van kedve senkinek a hajnali, sőt éjszakai
induláshoz, nem tolakodtak a jelentkezők.
Otthon végiggondolom a dolgot, s egyre több kedvem
támad a „kalandhoz”. Elemózsiát csomagolok, előkészítem a cserkészruhát, beállítom a vekkert, és háromnegyed egykor már a rendház kapujában várom a
parancsnokot. Néhány perc múlva halk léptek zaja,
majd vibráló lámpafény a kapu kis kerek ablakaiban:
jön Atanáz pk. úr a kis csipogó zseblámpával.
Nagy meglepetés, hogy egyik cserkésze várja; láthatólag örül, hogy nem egyedül kell mennie, de talán
annak még inkább, hogy akadt egy fiú, aki vele akar
tartani.
Szilváson már dereng, elindulunk a Szalajka-völgy
felé. Kristálytiszta égbolt, harmatos hajnal. Az egyik
oldalvölgy végében régi fakereszt, csak két rönkből
összeróva. Itt néhány éve cserkésztábor állhatott.
Elbaktattunk a keresztig. Visszafordulva a kelő nap
fényében, a harmattól ezüstösen csillogó fűben két
párhuzamos, sötétebb zöld sáv látszik. Mi lehet? Végül Atanáz atya – akkor vagy tanár úrnak, vagy cserkészként parancsnok úrnak szólítottuk, emlegettük – ,
hogy a két élénkzöld sáv a mi lábunk nyoma: lépteinkkel levertük a harmatot a másfél araszos fűről, s az
ezüstösen csillogó fűben ennek sávjai világítanak
ilyen élénkzölden
Ekkor már fölkelt a nap, bevilágítja a völgyet. Vasárnap lévén itt a mise ideje. Visszaballagunk a
Pallavicini-kastély kápolnájához, ahol éppen véget ér
mise. Az őrgrófné és 10-12 éves kislánya hallgattak
misét.
Bemegyünk a sekrestyébe, Atanáz miseruhát ölt, én
ministránsként megyek előtte a misekönyvvel.
„Introibo ad altare Dei. Ad Deum, qui laetificat
iuventutem meam.” Az őrgrófné és kislánya most is
ott térdelnek az első padban, végigvárják a mi misénket is. Az „Ite missa est” után odajönnek üdvözölni
bennünket. (NB.: a legkisebb fiú – Sándor – magántanulóként osztálytársunk volt, tehát Atanáz neki is
osztályfőnöke.)
Néhány kedves szó után reggelire invitálnak a kastélyba, amit azonban köszönettel egyként visszautasí-

tunk. Tulajdonképpen nem is tudom, miért, de ebbe a
hajnali hangulatba sehogy sem illett volna bele egy
bármilyen barátságos, közvetlen őrgrófi reggeli.
Tovább, be a Szalajka-völgybe, pisztrángos tó, Fátyol-vízesés, egészen a völgy végéig. Egész úton egy
lélekkel sem találkoztunk, csak a madarak dala kíséri
utunkat. Sok szó közöttünk sem esik, de minkettőnket
betölt a természet szépsége, békéje, áhítatos harmóniája.
A vögyfőnél néhány sátor. Egyetlen fiú őrködik a
tábor fölött, a többiek kirándulni mentek. Bemutatkozunk.
– Kazinczy Ferenc vagyok – mondta a nagyjából
velemkorú fiú. Kiderül, hogy a nagy Kazinczy leszármazottja. (Ugyan mi lehet vele?)
Igazán kedvünkre való táborhelyet nem találtunk, így
hazafelé vettük utunkat a Közép-bércen át Bélapátfalva felé. Ebéd a gerincen, majd rövid pihenő után le az
apátfalvi állomásra.
Nem emlékszem, hogy ezen az úton megnéztük-e a
bélháromkúti apátsági templomot, de aligha kerültük
el. Azóta többször jártam ott, s mindig megragadott a
ciszterci koragótika e harmonikus, nyugodt, méltóságteljes, áhítatot keltő alkotása.
Zötyögünk hazafelé a vicinálison, kissé fáradtan, de
lelkünkben a szépség emlékével és nagy békével,
nyugalommal.
A rendház kapujában feszes tisztelgéssel, „Jó munkát”-tal búcsúzunk el, majd megöleljük egymást.
--Évek múlva többször volt alkalmam fölkeresni jászberényi cellájában Vajk atyát, ahogy ott szólították, és
részt vehettem aranymiséjén is, és örökké fogom
sajnálni, hogy nem lehettem jelen zirci temetésén. (A
résztvevők közül azóta többen már távoztak körünkből.)
A szilvásváradi kirándulás azonban mindig eszembe
jutott, valahányszor találkoztunk, s anélkül is, és halála óta is gyakran gondolok erre a gyönyörű napra,
amikor nem tanár és diák, hanem két cserkész járta be
a Bükk egyik legszebb völgyét.
Köszönöm most, 53 év után is ezt a szép napot és azt
a 8 évet, míg vezetése alatt koptattam a Szent Bernát
Gimnázium padjait.
Dr. Egres (alias Ébner) Jenő
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hírek...hírek...hírek...hírek...


A cserkészliliom az 48 év után ismét felkerült a 213. sz. Koháry István cserkészek csapatzászlójának a rúdjára. Miskey Kálmán számolt be a történtekről a közgyűlésen: 1948-ban a Bükkben volt egy illegális
cserkésztábor, és itt került le a cserkészzászlóról a liliom, amit Bérczy Pálra bíztak. Ő 1959-ig Egerben őrizte,
majd 1983-ig Kazincbarcikán és Berentén „bújtatta”, végül pedig 1995-ig Ajkán, ahonnan újból hazakerült. A
csapatzászlót két fiatal cserkész hozta a közgyűlésre, és a cserkészliliomot Miskey Kálmán helyezte fel a zászlórúdra.


A honfoglalás, államalapítás ezerszázadik évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésekről dr. Kerekes Lajos alelnök, az EÖBT elnöke számolt be
„Örvendetes összefogás jött létre az Egerben működő öregdiák társaságok között: a Dobó gimnázium, a Felsőkereskedelmi iskola, a Tanítóképző, a CDEO és az EÖBT között. Ez utóbbi vállalta a koordináló szerepet.
A diáktársaságok által szervezett megemlékezések 4 pontba foglalhatók:
— Eger középiskoláiban meghirdettünk történelmi és irodalmi pályázatokat. (Erről részletek az Egri FEHÉR/FEKETE hósvéti számában)
— Egy másik megemlékezési elképzelésünk: Sík Sándor: Szent István című művének az előadása a Gárdonyi
Géza színházban. Gali László színházigazgató úrtól igéretet, hogy a művet a színház repertoárjába felveszik, és
ebben az esztendőben előadásra kerül. Az előkészületeket jelenleg az igazgatóválasztás hátráltatja.
— Eger városában Szent István szobor létrehozása, az államalapító királyunk nagyságához méltó kivitelben és
formában. A tervezett hely a Bazilika és a Törvényház közötti tér. Tekintve, hogy az elképzelésnek megfelelő
kivitel igen költséges, ez a terv több éves megvalósítást jelent.
— Honfoglaláskori emléktúra augusztus 13-án érkezik Egerbe. Az önkormányzat rendez ekkor ünnepséget,
melyhez az öregdiákok társasága is csatlakozik.

A régi érettségi tablók közül a templom melletti, volt ifjúsági könyvtár helyiségében az alábbi
évfolyamok tablóit találhatok: 1918, ’18 (katonai), ’19, ’20, ’22, ’25, ’28, ’31, ’32, ’34, ’37, ’38, ’39, ’42, ’43,
’46, ’48. Ezenkívül a Rendházban függ az 1945-ben végzettek tablója, és talán még akad valahol egy-kettő. A
többi nyilván megsemmisült.–– A fellelhető kis tablókról – a debreceni piarista diákok ötlete nyomán – egy
összesített tablót kellene készíteni a gimnáziumunk újraindulásának idejére.

A 8 osztályos iskola bevezetésének lehetőségéről tárgyalt Lévai Zsolttal, a Gárdonyi gimnázium igazgatójával dr. Kovács Endre szövetségünk elnöke és dr. Suba János szövetségünk titkára május elején.
Az igazgató úr lehetségesnek tartotta, hogy az első osztály 1997/98 tanévtől már indulhat. Szövetségünk a toborzás munkájában kívánja segíteni az iskolát.


A Pax Hungarica Diákszervezetek Szövetsége – melynek diákszövetségünk is tagja – több szervezet bevonásával Honfoglalási Emléktúrát szervez 1996. augusztus 7–20 között Vereckétől Ópusztaszerig. A túra
20 helységen halad keresztül mintegy hatszáz résztvevővel. Az emléktúra főszervezője Tárkányi László diáktársunk. Az autó-motoros túrára június 30-ig lehet jelentkezni (Érszegi Kálmán 1066 Bp. Ó u. 42.) Részvételi díj:
saját gépkocsival 22 ezer Ft, autóbusszal 28 ezer Ft – 15 napra, kollégiumi 2-3 ágyas elhelyezéssel, napi háromszori étkezéssel.


A templomtető javítására juttatott adományokat Tádé atya a közgyűlésen is megköszönte. Az
iskola II. emeletéről jól látható volt a készülő tetőszerkezet. Sok még a kiadás, ezért aki teheti, küldje el adományát a diákszövetség csekkjén – megjelölve szándékát.


Tóth Zsolt Ipolyt szentelte pappá Keszthelyi Ferenc Jeromos OCist, váci püspök június 8-án Zircen. Az újraindulás után ő a második, egyben legfiatalabb (1968.) szerzetespapja a Rendnek
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Elhunyt ciszterci öregdiákok:
Varga Sándor (1931) – Nyíregyháza, Simon József (1937) – Eger.

Requiescant in pace!

_____________________________________________________
Ha a legközelebbi Egri FEHÉR/FEKETE hírekben közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál Wolsky Agenor, 3300 Eger, Kertész u.34. tel.:(36) 317 420 ill. Oláh Gyula, 1114 Budapest,
Bartók Béla út 25.III.5/A. tel:(1) 165 9374 — címére.

