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

Jézus feltámadása és a mi feltámadásunk

F

eltámadás… Nem tudom, a nemhívő ember számára lehet-e ennek a szónak igazi súlya, fajsúlya. Egy
kiváló magyar jezsuita teológus évekkel ezelőtt Tokióban
előadást tartott a kereszténység alapigazságairól. Amikor
a feltámadásról kezdett beszélni, hangosan kinevették. –
Pedig ha nem fogadom el Krisztus feltámadásának tényét,
akkor a feltámadás csak költői szókép, álmodozás. Szent
Pál szavai jutnak eszembe: „Ha Krisztus fel nem támadt,
hiába való a ti hitetek és hiába való a mi erőlködésünk a
tanításban. De – mondja Szent Pál is, mint egyik tanú –
Krisztus feltámadt!” Krisztus feltámadásának világos
megfogalmazása nélkül magyarságunk feltámadásáról,
egyházi életünknek vagy akár a Ciszterci Rendnek itthoni
feltámadásáról legfeljebb csak lidércálmokat szőhetünk.
Krisztus feltámadása a maga teljességében nemcsak
húsvéthajnalnak egy pillanata, hanem a nagypéntek délutántól húsvéthajnalig feszülő íve együtt! „A húsvéti
feltámadás örömmagvát nagypéntek délután vetik” –

ahogy a népi hit és bölcsesség tartja. Vagyis az igazi
feltámadás olyan virág és gyümölcs, amelynek magja és
gyökere a szeretetből vállalt áldozat – másokért! Ahogy
Jézus a maga sajátos képnyelvén tanít erről búcsúbeszédében: Ha a búzaszem nem hull a földbe és nem hal meg,
egymaga marad – semmivé lesz, – de ha így hal meg,
százszoros termést hoz.
Csak így tudok elképzelni magyar feltámadást, ciszterci és akármilyen más feltámadást is. A feltámadás
örömét megélni képtelen az önző, a pénz és élvezetvágytól fűtött és mások baja iránt érzéketlen ember. A magyar
feltámadásunkhoz szükségünk van olyan kiművelt emberfőkre, akik világosan megfogalmazzák, mit kell tennünk.
Csak így tudja új nemzedékünk szívesen vállalni „egymással egymásért” a közösen meghozandó áldozatokat,
akár nagypénteki elszánással is, a húsvéthajnali feltámadás örömvirágainak és gyümölcseinek élő magvaként.
(Részletek Károly apátúr egyik húsvéti beszédéből)

______________________

Szent Erzsébet Ciszterci Kollégium
100 esztendős a Rendház épülete
Kerek száz esztendeje, hogy a Rendházat – a mai kollégiumi épületét – felépítették. 1900. március 19-én kezdődött az építkezés. Március 26-án estére az alapárkok
már ki voltak ásva, és másnap a torony falához illesztve
helyezték el az alapkövet. Augusztus hő végéig be is
rendezkedhettek az idősb tanárok új lakásukban és
szepember3-ára már a földszinti helyiségek is használhatóvá lettek – tudhatjuk meg Kassuba Domonkos 1901–02
évi Értesítőben megjelent írásából.
Újságunkban már olvashattunk a Rendház helyén kialakított leánykollégiumról, melyet a Rend 1997-ben a
gimnáziummal együtt kapott vissza. Örömmel láthatjuk,
hogy a „tulajdonváltozás” óta kívül-belül csinosodik az
intézet A kollégium napjairól, terveiről nemrégiben a
Katolikus Hang-ban jelent meg dr. Nagy Mójzes atyának,
a kollégium igazgatójának írása, melyet a szerző engedelmével mi is közlünk. Megtudhatjuk, hogy folyamatosan épül és szépül egy ciszterci szellemiségű intézmény,
ahol igazi (diák)otthonra lelnek lakói.
Nevünket Árpádházi Szent Erzsébettől, otthonunkat
pedig a Zirci Apátságtól, vagyis az egri Ciszterci Rendháztól kaptuk. Természetesen büszkén viseljük védőszen-

tünk nevét, s hálásak vagyunk, hogy a Ciszterci Rend
megosztja velünk régi rendházát, ami lehetővé teszi, hogy
kollégiumunk a város szívében foglal helyet. Egyeseket
ez arra késztethet, hogy kicsit büszkélkedjenek „földrajzi” helyzetükkel, hiszen a város egész élete „körülöttük”
forog. Egy fedél alatt élünk a Gárdonyi Géza Ciszterci
Gimnáziummal, s leányaink legtöbbje odajár iskolába.
Van néhány kollégistánk, akik más iskolába járnak.
Kollégiumunk története hosszú: valamikor „Ady Endre” névre hallgatott, s erre még ma is büszkék vagyunk.
Hanem a múlt csodálatos szépsége és sikerei mellett van
már jelenünk, ami nem szűnik meg még ragyogóbb jövőről beszélni. Senki sem tagadhatja, hogy a Szent Erzsébet
Ciszterci Kollégium hasonlít egy nagy, népes családhoz:
százhatvan kollégistából, hat nevelő tanárnőből és egy
igazgatóból tevődik össze. Mint minden családban, a
mienkben is történnek szép és „nem-is-olyan-szép” dolgok is, de a szépek mindig elfeledtetik a kevésbé szépeket, hiszen a szép és a jó adja meg életünk tónusát. Mindenki tudja azt, ami szokatlan, („szokatlan”?) szabálytalan: nálunk nem szabad magnót használni, a hálószobákat bezárjuk a tanulási órák alatt, kollégistáink nem dohá-
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nyozhatnak, nem lehet mobiltelefonjuk. Ideálunk természetesen nem a konvent; hanem igyekszünk a lehető legtöbb időt biztosítani a tanulásra: a lehető legkevesebb
lehetőséget adunk a tanulás elleni kísértésnek. Az igazgató gyakran idézi Szent Pált, aki azt tartja, hogy neki, mint
kereszténynek –„minden szabad, de nem minden illik.”
Hanem mi is az, amit
kollégiumunk
szeretne
elérni.
A pedagógiában immár divatossá vált egy új
kifejezés, amiről régóta
álmodunk: iskoláinkban
intézményeinkben
és
„minőségi oktatásra” kell
törekednünk.
Mindannyiunkban él a
hit, hogy nem elégséges a
fiatalokat tanítani, nevelni is kötelesség. Mindennapos
tapasztalatunk,
hogy sem a fizika, sem a
kémia, sem a történelem,
sem a nyelvek tökéletes
elsajátítása nem lehet a
pedagógia álma; a tanítás
célja a tudás megszerzése, ezenkívül az embernek műveltnek, erkölcsösnek, finomnak, derűsnek örömteljesnek is
kell lennie. A fiatalságot
meg kell szabadítanunk
az anyagias gondolkodástól és a szellemet szabaddá kell
tennünk.
Hogyan igyekszik kollégiumunk ezt a célt elérni? Mi nem
szégyelljük, hogy keresztény katolikus közösség vagyunk. Szeretjük és csodáljuk a jelen világ rendjét, szépségét, s azért tanulunk, hogy azt mindig jobban és jobban
megismerjük. Az ökológusokkal még abban is megegyezünk, hogy ezért a világért felelősek vagyunk, mert mi is
kaptuk, és tovább kell majd adnunk: Isten teremtette és
mi ajándékként élvezzük. Ezért a Szent Erzsébet Ciszterci
Kollégium diákjai mernek imádkozni: imájuk hálaadás
azért, amit kaptak, s könyörgés azért, amit még bizalommal kérnek és várnak az Istentől
Nekünk is van „Mikulásunk”, de a mi mikulásunk
megismerteti Szent Miklóst, akinek keresztény szeretete
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és adakozó nagylelkűsége megszülte a „Mikulás mítoszt”.
Megünnepeljük a Karácsonyt is, de ennek az ünnepnek a
középpontja maga a világ Megváltója, Jézus Krisztus.
A Szent Erzsébet Ciszterci Kollégium nem hanyagolja el az intellektuális életet sem. Annak ellenére, hogy a
Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziummal egy fedél alatt
élünk, s bár a gimnáziumnak
meg van a maga könyvtára és
Internet csatlakozása, a kollégium is rendelkezik ezekkel
az „adottságokkal”. A múlt
nyáron teljesen felújítottuk a
könyvtárunkat, ahol 6, a világhálóra kapcsolt számítógép áll minden kollégista
rendelkezésére. Ugyanebben
a könyvtár teremben vannak
hangszalagjaink, CD lemezeink, egy zongoránk, a tanév
kezdete óta pedig kollégistáink több televízió készüléken
is nézhetik a műholdas programokat, így alkalmuk nyílik
a nyelvgyakorlatra is.
Végül, a kollégium még
arról is álmodik, hogy diákjai
számára külföldi kirándulásokat szervez a közeljövőben.
Miért ne mehetnének Franciaországba, ahol van egy
Szent Erzsébet Kollégium?!
Kapcsolatokat kell csak teremteni! Ugyancsak lehetségesnek igyekezik egy út Rómába is…, amit a Szent Erzsébet Alapítvány lehetővé tesz majd többek számára.
Mindenki láthatja, hogy a kollégium új tetőt kap, de
azt már kevesebben tudják, hogy az új konyha is készülőben van, és hogy a múlt hónapban tataroztattuk az összes
tanulószobákat és a könyvtárat. De még hátra van a hálószobák és a folyosók felújítása. Az elkövetkező esztendő(k)re minden bizonnyal marad még egy-két tennivaló.
A Zirci Apátság, az Önkormányzat, a szülők és más
ismerősök jóvoltából sok álmunk beteljesedett, reméljük,
hogy még olyan álmaink is teljesülni fognak, amelyek
tárgya például, egy modern sportpálya. Meggyőződésünk,
hogy a látható dolgok megújulását szellemi és a lelki
újjászületés jelei hűségesen fogják követni.
Dr. Nagy Mójzes OCist

––––––––––––––––––

Felhívás!
Sok diáktársunk nem fizetett még ez évben, ill. 1999-ben sem tagdíjat. Kérjük azokat, akik csak
feledékenységbõl nem tették, fizessék be a Diákszövetségünknek szánt összeget. A jövõben is szeretnénk mindenkinek eljuttatni újságunkat.
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25 éves püspöki jubileuma alkalmából tisztelettel és szeretettel köszöntjük

DR. KOVÁCS ENDRE GERGELY OCist
mediai c. püspök, általános érseki helynököt,
a Magyar Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának Elnökét!
Ad multos annos!
A jubiláns Püspök Atya 1927. nov. 6án született Egerbaktán. Középiskolai
tanulmányait a Ciszterci Rend egri Szent
Bernát
Gimnáziumában,
teológiai
tanulmányait Zirci Teológiai Főiskolán,
majd a Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Teológiai Karán végezte,
ahol teológiai doktorátust szerzett. 1946ban lépett a Ciszterci Rendbe, ahol
ünnepélyes
fogadalmát
a
magyar
szerzetesek deportálásának napjaiban (mint
őmaga is deportált) 1950-ben tette le. A
pappászentelés kegyelmében 1951-ben már
mint az Egri Főegyházmegye klerikusa
részesült. Püspökké VI. Pál pápa nevezte ki
1975. január 7-én. Püspökké szentelése
ugyanabban az évben febr. 7-én volt.
Püspöki jelmondata: IN CRUCE SALUS
(a Kereszt a mi üdvösségünk).
Hétéves kápláni szolgálat után az egri
Teológiai Főiskolán lett tanár és spirituális.
Az Egri Főegyházmegye (és a Váci
Egyházmegye) ma élő és működő
papjainak jó része benne tiszteli a papi
lelkiségben
való
elindítóját,
kibontakoztatóját. – Már mint segédpüspök
vállalta 1980-ban a Miskolc-Mindszent-i
plébánia vezetését, míg a Főegyházmegye
mai Főpásztora vissza nem hívta őt Egerbe általános helynökévé. Emellett a Ciszteci Templom templomigazgatói szolgálatát is ellátja. Az Egri Főegyházmegyében vállat szolgálatai mellett a II. Vatikáni zsinat rendelkezéseit életté váltó
Püspökkari Liturgikus Bizottságnak kezdettől fogva mindmáig egyik legtevékenyebb tagja.
Szívből kívánjuk az Úristen bőséges áldását további apostolutódi szolgálatára és egész életére!
Krisztusban szeretettel, a hagyományos szentbernáti hűséggel és imádsággal
A Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya
––––––––––––––––––––––––––––––––a

Félkerek ötvenöt éve…
(Folytatás)
1945. január, február. A háborús hatalmat kisöpörte már
Egerből a háború szele, a szovjet hadsereg november utolsó
napján megszállta a várost. (És szorongásban tartotta a
lakosságot.) Januárban kissé megnyugodott a helyzet. Az
ágyúdörgést még jó ideig hallani lehetett a Mátra felől, de
egyre gyöngébben.
Néhány volt ciszterci diák összeverődött, találkozott
napról-napra, sétált együtt a főutcán, beszélgetett. A pince
és a bezárkózás után emberi társaságba, a kommunikációhoz való visszatérés volt ez. Féltucatnyian vagy
valamivel többen lehettünk, de csak két vagy három fiú
nevére tudok visszaemlékezni. Elsősorban Kucsera Ferencére, aki 1942-ben érettségizett Tobákos tanár úr osz-

tályában, és aki, mint magyar szakos bölcsész, az egyetemen is diáktársam volt. Aztán említhetem Szalóczi Györgyöt (itt egy kicsit bizonytalan vagyok). „Vezérünknek”
Komáry Endrét, hajdani osztálytársamat „ismertük el”? ő
nem mindig tartott velünk, de tőle kaptuk a legérdekesebb
és legmegbízhatóbb értesüléseket.
A társaság olyan fiúkból állt, akik előző ősszel nem tettek eleget a bevonulási parancsnak. Majdnem valamennyien
egyetemisták főiskolások, akik egyelőre partra vetett halnak
érezték magukat, mert nem térhettek vissza iskolájuk székhelyére. Napról napra megtárgyaltuk a háborút, az ország
helyzetét, kicseréltük értesüléseinket, bíztattuk egymást, de
elmondtuk egymásnak aggályainkat is séta közben. Jót tett a
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hangulatunknak, mert valamennyire kapcsolatba hozott
bennünket az országgal-világgal. Gyakran került szóba
Budapest ostroma, érthetően: társaságunk egy része a fővárosba akart visszatérni.
Emlékszem egy mosolyra késztető, azokat a napokat jól
jellemző apró eseményre. Találkoztunk egy hozzánk hasonló, de nálunk kisebb létszámú (részben ugyancsak volt
ciszterci diákokból álló) társasággal. Cigarettára akartak
gyújtani, gyufájuk azonban nem volt. Az én zsebemben
lapult egy dobozzal, meggyújtottam bagójukat. A szívességet illik viszonozni, dohánnyal kínáltak. Elhárítottam: nem
dohányzom. Micsoda ember, gyufája van, és nem dohányzik!
Januárban a város néhány tucatnyi német nevű polgárát
a Szovjetunióba hurcolták, köztük a tanítóképző egyik
neves, nagyon magyar érzésű tanárát. Hála Istennek, közülünk senkit nem vittek el, igaz, német nevű nem is volt
közöttünk.
Februárban megindult a postaforgalom. Kísérleteztem:
feladtam egy levelezőlapot Berényi János barátomnak, aki a
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Maklári úton lakott. (1959-ben halt meg.) Nem tartozott
ugyan a sétáló társaságunkhoz, de az egész fölleges időben
tartottuk a kapcsolatot. Hat nap múlva kapta meg a küldeményemet!
A város sok lakójában jelentkezett a szétszórtság érzése,
mert nem tudtak másutt élő vagy hadba vonult hozzátartozóikkal érintkezni. Ez a kis diáktársaság valamennyire
ellensúlyozta a szétszórtság elkedvetlenítő hatását.
Márciusban kezdett lazulni mindennapos kapcsolatunk.
A hónap elején sikerült eljutnom Pestre (odafelé Ferenczy
Csaba ciszterci tanár volt az útitársam), hat nap múlva
kerültem haza. Amit egykori diáktársaimnak elmondtam a
fővárosban látottakról – a tudományegyetem Múzeum
körúti épületébe is bejutottam –, annak számukra információ- és üzenetértéke volt. Áprilisban „feloszlottunk”, mert
megkezdődött a tanítás az egyetemen, és én „áttelepültem”
a fővárosba.
(Dr. Bán Ervin)

____________________

Emlékfoszlányok
Egy augusztusi vasárnapon szüleim miséről jöttek ki
falunk templomából. A tanító néni azt javasolta, hogy a
fiukat adják tovább tanulni. Szüleim rövid gondolkodás
után elfogadták a tanító néni indítványát, miszerint ő és
családja – mindenki tanítással foglalkozott – magántanulóként készítene fel a gimnáziumi vizsgákra. Abban is
megállapodtak, hogy az egri ciszterci gimnáziumban
kellene magánvizsgát tennem; ők mindent elintéznek,
nekem csak tanulnom kell.
Szeptemberben megkezdődött az oktatás. A tanító
család minden tagja tanított valamilyen tantárgyat. Közben kiderült az is, hogy a következő év szeptemberében
kell vizsgáznom Egerben, de az I. és II gimnázium anyagából. Ez azt jelentette, hogy nem lesz nyári szünet sem,
ez egy kissé rosszul érintett, de tanultam szorgalmasan.
Végre elérkezett 1946. szeptember 5-e, a vizsga napja. Korareggel anyámmal, apámmal felszálltunk a buszra, vonatra és megérkeztünk Egerbe, a nagyvárosba.
Néhány útbaigazítás után megtaláltuk a Ciszterci Rend
Szent Bernát gimnáziumát. A „Primus”-on (csak később
tudtam meg, hogy ez az udvar elnevezése) át bejutottunk
egy hosszú folyosóra s egy fehér-fekete reverendás pap
jött velünk szembe. Csak a tanító nénitől hallottam, hogy
szerzetestanárok vizsgáztatnak s a reverendájuk fehérfekete. Biztosan feltűnt a három jövevény, apám hátizsákja, anyám vesszőkofferja s az én táskám, ami tele
volt a gimnáziumi tankönyvekkel. Megkérdezte kit keresünk, mi járatban vagyunk. A szülők elmondták, hogy
magánvizsgára jött a fiú. Ekkor a fehér-fekete reverendás

pap bemutatkozott: Hegyi Kapisztrán vagyok, az iskola
igazgatója, jó helyen járnak, itt lesz a vizsga, vártuk a
fiút, minden kész a magánvizsga letételéhez. Néhány
szóval megnyugtatott, ha jól felkészültél, biztosan sikerül
a vizsgád.
A szülőket leültették valahol az iskola folyosóján.
Engem bevittek egy nagy terembe és sorba jöttek a fehér-fekete reverendás tanárok, akik mind tudni akarták,
hogy én mit tudok. Az emlékeim már hézagosak a vizsga
menetét illetően. A latin tanárra, Révész Amadé tanár
úrra emlékszem jól, kissé hajlott hátú, szemüveges alakja
még mindig előttem van. Faggatott a grammatikából, és
fordítani kellett. Végül azt kérdezte, no fiú tudod-e mit
jelent a szemben lévő épület homlokzatára felírt szöveg?
Akkor le tudtam fordítani és jelest kaptam. Délután
megkaptam a bizonyítványt dr. Hegyi Kapisztrán aláírásával, 1946. szept. 5-i dátummal. Az utolsó mondat így
hangzott: „Felvehető a gimnázium harmadik osztályába.” 1 (azaz: egy) Forintos illetékbélyeget ragasztottak a
bizonyítványba. (Ma már ennyiért nem úsznám meg a
vizsga illetéket).
Nagy örömmel jöttünk hazafelé. Engem kissé lehűtött az a tudat, hogy két hét múlva újból tanulnom kell, s
a harmadik osztályt ismét magántanulóként szenvedem
végig. Következő év júniusára tanítóim felkészítettek a
magánvizsgára. A tanárok ismerősek voltak, a vizsga
simán és jól ment. Felvettek a gimnázium negyedik osztályába.
Folytatás a 13. oldalon
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KARÁCSONYI KONCERT
A SZENT BERNÁT TEMPLOMBAN
1999. december 14-én 17 órától a Szent Bernát Templomban iskolánk énekkara karácsonyi koncertet adott. A műsort zenei darabok és irodalmi alkotások alkották. Elhangzott többek között Kodály Zoltán: Karácsonyi Pásztortánc, Bárdos Lajos: Aranyszájú angyal, J. S. Bach: Pastorale I.
tétel és az Ave Maria is. Irodalmi alkotások között pedig halhattuk Babits Mihály, Juhász Gyula,
Nagy László műveit.
A koncerten Árvainé Kovács Krisztina tanárnő és Kovács László tanár úr vezényelt. Az irodalmi
összeállítást dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő készítette.
Szólisták voltak Kulcsár Melinda, Kelemen Judit, Monostori Tamara, Réz Lóránt, zongorán és orgonán kísért Nagy Zoltán. Közreműködtek az Egri Szimfonikus Zenekar művészei.
A koncertre Egerbe érkezett dr. Zakar Ferenc Polikárp zirci főapát úr is, és a program előtt pár
perces megnyitó beszédet tartott. Ebből idézünk néhány gondolatot.
A mai teológia nemcsak a hitigazságokkal foglalkozik, hanem a mindennapi élet kérdéseivel, a
földi élet realitásaival is. Így a muzsikának is van teológiája. Szent Ágoston mondta azt, hogy kétszeresen imádkozik az, aki énekelve imádkozik. Az egyház adventben még több énekre bíztat.
Advent az „adventus Domini” kifejezésből keletkezett, jelentése: az Úr érkezése. S ez, nem pedig
az ajándékok vásárlása vagy a karácsonyfa díszítése adja meg az időszak lényegét.
Az Egyház az Úrnak legalább négy érkezéséről tud. Először a 2000 évvel ezelőtti születésről ott
a betlehemi jászolban. Másodszor, amikor egy lélekben születik meg, de az Úr érkezéséről beszélhetünk a halál pillanatában, és a világ végénél is.
Miért van a keresztény világban is oly kevés ember, aki el tudja fogadni a megtérés titkát?
Azért, mert sok ember nem akarja
elfogadni, hogy Isten szemében mekkora
érték minden egyes ember. Nem tud hinni
az ember nagyságában, nem tudja
elfogadni, hogy a Teremtő a teremtmény
kedvéért,
szeretetből
emberré
lett,
meghalt és feltámadt. Akik azt tanították,
és tanítják ma is, hogy az emberen kívül
más, igazi érték nincs; azok nem akarják
megérteni, hogy az ember sokkal nagyobbá lesz, ha elfogadja a megtestesülés
titkát. Aki Istenben nem hisz, az is hisz
valamiben, sőt sok mindenben hisz. Hihet
az ősrobbanástól elindult fejlődésben, de
nincs fejlődés önmagától, amint nincs óra
órás nélkül.
Jézus nagy csendben jött, az angyalok
énekét csak a pásztorok hallották A zsidók
másfajta Messiást akartak, s az emberek
ma is másfajta Messiást akarnak. Sokszor
diktátorokban és másokban reménykednek. Isten úgy akarja megváltani a világot,
hogy az életének részesévé akar tenni.
Szeretetből magához hasonlóvá teremtett,
értelemmel és akarattal rendelkezővé tett,
s kegyelmet kegyelemre halmoz. Ez
karácsony igazi értelme, s az emberi
hivatás beteljesülése.
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„NINCS OLYAN EMBER, AKIRE A JÓ ISTEN NE JÓL GONDOLNA,
AKIT NE HÍVNA. A KÉRDÉS AZ, HOGY VÁLASZOLOK-E…”

Eperjes Károly színművész önvallomása iskolánkban
Iskolánk vendége volt 2000. január 10-én Eperjes Károly színművész. Az előadásán nem vehetett részt mindenki. Ezért gondoltuk, hogy az elhangzottakat - részekre bontva - megjelentetjük. Természetesen az élő szó hangulatát, a színészi
játékot nem tudjuk az írott szövegben visszaadni, ráadásul a diktafonról készült
gépelés félreértéseket is tartalmazhat. Ennek ellenére fontosnak tartjuk a teljes
szöveg közlését, mert meggyőződésünk, hogy szavai a lelkünkhöz, a szívünkhöz
érnek. Köszönjük!
„Szeretettel köszöntök mindenkit. Nem az első alkalom, hogy a ciszterciekkel találkozom,
mert voltam már Pécsett is, Fehérváron is, a fiam pedig a budai ciszterci gimnáziumban végzett.
A jelenlevőknek nagy a feladatuk, mert a hallottakat tovább kell adni. ”Sokan vannak a
meghívottak, de kevesen a választottak”, s most Ti vagytok a kiválasztottak, eljöhettetek, s amit
hallotok – úgy gondolom – , érdemes lesz tovább adnotok.
Sokan úgy gondolják, hogy őt nem választották, s fatalizmusban szenvednek. Ez nem így
van, mert mindenkit választottak, már aki visszaválaszt. Az a kérdés, hogy hányan válaszolnak
vissza. Nincs olyan ember, akire a jó Isten ne jól gondolna, akit ne hívna. A kérdés az, hogy válaszolok-e, s így az állapotom áldott lesz-e vagy terhes. E kettő között lehet választani, s erről lesz
ma szó.
Rendszeresen járok templomba, – keresztény embernek neveltek, – apám, anyám pedagógus, a nagybácsik között több pap is volt. Meg is szenvedték rendesen, börtönbe kerültek, apámat kirúgták az állásából. Mi földalatti keresztények voltunk. A hatvanas években mindig úgy mentünk szentmisére, – mivel a saját falunkba nem mehettünk – hogy apám szerzett egy Danóvia motorkerékpárt. A húgom felült a tankra, apám és anyám között én, a két öcsém meg ott állt mellettünk, mint két aprószent. Az Úr mindkettőjüket ideje korán magához is szólította. Így jártuk körbe
Sopron környékét. Volt olyan, hogy megálltunk a falu szélén; megvártuk, míg beharangoznak. A
kocsma a templommal szemben volt, az evangéliumig a feljelentők már nem vártak, elmentek az
ablakból, – mert megitták az első fröccsöt, – s mentünk a sekrestyébe. Ott gyűltek össze a tanárok, mérnökök, gyógyszerészek és más „kitaszított” emberek.
Aztán azt is megtudtam, hogy mint első szülött fiút felajánlottak papnak. Ezt így kell, ez így
illik. „Uram, vidd, ha akarod!”. Én egy kicsit félrecsúsztam, Thália papja lettem. Sokáig pap szerettem volna lenni, úgy 15–16 éves koromig, nagyon erős volt bennem a vágy, láttam ennek a megigazult tisztaságát. Ha lét végső értelmét kutatom – márpedig az embernek az a célja, hogy megtalálja az Istent, mint az élet értelmét –, arra a következtetésre jutok, hogy ha nincs feltámadás,
nincs értelme az életünknek. Ez az igazság; a valóság pedig az, hogy születünk, meghalunk. –
József Attilával szólva: „Az igazat mondd ne csak a valódit!” – Ha nincs feltámadás, nincs értelme
a gyereket a világra hozni, minden anya potenciális hallottat szül. A halálon túli élet a biztos, s nem
mindegy, hogy erre vagy arra. Az anya és az apa kötelessége, hogy a gyermeket felneveljék, hogy
az igaz utat, az áldott utat válassza a gyermek, ne pedig a terhes utat. Nos, tehát én azért nem
lettem pap, mert a jó Isten olyan gyönyörűnek teremtette a másik nemet, hogy én éreztem, ebből
balhé lesz. Ha görög katolikus lettem volna, evidens, hogy pap leszek; de katolikus vagyok, rossz
pap nem akartam lenni, így nem lettem pap.
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Sokáig nem tudtam, hogy mi legyek, az adott pillanatban rosszul is tanultam. Azt mondtam:
„Ezeknek nem tanulok!”. Azt láttam, hogy akinek hat vagy nyolc elemije van, többet keres, mint az
én apám , meg az én anyám. Hát ezért diplomázni? Hülye leszek! Meg ráadásul itt vannak az oroszok is! Be is építették magukat úgy, hogy ebből változás nem lesz az én időmben. Azért tanulni,
hogy úgyse lehetek egy normális helyen diplomás ember?! Apám mindig mondta: „Fiam, tanulj! Az
ember nem azért tanul, hogy sok pénze legyen, s jó állása; hanem azért tanul, hogy amire a jó
Isten szánja, azt maximálisan ki tudja fejteni.” Ez a tanulás értelme, s nem az, hogy sok pénzem
legyen S aztán „hu”! A pénzes ember is lehet keresztényi szempontú, és lehet öntörvényű. A pénzt
nagyon sok módon meg lehet keresni, de meg lehet keresni hivatástudatból is. S el lehet költeni
aberrációra, de el lehet költeni a családra, a nemzetre, s karitatív módon. A pénz önmagában nem
bűn, Jézus ezt sohasem mondta.
Szóval, volt idő, amikor nem tanultam, meg is buktam. Az egész család bele is rokkant. Pedagógus szülők gyermeke megbukott. Volt egy kollektív „vau”. Ezeknek nem tanulunk, s az osztály
1,2-es átlagú dolgozatokat írt. (Aztán az osztály kétharmada diplomázott. Egyébként ez a „vau” a
fogyasztói társadalom őrülete, állattá degradálódik az ember, s „vau”.) Ebben a helyzetben, az
osztály bohóca voltam, több szavaló versenyen az élen végeztem, amatőr színjátszó tanfolyamra
jártam, aztán csoportot szerveztem, élen végeztünk. Mindenki látta, hogy van bennem valami, de
hát mire. Mindenki mondta, hogy úgy is valami ilyesmi lesz belőlem, de én nem hittem el, amíg egy
hiteles tanárral, Montágh tanár úrral nem találkoztam. (Egy hiteles tanárnak az ember sok mindent
elhisz. Lehet, hogy nem érti, de elhiszi. Hiteltelen tanárnak nem hisz el semmit, még az egyszeregyet sem. ”Jó, legyen , hogy meg ne buktass!”) Megkérdezték:” Miből akarsz érettségizni, Karcsi
fiam?” Válogatott voltam fociban, kosárban, s mivel versenyen voltam földrajzból, mondtam, hogy
földrajzból. (Mindig is érdekelt. A megyei fordulón negyedik lettem, mert tetszett a mellettem ülő
lány, kitöltöttem az ő feladatlapját, s az enyémre már nem maradt idő. Ő tovább jutott az országosra, én pedig negyedik lettem.) Az osztályfőnököm és a tanárom azt mondta: „Te leszel az egyetlen
az egész gimnáziumból, aki földrajzból akar érettségizni, te miattad nem hozunk egy egész vizsgabizottságot. Gondold meg!” Ha ilyen a hozzáállás a tanári testületben, akkor jobb visszavonulni!
„Testnevelésből!” – válaszoltam. Mire ők:” Az nem teljesen jó, mert annak van egy gyakorlati része, s te a szerre nem mégy fel.” (Volt időszak, amikor hármasom volt, mert a szerre tényleg nem
mentem fel. Ennek külön története van, a „Lehetetlen?!” című műsorban elhangzott.) „ Az elmélet
része azonban szinte megegyezik a biológiával. Jó lesz a biológia?” Biológiából elsőben és másodikban ötös voltam, harmadikban pszichológia volt, negyedikben biokémia. Hát, abból ketteshármas. Nem véletlenül. Nincsenek véletlenek. Aki a véletlenre hivatkozik, az az ördög cimborája.
Lehet, hogy az adott pillanatban nem értjük, de nincsen véletlen. Azért lettem negyedikben hármas, mert kaptunk egy tanárt, akit Pestről lezavartak – valami miatt – Sopronba. 1968-at írunk,
akkor voltam elsős. Ráadásul szorongásos volt, és ette a falat. Lehet, hogy mészhiánya volt. Bejött
az osztályba, megkérdezte, hol hagyta abba a legutóbbi órán. Megmondtunk, odament és csipegetett. A krétát el kellett tőle zárni. Megkérdezte az osztályt, hogy ki akar lenni vegyész vagy patikus.
Ketten jelentkeztek, őket kiültette a tanári asztal elé, s többiek azt csináltak, amit akartak. Aki lerajzolta a Mengyelejev-táblázatot, ötöst kapott, aki körzőt és vonalzót használt, két ötöst kapott, aki
színest is használt, az hármat. Tele volt Mengyelejev- táblázattal a kémiaszertár, az osztály; de
hülye volt kémiából a kettő kivételével mindenki. „HCl, ahhoz nem nyúlni!” – ennyi a kémia tudásunk. Ez aztán a biokémiánál megbosszulta magát: „RNS, DNS, spirál, bogyó”. Ennyit tudtam, így
mentem vizsgázni biológiából. A huszonnégy tételből az utolsó négy biokémia, csak nem húzok
már bele. Össze volt keverve, húztam a közepéből. Huszonnégy!! Nem szóltam semmit, csak látszott rajtam. Nem akarom ragozni, majdnem felrobbantottam a szertárt. Az egész érettségim színészmutatvány volt, a biológiához, a biokémiához nem sok köze volt. Mindegy, meglett.
Apám matematika-fizika szakos tanár volt, azt mondta: ”Elmész Fehérvárra, tanulod a
számítástechnikát!” Jól el is végeztem. De nem értek hozzá, mert nem szeretem. Ott fociztam is,
az átigazolásom is szóba került a Vasashoz, de lesérültem.(Egyébként Fradi- drukker vagyok, de a
Vasas öregfiúkban játszom.) Persze akkor nagyon „pipa” voltam: „első osztályú, fővárosi focista
lehetnék, és most kellett lesérülnöm”. Három hónapig lődörögtem a városban. Látom egyszer:”
Amatőr színjátszó tanfolyam”. Bemegyek, látok ám hihetetlen nagy füstöt, s ott ülnek az intellek-
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tuális őrültek. Hát, itt a helyem! A füst zavart egyedül. A dohányzás az öngyilkosság egyik módja.
Az ötödik parancs: „Ne ölj!” Kedveseim, legalább havonta gyónjuk meg! Kicsit méreg. Füstbe ment
terv, – pótcselekvés!! No, rá is szoktam a pipára másfél évig, de már majdnem kiköptem a tüdőmet. Nagyon akartam olyan intellektus lenni mint ők. Ez egyébként álintellektus. Az intellektus a
Teremtőhöz való viszonyban látszik.
Szóval, beiratkoztam, és az első féléves vizsgán találkoztam Montágh tanár úrral. „Szamócám, remek készséged van, jelentkezz a főiskolára!” Montágh tanár úr gyógypedagógus, logopédus. Jelentkeztem a gyógypedagógiai főiskolára. A futballista agyammal el sem tudtam képzelni,
hogy ő a színművészetire gondolt. Ha ő gyógypedagógus, logopédus, nyilván gyógypedagógusnak
szán. De olyan hiteles, jó tanár volt. „Na, végre! Na, végre! Valaki megmondta, mi lehetek!” Mondta
más is, de azt nem hittem. Elmentem a felvételire, a felvételi magyar és biológia. Biológiából eleve
két pontot vittem, és így elbuktam a felvételin. Hál’ Istennek! Amikor odamentem, éreztem,
Montágh jó helyre küldött. Kétszázhatvan-valahányan voltunk, s ebből csak hét fiú, a többi lány.
Éreztem, imponáló arány. No, majd most! Hát, itt aztán! Ráadásul a hétből ketten voltunk olyanok,
akik azt a jelszót, hogy „Osztály, vigyázz!” fel tudtuk fogni. A többiek tornából felmentve. Volt egy
felmérés testnevelésből. A lányok tízes csoportokban mentek be, s alig bírtak kijönni. Mi, fiúk maradtunk a végére, s nagyon féltünk. Bementünk, volt egy 160 centis „rézangyal”, egy olyan tornatanár, aki leesett a gerendáról. „Fiúk!” Elkezdett a hátamon szaladgálni a hideg. Azonnal megizzadtam. „Fiúk! Ki ért a labdajátékokhoz?” Az öt felmentett fel se fogta. A haver is, én is éreztük,
hogy itt a pillanat, azonnal feltettük a kezünket. „Maguknak itt egy labda, egyérintőzzenek, vagy
amit akarnak. Lábtengózhatnak is, csak megizzadjanak! Harminc perc múlva visszajövök, aki nem
játszott, vizezze be magát!” Annyira vigyáztak a hét fiúra, nehogy elszaladjanak, de a lányokat
nagyon megrostálták. A biológia jól sikerült, mert másodikos anyagot húztam. Már meg se nézték,
hogy mennyi a pontom. Mondtam neki: „Ne örüljenek, mert a hozott pontjaim…”. Vigasztaltak:
„Odatesszük ám azt az egy-két pontot!”. Majd amikor megnézték a papírjaimat, nagyon kérték,
hogy jöjjek jövőre is. Meg is ígértem, bíztattak is, no meg a lányok is.
Megyek a következő vizsgára Montágh tanár úrhoz. „Szamócám, nem voltál a felvételin.”
„Én ott voltam, a tanár úr nem volt ott.” „Én ott voltam az első, a második, a harmadik rostán…”
„Milyen első, meg második rosta, tanár úr? Ott írásbeli meg szóbeli volt, s a tanár úr nem volt ott!”
„Hát hova mentél, te?” „A gyógypedagógiai főiskolára!” Most jön egy olyan mondat, amely beragyogja az életemet. (Szegény nagyapám mindig azért imádkozott, hogy: „Jézus, Mária világosítsd
meg elméjét!”) „Nem oda küldtelek!” S mintha angyal szállt volna át a légen. Hát, hol tanít még a
Montágh? A Színművészetin … A Színművészetire akart küldeni? Azt akarja, hogy színész legyek!
Hazamentem, közöltem: „Édesanya, édesapa, szeretnék színész lenni!” „Jézus, Mária! Jézus, Mária! Elég gyalázat volt már így is a családban a bukás miatt!” „Akár mi lesz, ha fel vesznek, ha nem,
színész leszek!” „ Jaj, Jézus, Mária!”, – s édesanyám kiszaladt a szobából.
Elég az hozzá, hogy felvettek, s itt jön a lényeg. Azért kerültem a Színművészeti Főiskolára,
amit most mondok. Ez tizenöt év múlva ért meg egyszer a színpadon. Onnantól más ember vagyok. Addig is istenkereső voltam, és most is. Katonakoromban is jártam templomba rendesen,
mert aki nem jár „órára, az hülye marad”. Aki úgy gimnazista, hogy jár, meg nem is; az nem gimnazista. Is, is. A langyosat meg kiköpi a szájából, ismerjük a Könyvek Könyvéből.
Minden izmus középpontja az egoizmus. Mert kétféle élet létezik: az öntörvényű, és az istentörvényű lét. Az istentörvényű lét az áldott állapot, az öntörvényű lét a terhes állapot. Ez utóbbi
a halál kultúrája, de ma tacepaókon hirdeti magát: „Terhesgondozó” ! (Szemük van, és nem látnak.) Terhet gondoz, nem életet gondoz, nem áldást gondoz, nem magzatot gondoz! Pesten
egyetlen kórházban cserélték le ezt a gyalázatos táblát, és tették ki a helyeset: „Magzatgondozó”.
Jó kompromisszum, mert az áldott gazdaság lenne az igazi. Ha egy kórház kijelenti magáról, hogy
„teher-intézmény”, az úgy is működik. Szerintem minden fiatal házasnak egy normális, jó keresztény orvoshoz kell mennie, ott kell sorba állnia! Rossz kereszténynél ne álljon sorba! Az a legroszszabb! Olvassák el Szabó Lőrinc: Materializmus című versét! Mély hitvallás, jó látlelet, de a gyógyszert is fel kell mutatni! Az az igazi művészet! A lényeghez visszatérve. A „teher-intézmény” úgy is
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működik, mint egy pályaudvar: Gizike betolat a hatosra, és ki lehet pakolni. Csomagterv, csomagterv! Hatmillió abortusz volt Magyarországon! Hatmillió! Meg kell nézni, hogy állunk, szellemileg,
lelkileg, fizikailag! A bűn büntetése maga a bűn elkövetése. Hányuk családjában volt abortusz?!
Hatmillió! Húszmillió volt a lengyeleknél; keresztény ország, pápát is talált közülük jó Isten. Mi
vagyunk Trianon óta az egyetlen nép, amit saját maga vesz körül. Mint egy szelet kenyér, leválasztották a héját.
Azért mondom el ezeket, mert nem mindegy, hogy az igenre igent mondok, s a nemre nemet. Vagy az igenre nemet, és igent is meg nemet is. Nem mindegy, és ez rajtunk múlik. Az Isten
nem személyválogató, az Isten nem diktátor; de ha én hozzá akarok tartozni, akkor nekem is kell
lépni! „Zörgessetek és találtok!” Sokan fatalizmusban szenvednek: „Jaj, engem nem választott az
Isten! Így, mit csináljak?!” S hogy ezt hogyan lehet működtetni, most szeretném elmondani. Ez a
lényege az egésznek.
Az önvallomás folytatása a következő számban lesz olvasható.
________________

HÍREK, ESEMÉNYEK
Örömmel olvastuk az Új Ember 2000. február 20-i számában, hogy Rómában jóváhagyták
a Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának alkotmánymódosítását. A zirci Kongregációnak a texasi
Dallas és a ciszterci nővérek kismarosi apátsága is tagja. Dr. Zakar Ferenc Polikárp úrnak, aki
mostantól főapát (archibbas) címet visel, Isten kegyelmével és áldásával kísért eredményes munkát kívánunk.

♦♦♦♦♦♦
Iskolánkban 1999. december 17-én tartottuk meg a 12. évfolyam tanulóinak hagyományos
„gombavatóját”. E tanévben 153 tanuló tűzhette ki kabátjára a „gombot”, akik azon a nevezetes
napon vidám műsort adtak az iskola dísztermében. Majd az osztálytermekben tanáraikkal közösen
folytatták az elmúlt évek emlékeinek felidézését, de szóba kerültek az elkövetkező hónapok izgalmai is.

♥♥♥♥♥♥
2000. február 21-én voltak iskolánkban a diáknapok. E nevezetes alkalomból három 11. évfolyamos osztályból egy-egy tanuló versengett a diákigazgatói címért, ill. a diákok szavazataiért. A
jelöltek kitettek magukért. Tóth Bence a 11.B osztályból vizsgázott grafológust hozatott és menyasszonyi ruha divatbemutatót rendezett. Virág Norbert a 11. C osztályból gyimesi táncházzal, jósdával és kézműves kirakodóvásárral versenyzett. Moscoso Dávid a 11. A osztályból tanárai bevonásával gasztronómiai vetélkedővel indított. Az Agria tánccsoport standard és akrobatikus rock ’n
roll táncokat mutatott be. Szervezett dél-amerikai zenét játszó együttessel koncertet, de volt orgonahangverseny a Szent Bernát Templomban is. Mindezek alapján fölényesen lett Dávid a diákigazgató.

♠♠♠♠♠♠
„Hónapokkal ezelőtt kezdtük a szervezést, sokat dolgoztunk. Az volt a célunk, hogy
igényesen szórakozzunk, de nyerjek is. Programjainkon telt ház volt, minden sikerült, megválasz-
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tottak. Köszönet érte az osztálytársaimnak, az osztályfőnökünknek Feketéné Kovács Ildikó tanárnőnek. A közös munka az osztály összetartozását is erősítette.
A választással az osztály és én győzelmet arattunk, de az igazgatói hatalmat nem
gyakorolhattam, pedig jó lett volna – hacsak néhány órára is – beülni az igazgatói székbe. Ehhez
persze a rendezvényt újra kellene gondolni. S ez már az „utódokra” vár. Remélem, jövőre is lesznek diáknapok, lesznek igényes programok, s jól fogunk szórakozni!”

♦♦♦♦♦♦
A diáknapokhoz kapcsolódott még a Gável Testvérek koncertje, akik keresztény szellemiségű könnyűzenét játszottak. Megtartottuk a művészeti bemutatót is, ahol a diákok adhatták elő
saját műsorszámaikat. 33 tanuló négy kategóriában mutatott be színvonalas produkciókat. A kategóriák legjobbjai könyvjutalomban részesültek. A rendezvény zárásaként iskolabált tartottunk,
amelyre a 11. A osztály tanulói táncolt tanultak be és keringővel nyitották meg a bált.
Úgy gondoljuk, hogy az igazi győztesek az iskola tanulói voltak, akik színvonalas programokkal tölthették el ezeket a napokat. Reméljük, hogy a programok sokszínűsége és tartalmi minősége követendő példa, elfogadott hagyomány lesz az iskolánkban.

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

Színes Egri FEFE
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VERSENYEREDMÉNYEK – 1999/2000. tanév
Városi versenyek:
Felkészítő tanár
„Karácsonyi Kupa” női labdarúgás

Némedy László

Kispályás labdarúgás
Leánycsapat
Fiúcsapat

III. helyezés Némedy László
III. helyezés Némedy László

Atlétika fedett pályás csapatverseny
Leánycsapat
Fiúcsapat

I. helyezés Némedy László
III. helyezés Némedy László

Atlétika fedett pályás egyéni verseny
Makai Zsuzsanna
9. B
Moscoso Dávid
11. A

I. helyezés Némedy László
III. helyezés Némedy László

Leány torna

III. helyezés Bóta Marianna

B. kategória

Idegen nyelvű előadói verseny
Angol nyelvből
Iskolánk tanulói megszerezték az első három helyet!
Kada Ágnes
12. A
I. helyezés
Mischinger Ágnes
12. A
II. helyezés
Szűcs Viktória
12. A
III helyezés

P. Hardie, Hardiené Molnár Erika
P. Hardie, Hardiené Molnár Erika
P. Hardie, Hardiené Molnár Erika

Német nyelvből
Boldizsár Judit

II. helyezés

Dr. Rák Sándorné

II. helyezés

Bóta Marianna

II. helyezés

Lapinskasné Máté Erika

I. helyezés

Dr. Nagy Andorné

9. D

Aerobik városi döntő:
Gyetvai Renáta
Babits Mihály Nyelvhasználati Verseny
a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban

Szűcs Viktória

12. A

„A kereszténység 2000 éve” című pályázaton
Fábri Mónika
11. E

Megyei verseny:
Az OKTV második fordulójába meghívást nyert tanulóink:
Pajtók Ágnes
12. A
magyar irodalom
Juhász Tamás
11. C
földrajz
Benei Zsuzsa
12. A
spanyol nyelv
Kalocsai Krisztián 12. B
kémia
Nagy Sándor
12. B
kémia
Majoros Csilla
12. A
biológia
Dobróka Tamás 11. A
angol
Rábai Ildikó
12. A
angol

Lapinskasné Máté Erika
Halász Barnabás
Szammer Ernő
Dr. Andó Jánosné
Dr. Andó Jánosné
Szilágyiné Békési Zsuzsa
Hardiené Molnár Erika
Hardiené Molnár Erika

Színes Egri FEFE
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Felkészítő tanár:
Implom József helyesírási verseny
megyei fordulójában a szakközépiskolai kategóriában

Fábri Mónika

11. E

III. helyezés

Dr. Nagy Andorné

III. helyezés

Némedy László

9. A

I. helyezés

Némedy László

30 m-es futás
Németh Klára
9. A
Makai Zsuzsanna 9. B

I. helyezés
II. helyezés

Némedy László
Némedy László

Leány kézilabda

III. helyezés

Bóta Marianna

Megyei fedett pályás atlétikai verseny
Leány csapat összetett
Magasugrás
Németh Klára

V. kcs

„Örökségünk 48” országos történelmi vetélkedő megyei fordulóján Hatvanban iskolánk csapata az
V. helyezést szerezte meg.
A csapat tagjai Berta Dávid, Magyari László, Nagy Zoltán 10. D osztályos tanulók voltak.
Felkészítő tanár: Kovács Ottó.
„A lovagkor Magyarországon. 1301-1437” megyei történelmi vetélkedőn iskolánk csapata a II.
helyezést szerezte meg.
A csapat tagjai Berta Dávid, Magyari László, Nagy Zoltán 10. D osztályos tanulók voltak.
Felkészítő tanár: Kovács Ottó.
A „Palotás József” nevét viselő megyei matematikai versenyen Mátrafüreden a 10. évfolyamosok
között Koncsik Anita 10. D osztályos tanuló az 5. helyezést érte el.
A 11. évfolyamosok közül Rakamazi Richárd 11. C osztályos tanuló a 6. helyet szerezte meg.
Felkészítő tanáruk: Csák György.

Országos versenyek:
Az Édes Anyanyelvünk verseny országos döntőjében a szakközépiskolások kategóriájában Heves
megyét iskolánk tanulója, Szepesi Adrienn 11.E osztályos tanuló képviselte. – Felkészítő tanára:
Dr. Nagy Andorné
Goethe Intézet nyelvi versenyén 3 hetes németországi ösztöndíjat nyert Palatics Edit 10. C osztályos tanuló. – Felkészítő tanára: Dr. Szabóné Kállay Ágota.
Felhasználói és Információkeresési Versenyen Szőllősi Gábor 10. C osztályos tanuló 6. helyezést
szerzett. – Felkészítő tanára: Varga Zoltán és Molnár Attila.
A Bolyai-Díj Alapítvány Kuratóriuma meghívta iskolánk diákját, Mischinger Agnes 12. A osztályos
tanulót a Bolyai-Díj átadó ünnepségére.
A Díjat alapítók célja ,hogy ráirányítsák a társadalom figyelmét a tudás, a tudomány társadalmi
értékeire. amely a tudásalapú társadalomban fontosabb szerepet kell hogy kapjon. Az eseményre
meghívták azokat a fiatalokat is, akik az elmúlt időszakban az országos és nemzetközi megmérettetéseken, a tanulmányi és szakmai versenyeken kiemelkedő teljesítménnyel vettek részt. Ezért
került meghívásra Mischinger Ágnes is.
A Milleneumi Diákolimpián alpesi sí 4. korcsoportjában Keresztes Anna 9. A osztályos tanuló 3.
helyezést szerzett. – Felkészítő tanára: Bóta Marinna.
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Folytatás a 4. oldalról
1947. szeptemberében ismét nekivágtunk a nagyvárosnak. Megkezdődött az iskola. Ez már más volt, mint otthon a
magántanulás. Nagyobb közösségben voltam. A tízperces
szüneteket a primuson töltöttük. Minden tantárgyat más
tanár tanított, először furcsa volt, de hamar megszoktam.
Osztályfőnökünk Lékai Lajos volt. Nem sokáig. Egy osztályfőnöki órára azzal jött be, hogy elbúcsúzik tőlünk, mert
1947. nov. 1-től rövid időre elutazik az Egyesült Államokba
tanulmányútra, de jön haza nemsokára, lehet, hogy a Te
Deumra már együtt megyünk. Nem így lett. Úgy tudom
soha nem tért vissza Magyarországra.
Az osztályfőnökséget dr. Révész Amadé tanár úrra
bízták, aki a latint is tanította. Nagyon kedves bácsi volt,
ősz kefehajjal és óriási türelemmel. Aki az iskolapadot
rongálta, annak beírt egy „rong” betűt a noteszébe, mert
akkor a tanároknak még kis notesza volt, abba írták a
felelésért, dolgozatért kapott érdemjegyeket. Soha nem
tudtuk hányast kaptunk, bár nagyon figyeltük a penna
mozgását, de nem sikerült ellesni az érdemjegyet. Kedvenc mondat kezdése volt a „Te fiú…”. A penna volt az
írószerszáma, amelyet ismertem az osztályból is és a
szobájából is. Engem ért ui. az a kitüntetés, hogy a félévi
bizonyítványírásnak részese lehettem. Az egyik latin óra
után arra kért, hogy délután jöjjek vissza hozzá, a szobájába. Az lesz a feladatom, hogy diktálom a tanulók jegyeit – már nem tudom mi volt a neve a jegyeket tartalmazó
okmánynak, nevezzük naplónak – a naplóból, így gyorsabban elkészülnek a félévi bizonyítványok. Én diktáltam, ő pedig írt a pennával, amit időnként belemártott a
tintatartó kis üvegecskébe. A penna hegye sercegett a
papíron, de időnként kezdett vastagon fogni. Ekkor tanár
úr elővett egy nyúllábat és annak a szőrös részébe beletörölte a penna hegyét. Újból gyönyörűen írt a szerszám.
Rendkívül izgalmas volt számomra ez a diktálás. Elsősorban azért, mert mindenkiét s így a saját jegyeimet is,
egy nappal hamarabb megtudtam, mint a többiek, természetesen teljes titoktartást kellett vállalnom.
Második élményem az volt, hogy pihenésképpen elbeszélgettünk a tanár úrral, úgy mint két egyenrangú fél.
Ez órákon sohasem adatott meg. Amikor befejeztük az
írást, tanár úr adott nekem egy alt furulyát ajándékba.
Nagyon rossz a zenei hallásom, ezt ő is tudta. Megköszöntem a szép zeneszerszámot és megkérdeztem tőle,
hogy tanár úr én nem vagyok zenész, a furulyazenekarba
sem tetszett bevenni, mit csináljak ezzel a furulyával. Azt
mondta, tanulj meg rajta játszani. A furulya még most is
megvan, de játszani még most sem tudok rajta. Ő volt a
furulyazenekar vezetője.
Révész tanár úr nagyon szerette a természetet, a növényeket s mint osztályfőnök többször elvitt bennünket a
Bükkbe kirándulni. A kirándulásoknak mindig volt valami célja azon kívül, hogy a kirándulás már önmaga is egy
komoly cél. Volt, amikor elvitt a Bükk árvalányhaj termő
részére, hozhatott haza mindenki egy kis csokrot. Szenvedélye volt a gyógyfüvek gyűjtése, amiből teákat főzött.
Jól emlékszem, valószínűleg a szaga miatt, a
macskagyökönke gyűjtésére. A nevében benne van a
szaga, valóban a macska vizeletre emlékeztetett. A sok
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macska füvet, amit gyűjtöttünk, le kellett rakni a szobája
elé, ő aztán feldolgozta valahol.
A németet dr. Habis György tanár úr tanította. Szerettem a tanítási módszerét. Beszélni tanított inkább. Az
igazgatói körözvényeket, amit egy fekete könyvben hozott az órákra a pedellus, Habis tanár úr németül olvasta
fel. Természetesen visszakérdezte, ill. elmondatta egy
nebulóval a körözvény tartalmát, s ha nem értettük még
egyszer felolvasta. Biztosan ismerik, akiket tanított, a
rímes mondását: „ Hallod-e te darázs,
Menj vissza a garázs”-odba.
A matematika tanára Károly Asztrik volt. Derekasan
tanított bennünket. Ezt számomra sikerrel tette. A dolgozatoktól mindig féltünk ezért, ha egyszer megírtuk, rettenetesen vártuk az eredményt. Ha nem hozta a következő
órára, alig vártuk az újabb matematika órát, hátha megszán bennünket és megtudjuk az eredményt. Az egyik
órán már nagyon esedékes lett volna, hogy a kijavított
dolgozatot behozza, de nem volt nála, amikor belépett az
osztályba. Beírta az osztálynaplóba a szokásosat, kiállt a
katedrára és iszonyatos meglepetésünkre elkezdte kihúzni
a dolgozatokat a reverendája bugyraiból. A tanár úrral
együtt mindenki mosolygott a cseles megoldáson.
Dr. Mészáros Ervin a természetrajz tudományát volt
hívatva belénk önteni. Az órák egyrésze a természetrajz
szertárban volt, a többi óra az osztályteremben. A negyedévi osztályzatom (akkor még negyedévben is kaptunk mindenből érdemjegyet, amit beírtak az ellenőrzőbe
és a szülőkkel alá kellett íratni) „rovó” volt. A lehető
legrosszabb érdemjegy, amit egy diák kaphatott. Nagyon
bántott, mert 1-est kaptam a többi tárgyakból (csak a
fiatalok kedvéért: az 1-es volt a legjobb jegy és 4-es a
legrosszabb). Megkérdeztem tanár urat, miért kaptam
rovót, azért fiam, mert egy alkalommal nem készültél és
4-esre feleltél. Igaza volt. A tanár úrnak volt nádpálcája
is, más tanár ilyet nem tartott. Sohasem használta a nádpálcát az eredeti rendeltetésének megfelelően, csupán a
fegyelmezésnek egy jól látható eszköze volt nála.
A magyart Baghy Osvát tanította. Majdnem minden
nap egy rövid fogalmazást kellett házi feladatként kidolgozni. A témát a tanár úr adta meg. Magyar órán egy-két
tanulóval felolvastatta a fogalmazványt. Olvasás alatt
behunyta szemét a katedránál ülve, feltehetően így hallgatta a diákot vagy így pihente ki a hallgatás fáradalmát.
Nem szerette, ha fecsegtek az órán. Az egyik jó tanuló,
szinte mindig beszélgetett a padtársával. Tanár úr figyelmeztette, fiam ne fecsegj, úgy jár a szád, mint a kacsa
hátulja. Ha még egy szavadat hallom, beragasztom a szád
sebtapasszal. Egy kis ideig csend volt, de az ifjú ismét
fecsegni kezdett. Tanár úr kihívta a katedrához, elővett a
zsebéből egy tekercs sebtapaszt és keresztben valóban
leragasztotta a diák száját, óra végén vehette csak le a
kollégánk a sebtapaszt.
Dr. Mikó Sándor fiatal, majdnem frissen végzett tanár, vette át a történelem tanítását Lékai Lajostól, igaz Ő
végzettsége szerint latin, görög szakos tanár volt, de érdekesen tanította a történelmet, jól „kijöttünk” vele. Az
államosítás után érettségiig tanított a Gárdonyi Géza,
majd a Dobó gimnáziumban.
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Rédei Rezső közismerten a testnevelés tanára volt.
Nagyon szerettük az óráját, elsősorban azért mert sohasem kellett otthon tanulni a tornaórára. Akkor volt probléma, ha véletlenül otthon maradt a tornazacskó. Ez olyan
igazolatlan órának számított.
A tanév lassan telt, de mégis eljött. Június 15-én volt
a Te Deum az egri főszékesegyházban, utána a gimnázium templomában a szokásos helyére ment az osztályunk,
ez a szószék alatt volt, a padsorok közötti széles helyen
álltunk. Dr. Hegyi Kapisztrán tartotta a szentbeszédet.
Emlékeimben szavaiból az maradt meg, hogy az iskolánkat államosítják, de bízhatunk benne, eljön az idő, amikor
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újból megindul az élet, a tanítás, a tanulás a régi falak
között.
Hazamentem szülőfalumba éppen cseresznyeérésre.
Július végén kaptam postán egy nyomtatványt Egerből, a
Szent Bernát gimnázium jól ismert bélyegzőjével, borítólapján a következő címmel: „A CISZTERCI REND EGRI SZENT BERNÁT GIMNÁZIUMÁNAK ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ÉVKÖNYVE AZ 1947–48.
ISKOLAI ÉVRŐL” Az évkönyvet ma is őrzöm, időnként
ez is segít felidézni régi iskolám emlékeit.
Szeptemberben újra kezdődött az iskola a Gárdonyi
Géza gimnáziumban. De ez már egy újabb történet.
(Smigura László)

______________________

Arany vagy ezüst?
Beszélgetve Oláh Gyuszival, sok-sok élményt, eseményt felidézve, elmeséltem egy munkámmal kapcsolatos történetet. Biztatására le is írtam.
1954-ben, mint órásmester, 26 évesen műhelyt nyitottam Budán, a Bartók Béla úton. Szerény kis műhely volt,
de lehetett dolgozni. Idő múltával egyre többet. Az évek
teltek, és a műhely mindig csinosabb lett. Az emberek
megismertek, megszerettek, és megfizettek. Észrevétlenül, szándék nélkül lassan úgy működött az órásműhely,
mint egy klub. Osztálytársaim, iskolatársaim, tanáraim
gyakran felkerestek. Hol munkát hoztak, hol vittek, vagy
csak barátságból, szeretetből, hogy az életben legyen
valami szép. Mert az élet szép, csak meg kell látni.
Remek emberek fordultak meg nálam. Írok, zenészek,
orvosok, mérnökök. Világról alkotott véleményük sokszor közel állt egymáshoz. Beszélgetés közben, egy-két
mondat után ez kiderült, és szinte baráti viszony alakult
ki köztünk.
Úgy húsz évvel ezelőtt egy idős úr, nevére már nem
emlékszem, többször is megfordult nálam. Egy alkalommal egy általa nagy becsben tartott órát hozott javítani.
Mivel az óra kissé megviselt volt, arra kért, hozzam eredeti állapotba, mindennapi használatra alkalmassá. Szeretné diplomázó unokáját ezzel az órával meglepni. Téglalap alakú, ezüst férfi karóráról van szó, aminek a hátoldalán, hétágú koronával, magyar felírással a következő

olvasható: „Nehogy Londont elfeledd. Rothermere. London 1929.”
Kérésemre elmesélte, hogy részt vett 1929-ben a II.
cserkész világtalálkozón, az angliai jamboree-n,
Birkenhead-ben a magyar csapat tagjaként. A világtalálkozó végén Lord Rothermere vendégül látta a magyar
csapatot Londonban. A Lord a magyarok barátjának vallotta magát. A sajtómágnás milliomos újságjában „Igazságot Magyarországnak” – címmel 1927-ben jelent meg
írása nagy tetszést aratott Magyarországon. Egerben utcát
is neveztek el róla. 1929 augusztus 20-án Szent István
napján Londonban egész napos ünnepség keretében megajándékozta a csapat minden tagját az említett órával. A
Lord eredeti elképzelése az volt, hogy a cserkésztisztek
aranyórát, míg a többiek ezüstórát kapnak. A magyar
vezetés úgy találta, ne tegyenek ilyen megkülönböztetést.
Vagy mindenki aranyórát, vagy mindenki ezüstöt kapjon.
Kívánságukat figyelembe vették. Mindenki ezüstöt kapott.
Nagy odaadással végeztem el a munkát, úgy éreztem,
mint régi kiscserkész, hogy részese vagyok ennek a történetnek
(Kovács György)
A 213. sz. Koháry István cserkészcsapat 24 cserkésze
vett részt az 1929 évi angliai jamboree-n – olvashatjuk
a Szent Bernát Gimnázium 1929–30 évi Értesítőjében

______________________

hírek...hírek...hírek...
•
INDUL A 8 OSZTÁLYOS OKTATÁS. Még nem ismertek a jövő tanév beiskolázási adatai, de már
hallottuk, hogy az újból indul gimnáziumunkban 5. (a régi I.) osztály. A 30–35 helyre legalább kétszer annyian jelentkeztek. A leendő ciszterci kisdiákokkal a tájékozódó beszélgetés már megtörtént. Az iskola hagyományos osztályaiban
is túl vannak a felvételiken. Minden területen túljelentkezés volt. Az eredményekről a Te Deum-i számunkban olvashatunk.
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•
AZ ÉSZAK-AMERIKAI CISZTERCI DIÁKOK Szövetségének éves beszámolóját –az Öregdiák Híradót –karácsonyi lapzárta után vehettük kézbe. Részletes beszámolót olvashatunk a szokásos nyári közgyűlésükről, ahol több egri ciszterci öregdiáktársunk is részt vett. Beszámolnak a ciszterci iskolákról, számunkra érdekes adat: a
dallasi gimnáziumban a múlt tanévben 340 diák tanult, itt a ciszterci és a világi tanárok aránya 1/3–2/3. – Szomorú
hírként olvashatjuk, hogy a múlt évben 4 ciszterci atya is meghalt a dallasi rendházban.
•
MOLNÁR JÓZSEF festőművész diáktársunk több kiállításáról is kaptunk hírt. Február hóban a gyöngyösi Kaszinó Galériában voltak láthatók festményei.
•
BORDÁS GYÖRGY operaénekes diáktársunkat hallhattuk a Bartók rádió január végi nyilvános hangversenyén, ahol Hubay Jenő dalaiból adott elő. Több diáktársa is ott ült a rádió márványtermében, élvezve szép bariton
hangját. – A Budapest televízió szilveszteri műsorában is láthattuk-hallhattuk, többek között Révész Amadé tanár úr
egy nótáját is énekelte.
•

KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT! − Diákszövetségünket támogatták adományukkal: N.N. Franciaország – 100 DEM, Mohi Sándor (1946) Németország 100 DEM
•

OLVASTUK… HALLOTTUK…
Új Hevesi Napló első negyedévben megjelent köteteiben Kapor Elemér és Farkas András elhunyt diáktársaiktól
olvashatunk verseket és prózai írásokat. Dr. Renn Oszkár diáktársunk a 2000/2. számban „Egy nem páneurópai
piknik” c. cikkében élvezetes stílusban beszél a mai világunkról. A 2000/1. számban olvashatjuk Mikolai Vincének, az egri Hittudományi Főiskola rektorának Híres egri teológusok c. írását. Ebben többek között az 1925-ben
érettségizett diáktársunk, dr. Kiss István életét és munkásságát mutatja be, szép emléket állítva a sokunk által
ismert, közmegbecsülésnek örvendő teológiai tanárnak, kinek a korabeli szociális problémák orvoslására és sok
másra terjedt ki munkássága. És akit a korabeli hatalom elüldözött Egerből.
Magyar Nemzet c. napilap 1999. december 29-számában (bizonyára más napilapban is) olvashattuk, hogy a környezetvédelmi miniszter a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzatából a levegőtisztaság-védelem érdekében a
Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és SZKI főépületének fűtéskorszerűsítésére 7,5 Millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyújtott.
A miniszterelnök február 4-én a budapesti Vigadóban mondott beszédében hallhattuk: „… tanáraink és diákjaink
szép eredményeket értek el tavaly a nemzetközi diákolimpiákon… Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a ciszterciek Nagy Lajos Gimnáziumában tanuló Hegedűs Ákosnak és tanárainak, akik elérték, hogy Ákos első lett
fizikából.” Erről már olvashattunk a pécsi Fehér/Fekete -ben, de most ország-világ előtt hangzott el. Mindnyájan
szeretettel gratulálunk Ákosnak és tanárainak.
A Kossuth Rádióban február 13-án a Vasárnapi Újság c. műsorban Teleki Pál halának körülményeit tárgyaló
részben hallhattuk diáktársunk Győri János (1941) jászkiséri ny. tanár szavait:„… a ciszterci diákok körében
nagy volt a miniszterelnök becsülete. Többször Egerben is járt. Bárhová hívták őt, mint a Magyar Cserkész Szövetség elnökét, mindenütt megjelent. Ennek következtében Teleki Pálnak szinte minden lépését jól ismerem. Mintának mutatta be dr. Palos Bernardin az igazgatóm, Teleki Pál személyét. Megdöbbenve vettük tudomásul 1941.
április 3-án reggel, mikor is közölte az igazgatónk velünk, hogy "Drága fiaim, szomorú gyásza van az országunknak, mert Teleki Pált megölték a németek, reggel 7 órakor mondta be az angol rádió. Menjetek haza, ma nincs
tanítás, gyászoljunk, tekintsétek a mai napot nemzeti gyásznak!"

•
SZERZETESEK A HOROGKERESZT ÉS A VÖRÖSCSILLAG ÁRNYÉKÁBAN címen nemrég jelent meg Hetényi Varga Károly Pécsváradon élő kutató történész .munkájának első kötete. A három
részesre tervezett mű az 1938–89 között üldözött, börtönviselt szerzetesek szenvedéstörténetét írja le. A most megjelent
kötetben 45 börtönviselt ciszterci szerzetesről olvashatunk, köztük az Egerben működött dr. Ágoston Julián, dr.
Debreczeni Sixtus, Hervay Levente, dr. Hölvényi Olaf és dr. Palos Bernardinról. Rajtuk kívül Bacskay Ottó Otmár
(1943), Kassa László Lehel (1940), Urbán Vilmos Gusztáv (1942) diáktársaink, a gimnáziumunkban régebben végzettek közül pedig Baranyi Gyula Jusztin (1903) Hagyó-Kovács András Gyula (1908) ciszterci szerzetesek neveit találhatjuk meg a könyvben.
FELHIVÁS
Iskolánk külső-belső arculata folyamatosan újjáalakul. Az iskola vezetése tervbe vette a mindnyájunk számára
kedves emlékeket ébresztő „primus” kialakítását is az eredeti, tehát 1901-ben Alpár Ignác tervei szerint épített
formában. A rekonstrukcióhoz szükség lenne fénykép a primus bejárati kapujáról. Akinek ilyen fénykép van a
birtokában kérjük lemásolásra adja át.
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H A L O T T A I N K
Dr. Hardy Gilbert Gábor OCist aranymisés áldozópap, a Zirci Hittudományi Főiskola főigazgatója életén4k 76.
évében, szerzetességének 58. évében hunyt el. Február 25-én temették a zirci temető ciszterciek sírkertjében.
A temetésen dr. Nagy Mójzes búcsúztatta. Néhány gondolat elhangzott beszédéből:
Gyakran használjuk a „kedves” szót, egyszerű melléknév, amelynek ízét éppen a mindennapos és a gyakori használat miatt nem értékeltük. Szeretném, ha ma ezt a szót a Gilbert atya tónusában tudnám kimondani, mert ahogyan ő használta, volt abban kedv, öröm, barátság, szeretet, önzetlenség, megértés, elismerés és fölismerés: így beszélt az ő nyelvéve, az ő lelke, így vonzott az ő szíve mindenkit Istenhez, a magasságok felé, a transzcendencia, a természetfeletti világba, ahol soha nem szabad megszűnnünk Istent dicsérni, a teremtés és a megváltás örömének szeretet himnuszát zengeni…
Ki is volt ez a kiváló, kimagasló, nagy tudású teológus, filozófus, egyetemi tanár, nyelvész, pedagógus, vezető szellem, akit mi Hardy Gilbert Gábornak ismertünk? Közel negyven esztendőt töltött külföldön, negyven gyümölcsöző
esztendőt. Ha az élet sikereit olyan teljesítményekkel mérjük mint az egyetemi tanárság, és a katedra, és a dékáni iroda,
a megírt könyvek és cikkek, a a nemzetközi konferenciákon tartott előadások sorozata, egyetemi elnökök és rektorok
tanácskörében való részvétele és tagsága, akkor Hardy Gilbert, a ciszterci szerzetes pap, dékán, professzor, iskolaépítő
mindezeket –summa cum laude” elismeréssel töltötte be és végezte el…
A múlt év derekán jelent meg a „Transzcendenciáról és a Szent(ség)ről” – pontos angol címe: Transcendence and
the Sacred – The World of the Sacred – szóló két kötetes munkája. Aki szereti a szellemnek szabadságát, a természetfölötti világ szépségét, az egészséges filozófia szárnyalását, a teológia magasztosságát, a pszichológia tapogatodzását,
Hardy Gilbert könyvét olvasván, hálásan veszi, hogy szellemünk útját megjelöli, hiszen ezt a nagy szellemi és intellektuális munkát maga a Bölcsesség Szellem vezeti: a „transzcendenciának” a legtökéletesebb tartalmat és legtökéletesebb
fokát a kinyilatkoztatás hozta meg…
„A világmindenség regényének első szereplője, Isten után – lassan kezdjük megérteni, bár rúgóinak szerkezetét s
annak titkát nem ismerjük – az az idő” – mondja egy francia regényíró (Jean d’Ormesson), akit Gilbert atyával gyakran
olvasgattunk. Ha igaz, akkor az emberiség négyszáz millió esztendeje lakja e földet Nemde igazságtalan tehát – és folytatom a regényíró gondolatát –, hogy amikor a kozmikus világ játszva pazarolja millió éveit, nekünk embereknek csak
néhány évtizedet juttat belőlük? S emellett még az is igaz, hogy az idő, amely nagy dolgok építésére késztet bennünket,
hosszú folyása alatt mindent lerombol, kivéve az örökkévalóságot. Hanem az a valami ami az időben néha megcsillan,
nem más mint a „végtelen remény”, Istennek látható arculata a történelemben. Mert hitünk szerint – s ez nem is olyan
megvetendő vigasztalás – akármilyen rövidnek is látszik az emberi élet, mindig elégségesnek bizonyul ahhoz, hogy az
örökkévalóságot azzal kiérdemeljük.
Kő Bertalan Ferenc OCist aranymisés áldozópap, Székesfehérvár-Andrássy-telepi plébános életének 77., szerzetességének 58. évében március 1-én elhunyt. Székesfehérváron temették március 9-én.
Dr. Kapor Elemér (1925) – diáktársunk, a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának doyenje 2000. január 8-án,
életének 93. évében halt meg Egerben. 1907. március 19-én született Rimaszombatban. A Kapor család kilencedik
gyermekeként látta meg a napvilágot. Édesapja köztisztviselő volt. Rimaszombatból családjuk rövid időre Makóra költözött, majd pedig véglegesen Egerben telepedtek le. Gyermekkorától szellemi ébredésétől életének színtere, létezésének meghatározó városa Eger. A líceumi elemi iskolába íratták be, majd 1917-től a Ciszterci Rend Egri Főgimnáziumába – később Szent Bernát – járt. 1925-ben érettségizett jeles eredménnyel. A 213. sz Koháry István cserkészcsapat alapító tagjai közé tartozott. Tanárai közül nagyra becsülte dr. Werner Adolfot, a későbbi zirci apátot, aki hét osztályon
keresztül volt a magyar tanára. Osztálytársa volt Barankovics Istvánnak, a későbbi kereszténydemokrata politikusnak.
Érettségi után az Egri Jogakadémiára iratkozott. 1933– 1944 között az Egri Újságnak, majd az Egernek volt szerkesztője. 1945 után alaptalan vádakkal börtönbe csukták. Kiszabadulása után felügyelet alatt állt, majd megtűrt emberként
kellett újra kezdeni életét. Újra felfedezője az egri származású költőtársa, ciszterci diáktársa, Kálnoky István volt 1982ben Adósság című versével. Ettől az időponttól számítható Kapor Elemér – költői nevén Apor Elemér – visszatérése az
irodalmi életbe. A négy évtizedes tiltás után az utolsó évtizedben négy könyve jelent meg. 1991-ben Eger városa díszpolgárrá választotta, 1992-ben a Parlamentben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki.
Temetésén 2000. január 17-én Cs. Varga István mondotta a búcsú beszédet. Ott voltak a 213. sz. Koháry István
cserkészcsapat tagjai is

Dr. Szarvas Ferenc aranyokleveles mg. mérnök, 1936-ban érettségizett diáktársunk 1999. december 18-án hunyt el
Budapesten. Szarvas Ferenc kezdettől fogva tevékenyen vett részt az újjáalakult diákszövetség életében.
Requiescant in pace!
________________________________________________________________________________________________
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