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REMÉNYKEDJÜNK…
Beszámoló diákszövetségünk közgyűléséről
A közel 50 év után újraindult ciszterci iskolánk egykori tanulói abban a hitben, hogy egy
közösség építése és életben tartása a saját kezében van, és abban a reményben, hogy
közösségünkhöz csatlakoznak 1997-ben újraindult ciszterci iskolánk, a Gárdonyi Géza
Ciszterci Gimnázium és Kollégium egykori tanulói is, újítjuk meg a Ciszterci Diákszövetség
Egri Osztályának Alapszabályát. Tesszük ezt abban a meggyőződésünkben, hogy a szeretet
és igazság, az egymás iránti tisztelet és megbecsülés, valamint a ciszterci szellemű
nevelésből fakadó közös hagyományok és értékek összetartó ereje vezetnek minket a
céljaink elérésében.
Az új Alapszabályunk preambuluma
2018. június 2-án Közgyűlésre jöttek össze diákszövetségünk tagjai. Nagyon megfogyatkoztunk, Veres
Árpád elnökünk múlt évi, Molnár Miklós üv. elnökünk ez év februári halálával Diákszövetségünk jogi
képviselete is megszűnt. Az utóbbi években az elnökségi munka is szünetelt az ügyvezető elnök hosszas
betegsége miatt. Mindemellett az újabb törvények előírása szerint az egyesületünk Alapszabályát is
módosítanunk kellett.
Egyesületi életünk folytatására nagy reményt adott, hogy Kovács Ottó tanár úr szervezése nyomán több
fiatal ciszterci öregdiák is sorainkba lépett. Előzetes egyeztetések alapján felkértük Koós Ede atyát és Kovács
Ottó tanár urat egyesületünk elnöki ill. üv. elnöki tisztségének vállalására. Koós Ede atya évek óta a Szent
Bernát templomunk templomigazgatója, szoros kapcsolatban az gimnáziummal, Kovács Ottó tanár úr 21. éve
tanít a ciszterci iskolánkban, és már 2007 óta tagja az egyesületünk elnökségének.

A közgyűlésen részt vett fiatal és korosabb öregdiákok a Szent Bernát szobornál

A volt Rendház (ma kollégium) földszinti ebédlőjében jöttünk össze, személyesen 18 fő, meghatalmazással
12 fő képviseltette magát. Külön öröm volt számunkra, hogy tagjaink sorába lépett, a Gárdonyi Géza Ciszterci
Gimnáziumban végzett 5 fiatal öregdiák is megjelent köztünk.
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A közgyűlés előtt Koós Ede atya invitálására a templomban rövid szertartáson vettünk részt, majd Kovács
Ottó tanár úr beszámolóját hallgattuk meg az iskola életéről és részletesen ismertetését az iskolában folyó
nagyszabású, majd egy milliárd Ft értékű felújításról. (Előadását külön cikkben ismertetjük.)
A közgyűlés formaságait betartva elfogadtuk egyesületünk új, módosított az alapszabályát. Ebben az
egyesületekre vonatkozó törvény számos kötelezően részletező előírásai mellett szerepel néhány érdemi
változás is:
− Az előírása szerint az egyesületet háromtagú elnökség irányítja, melynek tagjai: az Elnök, Ügyvezető
elnök, Szervező titkár.
− Tekintve, hogy a jelenlegi tagságunk nagyobb része kora miatt személyesen nem tud megjelenni a
közgyűlésen és meghatalmazással sem tudják magukat képviseltetni, számukra ún. „Szavazó-lap”-os
közreműködés lehetséges. Ez tartalmazza a közgyűlési határozatok részletes leírását, így azokról
tájékozódva, egyéni álláspontjukat kialakítva a „Szavazó lapon” „igen”, „nem” vagy „tartózkodom”
bejelölésével szavazhatnak. A „Szavazó-lapot a közgyűlés szervező kérésre küldi és a meghívóban
jelzett időre visszaküldött Szavazó-lapot a közgyűlés levezető elnöke kezeli a határozathozatalkor,
vagyis ő lesz a „meghatalmazottjuk”.
Az előzetes ajánlások ill. a közgyűlésen elhangzottak alapján a közgyűlés résztvevői egyhangúan
megválasztotta az egyesületünk új tisztségviselőit:
Az elnökség tagjai: Koós Ede elnök, Kovács Ottó üv. elnök, Oláh Gyula szervező titkár.
A választmány tagjai: Demeter László, Veres Zoltán, Havas-Horváth István,
valamint Papp Gergely, Novák Lajos, Mohai Ádám, Poczok Miklós Norbert és Tóth Éva – fiatal
öregdiákok.
A felügyelő bizottság tagjai: Bartha István, Botár Sándor és Tóth Eszter (fiatal öregdiák).
A tagdíj mértékét 2000 Ft-ban határozza meg a Közgyűlés, azzal a kiegészítéssel, hogy ennek fizetését csak
a kereső tagjaitól kéri.

A fiataabb

és as a korosabbab öregdiákok

Befejezésül Kovács Ottó üv. elnök megköszönte a bizalmat. Örömmel állapította meg, hogy a Gárdonyi
Ciszterci gimnáziumban végzett diákok körében érdeklődést tapasztalt az egyesület iránt. Bízik abban, hogy
folytatódik az egyesület fiatalítása.
Koós Ede elnök megköszönve a bizalmat kifejezte reményét, hogy a megfiatalodó egyesületben tovább
erősödik a ciszterci szellemiség. Meghatónak érzi, hogy vannak fiatal ciszterci öregdiákok, akik elfogadva a
diákszövetségünk céljait, rááldozzák idejüket, hogy ez a számukra is fontos dolog tovább folytatódjék. Nagyon
szeretne támaszkodni az ő munkájukra.
Majd a Szent Bernát-udvari fényképezkedés után Koós Ede elnökünk meghívására a templomunk
hittantermébe (a sekrestyével szembeni helyiség) fejeződött be az összejövetel. Egy pohár finom egri borral
koccintottunk: – ismerkedtek a ciszterci iskolánk régi és mai öregdiákjai.
________________________
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BOLDOG BRENNER JÁNOS ANASZTÁZ
VÉRTANÚ, CISZTERCI SZERZETES
2018. május elseje nagy ünnepe volt a magyar ciszterci családnak, ünnepeltük Brenner János Anasztáz boldoggá avatását. Fiatalon, 26 évesen, papi hívatása közben szenvedett vértanúhalált 1957
december 15-én. Boldog Brenner János Anasztáz neve ott van a
Martyrologium Cisterciense lapjain. 2018 augusztusában Szent
Bernát ünnepi miséjén, Zircen, a könyörgésben Szent Bernát társaságában őhozzá is fohászkodtunk.
A boldoggá avatás Szombathelyen, szentmise keretében történt. Az
Emlékmű-dombon felállított oltárnál közel húszezer ember gyűlt össze.
Itt volt a Ciszterci Rend mintegy negyven tagja, a magyarországi ciszterciek mellett Ausztriából és Németországból is érkeztek. Köztük volt
P. Peter Verhalen dallasi apát is és a rend generális apátja, Mauro Giuseppe Lepori.
A latin nyelvű szentmise főcelebránsa Angelo
Amato bíboros, a Szentek Ügyeinek Kongregációja
prefektusa, szónoka Erdő Péter bíboros, prímás volt.
Brenner János életútját Ruppert József SchP, a boldoggá-avatási eljárás posztulátora ismertette, majd a
Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusa felolvasta Ferenc pápa apostoli levelét.
A szentmisén jelen volt Brenner József nagyprépost, a vértanú öccse is. Ő helyezte el az oltáron testvére ereklyéit. Ott volt dr. Seregély István ny. egri érsek, Brenner János évfolyamtársa.
Erdő Péter szentbeszédében ismertette Brenner János életútját, részletesen kitérve a mártíromságának
eseményeire.
A zárókönyörgések után Angelo Amato bíboros
gondolatait Ruppert József olvasta fel magyar fordításban.

Ciszterci szerzetes
Brenner János Anasztáz, aki a szombathelyi egyházmegye papjakét teljesített szolgálatot, ciszterci
szerzetes volt.
Farkasfalvy Dénes OCist, volt dallasi apát ír erről
a Vigilia 2018. februári számában:

Elfogadva testvérünk,
Székely János szombathelyi megyéspüspök,
valamint sok más püspök testvérünk
és számos hívő kérését,
és miután megkaptuk
a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának véleményét,
apostoli tekintélyünknél fogva megengedjük,
hogy Isten Szolgája, Tiszteletreméltó
BRENNER JÁNOS
vértanú, áldozópap,
Jézus Szíve szerinti pásztor,
szolgálva saját híveit
és megvédve az Oltáriszentséget, akit egy beteghez vitt,
mostantól kezdve a Boldog nevet viselje,
és hogy ünnepét megtarthassák
a jogban előírt módon és helyén,
minden év december 15-én,
mennyei születésének napján.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen.
Kelt Rómában, Szent Péter székénél,
az Úr 2018. esztendejében, április 23-án
pápaságunk hatodik évében.
Ferenc pápa

… XII. Piusz még 1953-ban nemcsak kiadott egy rendeletet az államilag feloszlatott
szerzetek tagjairól (az Acta Apostolicae Sedisben is megjelent), de ehhez egy titkos záradékot fűzött, amelyben érvényesnek nyilvánította, vagy ha kellett, „szanálta” azokat a
fogadalmakat, amelyeket a rendtagok üldöztetés miatt valamilyen kánoni feltétel hiányában tettek le. Ekkor tudtuk meg, … hivatalosan ciszterci szerzetesnek minősültünk…
A pannonhalmai kényszer-lakhelyén élő Endrédy Vendel apátúr Nagy Anzelm dallasi apáthoz írt levére
hivatkozik cikkében Farkasfalvy Dénes:
Fennmaradt egy levele 1958 januárjából, amelyben közli, hogy tragikus módon meghalt „rendtársunk, a mi kis Anasztázunk” szülei felkeresték őt, s bár lelkileg sokat szenvednek, Isten akaratát példaadóan elfogadják. Aztán ugyanabban a bekezdésben hirtelen kifejezi nagy csodálatát Tóbiás iránt (ez volt Anasztáz bátyjának, a köztudomás
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szerint is ciszterci Brenner Lászlónak rendi neve), … A levélben így sem a Brenner név,
sem a két Brenner testvér civil neve nem szerepel, csak „Anasztáz” és „Tóbiás”. Mégis
félreérthetetlen, hogy kinek a haláláról van szó, habár ez a téma akkor szigorúan tabu
volt. Vendel apát ezekben az években, amikor még a külföldi és magyarországi ciszterciek
egyetlen közösséget alkottak, kötelességének érezte, hogy minden rendtárs haláláról hírt
adjon, hogy így a külföldön élők is elmondják az előírt miséket. Valóban, e levél vétele után
a dallasi perjel körlevélben közölte a külföldi rendtársakkal (a dallasi kolostor csak 1958ra épült fel), hogy „rendtársunkért”, a brutális körülmények között meggyilkolt Brenner
János Anasztázért az elhunyt rendtársakért előírt miséket és imákat elmondják. Ez akkor
a papoknak három mise bemutatását, a testvéreknek pedig a hét bűnbánati zsoltár háromszori elimádkozását jelentette. Így gyászolta őt a külföldi közösség, bár tudtuk, hogy
szentről, és nem tisztítótűzben szenvedő rendtestvérünkről volt szó.

Zirci oblátus majd novícius

Oblátusok Zircen az 1949/50 tanévben

1949/50 tanévben az egyházmegyék székhelyén és ahol szerzetesi teológiai főiskolák működtek, így
Zircen is – hogy a papnak ill. szerzetesnek készülő diákok egyházi szellemű iskolában tanulhassanak –
megszervezték az ún. Hittudományi előkészítő (kisszeminárium) iskolákat.
Ez az intézmény Zircen egy évig működött, igazgatója dr. Palos Bernardin volt, prefektusuk pedig dr.
Kisgergely Bálint. A korabeli 1949-es sematizmusban olvashatjuk a tanulók neveit, a négy osztályban – megfelel a mai gimnázium 9–12. osztályainak (a régebbi V.–VIII. osztály) – összesen 29-en voltak. Itt volt IV.
éves Brenner János.
Ennek az iskolának volt tanulója több egri ciszterci diák is, akik már az államosított gimnáziumból, de még
a Rendház perjelének, dr Hegyi Kapisztrán ajánlása alapján nyertek ide felvételt: Kilián István, Kovács Béla,
Lénárt Lajos III., Bruckner József, Koncz Attila I. éves oblátus.
1950 augusztus 19-én öltözött be 19 novícius, köztük Brenner János – felvéve az Anasztáz nevet. Noviciátusba léphettek a középiskola IV évfolyamát kezdő jelöltek is – köztük két egri diáktársunk Kilián István és
Kovács Béla.
A monostort október 15-ig el kellett hagyni. Lóránt atya Budán gondolta folytatni a noviciátust: ne veszítsenek egy évet sem.
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Brenner János oblátus-novícius társa volt a vele egy osztályba járó Lévay László, bajai ciszterci diák, (a
sajnálatosan megszűnt Ciszterci Dákszövetség Bajai Osztályának elnöke). Közel két éven át együtt éltek Zircen és később a szétszóratás első évében, mint novícius Budapesten. Ő így emlékezett társára:
Jancsi:
- kedves, közvetlen egyéniség volt, mindenkivel szót tudott érteni,
- hivatását nagyon komolyan vette, elmélyedt az imádságban,
- gyors felfogó képessége, alapos tudása kiemelte az oblátusok közül,
- mint senior nem élt vissza megbízatásával, volt tartása, tekintélye, mindenkivel szót
tudott érteni,
- önfeledten tudott játszani is, tudott kikapcsolódni, igazi, vidám közösségi ember volt,
- csipkelődő megjegyzései nem bántóan irányultak társai felé,
- szeretett vitatkozni, kedvelte a filozófiai eszmefuttatásokat,
- ha kértem, barátként mindig önzetlenül segített,
- az Ő robbanékonyabb természete és az én nyugodtságom jól kiegészítette egymást.

Életrajza, mártíromsága
Részletek Erdő Péter bíboros úrnak a boldoggá avatási szertartáson elmondott beszédéből:
1931-ben született Szombathelyen, gondos, szerető, katolikus családban. Szülei nem
csak hagyományból voltak katolikusok. Szívükben a főhelyet Isten foglalta el. A nagymama
sokat imádkozott azért, hogy fia pap legyen. Ez a könyörgés akkor nem talált meghallgatásra, de az unokái, László, János és József mindhárman megkapták a papi hivatás kegyelmét. János kiválasztottsága már kisiskolás korában megmutatkozott. A püspöki elemi
iskolában, 1938-ban, az Eucharisztikus-Kongresszus évében színielőadást szerveztek
Szent Tarzíciusznak, az Oltáriszentség vértanújának életéről. Megkérdezték, ki vállalkozna
Tarzíciusz szerepére. Brenner János két kézzel jelentkezett, hogy ő alakíthassa a vértanú
szentet.
János 1942-től Pécsett, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában tanult. Még diák
volt, amikor államosították az iskolákat, amikor megváltozott körülötte a világ. Őt azonban
a hit és a szeretet egyenes úton vitte előre a papi hivatás felé: jelentkezett a ciszterci rendbe.
1950 augusztusában, lelkigyakorlat után költözött be a zirci rendházba. (A bíboros úr beszédében nem tért ki arra, hogy János már egy évvel korábban, 1949 szeptemberétől élt a
zirci monostorban, mint az itt működő ún. Hittudományi előkészítő iskola tagja és itt is érettségizett.) A nyugodt készület azonban csak néhány hétig tartott. 1950. szeptember 7-én
ugyanis az Elnöki Tanács „megvonta a szerzetesrendek működési engedélyét”.
Magyarán mondva: betiltották a szerzetesrendeket. Ezután budapesti családoknál laktak a novíciusok, a teológiát pedig a Hittudományi Akadémián tanulták, mint világi hallgatók. Hányatott maradt Brenner János sorsa kispap korában is. Az első tanévben még
titokban végezte a noviciátust tanulmányai mellett. Azután már nem tehetett szerzetesi
fogadalmat. Elöljárói egyház-megyei szemináriumba küldték, így lett a Szombathelyi Egyházmegye növendéke. Ezért tanulmányait az itteni szemináriumban folytatta. De 1952
nyarán már ezt a szemináriumot is feloszlatták, úgyhogy a következő tanévet már Győrben
kellett kezdenie. Baljóslatú és viharos időkben készült a papságra, de közben mindig derűs
maradt. Így érkezett el a papszentelés 1955 nyarán. Szentelési jelmondatának Szent Pál
szavait választotta: „Az Istent szeretőknek minden a javukra válik” (Róm 8,28). Újmiséjét
Szombathelyen a Szent Norbert Lelkészség templomában mutatta be, ahol két testvére,
László és József segédkezett.
János atya püspökétől csak egyetlen beosztást kapott. Rábakethelyre szólt a küldetése.
Alázattal és szeretettel közeledett mindenkihez, a legegyszerűbb emberekhez is. Egy hívő
így emlékezik rá: „Volt egy bizonyos kisugárzása, amit nem is lehet szóban elmondani.
Szerették az emberek, és igyekeztek oda menni, ahol ő volt...” Két és fél évig szolgált a hívek
körében. Az állami megbízott szemében szálka volt a népszerű fiatal káplán. Fel is szólította
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püspökét, hogy helyezze máshová. János atya azonban vállalta a veszélyt: „Nem félek, szívesen maradok” – mondta püspökének.
„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik." Ez a jelmondat teljesedett be 1957.
december 14-én. Mert nem akármilyen gyilkosság, nem valami látszólagos baleset vetett
véget az életének.
Éjfél körül egy fiatalember zörgetett a plébánián, egy korábbi ministráns. Elmondta,
hogy nagybátyja súlyos beteg, sürgősen papot kért. A káplán atya felöltözött, felment a
templomba, magához vette a betegek olaját és az Oltáriszentséget. És elindult a közeli falu
felé, ahová hívták. De már alig száz méterrel a templomtól megtámadták. Ekkor még elmenekült. Nem visszafordult a plébániára, hanem vitte az Oltáriszentséget a betegnek, pedig
a gyilkosok csoportja épp az állítólagos beteg házánál várta. Harminckét késszúrással,
brutálisan oltották ki az életét. Magát nem tudta megvédeni, de az Oltáriszentséget megóvta a meggyalázástól. Úgy találtak rá, hogy kihűlt bal keze még szorította az Oltáriszentséget tartalmazó táskát a szíve fölött. A későbbi vizsgálat megmutatta a rendkívüli brutalitást. Ráléptek a nyakára, megtaposták. Nemcsak az útból akarták eltenni, de meg akarták gyalázni benne a papot, a hitet és Azt, Akit egész életében képviselt.
Bár a gyilkos személyét az akkori nyomozás nem derítette fel, az egész hívő közösség
megértette, hogy mi történt. A temetés után maga a megyéspüspök, Kovács Sándor körlevélben is le merte írni a szinte prófétai mondatot: „Élete példakép volt. Halála pedig abbeli
áldozat, amelyet a Jóisten híveink üdvösségéért fogadjon el.” Hosszú évtizedek óta imádkoznak János atya sírjánál a hívek. Kápolnát emeltek vértanúsága helyén.
***
Dr. Kerekes Károly apátúr több versében is szól tanítványáról, Brenner János Anasztázról.

LÁNGOLÓ VÉRCSEPPEK
Brenner János Anasztáz mártíriumának 30. évfordulóján
írta egykori tanára: Kerekes Károly
Ajkunk könnyek közt zeng ma hálát
egy vértanú papért, Urunk,
törd fel szívünk berozsdállt zárját,
hogy onnan csorduljon szavunk.

A neved szép szentbernátos név:
Világíts, lángolj, szórj tüzet,
így hirdesd, hogy feltámadunk még,
világíts, lángolj, szíts hitet!

Ne csak ruhánk legyen ma láng-szín,
a csontunk is fogjon tüzet,
melyben elhamvad minden más kín,
csak az fáj, hogy e föld süket.

Akkor még egyikünk sem tudta,
az Úr sorsul mit ír élénk,
s ma harminc éve Isten ujja
intett: Ne légy te földi fény.

Ma harminc éve szólt utolszor:
Én Brenner Anasztáz vagyok,
nyugat s kelet küzd bennem olykor,
gyújtok, s hiszem: feltámadok!

Ahány csepp véred hull a hóra,
megannyi ifjú szív legyen
szent hivatásod folytatója!
A mártír-vér bőven terem. –

Igen, tudjuk, a német nyelvben
a „Brenner” gyújtó, tűzhozó,
és „Anasztáz” az ógörögben:
a Föltámadthoz tartozó!

Urunk, töröld le könnyeinket,
bár sírunk, boldogok vagyunk,
a mártír-vérnek fénye minket
szent hitre gyújt: Feltámadunk!

Erről mi majdnem negyven éve
beszélgettünk egy délután,
szép ciszterci jövőt remélve,
egy Biblikum leckén, Budán.

A mi Istenünk élő Isten,
élők Ura, s nem holtaké,
testvérünkért őt áldja minden,
testvérünk él, – ő Istené!
Szombathely, 1987. december 15.
______________________________
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PILLANATKÉPEK

a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és
Kollégium életéből
Kovács Ottó tanár úr előadása a közgyűlésünkön
Előadása első részében az iskola utolsó hat esztendejének létszám- és tanulmányi adatait ismertette,
a számok ismeretében tett néhány megállapítást.
1. Tanulók létszámának alakulása (fő)
Tanévek
Beiratkozott
2011-12
800
2012-13
773
2013-14
775
2014-15
731
2015-16
744
2016-17
752
Átlag
762,5

Érkezett
0
3
1
3
1
4
2,4

Kimaradt
11
13
5
11
14
14
10,8

Elbírált
789
763
771
723
731
742
755,4

Fő tendenciaként a tanulók létszáma az évek folyamán csökkent, aminek elsődleges oka az osztályok
számának csökkenése.
2. A tanulók összetételének néhány jellemző vonása
A tanulók elhelyezése, étkezése (fő)
Tanévek
Elbírált Helybeli
Bejáró
2011-12
789
251
315
2012-13
763
245
254
2013-14
771
269
313
2014-15
723
232
304
2015-16
731
231
199
2016-17
742
216
313
Átlag
755,4
240,6
283

%

100

31,9

Kollégista
215
264
189
187
301
216
228,6

37,7

30,4

Menzás
227
269
345
211
290
275
269,5

35,6

Lényegében három azonos számú csoportba osztható a tanulók lakóhely szerinti megoszlása. (A kollégista tanulók elhelyezkedése az elmúlt tanévben a következő volt: az intézet kollégiumában lakott 146,
az Érseki Szent József Kollégiumban 55, Szent Orsolya Rend Egri Kollégiumában 10, Szent Hedvig
Kollégiumban 2, Wigner kollégiumban 2 tanuló.)
A tanulók mintegy harmada étkezik a menzán, elsősorban a helyi leánykollégium tanulói.
A tanulók képzése,
Tanévek

Elbírált

2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
Átlag

771
723
731
742
741,7

%

4-5 osztályos
8-9 osztályos
gimnazisták száma gimnazisták száma
257
417
245
399
254
396
234
448
247,5
415

33,3

56

Szakközépiskolások száma
97
79
81
60
79,25

10,7

A szakközépiskolások száma csökken. Az iskolánk neve is változott: Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium – elmaradt a „szakközépiskola” megnevezés, mivel kifutóban van a pedagógiai tagozat, jelenleg még két ilyen osztály van. A 4–5 osztályos gimnazisták meghatározó aránya a figyelhető
meg. Az 5 osztályos képzési forma azért alakult ki, mert előző tíz évben ún. „0-ik” évfolyam indult
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nyelvképzés elősegítésére, megkönnyítve az idegen nyelven oktatott tantárgyak tanulását. Az utóbbi 2–
3 évben ez megszűnt. Hasonló a helyzet a nyolc osztályos formában. Számukra is indítottak a nyelvképzés elősegítésére „0-ik” osztályt, jelenleg a 9. évfolyamon folyik az utolsó ilyen képzés.
A tanulók tanulmányi előmenetele (fő)
Tanévek

Létszám

Kitűnő

2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17

789
763
771
723
731
742

92
104
86
94
119
109

Átlag

755,4

100,6

Elégtelen
egy
tárgyból
18
6
23
13
16
18

Elégtelen
két
tárgyból
2
5
6
2
2
2

Elégtelen
min. három
tárgyból
4
3
5
1
0
4

Elégtelenek
száma
összesen
36
25
54
21
20
34

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a kitűnő tanulók száma növekedést mutat.
3. Az iskola magatartási, szorgalomi és tanulmányi átlagai
Tanévek Az iskola magatar- Az iskola szor- Az iskola tanulmányi
tási átlaga
galmi átlaga
átlaga
2012-13
4,66
4,23
4,21
2013-14
4,71
4,24
4,23
2014-15
4,72
4,30
4,28
2015-16
4,71
4,43
4,32
2016-17
4,72
4,32
4,30

Átlag

4,70

4,30

4,26

Általánosságban megállapíthatjuk, hogy ezek az az eredmények az utolsó hat év átlagában emelkedő
tendenciát mutatnak.
A tanulók mulasztása (tanórában)
Tanévek
1 főre
eső igazolt hiányzás
2011-12
73,12
2012-13
67,10
2013-14
64,57
2014-15
76,62
2015-16
80,13
2016-17
78,40

Átlag

73,32

1 főre eső igazolatlan
hiányzás
0,34
0,71
0,39
0,49
0,37
0,44

0,45

A hiányzások számának némi növekedését okozhatja: sok diáknál a nyelvvizsgára való felkészülés,
mely nagyobb erőfeszítést jelent, másrészt a sporttagozatos diákok versenyszereplése, és az előre hozott
érettségik.
***
Előadása második részében Kovács Ottó tanár úr az iskolában elkezdődött nagyarányú felújítási
munkálatokat ismertette.
Elöljáróban kitért egy már befejezett építkezése: az iskolát keleti oldalán határoló ún. városfal rendbehozataláról. Itt jelenleg a garanciális javítási munkákat végzik.
Egy másik pályázatnak az elbírálása már két éve folyik. Ennek tárgya a (volt Rendházból kialakított)
kollégium nagyarányú átalakítása és az Orgonás felújítása egy sportolásra alkalmas területté. Húzódik
az ügy…
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A jelenlegi nagyarányú felújítás az iskola Csiky Sándor utcára néző, 1964 körül készült „új” épültét
érinti. Az épület igen rossz állapotban volt, a felső szinten beáztak a tantermek, ha eső esett vödröket
kellett elhelyezni, melegebb időszakban a tantermekben igen nagy volt a hőség.
A felújítás folyamán:
−
megújul a világítási és a fűtési rendszer,
−
megújul a tantermek padozata, fala,
−
minden szinten mosdókat alakítanak ki,
−
leszigetelik az oldalfalakat és a tetőt,
−
klimatikus rendszert építenek ki; oxigénbefúvásos megoldás készül, mert a tantermek
mérete miatt a tantermekben egy normál osztályszám esetén 20 perc után nem megfelelő az oxigénkoncentrációoxigénhiány lép fel
Ezen kívül a milliárdos nagyságrendű felújítási munka keretében:
− a régi épületben három szintes felvonót készítenek;
− kialakítanak egy 36 fős természettudományos szaktantermet, amelyhez 100 millió forintos eszközbeszerzés tartozik, a fizika, a földrajz, a kémia és a biológia tantárgyak
részére;
− korszerűsítik a konyhát és felszerelését, így egyszerre nagyobb létszámú étkeztetés lehetséges – az eddigi kisseb csoportos étkezések helyett;
− elkészül a primus-udvari bejárat renovációja, és átmenetileg ez lesz a bejárat;
− a régi épület palával fedett tetőzetét cserépre cserélik, és ezen napelemes rendszert építenek ki, hasonlóan a kollégium tetőzetén Pelbárt atya jóvoltából kiépített szerkezethez.
− a belső – Szent Bernát – udvart is átalakítják, megszűnik a sportpálya, a Szent Bernátszobor a régi helyére kerül vissza, fákat ültetnek, és közösségi teret építenek ki, ahol sor
kerülhet nagyobb iskolai rendezvények megtartására
Ezeket a munkákat 2017 áprilisától kezdték el és a terv szerint 14 hónapig, tehát 2019 júniusáig kell
befejezni.
***
Vannak elképzelések az iskolaépület alatti pincerendszer kiépítésére is. Ennek bejárata a „nagyudvar”-ra torkolló folyosó kiöblösödő zugában van. (Az öregdiákok számára: hajdan itt ült a „kiflis néni”)
Tehát ez nem azonos a belső udvarról („nagyudvar”) megközelíthető pincékkel.
Ez egyébként hatalmas pincerendszer. Az állami időszakban itt aktív KISZ élet folyt, rendezvényeket
tartottak. Terv a pincerendszer átadása az ifjúságnak. Jelenleg kivitelezőt keresnek, aztán jön a pályázat.
Kovács Ottó tanár úr előadását sok képpel illusztrálta, melyből kettőt mi is bemutatunk

A felújítás alatt álló teljesen beburkolt Csiky utcai épület

Az iskola épület alatti pincék egy részlete

_____________________________
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30 ÉVE ALAKULT ÚJJÁ A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
Iskolánkban az 1922/23 tanév elején kezdődhetett meg a cserkészmunka
23 fővel. 1943/44 tanévben a csapatot négy raj, ezen belül 18 őrs összesen 257
fő alkotta. Az utolsó Szent-Bernátos 1947/48 tanévben a csapatlétszám 146 fő
volt, Vajk Atanáz parancsnok, Hervay Levente és dr. Lékai Lajos cserkésztisztek irányításával.
A cserkészcsapatot az iskolafenntartó 334/1948. sz. rendeletével április 3-án
feloszlatta.
Hogy a cserkészélet a „fű alatt” még tovább folytatódott, azt több öregdiák
elbeszéléséből is tudhatjuk.
***
A Magyar Cserkészszövetség feloszlatásáról szóló belügyminiszteri rendelet 1946. július 20-án jelent meg, majd két nappal később megalakult az új
(a kommunisták számára kedvezőbb) vezetésű Magyar Cserkészfiúk Szövetsége.
1948 nyarán végül hivatalosan egyesítették a Magyar Cserkészfiúk Szövetségét az 1946-ban alakult Magyar Úttörők Szövetségével. A cserkészszövetség vagyonát is államosították.
A cserkészet ettől kezdve hivatalosan nem működhetett tovább Magyarországon, de a korábbi cserkészek
közül többen tovább vitték a mozgalom szellemiségét, és illegalitásban gyerekprogramokat szerveztek többékevésbé a cserkészmódszer alapján. A magyar cserkészet a külföldi emigrációban, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség keretei között is tovább élt.
***
Mikor a rendszer eresztékei lazulni kezdtek, egyre több szó esett a cserkészekről:
Mészáros István egyetemi docens az Új Ember 1984. decemberi számában méltatta a cserkészet jellemnevelő, embernemesítő módszereit.
1988 tavaszán nagysikerű kiállítás nyílt Szegeden a cserkészet történetéről, amely valóságos zarándokhelyévé vált az itthoni és a külföldi öregcserkészeknek és az érdeklődő, vonzódó fiatalabb korosztályoknak.
Ugyanez év nyarán a rádióban hangzott el egy műsor az 1948-ban betiltott, illetve az úttörő mozgalomba beolvasztott szervezetről, amelyben a mai közélet számos kiválósága szólt saját tapasztalatai alapján a cserkészet
értékeiről, időszerűségéről.
Majd Kőszegen nyílt újabb kiállítás, amely a cserkészet lelkiségét, szellemét kívánta bemutatni. A kiállítást
Sinkovits Imre, a 158-as Árpád Cserkészcsapat tagja, színművész nyitotta meg.
Negyvenegy év után, harminc évvel ezelőtt, 1988. október 12-én – mint a korabeli Magyar Nemzet újságban olvashatjuk – „szenvedélyes vita után, szerda este, a budapesti Múzeum Kávéházban megalakul a Magyar
Cserkész Szövetség”.
Az alapítók között ott volt iskolánk 213. sz. Koháry István cserkészcsapatának egykori tagja, Lovas József
is, 1942-ben érettségizett diáktársunk.
Ezt követően „Országos Cserész-találkozót” szerveztek
1988. november 12-én a budapesti Népligetben, az akkoriban épült Jurta színházban a Magyar Cserkész Szövetség
első közgyűlésének előkészítése érdekében. Több száz
„öregcserkész” jött össze. Közel öt órán keresztül számos
felszólalás, javaslat, elképzelés hangzott el, melyet a időnként megszakított egy-egy közösen elénekelt népdal is.
(Többek között részt vett e beszámoló írója is, megőrizve a belépő-jegyét.)
***
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Erre a cserkésztalálkozóra hívta meg az egyik alapító tag, Lovas József diáktársuk dr. Rajeczky Béni OCist
atyát. (A korabeli levelek másolatát Urbán Gusztáv: Enchiridion Ciszterciensé-jéban találhatjuk.)
Budapest, 1988. november 1.
Főtisztelendő Tanár Úr!
Egykori ciszterci diák vagyok. 1942ben érettségiztem Egerben, a 213-as
cserkészcsapatban tevékenykedtem.
Október 12-én néhányan újra megalakítottuk a Magyar Cserkészszövetséget
Mellékelem az alapító nyilatkozatot.
November 12-én 10 órától országos
cserkész találkozót tartunk a Jurta
színházban Budapesten. Az alapító tagok nevében tisztelettel kérem Tanár
Urat, szíveskedjék rövid, körülbelül
negyedórás ízelítőt adni a magyar
népdalkincsből.
Kérem, szíveskedjék megírni, hogy
hány órára menjen valamelyikünk gépkocsival tanár úrért. Természetesen
ugyancsak gépkocsin visszük majd haza
is Tanár Urat.
Ha valamilyen okból Tanár Úr nem
tudna eljönni a találkozóra, akkor
kérem küldjön néhány szóban buzdítást, hogy a cserkészek igyekezzenek
őrizni, ápolni a kiveszőbe lévő hagyományainkat, esetleg küldjön Tanár
Úr egy régebbi írást, hogy felolvashassuk.
Szívességét előre is köszönjük a
Szövetség alapítói meg a találkozó
rendezői nevében.
Laudetur Jesus Christus!
Lovas József

***
Az akkori „törvényerejű” rendeletek nem tették lehetővé a Szövetség bejegyzését: az előírások szerint
„egyesületnél a felügyelő szerv hozzájárulására volt szükség”. Így várni kellett, de már volt remény, hogy
az egyesülési jogról új törvény készül.
Végül is megszületett a 1989. évi II. törvény, mely 1989. január 24-én lépett hatályba. Még azon a napon
a Fővárosi Bíróságon egyes számmal bejegyezték a Magyar Cserkészszövetséget a társadalmi szervezetek listáján, jogfolytonos utódaként az 1912-ben megalakult Magyar Cserkész Szövetségnek.
A szövetség I. közgyűlését 1989. február 11-én tartották Budapesten az óbudai Sujtás utcában, a Fővárosi
Gázművek Művelődési házában.
A tanácskozás ünnepélyes hangulatban kezdődött meg: fiatalok és idősebbek, hajdani cserkészek és érdeklődök százai – közülük jó néhányan már cserkészegyenruhában – énekelték el a Himnuszt, a cserkészindulót, s hallgatták meg az alkalomhoz illő verseket, prózai művekből részleteket Sinkovits Imre tolmácsolásában.
Magyar Cserkészszövetség elnökévé a 75 esztendős dr. Surján László nyugalmazott egyetemi tanárt választották meg. A tanácskozáson elfogadták a szövetség alapszabályát és további tisztségviselőket is megválasztottak.
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Őrhelyi János a szövetség egyik
ujjászervezője szólt azokról a vitákról is, amely végül is két szövetség,
a Magyar Cserkészszövetség, illetve
a Cserkészcsapatok Szövetsége kialakulásához vezetett. A kettő között
elvi különbségek vannak. A Magyar
Cserkészszövetség ragaszkodik a
valláserkölcshöz, az 1912-ben életre
hívott magyar cserkészet hagyományaihoz, mindazhoz, ami ebben az
ifjúsági mozgalomban szép és tiszta
volt. A cserkészcsapatok szövetsége
pedig a Hazafias Népfront égisze
alatt, a Magyar Úttörők Szövetségével szoros kapcsolatban kíván működni. Az MCSSZ nem akar politikával foglalkozni, mert úgy véli,
hogy a mai, agyonpolitizált világban ez a gyermeknevelés „rákfenéje".
***
Az 1989. május 20-án újra megalakult Magyar Ciszterci Diákok Szövetsége kezdettől fogva támogatta az
iskoláink és több ciszterciekhez kötődő cserkészcsapat megújítását. Kezdetben a fenntartó szerepét is betöltötték.
Támogatásukra létrehozta a Ciszterci Cserkész Alapítványt.
1996-os MCDSZ közgyűlésen 11 ciszterci cserkészcsapat munkájáról számolt be az akkori elnök, dr. Nemes Zoltán.
25. sz. Szent Imre cs. cs. – Budapest
359. sz. Vajda Ödön cs. cs. – Szentgotthárd
47. sz. Szent László cs. cs. PCF – Pécs
433. sz. Szent Bernát cs. cs. – Budapest
81. sz. Rajeczky Benjamin cs. cs. – Pásztó
452. sz. Szent Bernát cs. cs. – Zirc
85. sz. Zrínyi Miklós cs. cs. – Székesfehérvár
795. sz. Rajeczky Benjamin cs. cs. – Eger
157. sz. Damjanich János cs. cs. – Baja
1404. sz. Szent Márton cs. cs. – Csákberény
213. sz. Koháry István cs. cs. – Eger
A ciszterci cserkészcsapatok létszáma 1996-ban 748 fő, 1997-ben 822 fő volt.
A 1998 végén megszűnt az MCDSZ tényleges működése, és az egyes osztályok vállalták a cserkészmunka
támogatását.
***
Néhány mondat az újraindult 213. sz. Koháry István cserkészcsapatról: – részletesebb krónikát Csák
György tanár úr, volt cserkészparancsnok tollából a karácsonyi számunkban közlünk.
A csapat 42 évi szünet után 1990. augusztus 29-én kapta meg az ideiglenes működési engedélyt. A Diákszövetség a megújuló csapat szervezésre Csák György gimnáziumi matematika-fizika szakos tanárt kérte fel,
aki a gimnázium természetjáró szakosztályának vezetője volt, ill. 1989-ben hat fős őrssel csatlakozott a városban már működő 212. sz. Bornemissza csapathoz. A megalakult csapat tagjainak száma hamarosan 15 főre
emelkedett, parancsnoka dr. Száva József, helyettese Csák György lett. Az első fogadalom tétel 1991. május
18-án volt. A csapatvezetést ténylegesen irányító Csák György tanár úr 1999 januárjától lett csapatparancsnok.
1991-től minden évben volt nyári tábor: a Bükkzsérc melletti Pazsgon, két–két évben Bükkszentkereszten,
ill. Falloskúton, 1996 augusztusának elején a hatodik táboruk Abasáron.
A csapat tagjai számos természetjáró emlékversenyen, helytörténeti versenyen, nappali és éjszakai tájékozódási versenyen vettek részt és kiemelkedő helyezéseket értek el.
2000 szeptemberében a csapat létszáma 35, melyből 29 fő diák.
Ezután a csapat létszáma lassan fogyatkozni kezdett, annak ellenére, hogy Köves Eszter tanárnő is segítette
a csapat munkáját. 2007 júliusában még képviselték csapatunkat a centenáriumi dzsemborin Angliában. 2007
augusztusában Csák György tanár úr nyugdíjba vonult, Köves Eszter tanárnő Budapestre költözött.
Így az elárvult csapat lassan cserkészek nélkül maradt.
Ma sajnos nincs cserkészélet az iskolánkban.
––––––––––––––––––––––––
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EGY TISZAVIRÁG-ÉLETŰ KÖZÉPISKOLÁRÓL
Egy tanévet – 1948/49 – élt első az egri Gárdonyi Géza Gimnázium
évvel ezelőtt, az 1948-as államosítással megszűnt Szent Bernát Ciszterci Gimnázium – ahol lénye70gében
nyolcosztályos oktatás folyt – és hirtelen összeállítottak egy négy osztályos gimnáziumot.
Tanulói a volt ciszterci diákok, tanárai a volt iskola civil oktatói és különböző iskolákból ide helyezett
tanárok voltak. Ekkor még kötelező volt hittanoktatás is – ezt ciszterci tanárok: dr. Kalász Elek, majd
dr. Hölvényi Olaf tartották. Az iskola szomszédságában, a Rendházban éltek a tanári hívatásuktól megfosztott ciszterciek – még szellemiségüket sugározva.

Dr. Renn Oszkár diáktársunknak, az egykori állami gimnázium tanulójának Heves Megyei Nap
c. újságban olvashattuk a fenti címen megjelent visszaemlékezését:
Az első Gárdonyi Géza Gimnázium Egerben, a jelenlegi helyén 1948–49-ben egy évig élt a Magyar Állami
Gárdonyi Géza Gimnázium. Érdekes lehet emlékeztetni a tiszavirág-életű gimnáziumra, mint annak egykori
diákja és néhány dokumentum őrzője.
Hogyan is született ez a gimnázium és miért volt ilyen rövid életű?
„1948. július 14-én Eger város polgármesterének 9605/1948. sz. határozata értelmében a városi közigazgatási bizottság Vörös Lajos számviteli tanácsos vezetésével zár alá vette az államosítási törvény (1948:
XXXIII. tc.) alapján a Ciszterci Rend volt egri Szent Bernát gimnáziumát, – így idézi fel az eredeti évkönyv –
majd Dr. Habis György mb. igazgató 1948. június 30-án a 4282-1/47-48. sz. főigazgatói rendelet alapján vette
át dr. Hegyi Kapisztrán perjeltől. Az állami iskola a volt rendi alkalmazottak közül átvette dr. Habis György,
dr. Mikó Sándor, Ócsvár Géza, Rédei Rezső tanárokat, Hajas András tisztviselőt, Bognár Gábor és Vas István
altiszteket.”
Az államosítás nyarán ezekre a tanárokra hárult az átvett gimnázium működési feltételeinek megteremtése.
A tanári kar az új tanév elejére kiegészült. Dr. Radich Jolán, Darvas Andor és dr. Lukács Dezső gimnáziumi
tanárok mellé érkezett a diósgyőri Kilián Gimnáziumból az új mb. igazgató Csanád Vilmos és Csanád Vilmosné Sugár Edit tanárnő. Az új igazgató politikai megbízhatósága garantálta volna az „új szellemiségű” gimnázium kialakítását.
Az új gimnázium a Magyar Állami Gárdonyi Géza Gimnázium nevet kapta és 1948. szeptember 1–2-án
megtörtént a beiratkozás az V–VIII. osztályokba. Szeptember 6-án volt az első tanítási nap.
Az új gimnázium életében az akkori központi utasításoknak és azokat is „túllihegő” helyi kezdeményezéseknek megfelelően jelentős szerepet kap a Diákszövetség szervezése, a szakszervezeti munka, az új rendszerű
szülői munkaközösségek kialakítása, a rendszeres részvétel a politikai jellegű rendezvényeken. Volt például
együttes Rákosi-beszédhallgatás megbeszéléssel, közös mozilátogatások (természetesen szovjet filmek).
Óriási lendülettel folyt az agymosás, a korábbi „ciszterci szellem” irtása és helyettesítése az MDP (Magyar
Dolgozók Pártja) és a szovjet tanácsadók által kidolgozott stratégiának megfelelően.
Közben a tanári kar teljesen feltöltődött, kiváló tanárokkal, akik végezték a dolgukat, akiket számukra is
teljesen idegen „mozgalmi munkára” kényszerítettek. A „szocialista rendezvényszervezések” ezért nem voltak
igazán tökéletesek és zökkenőmentesek, a tanárok agymosása sem sikerülhetett a kívánt gyorsasággal. Az
énekkar, melyet a Székelyföldről ideszármazott dr. Baló József tanított be, csodálatosan énekelt az ünnepeken,
de más hangulatot varázsolt, mint amit a párt szeretett volna, Marczis Demeter (a sokszor csodált gyönyörű
basszushanggal) nem a kívánt dalt énekelte, nem az „új szellemben” tanított dr. Radich Jolán, dr. Barkóczy
László, Mjazovszky Albert, Lengyel Gábor, dr. Habis György és a többi neves tanár sem.
Dr. Hölvényi Olaf hitoktató ciszterci tanár pedig hivatászszerűen maradt a cserkészszellem illegális ápolója, a hitélet szervezése mellett.
Még az osztályzás rendje is megváltozott. A legjobb érdemjegy a 7-es, a legrosszabb az 1-es lett. Elég sok
zavart okozott a bevezetése.
Mindezek ellenére az oktatás zavartalanul folyt.
Az utolsó évfolyam, a VIII. osztály érettségire készült. Az új gimnázium „szocialista” évzárójára bizonyítani próbálta életképességét a felsőbbség előtt és meghirdette a jövő évi felvételt is.
Az oktatási kormányzat azonban változatlanul „rossz szelleműnek” ítélte a gimnázium összességét. Az
igazán „megbízható” igazgatót, a hittanárt internálták, a gimnáziumot tanári karral együtt „behelyezték” a

2018. VENI SANCTE

Egri FEHÉR/FEKETE

15

Dobó Gimnáziumba 1949 szeptemberében. Itt létrehozták a reál és a humán osztályokat, a két tanári kart öszszevonták. Ezzel megalapozódott az egri Dobó István Gimnázium aranykora, példátlanul erős tanári karral és
igen jó, tanulni vágyó diáksággal.
Ez tehát a kérészéletű első egri Gárdonyi Gimnázium rövid története. Talán kedvet kap egy helytörténész
és feldolgozza az egri középiskolák államosításának, átstrukturálódásának izgalmas történetét. Még megtalálhatók alapdokumentumok és élnek szereplők is néhányan. Iskoláink története Eger történetének igen fontos,
része és az elhallgatott, egykor „kényes”, időszakok igaz bemutatása sokáig már nem késhet.
***
Az Egri M. Áll. Gárdonyi Géza Gimnázium 1948–49-as ÉVKÖNYVE formájában követte az előd iskola
hagyományát, de a bevezető sorokban már a kötelezőket „olvashatjuk:
Miénk az iskola!
Az 1948. esztendő döntő jelentőségű a magyar művelődés történetében. A nagybirtokok felosztása, a bankok, gyárak és nagyüzemek államosítása után a fordulat évében a dolgozó népé
lett az iskola is. A magyar nép irányítani akarja gyermekeinek nevelését.
A magyar pedagógusok, a magyar ifjúság és a szülők egy úton haladnak. Ez az út a szocializmus építésének útja.

Ekkoriban ez a „szocializmus építés” még nagyon döcögősen ment. Volt civil tanáraink szellemiségét ismertük. Dr. Habis György, Ócsvár Géza, Rédei Rezső, dr. Mikó Sándor tanársinkról lapunkban már több alkalommal is megemlékeztünk.
Dr. Renn Oszkár diáktársunk visszaemlékezésében még több, újonnan belépő tanárukat is közéjük sorolja.
Közülük Csanád Vilmos igazgató és dr. Radich Jolán történelem-földrajz tanárokra emlékezünk a Pedagógusok arcképcsarnoka c. könyvsorozat cikkei alapján.
CSANÁD VILMOS (1913–1990) magyar-latin-görög nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár. A váci
Piarista Gimnáziumban érettségizett 1930-ban. 1938-ban szerzett diplomát a Pázmány Péter Tudományegyetemen. Házasságot 1938-ban kötött, felesége Sugár Edit. aki magyar-német szakos tanár volt, és 1948/49 tanévben tanított a Gárdonyi gimnáziumban.
1930-as évek végén a diplomás embereknek is nagyon nehéz volt álláshoz jutni. Ebben az időben hónapokig tanított a nagytétényi Társulásos Polgári Fiú- és Leányiskolában, majd Kassán kapott állást a Premontrei
Gimnáziumban. 1945 áprilisában kitelepítették Kassáról a családot és mindent hátrahagyva Miskolcra költöztek. A Diósgyőri Vasgyár Dolgozók Iskolájában kezdett tanítani. 1948-ban Egerbe került, ahol a Gárdonyi
Géza Gimnázium igazgatója lett. Itt tiltakozott amiatt, hogy a hittan tanítását fakultatívvá tették. Valószínűleg
ezért internálták 1950-ben Kistarcsára, majd Recskre. Az internálás után hónapokig rakodómunkásként dolgozott a Len-kender Textil Nagykereskedelmi Vállalatnál. 1954-ben kapott állást a szolnoki Verseghy Ferenc
Gimnáziumban magyar-latin szakos tanárként. 1964-ben Budapestre költözött, ahol a Márvány utcai Táncsics
Mihály Gimnáziumban a felnőttoktatásban vett részt. 1973-ban lett nyugdíjas, de ezután sem pihent, a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtárban dolgozott.1990-ben halt meg.
DR. RADICH JOLÁN (1903–1989): földrajz-magyar-történelem szakos középiskolai tanár.
Tanított az Orsolya-rendi Tanítóképzőben Kisvárdán, majd a kassai, máramarosszigeti leánygimnáziumban. Később a budapesti Árpád Gimnáziumon keresztül vezetett útja 1948-ban Egerbe a Gárdonyiba, majd a
Szilágyiba. Nem szeretett leányosztályokban tanítani („… a lányoknál sok a locsi-fecsi!”), azért jött át első két
egri éve után az akkor fiúgimnáziumnak számító Dobóba, ahol 38 évnyi aktív tanári idejéből 15-öt töltött.
Lenyűgözően sokat tudott, a gimnázium egyik legműveltebb tanárnőjeként tanította a diákokat. Műveltsége, pedagógiai elkötelezettsége, fölkészültsége alapján logikát, pszichológiát, művészettörténetet is oktathatott volna – írta róla egy „Dobós” tanítványa.
1964-ben – jóval túl a nyugdíjkorhatáron! – ment nyugdíjba. Még 3 évig Egerben maradt, majd Budapestre
menekült, ahol a szerzetes-tanári pályát végigküzdő húgával együtt lakott. 1989 szeptemberében halt meg.
Budapesten, a Farkasréti temetőben nyugszik.
1993-ban posztumusz részesült – az elsők között – a frissen alapított „Eger Kiváló Pedagógusa” díjban. A
Dobó gimnázium aulájában 2007-ben állított emléktáblán – több tanártársáéval együtt – olvasható a neve.
––––––––––––––––––––––
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ÚJ ARCOK A DIÁKSZÖVETSÉGBEN
Bemutatkoznak az újonnan választott tisztségviselők
A júniusi közgyűlésen örömünkre szolgált, hogy Kovács Ottó tanár úr szervezésében már több fiatal
öregdiák is jelentkezett Diákszövetségünkbe és itt munkát is vállaltak. Vezetőségbe választottuk egy már
régebben velünk működő, tiszteletbeli ciszterci öregdiákot is, aki már nem lehetett a Szent Bernát gimnázium tanulója.
Az új tisztségviselőket megkértük, hogy mutatkozzanak be lapunk hasábjain azoknak, akik nem
vehettek részt a Közgyűlésünkön.
Köszönjük, akik kérésünknek eleget tettek.

Havas-Horváth István vagyok. Egerben születtem, 1943. december 3án. Általános iskolába szülővárosomba jártam, a gimnáziumi érettségit a Dobó
Gimnáziumban tettem le. Erdőmérnöki oklevelet Sopronban szereztem meg, s
diplomázásom után nyugdíjazásomig erdőrendezőként dolgoztam Eger székhellyel.
Bár nem lehettem ciszterci diák, ahogy mondani szokták, ezer szállal kötődtem a rendhez és templomához. Édesanyám e templom kórusában énekelt
a megalakulástól kb. két évtizedig. Elsőáldozásra itt készített föl dr. Debreczeni Sixtus ciszterci atya, kinek tragikus halála után ott voltam a földön
fekvő, letakart holtteste melletti első gyászolók között. A nagybácsim, dr.
Turcsányi Ambrus, ki korán elveszített édesapámat pótolta, nyolc évig ciszterci diák volt és pappá szentelési első miséjét is az egri ciszterci templomban
mondotta. Kézvezetője egykori osztályfőnöke, dr. Nagy Béni OCist volt. Az
„újrakezdés” után, mikor ismét ciszterci atyák is megjelentek, főleg dr. Nagy
Mójzes perjel úrral voltam kapcsolatban. Néhány cikket írtam az Egri Fehér/Fekete újságba is – kötődésem egyik területe éppen ez. Megtiszteltetésnek veszem, hogy diákszövetség
újjáválasztott vezetőség tagja lehetek.
***

Poczok Miklós Norbert
Sok szeretettel és köszönettel fogadtam Oláh Gyula a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztály vezető tagjának felkérését jelenlegi cikk megírására. Első
gondolatként a kérés megfogalmazásakor az jutott eszembe és nem is gondoltam arra, hogy a középiskolai tanulmányaim során közel 10 év alatt olvasott
Egri Fehér Fekete újságban fogom saját cikkemet olvasni. Most, hogy a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának új tisztikar tagjai közé választottak, lehetőségem nyílt különösképpen fiatal öregdiákként nem túl régi középiskolai
éveimre visszaemlékezni és gimnáziumi éveimet feleleveníteni. A Gárdonyi
Géza Ciszterci Gimnáziumra már kis gimnazistaként 2006-ban azért esett a
választás, mivel jelen intézményt Eger város legszínvonalasabb iskolájának
tartottam és tartom most is, szüleim is ennek az iskolának a falain belül tanultak, valamint az iskola hitéletiségét is kiemelkedőnek tartottam.
A felvételi eljárás is mutatta, hogy valóban egy erős gimnáziumról van szó,
mivel többszörös túljelentkezés volt, ezért az iskola történelmében ritkán előforduló eset adódott, két párhuzamos kisgimnazista osztály került megindításra, mint érettségin megtudtam több mint napi 5 telefonhívás is érkezett igazgatónőhöz a szülőktől a párhuzamos osztály beindítására. A nyolc év lehetővé tette méltán büszkén D-s osztályom számára egy különös
kapcsolat, egy osztályközösség létrehozását, mely során számos nagyszerű élménnyel gazdagodtunk. Ezen
élményekben mindig jelen volt a felhőtlen humor, vidámság és kisebb konfliktusok is csak ritkán kerültek elő.
Mindig szeretettel gondolok egykori osztályfőnökömre Kovács Mária tanárnőre, akivel mai napig jó kapcsolatot tartok fent, aki nevéhez híven valóban egy jól működő osztályközösséget kovácsolt egybe, felejthetetlen
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osztálykirándulások, tanulmányi utak, osztály összejövetelek alkalmával. A gimnáziumi évek folyamán több
mint 50 pedagógus tanított minket, noha ezzel a tabló készítés problematikája során szembesültünk, oly mértékű tudást és életre való felkészítést kaptunk, hogy egyetemi éveim során maximálisan megálltam a helyem,
nem volt olyan kihívás, amellyel középiskolai éveim alatt ne találkoztam volna. A tudás megszerzésére véleményem szerint úgymond mindig résen kell lenni, bárkitől lehet tanulni korra és szakképesítésre való tekintet
nélkül.
Gimnáziumi tanulmányaimat az egyetemi éveim alatt is nagymértékben tudtam hasznosítani, több területen is, különösképpen jól jött másoddiplomás jogi tanulmányaim során, a magyar órákon tanult hegeli dialektikus idealizmus, habár nem hittem volna, hogy ennek hasznát veszem még valamikor. A gárdonyis hagyományokat a mi időnkben is aktívan gyakoroltuk, ilyen volt a folyosón lévő Gárdonyi szobor orrának érintése,
noha évenként kellett újra festeni a szobor orrát, mivel az érintés mítoszában az állt, hogy mentesülni lehet a
felelés alól. Nagy hatással volt még rám latin órákon elsajátított római és görög kori mitológia történet, az
iskola informatikai életébe is volt lehetőségem betekintést nyerni, mindig is érdekelt ez a terület, így a rendszergazdai és dísztermi technikusi munkálatokban is részt tudtam venni. Középiskolai tanulmányi, közéleti és
érettségi eredményeimként nem csak felsőoktatási intézménybe nyertem felvételt, hanem elnyertem Magyarország egyik legszínvonalasabb kuratóriumi díját, a Mórus Szent Tamás-díjat, és Mórus díjasként a mai napig
minőségi programokon tudok részt venni.
Számos élmény él még szívemben, azonban az újság adta keretek között nehéz lenne a 8 év élményeit
megosztani, megköszönve a lehetőséget, hogy újra lelkesedéssel tudtam visszatekinteni diákéveim pillanatira.
***

Mohai Ádám vagyok, 1996-ban születtem Egerben. 2007-ben jelentkeztem a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumba, ahol 2015-ben érettségiztem.
Jelenleg egyetemi tanulmányaimat töltöm a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, régészet szakon. Az egri ciszterci gimnáziumnak mindig is nagy jelentőséget tulajdonítottam az életemben. Ha lehet így mondani, itt hagytam el végleg a gyermeki mivoltomat és váltam felnőtté, amiért nagyon hálás vagyok a
volt iskolai tanáraim bölcs és mindig jó szándékú útmutatásaiért. Diáktársaim
mellett egyszerű volt a társasági életbe, az iskola vérkeringésébe való bekerülés nyitottságuk segítségével. Immár jóval az érettségi után, az egyetem falain
belül is aktív ciszterci diák lettem ismét a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályába való bekerülésemmel, amely számomra nagy megtiszteltetés. E szervezet tagjaként célom a gimnáziumi diákok és a Diákszövetség közötti kapcsolat
megerősítése és ápolása, valamint a Diákszövetség értékeinek és hagyományainak továbbvitele. A szervezet munkáját különböző programok szervezésével
és lebonyolításával szeretném segíteni a jövőben.
***

Papp Gergely vagyok, gárdonyis tanulmányaimat 2007 és 2015 között végeztem és jelenleg is tartó egyetemi képzésemet a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytatom.
A ciszterci gimnáziumban töltött nyolc év az egyik legmeghatározóbb élmény volt eddigi életem során. Az
iskola évszázados története és különleges légköre mindig is egy erős alapokon nyugvó, de megújulást és számos újdonságot tartogató lehetőségként foglalkoztatott, amely csak a megragadásra vár. A Ciszterci Diákszövetség megújulás utáni első lépéseit megtevő egri szakosztálya egy kitűnő alkalmat és környezetet kínál, hogy
éljünk ezekkel a lehetőségekkel. A jelenlegi és volt egri ciszterciek közös identitásának megőrzése és erősítése,
illetve a közösség aktív hálózattá alakítása szívügyem, így nagy megtiszteltetés számomra, hogy e célok megvalósulása érdekében tevékenykedhetek a Szövetség keretei között.
***
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Novák Lajosnak hívnak. Miskolcon születtem 1999-ben. 2014-ben kezdtem
meg tanulmányaimat az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium falai között pedagógia szakirányú képzésben. Egerbe kerülésemkor a keresztény életútnak igencsak az elején jártam, hiszen hatodikos koromban kerültem közel – édesanyámmal
együtt – Istenhez és a hithez. Az elmúlt négy év számomra nagyon sokat jelentett.
A ciszterci templomunk igazgatója, Koós Ede érseki tanácsos atya, vagy akár az
osztályfőnököm, Kovács Ottó tanár úr, de sorolhatnám még a tanáraimat, barátaimat és a Szent Róbert konvent tagjait, akik keresztény, ciszterci lelkiséget hordozó
példaértékű élete oly sokat adott és ad a mai napig. 2018-ban, az érettségi és a
továbbtanulás évében már biztosan érezvén, hogy a Jóisten az áldozópapságra hív,
ezért a továbbtanulási felvételi kérelmemet az Egri Érseki Papnevelő Intézetbe
nyújtottam be, melyet el is fogadott Excellenciás és Főtisztelendő dr. Ternyák
Csaba érsek úr.
Érettségi után öregdiákként kissé talán nehézkes megfogalmazni mi egy újra
éledni akaró szövetség feladata. Nem könnyű velünk, XXI. századi fiatalokkal szót érteni, nem könnyű bennünket megérinti, legyen az bármilyen téma is. De öregdiákként mi a feladatunk? Hiszem, hogy az Alma Mater
szellemiségének-lelkiségének tovább élésében való segítése a volt diákok közösségbe való tömörítésével. S a
szövetség tagjai számára olyan események szervezése, létrehozása, amelyek segítik őket továbbra is az iskolához és a ciszterci szellemiséghez való érzelmi-értelmi kötődésben, aminek egyik fontos gyümölcse lehet az
ott folyó nevelő-oktató munka kívülről való támogatása szoros összhangban a mindenkori iskolavezetéssel.
Emellett nagyon fontos, a még iskolapadokat koptató fiatalok megszólítása korunknak megfelelő módszerekkel és hozzáállással. Szerveznünk kell sportprogramokat, a továbbtanulás rejtelmeiről kell beszélnünk, hiszen
mi, frissen érettségizettek nemrég tapasztaltuk meg saját bőrünkön. A fiatalos, érdekes programok biztosítása
mellett részt kell vennünk az értékeink átadásában is. Példának kell lennünk, hogy fiatalként igenis meg lehet,
sőt meg is kell élnünk jelmondatunk teljességét: Ardere et lucere! – Lángolj és világíts! Hiszen fiatalként
könnyű lángolni, de értékkel kell megtölteni életünket ahhoz, hogy világítsunk is.
***
A továbbiakban szeretnénk a többi tisztségviselő diáktársainkat is bemutatni.
–––––––––––––––––––––––––

DIÁKTÁRSAINK KÖNYVEIRŐL
Gimnáziumunk 300 éves jubileumán, 1989 májusában rendezett ünnepségsorozat egyik érdekes színfoltja volt az iskola egykori tanárainak és diákjainak könyveiből összeállított kiállítás. Emlékszem, Vajk
Atanáz tanár úr egy hatalmas bőröndben hozta el könyvgyűjteményét, sok könyvnek azonban csak a
címlap-fotóit láthattuk. Hatalmas anyag: szépirodalmi, lírai, tudományos, szakmai írások.
Azóta folyamatosan gyarapszik ez a „virtuális” könyvtár – az egri ciszterci gimnázium öregdiákjainak köteteivel. Ezekből mutatunk be egy párat.
Demeter László diáktársunknak ez a könyve APEVA meghökkentő címmel nagyobb részben játékos verseket tartalmaz. Kiderül az „apeva” egy
új versforma, amely 2016-ban Magyarországon született – csak öt sort
tartalmaz, melyek 1, 2, 3, 4 és 5, tehát a öszMÍG
szesen 15 szótagból áll.
ÉLÜNK
Íme egy a sok közül:
FOLYTON CSAK
EMLÉKEZÜNK
SZÉP ÓRÁINKRA

Ezeken kívül még többféle „játékos verselés és egyéb ravaszságok” is vannak a kis
kötetben és – „néhány vers az igazi lírámból”.
„Merészségemet és ostobaságaimat szánva-bánva, lehajtott fejjel, de
jóindulatú megértésben reménykedve nyújtom az empatikus olvasó kezébe kis könyvemet tisztelettel és szeretettel” – olvassuk a könyv bevezetőjében. Jó szívvel ajánlható, vidám perceket mindig szívesen töltünk
e „tábortűz” mellett.
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A júniusi könyvnapon Demeter Lacinak ezen kívül még több könyve is bemutatásra került: Tollal és ecsettel (Versek és festmények), – Világgá mentek (Kalandregény), – Túl a Fertő tavon (Regény) – melyek a
WEBSHOP-on megrendelhetők.
***
Kilián István diáktársunk munkája nyomán készült el
ez a majd 900 oldalnyi kötet, mely főleg a 17–18. században keletkezett, 31 betlehemes, karácsonyi ünnepkörhöz
tartozó játék szövegét tartalmazza. Minden műhöz kimerítő elemzés csatolva, mely bemutatja a mű szerzőjét, az
első színrehozatalának körülményeit, részletezve a színpadképet, ismerteti szereplőit. Sok esetben énekes darab
kottáit is megtalálhatjuk.
Az ismertetett darabok egy része magyar nyelvű, tekintélyes része latin, de van szlovák és német nyelvű darab is.
Tiszteletreméltóan nem csak katolikus, hanem evangélikus
iskolákban, egyházi környezetben előadott darabokat is
tárgyalja.
Mindez Kilián István hosszú évek alatti sokoldalú, fáradságos munkájának eredménye, nagyobb budapesti könyvtárakban, Erdélyben (Kézdivásárhely, Kolozsvár, Marosvásárhely), Felvidéken (Pozsony, Turócszentmárton) és más
itthoni helyeken végzett kutató munkái nyomán.
A kötet összeállításában szöveggyűjtésben több munkatársa, tanítványai segítségét is igénybe vette.
Egy ilyen munka eléggé szűk környezet számára készül, de laikusként is belelapozhatunk a vaskos kötetbe,
meg-meg csodálva a korabeli nyelv szépségét, elolvashatjuk a szerkesztő elemző munkája nyomán feltárt érdekes
adatokat, megállapításokat.
***
Tilless Béla festő, grafikus, szobrászművész diáktársunk alkotásait, kiállításait több
alkalommal is figyelemmel kisértük újságunkban.
E 100 oldalas, színes, ragyogó felvételeket tartalmazó könyvének átlapozásával képet nyerhetünk mint egy fél évszázados, sok
oldalú „életművéről”.
Ő fényképekkel mutatja be, a könyv bevezetőjének írója, Szakolczay Lajos Kossuthdíjas irodalomtörténész pedig beavatott szavakkal ismerteti az életmű ez év tavaszán,
Nyíregyházán bemutatott alkotásait.
Diáktársunk 1951-ben érettségizett, már
nem a fiatalabb korosztály tagja.
E sorok írója Budán gyakran találkozott
vele, amint a Bartók Béla úti műtermébe villamosozott.
Ma is fáradhatatlanul dolgozik…
––––––––––––––––––––––

Egri FEHÉR/FEKETE

20

2018. VENI SANCTE

MINIATŰRÖK
Emlékek, történetek, legendák – tanárainkról, diákokról
Varga Bennó tanár úr kalapja
Kis hírek az EGER NÉPUJSÁG -ban
1929. február 26-án, a 3. oldalon:

Itt
Varga tanár úr
kalap nélkül

***
Rédei Rezső tanár úr VIII-as korunkban, 1944 kora tavaszán, az egyik tornaórán, ballábbal kelhetett fel,
mert az órát letolással kezdte, a tornateremből kihallatszó zajongás miatt.
Az osztályparancsnok sorakoztatott, s míg a jelentését mondta feszes vigyázz-állásban, a tanár úr mocorgást, sustorgást, kacarászást vélt felfedezni (bizony volt is valami igaza). Begurult, átvette a parancsnokságot,
s közölte, hogy a tervezett labda-játékok helyett alaki kiképzést tart. Ez rengeteg futásból, kúszásból, bordásfalon függeszkedésből, s hasonló kimerítő gyakorlatokból állt, végkimerülésig.
Az osztály összeszorított fogakkal, de csinálta, izzadva, lihegve, kínlódva – de senki sem dőlt ki. S egyszer
csak megszólalt a megváltó csengőszó, mely az óra végét jelezte. Vonalba sorakozva felálltunk, az osztályparancsnok vigyázz-t vezényelt, s vártuk tanárunk szavait.
Nem volt bőbeszédű, a helyzet is fonák volt, s csak annyit mondott: „Tudom, hogy ha innen kikerültök, le
sem fogtok köpni!”
Senki sem vezényelt, össze sem beszéltünk, az egész osztály katonásan rávágta:– „Dehogynem!”
Elsápadt, s leforrázva kivonult, azután mi is mentünk az öltözőbe. Nem volt következménye
Talán mi is megbántuk.
***
Dr. Révész Amadé tanár úr, több nyelv tudora (francia, latin, német, görög, török stb.) költő, zeneszerző,
gyógyszerek készítője saját gyűjtésű gyógynövényekből, szabadalmazott pálinkája a „NA-DI-CA“ narancsdió-cacaó.
Ötödiktől érettségiig ő tanított minket a francia nyelvre, – több-kevesebb sikerrel.
Egyik órán, hatodik vagy hetedikes korunkban Lukács Gyurit felszólítja, olvassa a feladott szöveget könyvéből és fordítsa magyarra. Gyuri feláll, kinyitja a könyvét, ahol a lecke található ragyogóan kipreparálva, azaz
a sorok fölé ceruzával odaírva a magyar szöveg.
– „Kérem kezdje”, buzdítja őt a tanár úr.
El is kezdi a szerencsétlen, de olvasása alapján még a született francia sem értene belőle egyetlen szót sem.
Az első mondatot végignyögve próbálja fordítani, de a tanár úr nem engedi, hanem utasítja, hogy olvassa
tovább. Gyuri tovább nyög, percekig tart mire a végére ér és megkönnyebbülten felsóhajt.
Korai volt öröme, mert kapja az újabb utasítást:
– „Na kérem, most olvassa el franciául is!”
Gyuri összeroppan, s a tanár úr bejelenti:
– „Na kérem ez 6-os” – és már vési is noteszába.
(Csodálkozunk, mert a legrosszabb kalkulus a mi diákkorunkban a 4-es volt, diák-nyelven a szekunda.) S
most következett a tanár megjegyzése:
– „Ehhez legalább egy kettesre kell felelnie, hogy megbukhasson.”
Wolsky Agenor (éretts. 1944) gyűjteményéből
_________________________
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KÁROLY ASZTRIK TANÁR ÚR NOTESZA
Bartha István diáktársunk küldte ezt a tanári noteszt. Kicsit megviselt állapota, jó pár lapja hiányzik, Károly
tanár úr 1947/48. tanévi diákjai (öt osztály) mennyiségtan ill. fizika feleleteinek osztályzatait ill. évvégi jegyeit
tartalmazza. Az alábbi hét noteszlapon az V. évfolyam (Ágoston Julián osztálya) jegyei láthatók.

egy bejegyzés a noteszben:
Dolgozatát lopta, szemtelenkedett és letagadta VI. 1.
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hírek...hírek...hírek...
• MEGVÁLASZTOTTÁK A MAGYAR CISZTERCI DIÁKOK SZÖVETSÉG új vezetőségét
és elfogadták a Szövetség új Alapszabályát a Diákszövetség osztályainak küldöttei június 22-én a Budai Ciszterci
Szent Imre Gimnáziumban tartott küldöttgyűlésen. Az Egri Osztály küldöttei voltak Mohai Ádám és Papp Gergely
fiatal öregdiákok, osztályunk választmányának tagjai. A küldöttgyűlésen részt vett rajtuk kívül Tóth Éva és Tóth
Eszter fiatal öregdiákok, egyesületünk új tisztségviselői és Oláh Gyula.
A megválasztott vezetőség tagjai:
Elnökség: Pólya Viktor (Pécs) – elnök, Wettstein Domonkos (Buda) – alelnök, Turóczi Krisztina (Buda) – titkár,
Tóth Éva (Eger) – elnökségi tag, Orosz Júlia (Pécs) – elnökségi tag; Felügyelő Bizottság: Tóth Eszter (Eger) – Fb
elnök, Nyisztor Zsolt (Pécs) – Fb tag, Oláh Márton (Buda) – Fb tag; Meghívott a társszervezetből Bolla Balázs
(Fehérvár). Mindannyijuk az újraindult ciszterci gimnáziumokban végzett fiatal öregdiák.
***
Pólya Viktor megválasztott elnök üzenete:
Köszönjük a bizalmat a küldöttek és a társintézmények részéről. Egy már megkezdett munkát szeretnénk folytatni. Egészen pontosan építkezni szeretnénk. Tudatosan és alázattal.
Ahogyan Oláh Gyula bátyánk felhívta rá a figyelmünket, azért volt mindig is nagyszerű dolog ciszterci
öregdiáknak lenni, mert élethelyzetüktől (és a történelem viharaitól) függetlenül az volt az öregdiákok
tapasztalata, hogy számíthatnak egymásra.
Az előttünk álló időszakban azon fogunk munkálkodni, hogy belülről kifelé indulva egy olyan erős
közösség jöhessen létre, amelynek tagjai ugyanezt megtapasztalhatják. Sőt, fontosnak tartom, hogy a
kapcsolódó társintézmények és minden ciszterci mű – legyen az gimnázium, plébánia, vagy cserkészcsapat – hasonlóan ezt érezhesse: számíthatnak a magyar ciszterci öregdiákokra, egymásra.
Fontos azonban látni, hogy hatáskörünk korlátozott. És tudatosan az. Ernyőszervezetként működünk, amelynek motorjai és „megrendelői” az egyes – iskolákhoz kapcsolódó - tagszervezetek (osztályok).
Így működési logikánk szerint elsősorban
1) az egyes tagszervezetek megerősítésén (pl.: szervezetfejlesztés), valamint
2) együttműködési platformok létrehozásán (pl.: Ciszterencia, cdsz.hu, Ciszter networking, Ciszter
Akadémia) és fenntartásán dolgozunk.
Ehhez kapcsolódóan elengedhetetlen a ciszterci lelkiség, az MCDSZ és az egyes iskolák történetének
mélyebb megismerése és megismertetése is. Hisszük, hogy munkánkkal egy olyan örökséget tarthatunk
életben, és adhatunk majd tovább, amire nagy szüksége van hazánknak és amiben az Úr is örömét leli.
Ezekért kérjük mindenki részéről a testvéri nyitottságot az együttműködésre!

Három év után került sor újból erre a régen várt közgyűlésre, hisz az akkori próbálkozás nem vezetett eredményre.
Bizakodunk és reménykedünk…

•

BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGRE – május 4-re – díszes meghívót
küldtek a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium végzős diákjai: négy
osztály 121 diákja. Tíz év óta már hagyománnyá vált, hogy az iskolától fő utcán
át a Bazilikáig ballagnak a végzős diákok, ahol szentmisén búcsúznak iskolájuktól. A szentmisét Galo Gábor, az iskola spirituális vezetője tartotta. Az ünnepség
keretében osztotta ki Varga B. János igazgató úr a Gárdonyi díjat a gimnáziumi
évek alatt mindvégig kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákoknak. Ez évben került először kiosztásra Kutas László szobrász, éremművész készítette szép
plakett. Diákszövetséget képviselve Oláh Gyula vett részt az ünnepségen.
•

EGRI ÖREGDIÁKOK BARÁTI TÁRSASÁGA 30 évvel

ezelőtt, 1988. október 1-jén tartotta alakuló ülését. Az egyesület szervezésének fő célja iskolánk, a Szent Bernát ciszterci gimnázium 300 éves jubileumának megünneplése volt. 1988-ban még nem lehetett újjá szervezni
a Ciszterci Diákszövetséget, hogy ezt a feladatot elvégezze. Az 1988 júniusában kelt felhívó-levélben ezért
így fogalmazták meg az egyesület célját: … „Nagyon hiányzik egy ilyen, a várost és iskoláját…aktívan becsülő, tisztelő szeretetét szélesebb körűen ébren tartó »ÖREGDIÁK« társaság Egerből”. A hívószóra többszáz
ciszterci öregdiák jelentkezet, s a közgyűlésen néhány más egri középiskolás öregdiák mellett mintegy száz
ciszterci öregdiák vett részt. 1989. május végén a háromnapos jubileumi ünnepségen negyven év után egymásra talált sokszáz ciszterci öregdiák és részt vett számos ciszterci atya. Az EÖBT a ’90-es évek elejéig
működött. Az egyesület elnöke dr. Kerekes Lajos, főtitkára dr. Chikán Zoltán ciszterci öregdiákok voltak.
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•

SZVORÉNYI JÓZSEF (1816–1892) OCist iskolánk tanárának, majd igazgatójának életéről írt
összefoglalót dr. Szecskó Károly egri történész.
A szerző végigvezeti az olvasót Szvorényinak az elemi iskolától az egri
Papnevelő Intézetig ívelő tanulmányi időszakán. A szemináriumban kiváló
társai voltak (Benőfi, Pájer, Tárkányi, Zalár stb.). Kitér Szecskó Károly Szvorényi nagy utazására, mely során fontos ismeretségeket kötött, országot-világot látott. Ekkor határozta el, hogy a tanítást választja élethívatásul. 1838-ban
lépett be a ciszterci rendbe, 1839-ben Székesfehérváron kezdte el munkáját,
pappá 1840-ben szentelték. A könyv szerzője ismerteti a kiváló nevelő érdeklődési körét: tankönyvírás (irodalmi és nyelvtani), nyelvtudomány, irodalomtörténet, pedagógia, történelem, szépírói tevékenység, természetrajzi szakirodalom.
Részt vett a pesti egyetem bölcsészkarának a magyar nyelvi és irodalomtörténeti tanszékre kiírt pályázatán. 1849-től Egerben tanított haláláig. E városban teljesedett ki tudós tevékenysége, miközben 1866-tól az igazgatói feladatokat is ellátta.
Szvorényi a könyvtár bővítésére, az ifjúság zenei életének fejlesztésére,
az önképzőköri munkára és a testnevelésre nagy gondot fordított. Nem hanyagolta el baráti körét, melyben az érdekeltek segítették, ill. megerősítették
egymást tevékenységükben. Életének legkiemelkedőbb eseménye volt, hogy
az MTA tiszteletbeli tagjává választotta. A szerző taglalja Szvorényi közéleti
tevékenységét is. Noha meglehetősen sokszor betegeskedett, kitartó munkásságot folytatott és ezt többszörösen el is ismerték.
A kötet Szvorényi munkásságából vett szemelvényekkel, a rá vonatkozó méltatásokkal és nekrológokkal
zárul, kiegészítve egy bibliográfiai válogatással, a róla szóló irodalommal (a legfontosabbakat fölsorolva). A
kiadvány végén néhány fényképet is közöl a szerző.
A könyv a Tudós tanárok – Tanár tudósok c. sorozatban jelent meg 2015-ben Szvorényi József halálának
200. évfordulójára készülve (1816–2016).
A könyvet ismertette Havas-Horváth István
•

KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT! Bartha István (é. 1951.) Eger – 20 000 Ft; Gődl Károly
(é. 1951) Höhr-Grenzhausen (Németország) − 10 000 Ft;
•

AZ EGRI FEHÉR/FEKETE − elektronikusan a www.ciszterciekegerben.hu honlapon érhető el. A honlap

gondozója. dr. Kaibás Gábor Márk, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban 2001-ben érettségizett diáktársunk,
akinek köszönhetően újságunk 1994 óta megjelent valamennyi száma az interneten olvasható, illetve letölthető.
–––––––––––––––––––––

HALOTTAINK
Czél Iván diáktársunk, 2018 júniusában 86 éves korában hunyt el. Egerben. Csak egy évben lehetett kis másodikosként a Szent Bernát gimnázium tanulója, de ebben az esztendőben kapott benyomások egész életén végig kisérték.
Diákszövetségünknek indulása óta tagja volt, és szívesen vállalt munkát az egyesületünkben. Hosszabb ideig lelkiismeretesen és pontosan látta el könyvvezetési és a pénztárosi feladatokat. Emlékét őrizzük!
Diáktársaink, akinek halálhíréről értesültünk:
Czél Iván (é. 1954) – Eger; Dr. Seidl Gábor (Buda, é. 1948) MCDSZ és a budai osztály v. elnöke
Requiescant in pace!
_________________________________________________________________________________________________________________

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál: Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók Béla út 25. III. 5/A
tel.:(1) 386 2295 vagy E-mail: olah.gyula3@chello.hu
Az Egri FEHÉR/FEKETE alapítója és kiadója a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya. (3300 Eger, Széchenyi utca 17.)
Megjelenik Húsvét, Veni Sancte és Karácsony idején.
Nyilvántartásba véve 2.9.1/571/2004. szám alatt.
Felelős szerkesztő: Oláh Gyula
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Domine, salvum fac Bernardum abbatem!
A Zirci Apátság közössége 2018. július 13-án, Mauro-Giuseppe Lepori OCist. Generális Apát elnökletével tartott Konventkáptalanon
megválasztotta új apátul Bérczi L. Bernát OCist. atyát, aki már több,
mint egy éve a közösség kormányzóperjele volt.
A választáson a Zirci Konvent tagjain túl részt vettek a Ciszterci
Rend Zirci Kongregációjának nagyobb elöljárói, így P. Peter Verhalen OCist. dallas-i apát és Horváth Olga kismarosi apátnő.
Benedikálása 2018. szeptember 15-én a Zirci Apátság bazilikájában lesz, szertartását Mauro Giuseppe Lepori generális apát tartja.
Bérczi László Bernát atya 1979. június 26-án Pécsett született.
Középiskolai tanulmányait a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában végezte, ezután a PTE-PMMFK-n műszaki informatikából
szerzett oklevelet. 2001-ben lépett a Zirci Ciszterci Apátságba. A
A Zirci Kongregáció apátjai
noviciátus után teológiai tanulmányait a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán végezte, mellyel párhuzamosan informatika tanári
diplomát szerzett.
Ünnepélyes örökfogadalmat 2007-ben tett, 2008-ban szentelték pappá. 2009 és 2012 között a Zirci Apátságban szolgált, mint az idősek otthonának igazgatója, segédmagiszter, pályázati felelős, végül mint alperjel
és oktatási főigazgató. 2012-től a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának hittan és informatika szakos tanára, lelkipásztora. 2017 június 14-től az Apátság kormányzóperjele.

A ZIRCI APÁTSÁGHOZ TARTOZÓ CISZTERCIEK:
Bán Zoltán Elizeus dr. (1931)
Bérczi László Bernát (1979) zirci apát
Brückner Ákos Előd (1933)
Czike Imre János dr. (1933)
Csécs Zoltán Dániel (1974)
Dékány Árpád Sixtus (1969) volt zirci apát
Égi Ferenc Konrád (1935)
Grónai Gábor Damján (1983)
Huszár Géza Lőrinc (1967)

Imrefi László Mór (1979)
Katona Ferenc Farkas (1929)
Kéri Benedek Atanáz dr. (1975)
Kiss Gábor Péter (1975)
Marton Antal Bernát dr. (1941) perjel
Szkaliczki Csaba Örs (1972)
Tölgyesi Csaba Alberik (1968)
Újfalussy Gusztáv Ottó (1924)
(http://zirciapatsag.hu/)

