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

Közgyűlésünk
Április 24-én tartotta Diákszövetségünk a XI. közgyűlését. A lelkes kis csapat – 25–30-an lehettünk – iskolánk II.
emeleti fizikai előadójában gyülekezett. Részt vett dr. Kerekes Károly ny. zirci apátúr, és dr. Pisákné Balogh Éva iskolánk igazgatója is.
Közgyűlésünket a közösen imádkozott Pater
Noster után dr. Kovács Endre OCist püspök,
diákszövetségünk elnöke nyitotta meg. Megemlékezett az Egri Főegyházmegye alapításának
1000. éves és az egri érsekség alapításának 200.
éves évfordulójáról.
Kedves színfoltja volt közgyűlésünknek iskolánk
három diákjának szavalata: mindegyikük Ágoston
Julián egy-egy versét tolmácsolta szép versmondással, igazi átéléssel. Szívem: a legszebb májusi
fa c. verset Lázár Anett 13.K, Pirkad a hajnal-t
Glück Viktória 8.C, 1944 c. verset pedig Szilay
Éva 8.C osztályos tanuló mondta el. A diákokat dr
Pisákné Balogh Éva az iskola igazgatója mutatta
be, egyben a közgyűlés résztvevőit is köszönve. Az igazgató hívta az öregdiákokat, hogy a legközelebbi közgyűlésük alakalmával – melyet célszerű lenne tanítási időben tartani – tekintsék meg a működő iskolát is.
Ez alkalommal a Szent Bernát gimnázium 100 éve született két igazgatójára, dr. Palos Bernardinra és dr. Hegyi
Kapisztránról emlékeztek a közgyűlés résztvevői. Nagy figyelemmel fogadtuk dr. Kerekes Károly előadását Palos
igazgató úrról és Kovács Endre visszaemlékezését Hegyi Kapisztán igazgatónkról. Majd Kovács Endre püspökelnökünk számolt be az utolsó, 2002. novemberi közgyűlés óta végzett munkáról. Szólt arról a törekvésünkről, hogy
diákszövetségünk folytonosságának biztosítása érdekében a végzős ciszterci diákokat is sorainkba szeretnénk fogadni.
Az iskola vezetésével karöltve kívánunk e területen előrehaladni. Megemlékezett továbbá azokról a diáktársakról, akik
az utolsó közgyűlésünk óta hunytak el, és Rédei Rezső, gimnáziumnak 1941–48 közötti testnevelő tanáráról, aki ez év
tavaszán távozott el közülünk.
Diákszövetségünk és az iskola kapcsolatáról dr. Kerekes Lajos alelnökünk szólt. E kapcsolat erősítése érdekében szövetségünk jutalmazni kívánja azokat a példát mutató, keresztény szellemiségű ciszterci diákokat, akik kitűnnek tanulmányi
eredményükkel. Megköszönte az eddigi felhívásra
történt befizetéseket és kérte a további támogatást.
A beszámolók után Rácz István Pelbárt atya
előadását hallgattuk meg, mely az iskolánkban
folyó munkát elemezte, érdekes megvilágításban
mutatva be az iskola, a pedagógus, a tanuló, a
család és az állam oktatás-irányításának helyzetét
és szerepét.
Befejezésül a 70 éve érettségizett diáktársainkra emlékezett Homonnay István diákszövetségünk tagja, akinek elhunyt édesapja ennek az
osztálynak volt tanulója. Hűségük iskolájukhoz,
és egymás iránti szeretetük példamutató volt –
mondotta. Név szerint is köszöntötte az 1934-ben
végzett osztály élő tagjait: Balog Simon c. kanonok Nyíregyháza, Faluhelyi (Fischer) János ny.
gyógyszerész Wiesbaden Németország, Nagy
László ny. plébános Kőtelek, Szőllősi Kálmán ny.
főtisztviselő Törökbálint – öregdiákokat.
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CISZTERCI DIÁKOK VOLTAK…
Kulcsár Kálmán Széchenyi-díjas akadémikus
Sokan emlékezünk még ’89. májusára, a díszközgyűlés ünnepi szónokára, az akkori igazságügyi miniszterre, aki szeretettel emlékezett a negyven éven keresztül elnémított iskolájára.
„Kitűnő iskola: a tudáson kívül sokat kaptam tanáraimtól (elsősorban a racionális gondolkodást, a toleranciát és a szeretetet fejlesztették ki bennünk a fegyelem mellett).” – olvashatjuk a Két világ között c.
könyvében.
Ezekre gondolva kértem Kulcsár Kálmán Széchenyi
díjas akadémikust, az ELTE emeritus professzorát,
1946-ban érettségizett diáktársunkat, ismertesse
munkáját, életútját, hogy az öreg- és fiatal ciszterci
diákoknak bemutathassuk.
Köszönjük, hogy készségesen eleget tett kérésünknek,
Mindnyájunk nevében jó egészséget, alkotó munkában eltöltött további esztendőket kívánunk!

F

alusi tanítók voltak a szüleim (Erdőtelken, Heves
megye), amikor 10 éves koromban, 1938-ban
Egerbe kerültem a Ciszterci Rend Szent Bernát
Gimnáziumába. A hozzám hasonló vidéki fiuk legtöbbje
valamelyik internátusban lakott, én úgy látom: szerencsémre, nem a „Foglárban” laktam, hanem testvéreimmel
és nagyanyámmal együtt öccse, dr. Vécsy László házában. Nagybátyám az egri jogakadémia professzora volt,
római és egyházjogot tanított, széleskörű európai kultúrával és nyelvtudással rendelkezett, aki sokat utazott Európában. Így a gimnáziumi tanáraim mellett még két nevelőm volt. Nagyanyám az életre nevelt, sokat tanultunk
tőle testvéreimmel együtt (akik sorrendben ugyancsak a
ciszterci gimnáziumba kerültek) – sok könyvet olvasó és
élettel is nevelő, kitűnő elbeszélő és jószívű, kedves
hölgy volt. – Nagybátyámtól pedig a gimnáziumi tantárgyakon túlmenő műveltséget és világlátást tanulhattunk.
A gimnáziumi nevelésnek – különösen most, visszatekintve – sokat köszönhettem. Varga Bennó osztályfőnöktől a földrajz szeretetét és világismeretet kaptam, dr.
Ágoston Juliántól és Baghy Osváttól irodalmi és gondolkodási kultúrát. Igaz, követelményeik nem mindig voltak
azonosak. Ágoston tanár úr irodalmi szemmel nézte például a házi dolgozatokat, – és bevallom ez nagyon tetszett
nekem, 15–25 oldalas „tanulmányokat” is alkottam, mikor ő tanított. Baghy tanár úr viszont „a rövid mondatokat
írj, ne kíméld a pontot!” híve volt. Mindkettőnek igyekeztem megfelelni, nem emlékszem, hogy jelesnél rosszabb
dolgozatom lett volna. Csak egy alkalommal kerültem
„csapdába”. Baghy tanár úr hosszabb ideig beteg volt, és
Ágoston tanár urat kaptuk vissza. Emlékszem, legalább
25 oldalon elmélkedtem „Pázmány nyelvéről”, sokat

olvastam hozzá és nagyon büszke voltam rá. Ám már
Baghy tanár úr javította ki. Jelest kaptam ugyan, de megjegyezte, „a jövőben ne írjak regényeket…”
Dr. Habis Györgytől a német, Révész Amadétól – a
„monsieur”-től – a francia nyelvet és kultúrát tanultam
meg. Egyébként ő az, aki a világirodalmat is kitárta előttem. Révész tanár úr ugyanis a Tanári Könyvtár őreként
hamar befogadott – „segédként” és olvasóként is a „kincsesházába”. Igaz, már csak „felsős” korom utolsó éveiben tanulhattam történelmet dr. Hegyi Kapisztrántól, az
igazgató úrtól, aki a tananyagnál jóval alaposabban ismertetett meg nemcsak a történelemmel, de a világ akkori
helyzetével, erővonalaival is.
Ilyen szellemi környezetben aligha csodálható, hogy a
természettudományokra és matematikára már kevesebb
időm és érdeklődésem maradt. Így csak a szigorú követelményeknek tudtam eleget tenni, igaz – bevallom – nem
is nagyon érdeklődtem e tudományok iránt.
Hosszasan írhatnék 1944 végéről és 1945 elejéről, Eger
ostromáról és kalandjainkról Ödön öcsémmel. Ő hadapród iskolásként éppen otthon maradt és súlyosan megsebesült a harcokban. Szólhatnék arról, hogyan mozgattuk
Ágoston tanár úr vezérletével a nyomdagép kerekét (mert
villany természetesen még nem volt), amelyen Eger első
napilapja készült. Hogyan vettünk részt a város megtisztításában a romoktól, a fel nem robbant ágyúlövedékektől,
aknáktól a szovjet katonák vezérletével – akik üres benzines kannákba öntötték a finom egri bort –, míg megindult a tanítás. Hogyan tértek vissza a frontra vitt osztálytársaink, és hogyan gyászoltuk a vissza nem térteket,
vártuk vissza hadifogságból apáinkat, de ne erre emlékezzünk most.
Érettségi után – némi kitérővel – jogásznak mentem. (A
kitérő a közgazdasági egyetem és a diplomáciai tanfolyam
volt, Elég naivul azt hittem, hogy erre a pályára mehetek
majd, míg egy év múltán megszűntették az intézetet.) A
jogtudományt – bár akkoriban nem volt divatos – hamar
megkedveltem, két év után már tanszéki gyakornokként
dolgoztam, és úgy tűnt, hogy a végzés után az egyetemen
maradhatok tanársegédként.
Az egri jogi kart azonban megszűntették, és így a budapesti Pázmány Péter tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán fejeztem be egyetemi tanulmányaimat.
Ezután nyugtalan évek következtek. Voltam katona,
ügyész, mígnem aspiránsként dolgozhattam, majd az Igazságügyi Minisztériumban törvény-előkészítéssel foglalkozhattam, illetőleg 1956 elején a Legfelsőbb Bíróságra
kerültem, bíróként. Ezt a szép pályát azonban hamar elhagytam. Jött a forradalom, s engem a Legfelsőbb Bíróság
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forradalmi bizottmányának tagjává választottak. Amikor
azonban bevezették a statáriumot, azonnal lemondtam bírói
állásomról. Mivel addigra már kandidátusi fokozatot szereztem, az Állam- és Jogtudományi Karon találtam helyet,
amíg 56 végi „múltam” miatt el nem bocsátottak. Újabb
huzavona következett, míg aztán az MTA Állam és Jogtudományi Intézetben alkalmaztak azzal a feltétellel, hogy
csak jogtörténettel foglalkozom.
Ám múlt az idő, és ez a feltétel is feledésbe ment,
visszatérhettem a jogtudományon belüli szakmámhoz a
politikai és jogszociológiához.
Ettől kezdve már nyugodtabban foglalkozhattam a jogtudománnyal. Az idő is haladt, a viszonyok is enyhültek,
így az a tisztesség érhetett, hogy 1963-ban már Párizsban,
a Sorbonne Jogi és Közgazdasági Karán tölthettem egy
negyedévet, majd 1965 nyarától egy fél évet New Yorkban a Columbia Egyetemen, egy fél évet pedig a Kaliforniai Egyetemen, Berkeley-ben.
Az ott végzett munkám jelentősen hozzájárult, hogy
1968-ban megszerezhettem –A szociológiai gondolkodás
fejlődése című könyvemmel – a Jogtudományok Doktora
címet. Ezután már folyamatosan megjelentek könyveim,
tanulmányaim, magyarul és idegen nyelveken. Előadásokra és tudományos konferenciákra hívtak nyugati és
keleti egyetemekre, sőt 1973-ban a Magyar Tudományos
Akadémia levelező, majd 1982-ben rendes tagja és röviddel ezután főtitkárhelyettese lettem. Kutatásaimból és
hivatali munkámból adódóan sokat jártam külföldön.
Ausztrálián kívül gyakorlatilag minden világrész
jónéhány egyetemén kutattam, tanítottam vagy előadásokat tartottam. Legkedvesebb emlékeim mégis ifjúkori
földrajzi álmaim megvalósulásához kötnek: az indiai
többszöri és hosszabb, valamint tibeti egyszeri és rövidebb tartózkodásomhoz, az ott végzett oktató és kutató
munkámhoz.
Így éltem családommal – egy kislányom született, aki ma
három gyermeke mellett még ügyvédi munkát is végez (férje
is ügyvéd), feleségem pedig az Államigazgatási Főiskolán
tanított, míg a közel múltban nyugdíjba nem ment.
Életem nagy fordulója 1988 tavaszán jött el. Az akkori
miniszterelnöknek készített elgondolásom alapján –
melyben a magyarországi rendszerváltozás jogi (bizonyos
mértékben politikai) elgondolásomat juttattam el hozzá –,
felkért az Igazságügyi Minisztérium vezetésére. (Az
említett tervnek a legfontosabb elemein az MTA-n belül
néhányan már évek óta dolgoztunk, és az egyik feltételem
az volt, hogy közülük néhányat – miniszterhelyettesi és
más magasabb pozícióba – magammal vihessek.)
A minisztériumban végzett munkám során többször
kellett külföldi – elsősorban amerikai, németországi, de
az Európai Unióba később (bár természetesen előttünk)
belépett országok közül spanyolországi és portugáliai –
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tapasztalatokat is szereznem. Mi több, már részt vehettem
az akkor még Európai Közösség(ma már Unió) igazságügyi minisztereinek értekezletein, és beszélhettem törekvéseinkről, problémáinkról. A legfontosabb azonban a
hazai építőmunka volt. Olyan állapotba kellett hozni az
országot– decembertől már a Németh Miklós elnöklete
mellett működő kormány tagjaként –, hogy az 1990. évi
tavaszi választásokon már legális többpártrendszer működjön, és megteremtsük azokat a politikai és jogszabályi
feltételeket, melyekre a rendszerváltozás utáni kormány a
további munkáját és politikáját építhette. Az új miniszterelnökkel, Antall Józseffel már régebben jó kapcsolatom
volt, jónéhány probléma megoldásán együtt is dolgoztunk
– mint a kormány több más tagja is. (Erről a munkámról
és az átmenet első problémáiról beszámoltam a ~Két
világ között” című, az Akadémiai Kiadónál 1994-ben
megjelent könyvemben.)
Így azután – a választások után – Antall József nagyköveti megbízatás vállalására kért fel, és valóban 1990
őszén kanadai magyar nagykövetként Ottawába kerültem.
A nagyköveti munka – miközben tudományos tevékenységemet sem hagytam abba – igen sok tapasztalattal, sok
értékes ember megismerésével, s szerénytelenség nélkül
mondhatom, sikerekkel is járt. (Mást ne említsek,
jónéhány magyar országgyűlési képviselő, ügyvéd stb.
utazhatott tanfolyamokra és gyakorlatra Kanadába.) Jó
viszonyba kerültem Hnatysin főkormányzóval (Kanada a
British Commonwealth tagja, így az államfő II. Erzsébet
angol királynő, akivel ugyancsak volt alkalmam találkozni feleségemmel együtt.) Brian Mulroney akkori miniszterelnökkel és feleségével, a Legfelsőbb Bíróság elnökével és a Parlament alsóházának elnökével gyakorlatilag
barátokká váltunk (Az utóbbi kettő ellátogatott – akárcsak
a főkormányzó is – Magyarországra.)
Sok jó barátra tettem szert Kanadában a nagykövet kollégák és az egyetemi kollégák között is, hiszen Ottawa
egyik egyetemén rendszeresen, másutt alkalmanként
előadásokat is tartottam.
Visszatérésem után folytattam a munkát az egyetemen,
és az Akadémián. 70 éves koromig az MTA Politikai
Tudományok Intézetének igazgatója voltam, majd nyugdíjazásom után ugyanebben az Intézetben – ahol egyébként ma is dolgozom – kutatóprofesszor lettem. Főleg az
EU-hoz való csatlakozás kérdései és a modernizáció
problémái foglalkoztatnak.
Más jellegű munkáim is elkészültek már. Külföldi útjaimat dolgoztam fel. Egy könyvem erről már megjelent a
„Nyugatról Keletre”, amelyben amerikai, ázsiai tapasztalataimról írok. Egy másik, most nyomdában levő könyvemben kanadai élményeimről számolok be. Most dolgozom Magyarország jogi és politikai problémái az 1990 és
2002 közötti időszakban.

–––––––––––––––
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GIMNÁZIUMUNK LEGÚJABBKORI TÖRTÉNETÉBŐL
városi elnöke lettem, és az őszi önkormányzati választások idején más-más kerületben képviselő-jelöltek voltunk. Mindkettőnket egyéni önkormányzati képviselővé
választottak. Mint volt ciszterci diák és nejem – házasságunkat is az iskola templomában kötöttük – úgy gondoltuk, hogy a megyei jogú város képviselőjeként feladatunk küzdeni, hogy a Rend visszakapja régi és méltán híres iskoláját. Emellett más feladataink is voltak.
Amikor iskoláimat kezdtem, már folyt a világháború:
Mindkettőnknek képviselni kellett választókerületünk
bombázások, menekülés, front, utána évekig zűrzavar.
sajátos érdekeit; én az Egészségügyi Bizottság elnöke
Emiatt az általános iskola 8 osztályát 3 helység 7 iskolálettem, feleségem részt vett más bizottság munkájában is,
jában végeztem. Az 1947/48-as tanévben a Ciszterci
s emellett faladatot jelentett a KDNP frakció politikai
Rend egri Szent Bernát Gimnáziumba jártam, ahová
megnyilvánulásainak irányítása is.
Egerben az első önkormányzati választást az SZDSZ
sikeres versenyvizsga után vettek fel. Összesen egy évig
nyerte meg, a képvisevoltam az iskola tanulólőtestületben
az
ja, de ez az időszak
SZDSZ tagjai, illetve
mélyebb benyomást tett
az általuk támogatott
rám, mint a többi
pártonkívüliek voltak
együttvéve. Nagy műtöbbségben (a szabadveltségű,
kedvesen
demokraták ekkor még
szigorú, felejthetetlen
antikommunisták voltanáraim voltak. Osztak). Ők jelölték a
tályfőnököm
Hervay
polgármestert is dr.
Levente volt. Úgy 50 év
Ringelhann
György
múlva valaki megkérgyermekorvos szemédezte, hogy miért emlyében, akit a közgyűlékszünk az iskolára és
lés meg is választott.
tanárainkra oly szíve(Első ízben a képvisesen, mi volt a titkuk?
lők választották maguk
Azt válaszoltam: szeretközül a polgármestert.)
tek minket. 1948-ban
Ringelhann dr. is volt
tanév végén, a hálaadó
ciszterci diák; ugyanis
szentmisén
Hegyi
az egri rendház elemi
Kapisztrán perjel úr
iskolát is működtetett
(rendházfőnök és gim(civil tanítókkal) –
náziumi igazgató) a
előbb a Líceumban,
szószékről bejelentette
majd
az „érsekudaz iskola államosítását,
Megjelent a HEVES MEGYEI NAP
varban” elhelyezve –,
így szólt: „Kedves szü1997. május 27-i számában
és ott volt kisiskolás.
lők! – most visszaadom
1991-tól az egyházak
nektek gyermekeiteket.
és a szerzetesrendek
Folytassátok nevelésüsorra jelentették be
ket keresztény katolikus
igényüket volt ingatszellemben, hogy belanjaik
visszacsületes hazafiak legyenyerésére.
Kérdéses
nek!” Később – mint
volt azonban a bennük
tudjuk – feloszlatták a
működő intézmények
szerzetesrendeket,
és
Megjelent a HEVES MEGYEI NAP
sorsa.
Folytassák-e
elvették a rendházat is.
1997. május 27-i számában
államosítás előtti funkEzután a „negyvenéves”
ciójukat, vagy az esetkommunista-diktatúra
leg azóta megváltozott tevékenységüket? Ebben az időkövetkezett.
1989-ben újra engedélyezték a szerzetesrendek műköben tárgyaltam az önkormányzat SZDSZ frakciójával
dését, ’90-ben megtörtént a parlamentáris rendszerválarról, mi a véleményük a ciszterci Szent Bernát Gimnátozás. Ekkor már 30 éve orvos voltam Egerben, és felzium újraindításáról? Kijelentették: ez az iskola oly
adva pártonkívüli státusunkat, orvosfeleségemmel, dr.
mértékben hozzájárult Eger város hírnevének és kulturáGeneral Verával együtt beléptünk a KDNP-be (Kereszlis értékeinek gyarapításához, hogy visszaállítása elenténydemokrata Néppárt). Néhány hónap múlva a párt
gedhetetlen.
„Az egri főgimnázium történetéről” jó pár alkalommal írtak iskolánk Évkönyveiben, a cisztercikorszakról „legutóbb” 1942-ben Ágoston Julián tanár
úrtól olvashattunk. Reméljük az azóta eltelt 60 esztendő is sorra kerül majd. Dr. Molnár Miklós diáktársunk írása iskolánk utóbbi időszakának legkiemelkedőbb eseményét rögzíti a résztvevő hitelességével.
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Történt azonban egy helyi-politikai fordulat. Az SZDSZ
által támogatott – nem párttag –, továbbá két MDF-es
(Magyar Demokrata Fórum) és egy KDMP-s – szintén
nem párttag – képviselőkből megalakult az Egri Lokálpatrióta Egyesület (ELE) nevű frakció, amely a testület legnagyobb csoportját képezte: 11 képviselő az akkor 32 tagú
testületben. Közéjük tartozott a polgármester is. A lokálpatrióta frakció – bár voltak köztük liberális felfogásúak is
– érthetően szembekerült az őket korábban támogató, immár 7 főre apadt SZDSZ frakcióval. Időközben a közgyűlés adaptálta alpolgármesterként (akkor még lehetett) Habis
Lászlót, az egykori Megyei Tanács Kereskedelmi Osztályának vezetőjét, dr. Habis György, a ciszterci gimnázium
civil tanárának fiát. Ő is lokálpatrióta színekben politizált,
a csoport 12. tagjaként. A helyzetet bonyolította, hogy a 4
tagú Fidesz frakció – lévén akkor liberálisok – rendszerint
az SZDSZ-szel szavazott. A versengés és az erőviszonyok
megnehezítették az egyetértést bármely helyi probléma
megoldásában.
Visszatérve a ciszterci gimnázium kérdésére, meg kell
állapítani, hogy az államosítás után helyette létrejött Gárdonyi Géza Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskola
magas színvonalú, – tanulmányi versenyek és egyetemi
felvételek tekintetében – országos hírű oktatási intézmény
lett. Erre hivatkozva – főleg a második önkormányzati
ciklusban – a szocialista és liberális képviselők vonakodtak (többen nyíltan ellenezték) az iskolát újra egyházi
működtetésbe adni. Féltették az elért szakmai színvonalat. Azt mondták, hogy a kérdést lakossági fórumon kellene megvitatni (!?), meg hogy a Rend nincs felkészülve
az iskola működtetésére. Kérdésesnek tartották az egyház
iskolában foglalkoztatni nem kívánt – vagy ott dolgozni
nem hajlandó – személyzet elhelyezésének, illetve végkielégítésének költségvetési fedezetét. Azt is fölvetették,
hogy az iskola felszerelését (eszközállományát) nem
szabad átadnia az épület és a működtetés átengedésekor,
mert így jelentős kár éri az önkormányzatot. (Mintha
államosításkor nem eszközeivel együtt vették volna el!)
A Ciszterci Rend – a Ciszterci Diákszövetség ösztönzésére is – többször fölajánlotta a gimnázium átvételét. Az
ingatlan tulajdon jogát a Rend 1993-ban visszakapta
ugyan (1991. XXXI. sz. Tv.), de vitás maradt a Csiky
Sándor utcai új épületrész kérdése, mivel az államosítás
után épült, és az önkormányzat külön kárpótlásra tartott
igényt érte.
1992 októberében dr. Kerekes Károly zirci apát
megállapodást kötött – a közgyűlés határozata alapján – a
város vezetőivel. E szerint: a Gárdonyi Géza Gimnázium
épületét a következő évtől átadják a Ciszterci Rend Zirci
Kongregációjának tulajdonába, ám 1997. július 1-ig az
intézményt közösen működtetik, és az átadó (az önkormányzat) ehhez ingyenes használati jogot kap. Továbbá
az1993/94-es iskolaévben az átadó kezdő évfolyamot már
nem indít. Ettől az időponttól az átvevő jogosult a beiskolázásra, és kötelezettséget vállal a képzési profil folytatására, a tanári kar, valamint az egyéb alkalmazottak
átvételére. 1993 februárjában ez a megállapodás kiegészült azzal, hogy csak akkor válik érvényessé, ha már az
önkormányzat a Csiky Sándor utcai épületrész átadásért
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mintegy 70 millió Ft összegű kártalanítást kap az államtól. A város ezt megkapta.
Az átadást ellenző képviselők azzal érveltek, hogy akik
önkormányzati iskolában kezdték tanulmányaikat fejezhessék be ott. Továbbá a fenntartásról (karbantartás,
állagmegóvás) az önkormányzatnak kell gondoskodnia.
Általános vélekedés szerint ez a gondoskodás nem történt
meg, az intézmény műszaki állapota 1997-ig folyamatosan romlott, azon karbantartást nem végeztek. (A
város alpolgármestere az 1997. évi átadáskor ezt cáfolta).
Így a demokrácia első választási ciklusában az egri
Szent Bernát Gimnázium visszaadása nem történt meg.
A következő ciklusban minket újra képviselővé választottak, de már csak ketten voltunk KDNP tagok a közgyűlésben. A 29 tagú testületben az SZDSZ frakció létszáma 4
főre zsugorodott, az MSZP a korábbi 1 taggal szemben 7
képviselőt küldött a közgyűlésbe, melynek 10 lokálpatrióta
tagja volt. Én újra az Egészségügyi Bizottság elnöke lettem, feleségem – a Gárdonyi Géza Gimnázium iskolaorvosaként – bekerült az Oktatási Bizottságba is. Polgármesternek– ezúttal már lakossági szavazással – ismét a lokálpatrióta dr. Ringelhann Györgyöt választották. Habis László
újból alpolgármester lett.
Ebben a ciklusban a baloldali (MSZP–SZDSZ) kormányzás alatt folytatódott a volt egyházi intézmények
körüli huzavona. (Angolkisasszonyok gimnáziuma és
kollégiuma, a Szt Orsolya rend iskolája, a Szervita rendház épülete, stb.). Ekkortájt jelent meg egy rendelet, mely
szerint az önkormányzat más tulajdonú iskolával ún.
„közoktatási megállapodást” köthet, amelynek értelmében az önkormányzat az iskola zavartalan működését –
szükség esetén – anyagi támogatással biztosítja. A Ciszterci Rend is bejelentette igényét közoktatási megállapodásra. Ettől azonban a közgyűlés többsége elzárkózott,
ami a szociál-liberálisok esetében magától értetődő volt,
de a lokálpatrióták is ellenezték. Ők irányították ugyanis
a város gazdálkodását, és attól féltek, ha egy iskolával
kötnek ilyen szerződést, a többi nem önkormányzati iskola is kérni fogja, és ezt a város költségvetéséből nem
lehetne finanszírozni. Erről a kérdésről a gimnáziumban
egy eredménytelen megbeszélés volt dr. Zakar
Polikárppal, az új zirci apáttal, aki ezután csalódottan
távozott Egerből. Úgy látszott, hogy a gimnázium visszaadásának ügye zátonyra futott.
Ekkor akcióba léptek a Ciszterci Diákszövetség egri
tagjai. Kisebb küldöttségük minden képviselőt fölkeresett
– minket nem kellett –, és erőteljesen „lobbiztak” azért,
hogy valamilyen elfogadható megoldás szülessen.
A reménytelen helyzetben az ügyet a „vatikáni
megállapodás” mozdította el a holtpontról. A magyar
miniszterelnök
vatikáni
látogatása
alkalmával
megállapodott a Szentszékkel, hogy közfeladatokat ellátó
egyházi intézmények az állami ( önkormányzati)
intézményekkel azonos normatív támogatást fognak
kapni. Ezzel a „közoktatási szerződés” elvesztette
jelentőségét. Ettől kezdve a diákszövetség tagjai azért
lobbiztak, hogy az iskola átadásakor a város járuljon
hozzá az épület műszaki állapotának javításához.
Feleségem az Oktatási Bizottságban igyekezett
támogatást szerezni. Magam is tárgyaltam az
alpolgármesterrel és a Költségvetési Bizottság elnökével.
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A végső döntés az 1997. május 27-i közgyűlésen született. A polgármester előterjesztésére határozatot hoztunk
az eddig önkormányzati fenntartású iskola egyházi fenntartásúvá és működtetésűvé alakításáról. A határozat
értelmében Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a
Gárdonyi Géza Gimnázium és Szakközépiskola (Eger,
Csiky Sándor u. 1. – 4600 hrsz. ingatlanok) tulajdonjogát
a Ciszterci Rend Zirci Kongregációja részére a hozzátartozó ingó vagyonnal tehermentesen 1997. augusztus 31.
napján átadja. Az Önkormányzat a közalkalmazottak
végkielégítésének terheit vállalja, és épület fűtéskorszerűsítéséhez 1998. és 1999. években 10–10 millió Ft
támogatást ad.

2004. Húsvét

A történethez tartozik még, hogy ezen a napon az
MSZP Városi Szervezete a helyi újságban nyilatkozatot
jelentetett meg, melyben kifejezték ellenérzésüket az
iskola visszaadásával, főleg a fenti támogatással szemben, mondván: az önkormányzat megkárosítja a város
polgárait. Ennek ellenére a testület 20 igen szavazattal 4
ellenszavazat mellett hozta meg határozatát.
A politikai helyzet – a KDNP szétesése miatt – úgy
hozta, hogy sem feleségem, sem én nem lettünk többé
képviselők. Mintha az iskola visszaszerzése lett volna a
feladatunk, és teljesülése után küldetésünk véget ért.
(Dr. Molnár Miklós)

––––––––––––––––

Az oktató-nevelő munka helyzete iskolánkban
Rácz Pelbárt atya, egri rendházfőnök előadása a közgyűlésen
Mindenek előtt türelmet kell kérnem a hosszabb
bevezetésért, mert az egri intézményeink eddigi
tevékenységét a lehetőségeire hatással kelevő, általános
helyzetbe kell illesztenem, hogy az egyáltalán
minősíthető legyen.
Illendőnek
tartom
előrebocsátani,
hogy
állásfoglalásom kialakításakor emlékezetembe idéztem
az immár három éve elhunyt Albrecht Vilmos Veremund
*
pszichológus és gyógypedagógus rendtársammal – pesti
életemben, több mint harminc éven át az ő szakmai
és
tapasztalatairól
folytatott
munkájáról
beszélgetéseinket.
Minden tanintézet működésére hatással van mintegy 5
tényező: az iskola, a pedagógus, a tanuló, a család és az
állam oktatás –irányítása.
Általános kép
1. Az iskolát, mint létesítményt rögtön helyi intézményünkre vonatkozóan mutatom be. (A többiről előbb
általános képet vázolok fel.)
Egri
gimnáziumunk
ingatlanának
tulajdonjogát
40998/1992.12.09. sz. bejegyző határozattal kapta vissza telekkönyvileg a Ciszterci Rend Zirci Apátsága. – Az oktató-nevelő
munkát az iskolánk eladdigi tanárai, az 1997/98. tanévtől immár rendünk irányítása mellett végzik tovább az új, jelenlegi
igazgatója vezetésével.

Az átvett létesítmény műszaki állapota – a Csiky Sándor utca mentén később épített szárny kivételével – a
*

Veremund atya a gyógypedagógiát Egerben a Tanárképző
Főiskolán végezte 1952–55 között. Ezt követően 1959-ig itt
tanított a Siketnémák Általános iskolájában, és nevelőotthoni
nevelő is volt. További tanulmányait és munkáit Budapesten
folytatta.

visszavételig eltelt 50 év alatt nagyon leromlott. A rendi
irányítás alatti 7 esztendőben intézményünk új vezetősége hozzáértő és gondos gazdálkodásának köszönhetően
jelentős hányadában már megújult. Hogy mikor fejeződik be, és főleg mikor keríthető sorra a régi kis – nem
fejleszthető – tornaterem mellé új építése, az meghatározhatatlan, miközben öt naposra csökkent a munkahét,
és megkétszerezett a diákszám, a műemléki állapot pedig
a pénz megszerzésénél is nehezebb helyzet elé állítja a z
építtetőt ez idő szerint Egerben.
Itt kell megemlítenünk: ingatlanunk határa nyugaton és
délen a török időkből megmaradt városfalak. Természetesen ezeket nem a törökök kivonulása után idejövő
szerzetesek, majd az őket követő ciszterciek építették,
ám rendben megőrizték működésük 260 éve idején. Az
államosítás 50 évében viszont nem törődtek vele, sőt
ezen időszakban a Városfal utcai oldalon hordtak el a
falakból, s a Bródy Sándor utcai kőfal alatti riolit-tufa
annyira kifagyott, hogy véleményünk szerint biztonsági
és megóvó munkálatokat kellene rajta sürgősen elvégeztetni.
A nemzeti értékre való tekintettel is a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak főapátúr az említett városfalat
felajánlotta és a rövid úton kapott tanácsára az átadásátvételhez ingatlanunk területéből az előírt ingatlanmegosztást előkészítette. A KÖH Miskolci regionális Irodája
hiánypótlás címen a Földhivatal által elkészített tervezeten javítást kért folyó év február 16-án, s a mai napig
nem jutottak közös nevezőre álláspontjaik. A hatóságok
malmai is lassan (és bizonytalanul) őrölnek.
2. A pedagógus – A nevelés-oktatás kulcs-szereplője.
A jól képzett, lelkiismeretes és nevelői pályára alkalmas
pedagógus, aki még düledező iskolaépületben, tanköny-
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vek, szemléltető eszközök szűkében is csodálatos eredményekre képes.
Valamikor osztatlan 6. osztályos tanyai iskolában a tanulók megtanultak írni és olvasni, helyesen elvégezni a 4
alapműveletet – és rendesen, tisztességesen viselkedni.
Ezt nem mondhatjuk el a mai (fő)városi nyolc osztályt
végzett fiatalok nagy részéről. Egy régebbi időben hivatástudat nélküli fiatalok is végeztek el tanító-, tanárképző
főiskolát, mert nem jutottak be az egyetemre, – „majd
továbbállok” gondolattal. A kedvetlenül vállat munkának
a fiatalok látták a kárát. Ha közülük néhánynak valamilyen oknál fogva sikerült tanári létszámba és beosztásba
kerülnie és immár lelkesedéssel lendült bele munkájába,
bizony nem egy megkapta a pár évvel idősebb eleve
tanárként indult társától a lelohasztó megjegyzést:
„Ugyan mit törődsz annyit a mások kölykével?”
3. A tanuló
Az általános kritika alá vont pedagógusok nehéz helyzetét meg kell értenünk. Nem csak azért, mert korunk
gyermekei, sújtva korunk ezer nevelési-oktatási korlátjával, amit – tetszik, nem tetszik – cipelniük kell. Hanem…
Egy iskolán belül is akadnak nyugodt magatartású osztályok és fékezhetetlenek. Egy rendes osztály még 2
agresszív magatartású tanulót jó irányba képes fordítani,
de 3–4 neurotikus meg tudja vadítani az egész osztályt.
Pl. egy „jó (diplomata) családból való” tanuló osztálytársai felét rászoktatta a kábítószer fogyasztására (15 évvel
ezelőtt!), akik pedig „látszólag” rendezett családi háttérrel rendelkeztek. Elég, ha egyetlen deviáns magatartású
fiatalnak valamilyen okból tekintélye van a többi előtt,
nagyobb hatással van rájuk, mint a szülők- és tanároknak
együttvéve… A nagyobbak sokszor terrorizálják a kisebbeket, fenyegetéssel, meg a lelkiismeretesen tanulásuk miatt és ellen is., és tereli-készteti őket a bűnözés
útjára. Többet erről nem kell szólnom, mert a tanárokon
kívül az értelmesen látó szülő is sok minden észrevehet
ezekből.
4. A család
Az iskola és a pedagógus szerepe eltörpül a család szerepe mellett. A hat–tíz éves koráig harmonikus családi
környezetben nevelkedett gyermek a későbbiekben őt érő
csapásokat, kudarcokat, tragédiákat képes átvészelni
idegrendszere károsodása nélkül. – A hat–tíz éves koráig
rossz családi környezetben felnőtt gyermek később hiába
kerül optimális környezetbe, neurózisát egész életén át
cipelni fogja, nehézségek hatására össze fog roppanni,
problematikus lesz társadalmi beilleszkedése is. Legelőbb
sajátélete megy tönkre, következőleg társadalmunknak is
nem építő tagja, hanem egykettőre terhe lesz.
Ismert, hogy az általános iskolásoknak több mint fele
(már 15–20 évvel ezelőtt is) csonka családból, elvált
szülők gyermeke volt. Nagyon sok esetben a családok
csak formálisan mondhatók teljesnek. Az apa szerepe
minden esetben periférikus, idegen személy, mind a fiú,
mind a leány számára.
Az anyához való viszony más. – A gimnazista fiúk a
maguk módján szeretik édesanyjukat, bizonyos mértékig
őszinték hozzá, megbeszélik vele gondjaikat. A gimna-
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zista lányok többsége valósággal gyűlöli anyját. Elképzelhetetlen számukra, hogy kitárulkozzanak előtte, és
meghallgassák véleményét. Csak a – rendszerint – idősebb barátnőhöz bizalmasak, azoknak van tekintélye. –
Fiuknál is az 1–2 évvel idősebb barátnak van nagyobb
hatása, mint a szülőké. Az előbb említettek után érthető,
milyen kevés gyermek nőtt fel családi környezetben!
5. Oktatás-nevelés állami irányítása
A családok siralmas állapotáért, a pedagógusok oktatónevelő tevékenységének értelmetlen gúzsbakötéséért az
elmúlt több mint 50 év története a felelős. Ebből a legutóbbi 10–15 év fokozott mértékben. Tények: a törvények, a médiumoknak (ki)adott, szinte ösztönzött engedélyek a tudatos züllesztést igazolják, az egyének és (nálunk
magyar) társadalmunk bomlasztását, tönkretételét, mintha
idegenek kezére átjátszását segítenék elő ezen a szellemi
téren is. Az építés szellemi, kulturális téren lehetetlenné
válik a pedagógusok és a jóakaratú gondos szülők számára egyaránt, mert tilos és lehetetlen számukra a hatékony
és egészséges nevelés.
A vázolt körülmények természetesen – sajnos – egész
hazánkban és messze határainkon, a „nagy” Nyugaton
sem különb, ezért az állami és egyházi iskolák helyzete
sem rózsásabb.
****
Helyzet iskolánkban
E hosszú, de szükségesnek ítélt bevezetés után lehet
bemutatni az egri ciszterci intézmények helyzetét, megérteni, mérlegelni eddigi tevékenységét.
Az

1.. pontban megrajzoltak teljes körűek.

2. (pedagógusaink) A mi iskolánk nevelőinek nagyobb része nem tartozik az általános jellemzésben
mondottakhoz. Az ifjabbak tapasztalatlansága még kinőhető. Többségük világnézetileg is egyre tisztábbá alakul(t).A megcsontosodottakhoz, nevelés tekintetében
nem alakíthatókhoz, mint mindenhez idő kell, ami mindenkit rostára tesz. (Átvételkor-felvételkor nem szűrhetők ki, szóban az általuk nem ismert „keresztény értékrendet” persze vállalják az állásért, ám hiányaikat nem is
pótolják). Idősebb és ifjabb egyaránt szenved a több
ostoba, eredményes munkáját tanítás és nevelés tekintetében egyaránt korlátozó-gátló intézkedés miatt. A hitükből fakadó lelkiismeretes munkájuk eredményei látszanak tanítványaikon. Holott ezek az eredmények sokkal eredményesebbek lennének a többi pont alattiak
egészségessé válása érdekében. Több pedagógusunk
tisztult világnézetét tanúsítja az ifjúsággal való áldozatosabb törődés, kötelezőn túli (cserkész, szociális, stb.)
területen végzett tevékenységében. Egyáltalán kötelességeinek lelkiismeretes ellátásában. Hittanárainknak külön
szinte megoldhatatlan terhet jelent, amikor minden hitismeret nélküli növendékek is „kezük alá kerülnek”,
hogy felzárkóztassák őket az (5. ill. 9.) osztály tananyagának elsajátíttatása mellett.
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3. (tanulók) – A Gárdonyi Géza Gimnázium és Szakközépiskola az állami vezetés idején is Eger jó nevű
iskolája volt. Amikor visszakerült rendi irányítás alá,
akkor többen íratták be ifjaikat, annak ellenére, hogy
egyáltalán nem voltak keresztények gyermekeikkel
együtt. Felvételkor nehéz ezeket leszűrni, mert céljuk
érdekében formálják a valóságtól függetlenül
válaszaikat, ahogyan azt megszokták az előző
évtizedekben, de akár ma is szívhatják magukba azt a
szellemet. – E tekintetben is szükség van legalább
generációnyi időre, amíg emberivé alakulhat e téren is a
„közszellem”, – ha ennek akadályozása megszűnik.
Mindenesetre, megállapítható 7 esztendő múltán, hogy
a régi szellemmel telített ifjakat több egészségesebb,
keresztény szülőktől származó fiatal váltja fel. Így iskolánkban a tanítás-nevelés hatékonyabb, színvonalasabb
lesz elsősorban maguknak az ifjaknak a gazdagodására,
valamint egész hazánk javára. – A tanítás-nevelés munkáját a tanulóknak említett változása a tanárok kedvét is
javítja egyéb „munkakörülményei” változatlanul maradása esetén is.
Szinte szembeötlő, hogy legkisebbjeink (zömében az
Eger környékéről bejárók), mennyivel tisztább lelkületűek, egészségesebb magatartásúak a régebbieknél.
Ezt szüleiken és helyi hitoktatásukat végzőkön kívül
iskolánk vezetőségének buzgó erőfeszítése, nem egy
nevelőnknek külön áldozatos törődése is eredményezi.
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4.

(család) Tanítványaink szülőinek közösségeivel
évenként egy-két értekezlet alkalmával tudunk találkozni,
a tanári fogadókon kívül. Ezek általános tájékoztatók
ugyan, de hozzászólásaik és a hallottak kiváltotta
megnyilatkozásaik is elárulják egyetértésüket.
Az iskolavezetés tudatosan törekszik a diákok rossz
szokásait faragni, alakítani, kulturált magatartásúvá tenni. A ruházkodás, a szórakozás stb. stb. terén, és fel sem
sorolható mi mindenen keresztül. Ezek sem mennek
máról holnapra, még ha a terveink felépítettek is, csak
folyamatosan valósíthatók meg. Reményt ad az évrőlévre tapasztalható apró haladások elfogadása diákjaink
részéről.

5. (oktatás-nevelésállami irányítása) – Ezen a területen a visszafejlesztés folyamatos az évek során, amint
erről már szóltunk. Főleg ezen, de más pontok hiányán is
sajnálkozva ifjú embertársaink és hazánk kára miatt,
azzal törekszünk a vétkes, szinte bűnös károkozásokat
mérsékelni, hogy tanítványainkon kívül tanárainkat és
szüleiket is minél hatékonyabban tudjuk megszólítani.
Ezt viszont minden érintett időhiánya miatt egyelőre
csak iskolánk írásos lehetőségeinek vékonyka erecskéin
keresztül törekszünk hozzájuk vezetni. Bízhatunk benne,
hogy korunk technikai fejlődése pár év alatt a pontokba
sorolt témákat ill. érintett kedves gyermek és felnőtt
társainkat a krisztusi élet észrevehető gazdagodásával
szépíti, boldogítja.

–––––––––––––––––––

Köszöntjük gyémántmisés Károly apáturat
Dr. Kerkes Károly ny. zirci apátúr május 16-án ünnepli pappá szentelésének 60. éves fordulóját. Istennek
hála, hogy ezt a szép jubileumot jó egészségben, munkáját fáradhatatlanul végezve érhette meg.
Mi, egri öregdiákok különösen közel érezzük magunkhoz, hisz iskolánkból, a Szent Bernát gimnáziumból
indulva nyerte el szerzetesi hívatását.
Élete példázza a mai magyar ciszterci szerzetesi életforma alapvető vonásait: a „összeszóratás” sok gondjával épülő szerzetesi közösségben az elmélkedő-zsolozsmázó imádságos lelkület, a papi-lelkiatyai szolgálat
mindenek előtt a tanító-nevelő munka mindennapos megvalósítását.
Köszönjük azt a fáradságos, testet-lelket nem kímélő munkát, mely a ciszterci iskolák újraindítása érdekében végzett, a Diákszövetségünk életét figyelemmel kísérő, mindenben támogató szeretetét a nagyvenyimi indulástól napjainkig.
Sokan gondoljuk, talán jó lenne, ha csendesebb vizekre irányítaná hajóját, de az ő életét is a „kötelességet
keresek” szelleme irányította. Isten áldja meg és segítse további életében!
Jó atyánkért esdeklünk,
Tartsd meg Isten őt nekünk,
Színed előtt nyerjen tetszést
Szíves kérelmünk.
–––––––––––––––––
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„… soha ne hagyjuk, hogy elfelejtsék azt, amit tettek.”
Wittner Mária előadása iskolánkban a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján
Szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm az
igazgatónő meghívását!
Megrendített az imént hallott könyörgés, hiszen a 4550 év történelmi embertelenségét foglalta magába, s ez
akár egy vádirat is lehetne a kommunizmus felé az áldozatoktól.
Immáron hivatalosan három éve „ünnepeljük” a kommunizmus áldozatait, – én régóta évről évre emlékezem
rájuk. Három éve még a parlamentben az áldozatok
emlékeztek, ma már inkább mellőzik az áldozatok emlékezését, inkább helyettünk beszélnek. Helyettünk beszélnek azok, akiknek nem kellene megszólalni sem.
Hosszú és kegyetlen éveket éltem, s hogy emberségben meg tudjon maradni az ember, kellett a hit. Mert hit
nélkül nem ment volna, nem lehetett volna átélni a börtön kegyetlenségét sem, a napi találkozásokat a halállal
a siralomházban. Tíz évig gondolkodtam azon, hogy
elmenjek-e a gyerekkorom színhelyére ötven év után,
mert attól féltem, hogy egy tsz van a zárda helyén, ahol
én nevelkedtem. Féltem, hogy eltűnik az a kép, ami
mindig bennem volt. Egy gyermekkori védettséget is
hoztam magammal innen ebbe a kegyetlen világba. Azt
hiszem, ez volt az, ami miatt azt a sok embertelenséget,
talán büszkén, emelt fővel végig tudtam élni. Visszamentem tehát ötven év után, mert meg kellett bizonyosodnom, hogy mi lett a zárda helyén. S ami számomra megnyugtató volt, hogy nem tsz-t, hanem egy óvodát és
iskolát találtam. S ismerős volt a táj, ismerősek voltak a
fák, amik megmaradtak, de annak igazán örültem, hogy
még élt egy tisztelendő anya, akivel találkoztam, és
legalább még megköszönhettem neki azt, hogy ember
tudtam maradni ebben a kegyetlen világban. Jó útravalóval engedtek el még akkor is, ha ez kényszerű elengedés volt, hiszen 50-ben, a feloszlatáskor minket hazavittek, s nekik huszonnégy óra alatt el kellett hagyniuk a
zárda területét. Gyorsan ment, gyorsabban, most az
állami iskolák, intézetek, kolostorok visszaadása. Reméljük, hogy egyszer befejeződik ez is.

Wittner Mária
Államosításkor állami gondozott lettem, aztán iskoláim
befejezése után szerettem volna képzőművészeti gimnáziumba menni, de nem vettek fel a klerikális neveltetés
miatt, ez végigkísért egész életemen, hiszen ez a bírósági, rendőrségi anyagokban, sőt még újságokban is
benne volt: „Wittner Mária kisasszony, egykori zárdanövendék.” S nem folytatom, mert remekül értették, s értik
a mai napig, hogyan kell az embereket megalázni, a
becsületében megsérteni.
Tizenkilenc éves múltam, amikor kitört a forradalom.
És részt vettem benne egészen november negyedikéig,
a sebesülésemig. A rádiónál kezdtem, majd a Corvin
közben, s itt is történt egy különös dolog. 1990-ben,
amikor visszamentünk forgatni, el akartunk menni arra a
helyre, ahonnét elindultam a forradalomba. Kerestük a
23-as házszámot, s nem találtuk. Megkérdeztem az arra
jövőt, aki elmondta, hogy a ház a harcokban telitalálatot
kapott. Abban a pillanatban legyökereztem, mert valami
különös dolog futott végig rajtam: ha akkor nem veszek
részt a forradalomban, talán már nem is élek. Ez különös
kegyelme a Jóistennek, mert a barikádon is meg lehet
halni, mint ahogy meg is sebesültem, s mikor összeestem, az volt az első gondolatom, hogy „No, én most már
meghalok!”. S ezt egész tárgyilagosan megállapítottam,
s abban a pillanatban felugrottam a földről, s bementünk
a garázsba, és odahívtak elsősegélyt, s vittek be a
Péterffy Sándor utcai kórházba. 9-én jöttem ki a kórházból, s végigjártam a Corvin közt, a Práter utcát, a
Vajdahunyad utcát, s a romokon kívül senkit nem találtam. Aztán disszidáltam, és egy hónap után hazajöttem.
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Ma sem tudom megmondani, hogy miért. Haza kellett
jönni. Meg voltam róla győződve, - mint ahogy a kormányunk is mondta – forradalom volt. Egy darabig tartotta is
magát ez a megállapítás, aztán akkor vált ellenforradalommá, amikor kezdték begyűjteni az embereket, akik
részt vettek benne. Pedig Kádár még büntetlenséget is
ígért. Így jött vissza az egyik társam is Svájcból, s nagyon-nagyon sokan, akik ennek a hazugságnak aztán az
áldozatai lettek.
57-ben letartóztattak, én elég sokat vitatkoztam a
nyomozómmal, idéztem Kádárt, és rámutattam, hogy
hazugság volt, amit mondott. És azt hiszem, hogy itt meg
is pecsételődött a sorsom, mert végig a börtönéveim
alatt, s utána is végigkísért a „renitens” és a „megrögzött
ellenforradalmár” jelző. 58 nyarán volt a tárgyalásunk,
kilencen álltunk a vádlottak padján. Amikor a nyomozat
elkezdődött, a nyomozó szerint is, de a későbbi Történeti
Hivatal anyagai szerint is úgy nézett ki, hogy hatodrendű
vádlott leszek, s mikor vége lett a nyomozatnak, elsőrendű vádlott lettem, s így lett az ügy: „ Wittner Mária és
társai”. Ma sem tértek el ettől a gyakorlattól, mert ma
ugyancsak van egy megkezdett perem ilyen címmel.
Ugyanis feljelentettek, mert kétségbevontam az MSZPnek a szavahihetőségét, kerekperec megmondtam, hogy
csaltak a legutóbbi választásoknál. Mint ahogy ez történt.
Tehát nem tudnak ők lemondani a bevett szokásaikról.
Tucsek lezárta a tanúk kihallgatását - egyébként Tucsek
volt az egyik legnagyobb halálbíró, a Kisfogházban lehet
látni, hogy százötven körüli halálos ítéletet hozott. A
bírákról mi tudtuk, hogy milyen ítélet várható. Tucsekről
tudtuk, hogy halálos ítéletünk lesz -, amelyben két hamis
tanú azt vallotta, hogy ott volt a Köztársaság téren. Megnevezte, hogy melyik vádlottakat vigyék el elmeszakértői
vizsgálatra, rájuk már várható volt az életfogytiglan vagy
a halálos ítélet. Majd vád- és védbeszéd, aztán ítélethozatal. Tóth Jóska – ki harmad- vagy negyedrendű vádlott
volt – felállt, s kérte a bíróságot, hogy hallgassa ki a
védelem tanúit, akik igazolják, hogy ő 30-án éjjel jött fel
élelemszállító kocsival Pestre, s így maradt itt a csoportnál. Tucsek pedig azt mondta, hogy az ügy lezárva, más
tanúkat már nem hallgatnak ki. S ekkor a Tóth Jóska, aki
három gyermeket hagyott otthon, s a negyedik akkora
már megszületett, mivel az első sorban ültünk, pillanatok
alatt fenntermett a bírói asztal tetején, és a Tucseknek is,
az ülnöknek is behúzott kettő monoklit. Kavarodás támadt a teremben, tíz perc alatt a fegyőröknek sikerült
Jóskát lefogni, s bilincsbe verni. Tucsek kiürítette az
ügyészségi folyosót, s felvittek a cellába bennünket. A
börtöntelefonon, a radiátoron jött a többiek nyugtató
üzenete, hogy az incidens miatt Tucsek nem tárgyalhat
tovább. Naivak voltunk, mert a másnapi tárgyaláson azt
mondta Tucsek, hogy az első sort hagyják szabadon,
hogy még egyszer a tegnapi események ne történhessenek meg. S tovább folytatódott a tárgyalás. Négy halálos ítéletet osztottak ki: jómagam, Hravilla Béláné – Kati , Tóth József, és Kóté Sörös József. A legenyhébb ítélet
is nyolc év volt. A tizenhat éves Varga Janika, akinek a
szobra a Corvin közben áll, tizenhárom évet kapott. Neki
volt fejlövése, a mi csoportunkban volt elítélve. Még ma
is él, nyugdíjas. Nem a 63-as amnesztiával szabadult,
mert a sebesülése miatt kapott egy epilepsziát, így 64ben szabadult, a szülei kértek neki kegyelmet. Viszont
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nagyon szomorú sorsa lett a nyolcad rendű vádlottnak,
Kucki Gézának. Ő a 63-as ENSZ-amnesztiával papíron
szabadult. Átvitték őt a Gyűjtő megfigyelő osztályára,
majd hetek után a bolondok osztályára, majd megsokkolták. A pomázi munkaterápián élte le az életét. Amikor a
Szent Koronát vitték át a parlamentbe, ott voltunk a Parlament előtt, megkérdezte tőlem egy hölgy – mivel a
hangom után sokan megismernek -, hogy emlékszem
Kucki Gézára, mert ő ott van náluk a munkaterápián.
Kimentem hozzá meglátogatni, s egy teljesen tönkrement emberkét láttam, koránál sokkal öregebbnek nézett
ki. Pontosan tudta a helyzetét, emlékezett mindenre.
„Gézuka – mondom neki – ki előbb, ki utóbb, kijöttünk a
börtönből, férjhez mentünk, családunk lett, szeretünk,
szeretnek, de te itt egy életet töltöttél el.” S erre elindult
lefelé két könnycsepp az arcán. Majd Veronából jöttem
haza, amikor mondta a doktornő, hogy a Géza már nagyon beteg, hasnyálmirigy rákja van, de a tüdeje tele van
vízzel, és nem engedi leszívatni. Menjek, és beszéljem
rá. Próbáltam rábeszélni, nem tudtam. Nem engedett
semmi gyógymódot. Megértettem, s azt mondtam neki:
„Gézuka, szabadulni akarsz ugye?” S csak bólogatott.
Mondom a doktornőnek, hogy Géza szabadulni akar, s
nem fog engedni magával semmit. De szeretné, ha mi
temettetnénk el, s ne a tanács szegénységi osztálya. S
két évvel ezelőtt, december 18-án meghalt. Ez is egy
emberélet. Egy olyan embernek az élete – ha egyáltalán
életnek lehet ezt nevezni -, ami a bolsevikok bűnének
róható fel. S hány ilyen kegyetlen emberélet volt.
Ma, amikor azt mondják, hogy a gyerek nem lehet bűnös az apja vétkeiért, akkor mindig arra gondolok, hogy
hány gyermeket büntettek a szüleik vélt bűnei miatt, hiszen az én fiam is, méltatlanul került gyógypedagógiai
intézetbe, s onnan már nem lehetett kivakarni, mert az
intézet százalék színvonalát ezekkel a gyerekekkel növelték. Jól lehet, iskolai sakkversenyt nyert, s amikor kijöttem
70-ben, akkor ballagott a fiam, s az igazgatómnak köszönhetem azt, hogy végül is van szakmája, épület- és
bútorasztalos. Neki köszönhetem azt, hogy 59-ben, mikor
megírtam a gyerekemről a végrendeletet, akkor megkértem, hogy szeretném utoljára látni, s kivégzésem után
adják örökbe egy jó helyre. Nem lehetett gyereket behozni, csak legfelsőbb ügyészségi engedéllyel, és 1959. február 13-án, pénteken – soha nem felejtem el – behozták
hozzám a fiamat. A későbbiek folyamán is az igazgatóm
volt, aki bejárt, s behozta a fiamat látogatóba. Ő, a szolnoki Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet igazgatója volt, Patkós
Gyula, aki megérdemli, hogy kimondjam a nevét. Ízig-vérig
pedagógus, s bár beosztásánál fogva volt piros könyve,
de sokkal inkább az embersége dominált. Én mind a mai
napig tartom vele a kapcsolatot, mert azt vallom, hogy aki
meg tudott maradni embernek pártkönyvvel a kezében,
azt nem ítélhetem meg.
Amikor szabadultam, egy egész más világot találtam.
Amikor bekerültem, még nem volt önkiszolgáló üzlet, s
kijövetelem után azt néztem, hogy ki mit csinál, s utánoztam. Kérdezni nem mertem, s attól féltem, hogy nagybetűkkel a homlokomra van írva, hogy honnét jöttem. Bár
nem hiszem, hogy szégyellni kellett volna, hisz rajtam
kívül több százezer ember végigment ezen az úton. Volt
egy olyan szlogen, hogy mindenkinek van egy téglája a
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börtönben, ott senki nem tudhatta, hogy mikor csúszik el
egy banánhéjon, azaz mikor kerül be. Mert mióta
megtörtént az úgy nevezett rendszerváltás, amit én csak
módszerváltásnak hívok, figyelve a napi politikát, hát
bizony az akkori dogmák szerint a kormánynak a felét el
lehetne ítélni hazaárulásért vagy sikkasztásért.
Tegnap hallottam a hír TV-ben, hogy a kommunizmus
áldozatainak emléknapján felkérték a testületet néma
főhajtásra, megszavazták az egy percet napirendi pontnak, vagyis leszavazták. Akkor azt mondtam: „Ezek
semmit nem változtak! Ugyanazok, akik voltak!” Van egy
érdekes párhuzam, mert az ember ilyenkor mindig viszszafelé megy az időbe, és ahogy írtam is én akkor arról,
hogy a szocialista kormányátvétel után Lendvai Ildikó
felállt a parlamentben, s felszólította a parlamentet egyperces néma felállásra a szerinte eltűnt milliárdokért.
Bevallom, megdöbbentem. Az akkori néma felállást
összehasonlítom ezzel az egyperces, megtagadott néma
felállással - úgy hiszem - morálisan már minősítem sem
lehet. Akkor gondoltam azokra az emberekre, akikkel
együtt voltam a siralomházban, a Gyűjtőben, a Kisfogházban a földszinten, ahol a halálra ítéltek voltak. Naponta félórára kiengedtek bennünket sétálni, de a sétaudvar is egy különös építmény volt, mert egy félkör alakú, hat szeletre – mint a tortaszelet – felosztott, s hat ajtó
volt rajta, a két végét összekötötte egy híd, s azon sétált
egy fegyveres fegyőr. Ennyi volt a sétánk, az egyik ketrecből visszamentünk a másik ketrecbe. A siralomház a
maga különös csendjével félelmetes volt. A fegyőrök
többnyire cipőre húzott papucsokban közlekedtek, s
mintha a halál előszobájában lett volna az ember. Amikor valakire kimondták másodfokon is a halálos ítéletet,
és nem kapott kegyelmet, kivitték este a siralomházba.
Egyszer voltam a siralomházban, soha nem fogom elfelejteni. Előtte való nap kinyitották az ajtón a tátikát, és
beadtak egy könyvet. Mondtam a fegyőrnek, hogy négyen vagyunk, adjon négy könyvet. „Egy jár!” - s ránk
csapta az ajtót. Ott volt az egy könyv, de senki nem nyúlt
utána, bár én nagyon szerettem olvasni, de nem nyúltam
érte. S másnap kéredzkedtem kihallgatásra a nevelőmhöz, hogy kérjek még könyvet. Nekem az tűnt fel, hogy
nem a szokott úton megyünk. A folyosó félbe volt osztva
egy függönnyel. Én a függöny mögé nem láttam, ott
voltak az akasztófák. Előtte volt egy asztal, s onnan nyílt
két siralomház, vasrácsos ajtókkal, s szemben a földön
volt egy szalmazsák, baloldalt egy falba épített asztalféleség és egy ülőalkalmatosság. S ide belöktek. És én
teljesen megdöbbentem. S mondom a smasszernak,
hogy én nem ide kérezkedtem, hanem a nevelőmhöz. És
elkezdtem kiabálni. Majd visszajött úgy tízperc múlva
harmadmagával. és hozott egy kényszerzubbonyt. Akkor
láttam először ilyet. Szíjakban végződő, erős vászonból
készített ruhadarab volt. S megpróbáltak hárman beletuszkolni ebbe a zubbonyba, nehezen sikerült neki, s
rálöktek a szalmazsákra. S a Kovács - aki segédhóhér
volt – belém rúgott. A számat nem tették kényszerzubbonyba, s én üvöltöttem, mondtam a magamét. S egy
idő után hozták a társamat, a Katit, őt már kényszerzubbonyban, s bevitték a másik siralomházba. Ezt a képet
soha nem fogom elfelejteni. Bennem innen maradt meg
a siralomház képe. Délfelé már elzsibbadt mindenünk, s
jött a nevelő, az orvos, és a fegyőr. Mondtam, hogy nem
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ide kéredzkedtem, de idehoztak. Az ügy vége az lett,
hogy megkaptuk a négy könyvet, ami valamennyire
elégtétel volt. De ami még döbbenetes volt a könyvekkel
kapcsolatban, hogy odaadták nekünk a Stuart Máriát. Az
ember elolvasta, s megdöbbentő volt az, hogy amikor
Stuart Máriát kivégezték, előtte levágták a haját. S kérdi
tőlem a Kati, hogy mit gondolok, a kivégzésünk előtt
nekünk is levágják a hajunkat. Nekem derékig érő hajam
volt, Katinak is váll alatti. „Nem tudom – válaszoltam –,
de majd megmondjuk, hogy vigyázzanak, mert most
fésülködtünk.” Ezt mi akasztófahumornak is gondolhatnánk, de amikor 1989-ben megkaptam a jegyzőkönyveket, olvastam, hogy a Kati tényleg mondta a hóhérnak,
hogy vigyázzon a hajára. Különös volt, mert évek alatt ez
a beszélgetés leülepedett az ember lelkében, s mikor ezt
olvastam, az egész beszélgetés olyan eleven lett, hogy
nem tudtam tőle szabadulni, s hazafelé a vonaton megírtam a verset Kati emlékére:
A halálraítélt lány
Vigyázz a hajamra, hóhér.
Vigyázz a hajamra hóhér
csak most fésülködtem
nem akarok kócosan menni
az Úr elébe.

Siess hóhér, de vigyázz
a hajamnak ne árts,
méltón akarok menni
a társaim után.

Vigyázz a hajamra hóhér,
most nagy útra megyek,
hol megszűnik minden, mi földi
s elhagy az emlékezet.

A hajamra vigyázz, hóhér,
többé már nem fésülhetem,
éltem tükre elhomályosul,
kioltja fényét hóhérkezed.

Hosszú útra megyek, hóhér,
odaát várnak már társaim.
Éltünk közös szent harca
holtunkban is összefűz.
Amikor mentek a társaink, vitték őket akasztani, volt
egy íratlan szabály, hogy mindenki elbúcsúzott. Elmondta a nevét, és elbúcsúzott, s ki-ki vérmérsékletének megfelelően üzent. Volt, aki a Himnuszt énekelte, volt, aki a
hazát éltette, volt, aki arra kért, hogy bosszuljuk meg
őket. Lehet sokféle bosszú. Van a nemes bosszú. Az,
hogy soha ne hagyjuk, hogy elfelejtsék azt, amit tettek.
Ne hagyjuk, hogy bűnbocsánatért tisztára mossák magukat. Ez az én néma esküm eredménye. Nem tudom,
hogy a búcsúleveleket „Üzenetek a halottak birodalmából” címmel kiadták-e már. De van itt egy különös levél,
mert ezt nem cenzúrázta senki. Szorult helyzetben mindig leleményes az ember, s a cigarettapapír egy nagyon
vékony papír, amelyet benne lehetett fejteni mondjuk egy
nadrág korcába. Nem volt értesítés arról, hogy hol van a
búcsúlevél, de az özvegy álmot látott, miután elővette a
visszakapott nagykabátot, felfejtette, s ott találta ezt e
levelet. Tihanyi Árpád leveléről van szó, aki győri tanító
volt, s e csodálatos leveléből azt szeretném felolvasni,
amit a gyerekeinek írt: „Édes, drága gyermekeim! Búcsúzik apukátok tőletek. Egy a kérésem. Szeressétek
édes, drága anyátokat, ki sok szenvedéssel, s nehéz
küzdelemmel nevelt benneteket. Soha őt el ne hagyjátok. Öleljétek és csókoljátok helyettem is, amíg éltek.
Szeressétek azt a drága magyar hazát és népet, és
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folytassátok a munkámat ott, ahol én abbahagytam.
Legyetek büszkék rá, mert a mi vérünknek és áldozatunknak a gyümölcsét ti fogjátok learatni és élvezni.
Bátran, felemelt fejjel, büszkén halok meg. Ezzel az
utolsó szóval: éljen Krisztus király és a haza. Isten veletek, imádkozom értetek utoljára. Ölel és csókol benneteket, mindenkit, a ti forrón szerető apukátok.” Az ő üzenetük nekünk is szól. Mindannyiunknak. Talán még a hóhér
gyermekeinek is. Ők meghaltak a hitükért, a hazájukért,
nekünk tisztelni kell az emlékeiket. Míg élünk, kötelességünk átadni azt az üzenetet, azt a hagyatékot, amit ők
hagytak ránk. És én abban a reményben, hogy talán
egyszer elmúlik minden rossz hazánk felől, megyek és
járom az országot, hogy minél több embernek átadjam
az ő üzenetüket.
Három évvel ezelőtt, amikor felkértek, hogy a kommunizmus áldozatainak emléknapján emlékezzem az áldozatokra - azon túl, hogy valóban nagy megtiszteltetés a
parlamentben beszélni – tudtam azt, hogy az ország
előtt csak az igazat mondhatom. Tudtam azt, hogy meg
kell szólítanom az áldozatokat, az áldozatok minden
kategóriáját, hiszen áldozat volt az is, akit kivégeztek, s
az is, aki nem születhetett meg erre a világra, de ártatlan
áldozatok voltak azok a fegyvertelenek is, akiket a sortüzekben öltek meg. Akkor arra kértem a fiamat, hogy
most ne engedjétek fel az unokáimat, mert most össze
kell szednem a gondolataimat, mert nekem holnap a
parlamentben beszélnem kell. S ma sem tudom, hogyan
született meg így ez a vádirat. Az első mondat után,
amikor azt mondtam, hogy vádoljuk őket, s megidézem
az áldozatokat, az élőket és holtakat, hogy együtt vádoljuk a szocialista köntösbe bújt hóhérainkat. És akkor itt
megálltam, egy villanás, s azt mondtam, hogy akkor
vádoljuk tovább, s így lett belőle vádirat. Bizonyos vagyok benne, hogy ez egy olyan vádirat, amely sokkal
súlyosabb ítéletet hordoz a végén, mint az az ítélet, amit
ők hoztak. Még akkor is, ha fizikailag vették el az ember
életét, mert most is azt mondom, inkább fizikailag legyek
hulla, mint élve erkölcsi hulla. Újra idézném ezt a beszédet, miután két napja emlékeztek helyettünk az áldozatokra:
„Megilletődve állok a magyar Országházban, ahol történelmünk kimagasló személyiségei a magyar nép javára alkottak törvényeket, mint Tisza István, Klebelsberg
Kunó, Hóman Bálint, de itt alkottak törvényeket egy hamis eszme nevében is, mely egy jobb sorsra érdemes
nemzet elvesztésén munkálkodott.
Ma, a kommunizmus áldozatainak emléknapján megidézem az áldozatokat – élőket és holtakat -, hogy együtt
vádoljuk a szocialista köntösbe bújt hóhérainkat.
Vádoljuk őket, mert a lenini utat nagy igyekezettel honfitársaink csontjaival kövezték ki. A világ legdrágább,
legfájdalmasabb útja ez, s a továbbhaladásunk tétje
milliónyi emberélet volt
.
Vádoljuk őket, mert nemzetünk kiváló polgárait küldték
bitófára és gyalázták meg holtukban is.
Vádoljuk őket, a Gulágon embertelen körülmények között elpusztult honfitársaink nevében.
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Vádoljuk őket az otthonuktól megfosztott és kitelepített
polgárok nevében, kiknek kiszemelt otthonába betelepedtek, elrabolva egy élet munkáját.
Vádoljuk őket a recski haláltáborban megkínzott, megalázott emberek nevében.
Vádoljuk őket a munkaszolgálatosok nevében.
Vádoljuk őket a 298-as parcella halottainak nevében,
az ÁVH – mint erőszakszervezetük – által fogva tartott,
megkínzott és agyonvert emberek nevében.
Vádoljuk őket a „legdrágább kincs”, a gyermek nevében, akitől elvették az apát, az anyát, az otthon melegét.
Vádoljuk őket a „legfőbb érték”, az ember nevében,
akit egy tollvonással küldtek bitóra vagy zártak börtönbe,
hosszú évekre.
Vádoljuk őket a hatmillió meg nem született magyar
gyermekért.
Vádoljuk őket a megalázott, megkínzott honfitársaim
nevében.
Vádoljuk őket a sortüzek áldozatai nevében.
Vádoljuk őket, mert kiölték az emberből a hitet, a reményt, a morált, egy emberibb, tisztább élet reményében.
Vádoljuk őket Mindszenty bíborosért, az Istenhez hű
papokért, akiket börtönbe zártak hitükért, mert erkölcsre,
hazaszeretetre nevelték népünket.
Vádoljuk őket, mert kifosztották az országot, hogy a
dolgos magyar nép munkájából – elveiket megtagadva –
lettek vörös kapitalisták.
Vádoljuk őket a magyar parasztok nevében, akiket
megfosztottak földjeiktől, életterüktől, így téve kiszolgáltatottá őket.
Vádoljuk őket, a nyugdíjasok nevében, akiktől elrabolták a hosszú dolgos élet gyümölcsét, bizonytalanná téve
biztos nyugdíjas éveiket.
Vádoljuk őket történelmünk meghamisításáért.
Vádolnak az élők és vádolnak a holtak. És vádoljuk
őket, mert hitünkben megcsaltak, megloptak.
Ezért megállapítom az áldozatok nevében, soha nem
lesznek képesek arra, hogy magyar politikusként egy
nemzet felemelkedése érdekében cselekedjenek.
Itt teszem fel a kérdést: milyen morál alapján ülnek a
magyar parlamentben még most is és alkotnak törvényeket egy általuk tönkretett, kifosztott, megalázott nemzet számára?
Ezért a Szent Korona tana és a magyar nemzet nevében erkölcsi hullává nyilvánítottam őket!”
Nagy port vert fel ez a beszéd. Még akkor is, ha igaz.
Szűrös Mátyás még enyhébb volt, csak annyit mondott,
hogy ebben a beszédben volt egy kis csúsztatás. Aztán
összehozott a Jóisten vele – addig sosem találkoztunk
közelről – és kérdeztem tőle, hogy hol a csúsztatás a
beszédben, mert - véleményem szerint - abban egy betű
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csúsztatás nincs. S erre meglepő módon azt mondja,
hogy tudom. Ha tudta, akkor miért mondta az ellenkezőjét? Lehet, hogy szokatlan az, hogy az ember kimondja,
amit gondol, vagy amit vél valamiről. S azt mondják rá,
hogy szemtelen, pofátlan, pedig csak az igazat mondja
ki. De mondja ki, s vagy el tudja valaki fogadni az igazságot, vagy nem, embere válogatja. De én kimondom.
Még akkor is kimondom, ha nem tetszik. Amíg felháborodtak azok, akiknek illett volna már tizennégy év alatt
akár bocsánatot is kérni, vagy megbánni, amit tettek,
addig a világ minden tájáról érkeztek azok a levelek,
amelyben köszönik, hogy helyettünk is kimondtam.
Ti lassan elkezditek az életet. Ma megyünk az Európai
Unióba. Nem tudom, hogy milyen sors vár ránk, de az én
aggodalmam megmaradt. 56-ban világosan lehetett
olvasni azokat a pontokat, amiért hajlandó volt a fiatalság az utcára menni, és az életét adni, de nem volt benne az, hogy elkövetkezzen egy újabb idegen hatalom,
amelyik diktál nekünk. Nem akartuk a magyar katonákat
az országhatáron kívülre, de nem akartunk újabb megszállást se. Semlegesek akartunk lenni. S amikor a mai
magyar miniszterelnök azt mondja, hogy 56-nak köszönhetjük a piacgazdaságot, hát mi mindent akartunk, csak
nem piacgazdaságot. Az lehet, hogy a kormányzásuknak
köszönhetően jutottunk el ide. Amikor már nem volt tovább – mert az elgurított golyó a végtelenségig nem
gurul, egyszer megáll -, akkor elkezdték átalakítgatni
Magyarország gazdaságát, s innentől kezdve teljes egészében kifosztottak bennünket. De ezt nem 56-nak köszönhetik, maximum álcázták 89-ben az úgynevezett
újratemetéssel. S én ezt tartom a legnagyobb bűnnek,
mert akkor azt hittük, hogy valami történni fog ebben az
országban. Akkor egy csodálatos eufória volt bennünk,
hogy megváltozik minden. Aztán két-három év múlva rá
kellett jönni, hogy becsaptak. A legborzalmasabb, hogy
hitünkben csaptak be. S ahelyett, hogy bocsánatot kértek volna, még rászedtek. Ezt nem lehet elfelejteni. Én
89-ben, amikor volt a nagy temetés, kimentem a Hősök
terére 56 szál piros szegfűből csináltattam koszorút –
még nem tudtam, hogy ez lesz az MSZP logója -, és
három sírcsokrot vittem. S legnagyobb döbbenetemre
megmotozták a sírcsokraimat és a koszorúimat. Nem
tudtam mire vélni. Emlékszem rá, ahogyan Krassó
György – sajnos, 91-ben meghalt – délután két órára
össze akart hívni egy tüntetést a Hősök terén, s kétségbe voltak esve a bősz ellenzékiek. Aztán elmentek az
amerikai nagykövethez, hogy beszéljen Krassóval, így a
nagykövet behívatta Krassót. - Íme, a függetlenség egyik
vonala! – Le akarta beszélni a tüntetésről, de a Krassó
erősködött, és vitatkozott. Talán igazat is adott a nagykövet, de neki nem ez volt a feladata, s felvetette
Krassónak, hogy – ha eláll a tüntetéstől – egy félórát
beszélhet az MTV1-en. Így kezdődött a rendszerváltás
folyamata, s ez nem 56 szellemében történt. Lehet hivatkozni hiteleseknek, hiteltelenek, de 56 nem erről szólt, s
nem arról, mint ami most van.
Ma a gazdák félig tönkre menve ott vannak az utakon.
1997. november 3-án a METESZ-tüntetés volt a parlament előtt. Én láttam, hogy három sorban hogyan szorították ki az embereket a térről. Én láttam, hogy azt az
idős asszonyt, az 56-os sortüzek áldozatainak sírja mellől hogy vonszolták ki. És meg kellett élni azt, hogy a

főpufajkás, Horn Gyula azt mondja: azok voltak ott a
tüntetésen, akinek semmi köze a magyar földhöz. Elgondolkodtam ezen a mondaton, hogy ilyet egy magyar
miniszterelnök nem mondhat ki, vagy hogyan mondhat
ki. Mindenkinek, aki ebben az országban születik, aki
magyar földbe vetett búzából, magyar pék által sütött
kenyeret eszik, köze van a magyar földhöz. Ez a mi
hazánk. Nekünk igenis közünk van a magyar földhöz. De
a dolog másik fele az, hogy 56-ban a harcoló főváros,
amikor ott volt élelem nélkül a lesepert padlások után a
parasztság kocsiszámra hozta fel a fővárosnak az élelmiszert. S akkor megkérdezem, hogy kinek nincs köze a
magyar földhöz. Figyeljük a részleteket, ott van az ördög!
Azt mondja Medgyessy Péter miniszterelnök, hogy
„azokkal a gépekkel mentek ki a parasztok tüntetni, amit
mi adtunk nekik”. Figyeld meg a módszert, mert még
nem ismerheted! A város népe, ez a panel-raj mindjárt
megkérdezi, hogy miért kaptak ők ilyen drága gépet.
Szembe állítani a városi embert a parasztsággal. Ez a
módszerük! Szembeállítani a társadalom rétegeit egymással! Korábbra visszamegyek! Amikor szembeállították az áldozatot az áldozattal. Döbbenetes volt az, amikor a Pécsi Géza újratemetése volt, s a Rácz Józsi azt
mondja a sírnál, hogy nekünk volt lelkiismeretfurdalásunk, hogy életben maradtunk. Én lemerevedtem,
mert ugyanazt mondta ki, ami bennem volt, amit én is
kimondtam. Innen van az a Göncz Árpádban megmaradt
mondat, amikor a már említett narancsszeletben sétáltunk, s már tudtam, hogy a Katit kivégezték, sírtam,
átnézett a kerítésen, és én csak annyit mondtam, hogy
ne haragudjatok, fiúk, nem tehetek róla, hogy életben
maradtam. De ez történt a 63-as amnesztiával is, az
egyik felét kiengedték az elítélteknek, mi bent maradtunk, mondván megrögzöttek vagyunk. De ugyanez
történt a semmisségi törvénynél is. Az egyik rész megkapta a semmisségit, ám Tóth Ilona és többiek nem
kapták meg, s ugyanolyan bűnösek maradtak, mint
ahogy elítélték őket. S ezt már nem lehetett hagyni. Az
egyetlen dolgot, ami számomra még gyógyulást is hozott
a 89 előtti súlyos betegségemből, hogy kimondhattam,
amit addig nem mondhattam ki, mert nincs borzasztóbb
dolog, mint amikor az emberben megfogalmazódnak a
gondolatok, és nem mondhatja ki, mert vagy visszamegyek a börtönbe, vagy a gyerekemnek ártok. S nyeli le a
gondolatait, emészti magát az ember. S én pontosan
tudom, hogy amikor beteg a lélek, megbetegszik a test,
mert ez történt velem éveken keresztül. Végül olyan
súlyos traumával vittek be az ORFI-ba mentőben, hogy
nem tudtam járni. S mikor már pár lépést tudtam járni,
akkor írtam meg „Az elégia lábhoz” című versem, mert
tudtam, hogyha legyökerezem, akkor nem bírom tovább.
Nem akarok legyökerezni, nekem tovább kell mennem,
ez az életem. Ki kell harcolni a többiek igazságát, mert
ez a lány, ez az orvosmedika október 23-án született.
Azt hiszem, ez volt az egyik legnagyobb bűne az embersége és a tisztessége mellett. - Tudjátok-e, hogy
Kapisztrán Szent János halálának az évfordulója is október 23. – Nem engedhetem meg, hogy tisztességét besározzák, és a forradalmat bemocskolják, mert ez volt a
világon a legtisztább forradalom.
Amikor a kórházban voltam, soha nem beszéltem se
56-ról, se a társaimról. A megtorlás sokkal jobban ben-
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nem maradt, mint az a csodálatos két hét. S az ember
cipeli magával a lelkében a terheket. Az egyik idegöszszeroppanás a másik után. Közben kiderült az is, hogy a
gerincemben az aknaszilánk betokozódott az évek alatt,
s meg kellett műteni. Pszichológus járt hozzám, s azt
mondta, hogy sok mindent elmondott, de tudom, hogy
sok minden van, amiről nem beszélt, de higgye el, csak
annyit mondok el az orvosának, amennyi szükséges
ahhoz, hogy meggyógyuljon. Nem szóltam, de délután
felhívtam egy volt zárkatársamnak - aki sebésznek ké-
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szült, másodéves hallgató volt, korán meghalt, mert
eltiltották az ország összes egyeteméről, s a csarnokban
zsákolnia kellett - az anyukáját, akinek régi ismerőse volt
a pszichológus. Akkor kezdtem el beszélni neki a kivégzésekről, s így született meg a legkedvesebb versem,
amit a doktor úrnak, Horánszky Ottónak ajánlottam.
Különös, hogy két napig nem tudtam a versnek címet
adni, s egy kezelésen jutott hirtelen eszembe a cím.
Ezzel szeretném befejezni az előadásomat:

Kísért a múlt
Csak ülök, ülök a terasz tetején.
Merengve bámulom a vén Duna vizét,
mint egy kidobott, püffedt hullát,
úgy dobja fel a merengés, rég szunnyadt,
mélyre temetett keserű emlékeimet.
Rohan a világ, a Duna is hömpölyög tovább
Csak az emlékek keserű áradata
makacsul mellettem áll és rág, rág,
egyre rág, mint a szú a fát.

Borongó, sötét vized hullámin
táncot járnak a parti fák koronái.
Oly borongó, szennyes szürke a vized,
mint kínzó, gyötrő emlékeim itt benn.
Téged csak szabályoznak,
de engem korbácsol, és egyre korbácsol
kínzón és gyötrőn e keserű emlékek áradata,
mely mint a lávafolyam csak sodor, sodor.
Nem tudom hol a vég, és mikor lesz a vég.
************

HÍREK, ESEMÉNYEK
2004. március 1-jén megszületett Bóta Mariann tanárnő Kristóf nevű gyermeke. Az új szülöttnek és az édesanyának jó egészséget kívánunk!
2004. március 11-én az osztályok diákközgyűlésén megválasztották iskolánk diákbizottságának új titkárának
Takács Norbert 11. B osztályos tanulót.

Galéria
2004. január 23-án a ciszterci rend alapító
atyáira való emlékezés jegyében ebben a tanévben is megrendeztük „A ciszterci rend története az alapítástól napjainkig” című kiállítást az
első emeleti folyosón, amely iskolánk igazgatónőjének, dr. Pisákné Balogh Évának és rajztanárának, Fedics Miklós tanár úrnak a közös munkája. A kiállítás megnyitója - iskolarádión keresztül - Tóth Éva 11. A osztályos tanuló idézte fel a
rend alapításának és magyarországi megtelepedésének körülményeit. Majd Rácz István
Pelbárt atyával beszélgetett dr. Pisákné Balogh
Éva igazgatónő a szerzetesi hívatás tartalmáról
és feladatairól.
A kiállítás képei között szövegeket is lehetett
olvasni, amelyek közül „Az egyházi nevelés sajátosságai”-t emeljük ki: „Az egyház Krisztustól
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kapott küldetése az emberek üdvösségének szolgálata. Feladata, hogy mind nagyobb világosságot, új erőt és mind
nagyobb örömet találjon saját küldetésének betöltésében, és jobb utakat, módokat leljen arra, hogy szorosabbá, hatékonyabbá és gyümölcsözőbbé tegye az emberiséggel való együttmunkálkodást. Az egyház az emberek üdvösségének szolgálatára irányuló küldetésének megvalósítása során főként azokkal az eszközökkel él, amelyeket maga
Jézus Krisztus bízott rá. Eközben hirdeti „minden kor emberének azt a minden emberit meghaladó célt, amely egyedül képes arra, hogy az életnek teljes értelmét megadja” (VI. Pál allokúciója Garonne bíboroshoz 1972. november 27én).
A mai társadalomban, amelyet más jellegzetességek között a művelődés pluralizmusa jellemez, az egyház égető
szükségét érzi annak, hogy biztosítsa a keresztény gondolkodás jelenlétét, hiszen az a fölfogások és magatartások sok
féleségében érvényes kritériumot ad a megkülönböztetéshez: „Ha mindent Jézus Krisztusra vonatkoztatunk, meg
tudjuk különböztetni az értékeket, amelyek az embert emberré teszik, a negatív értékektől, amelyek az emberi méltóságot lerombolják” (VI. Pál allokúciója az O. I. E. C. IX. kongresszusán – Osservatore Romano 1974. június 9.). Elkerülhetetlen, hogy az iskola valamely határozott világnézetre hivatkozzék: a választás, az értékrend, az oktatás egységének biztosítása és a szabadság megvalósítása érdekében. Az egyházi iskolának kifejezett feladata, hogy feltárja a
műveltségnek erkölcsi és vallási dimenzióit, és ezzel segítse az egyént az erkölcsi szabadságra.”

Hírek a kollégiumból
2004. február 19-én a Megyei Művelődési Központ nagytermében bálozni gyülekeztek az a Szent Erzsébet
Kollégiumban lakó leányok és az érseki Szent József Kollégiumban fiúk. Ezt a bált egy „gyötrelmes” tánctanulási
időszak előzte meg, ugyanis 2003. októbere óta hetente egy alkalommal kétórányi tanulás után léphettek a
táncparkettre a nyitótánchoz a leányok és a fiúk. Szemmel láthatóan nagy volt az izgalom, főleg a fiúkon látszott, hogy
nem mindennapi a feladat. A táncokat Szamos Attila úr, az Agria tánccsoport elnöke és Eged Réka 12.K osztályos
tanuló tanította be. Az első tánc a bécsi keringő volt, aztán egy „latin-mix” következett, amely a cha-cha-cha, rumba
és a szamba tánc elemeit ötvözte. A zenét Lanczki Péter tanár úr, a kollégium igazgatója, és zenekara szolgáltatta.
Nagyon gyorsan felforrósodott a táncparkett, s a lendület tartott a bál végéig. Több „utolsó tánc után”, de még éjfél
előtt befejeződött a bál, bizonyítva azt, hogy van létjogosultsága ennek a szórakozási formának is.

Farsang a nyolc évfolyamos osztályokban
Február 23-án, a „farsang farkán” immáron harmadszor tartottuk meg a nyolc osztályos tanulóinknak a farsangot a tornateremből bálteremmé alakított helyiségben.
Az egyéniben 12 jelmezt bírált el a tisztelt zsűri – Fodor János nevelési igazgatóhelyettes úr, Papp Valéria
és Harmath Adrienn tanárnők –, s ebből a harmadik helyet kapta meg a „Cleopatra” (Kovács Bernadett 5. C
osztály), második lett a „bennszülött” (Golen Gerhard 5. C osztály), és ebben az évben „a fába szorult féreg”
(Salétli Péter 7. C osztály) jelmez végzett az első helyen. A csoportoknál két jelmez kapott díjat, így az „orvosok” (Szerencsi Viktória és Egyed Viktória 5. C osztály) és a „fűzfán fütyülő rézangyalok” (Birincsik Petra és
Lakatos Kitti 7. C osztály) osztoztak meg az első helyen végzetteknek szánt csokoládétortán.
A jelmezesek elbírálása után megkezdődött a „táncos mulatozás”…
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Versenyeket rendeztünk
2004. február 17-én Mikola-verseny az iskolánkban.
2004. február 22-én Gordiusz-verseny az iskolánkban.
2004. március 16-án Palotás József és a Kertész Andor Megyei Matematika Verseny, amely igazgatói szünettel járt. A versenyt korábban a mátrafüredi Vadas Jenő Szakközépiskolában rendezték meg, s ettől az évtől
vette át e rendezést iskolánk. A szakközépiskolások számára 1988-ban kiírt verseny névadója Kertész Andor
(1929-74) iskolánkban 1972-ben érettségi elnöke volt az akkori matematika-fizika tagozatos 4. C osztálynak.
Palotás József (1923-92) - a gimnáziumi tanulóknak kiírt matematikai verseny névadója – Eger több középiskolájában és a főiskolán is tanított. 1968 és 72 között volt iskolánk matematika-fizika szakos tanára.

Előadásokat szerveztünk
2004. február 17-én dr. Fritz Sándor szülész-nőgyógyász előadást tartott és válaszolt a tanulóink kérdéseire
a régi fizikai előadóban.
2004. február 27-én Wittner Mária megemlékezése a régi fizikai előadóban a kommunista diktatúra
áldozatainak emléknapja alkalmából.
2004. március 22-én Dobóné dr. Berencsi Margit az egri főiskola nyugalmazott tanára „A Biblia hatása az
irodalmi és a köznyelvre” címmel előadást tartott a régi fizikai előadóban.
2004. március 25-én Réti Árpád színművész „A bujdosó imája” címmel rendhagyó irodalomórát tartott a régi
fizikai előadóban.

Nagyböjti lelki napok
2004. április 5-7 között tartottuk meg iskolánkban a nagyböjtben szokásos lelki napokat. Az első nap Koós
Ede, a második és a harmadik nap Novák István - mindketten a mezőkövesdi Szent László templom káplánjai tartották a rekollekciót a Szent Bernát Templomban.
Mind a három napon az elmélkedés után Lupis Gabriella 12. B osztályos tanuló orgonált, és Kelemenné
Oravecz Julianna tanárnő szervezésében és vezetésével húsvéti énekek is elhangozhattak. A lelki napokon
elhangzott gondolatokat az iskola évkönyvében szándékozzuk megjelentetni.
Ebben a tanévben is a nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályok tanulóiból álló diák-színjátszókör a harmadik
napon passiójátékot mutatott be, amelyben a 12. osztály tanulói énekeltek, és Lupis Gabriella 12. B osztályos
tanuló orgonán játszott. Ezt a passiót is dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő állította össze, és tanítatta be.
Sok meghívott vendég volt jelen az előadáson, közöttük Kovács Endre püspök úr is. Néhány pillanat a passiójátékból:
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Diáknapok 2004
2004. április 15-16-án voltak iskolánkban a diáknapok. Az elmúlt évekkel ellentétben nem voltak diákigazgatójelöltek, de megmaradt az a hagyomány, hogy a tizenegyedik évfolyamos osztályok töltötték meg e két napot különböző programjaikkal, s így egymással versenyezve kívánták megszerezni társaik szavazatait. A versengő osztályok
fantázianevet választottak maguknak. Így lett az A osztályból „Arany Ás(z)ok”, a B osztályból „Hippeace” és a D osztályból „Dark Angels”-ek. Az E osztályosok a „westernEsek” nevet választották, a 12. K osztályos pedig a „Military
Shock” lettek. Mindegyik csapat ez alkalomból saját újságot jelentetett meg, kibérelt néhány tantermet, és innen, mint
egy főhadiszállásról vezették a saját programjaikat.
A kétnapos „buli” a bevonulással kezdődött …

Ők pedig a „Hippeace”-csapat: „Let the sunshine”

„Ördögből angyal lehetnél…”, azaz a „Dark Angels”-ek

Ők az „Arany Ás(z)ok": „We will, will rock you”

Kalandok az ivóban valahol vadnyugaton

Színes Egri FEFE
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„We will be the champions”
A másfél nap alatt már az is komoly fejtörést okozott, hogy milyen rendezvényt látogasson meg a diák és a tanár.
Volt itt filmkoktél keretében a „Magyar vándor”, „Hippikcsörsz 2004” és „A passió”. Több fordulós Activity, divat - és
kozmetikum bemutatók, játszóházak, állandó kép- és fotókiállítás, üzenőfal, változatos stílusú táncbemutatók, játékos
vetélkedők mellett izgalmas csocsóverseny, látványos biciklis bemutató, jósda szórakoztatta a közönséget. Volt még
íjászbemutató, majorette, floorball, játékos tanárszépe választás és hörcsögfuttatás is. Újra jöttek a törökök és el
akartak rabolni néhány gárdonyis leányzót, de a magyar vitézek most is jókor érkeztek, és kimentették a megijedt
fehérnépet. Ugyanakkor nem hiányoztak a komolyabb hangvételű műsorok sem. Köböl Zsolt tanár úr a Stigmákról
tartott előadást, Hollóné Kocsik Judit tanárnő férje az iraki magyar katonai misszió tagjaként élményeiről számolt be,
Venczel Valentin - a Gárdonyi Géza Színház színésze - pedig versekkel színesített, tanulságos beszélgetést tartott a
művészetről, és az élet néhány aktuális kérdéséről. Mindezek egy-egy pillanatáról sikerült fényképet is készíteni…

Kitört az egri limbó-láz

Folytatódtak a végvári küzdelmek

Miki, Zoli és Zsolti

Adoniszok

Színes Egri FEFE
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A diáknapi művészeti bemutatón ebben az évben nemcsak színvonalas műsorszámot hallhattak és láthattak az
érdeklődők, hanem az előző évekkel ellentétben lényegesen többen vállalkoztak produkciókra is. A szomszédos „Ifiház” színpadát kellett kibérelni az egész péntek délelőttön tartó bemutatóra. Íme néhány előadás egy-egy pillanata….

„Egyszer így, egyszer úgy”
Vers- és próza:

„Nagy utazás”

I. hely
II. hely
III. hely

Pócs Dávid
11. K oszt.
Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus
Kása Ádám
6. C oszt.
Bohókás mese (magyar népmese)
Barta Viktória
7. C oszt.
Lázár Ervin: A soványító palacsinta
Németh Mariann 11. E oszt.
József Attila: Ars Poetica
Hangszeres zene: I. hely
Pásztor Anna
8. C oszt.
hegedű Széki lassú
II. hely
Kelemen Tamás 11. D oszt.
gitár
Nagy László
12. D oszt
trombita
Nagy utazás
III. hely
Kormos Patrick 5. C oszt.
zongora
J. Griger: Menüett
Különdíj:
Demjén Judit, Mészáros Janka és Pintér Daniella 10. E osztályos tanulók az „Egyszer így, egyszer
úgy…” című saját szerzeményért.
A legszebb énekhangért Lehoczky Balázs 10. A osztályos tanuló.
Tánc:
I. hely
A 6. C osztály lányainak modern tánca
II. hely
Birincsik Petra és Szarvas Fruzsina 7. C oszt.
„Bábuk” című modern tánc
III. hely
Az 5. és 6. C osztályos lányok
„Ugrós tánc”
Petneházi István10. A oszt.
„ Szatmári verbunkos”
Különdíj:
A Hair című musical, melyben szerepelt Denk Zsófia 9. E, Balla Adám, Lakatos Vincze és Medve
Attila 9. K, Lezsák Dóra 10. A, Pásztor Anna és Szívós Tímea 10. K, Ulviczki Réka és Tajti Marianna 11. K, Bajnok
Anikó, Hajdú Katalin, Hegedűs Ágnes, Makai Ágnes, Sallós Szilvia és Török Aniat 12 K osztályos tanuló.
A zsűri tagjai Hollóné Kocsik Judit, Köves Eszter, dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnők, és Bisztriczki Zoltán tanár úr voltak.
A művészeti bemutatóról a beszámolót Hollóné Kocsik Judit és Köves Eszter tanárnők készítették.

A mérkőzés első perceiben

Emlékül

Színes Egri FEFE
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A tavalyi diáknapokkal ellentétben az idén több fordulós csatát vívtak egymással a diákok és a tanárok csapatai.
Pénteken délelőtt az udvari pályán volt a nagy érdeklődéssel várt labdarúgó mérkőzés. Szinte mindenki a 12. K osztály csapatának a győzelmét várta, akik iskolabajnokságon vívták ki a jogot a mérkőzésre. A tanárok rendszeresen
edzettek hétfőnként, de elismerték, hogy nem ők a mérkőzés esélyesei.
Veszélyes támadásokkal kezdtek a diákok, de az első félidő végén a tanárok szereztek egy gólt. A fordulás után
még hevesebb küzdelem bontakozott ki a pályán, még vér is folyt a küzdelem hevében, s akkor megtörtént a csoda:
Andy háromszor villant, és eldőlt a derbi:4:0 a tanárok javára! Így kell ezt csinálni!
Még csütörtökön röplabda meccsel kezdődtek a küzdelmek, amelyet az alkalmilag összeállt tanári csapat nyert
meg. Talán a diákok nem vették komolyan az ellenfelet? Rajtavesztettek.

„Leütöttem, Úristen, leütöttem!….”

„Kosár, nem kosár; kosár, nem kosár”

Alig telt el néhány óra a focimeccs után, s újabb összecsapásra került sor a diákok és tanárok között. Ezúttal kosárlabda mérkőzés volt a tornateremben. A diákok teljesen új csapattal álltak csatasorba, de a tanárnők is erősítették
a tanárok csapatát. A játék itt is izgalmas fordulatos és kemény volt. Az első percektől eltekintve a diákok csapata
mindvégig fölényben játszott, és a mérkőzés végére már több mint húsz ponttal vezettek, s megnyerték az összecsapást.
Nem feltétlenül az eredmény a fontos, sokkal fontosabb a játék, a mozgás, a közös élmény felejthetetlen varázsa.
Ez sokkal maradandóbb, mint a kék folt a lábon, a sérülés a könyökön és a vércsepp a pólón.
Péntek este, aki még bírta – sokan voltak ilyenek – discóba jöhetett, ahol dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő kihirdette az osztályok közötti verseny eredményét: győztek a 12. K osztályosokból alakult „Military Shock”, akik a hír
hallatán újra eltáncolták a bevonulásra koreografált táncukat, s újra nagy sikert, tapsot arattak. Aztán folytatódott a
tánc és a szórakozás …

„We are the Champions!”
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VERSENYEREDMÉNYEK 2003/2004. TANÉVBEN
III. rész
Sportversenyek
2004. január 7-8-án tartották meg Székesfehérvárott az úszás verseny Középiskolás Diákolimpia Országos Döntőjét, ahol iskolánk tanulói a következő eredményeket érték el:
Fiúk: Rácz Ákos
9.A oszt.
100 m mell
III. hely,
Jakab Dániel (8. C), Rácz Ákos (9.A), Petrovai Márton (9. B),
Mayer Attila (9. B), Flaskay Gábor (9. B), Bial Viktor (10. A),
6X50 m gyorsváltó
VI. hely,
Leányok: Bajzáth Daniella 10. K oszt.,
100 m mell
III. hely,
Mutina Ágnes 10. B oszt.,
100 m gyors
IV. hely,
Petrovai Panna 9. B oszt.,
100 m hát
III. hely,
Cseh Diána (8. C), Gledura Bianka (8. C), Petrovai Panna (9. B).,
Mutina Ágnes (10. B), Szarvas Zsófia (12. K), Menner Nóra (12. A),
6X50 m gyorsváltó
III. hely,
Bajzáth Daniella (10. K), Cseh Diána (8. C),
Marton Mária (9. A), Demeter Blanka (9. K),
4X50 m gyorsváltó
VIII. hely
Menner Nóra 12. A oszt.
200 m vegyes VIII. hely
2004. március 11-én Egerben tartották meg az 1848 m-es futóversenyt, amelyen Hócza Gréta 10. K és Kovács
Ádám 11. B osztályos tanulók az I. helyen végeztek.
2004. március 23-án Verpeléten megyei mezei futást rendeztek, amelyen Hócza Gréta 10. K osztályos tanuló II.
helyen, míg Kovács Ádám 11. B osztályos tanulók az I. helyen végzett.
2004. március 25-én Egerben volt a megyei leány kosárlabda döntő, ahol iskolánk csapata a III. helyet szerezte
meg. A csapatot a következő tanulók alkották: Mező Brigitta 10. E, Sós Anna és Pásztor Anna 10. K, Deme Csilla és
Berényi Ágnes 11. E, Balázs Ildikó és Mészáros Krisztina 11. K osztályos tanulók.

Versmondó verseny
A magyar kultúra napja alkalmából „Ötágú síp üzenete” címmel immár ötödik alkalommal rendezte meg a Forrás
Gyermek-Szabadidőközpont megyei versmondó versenyét, ahol iskolánkat Sziklay Éva 7. C osztályos tanuló képviselte és III. helyen végzett. Szaktanára dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő.

Levelező verseny
Az első félévben lezajlott Litterátum Német Országos Levelező Versenyen Vincze Tamás 8. C osztályos tanuló
arany fokozatot ért el. Szaktanára Szabóné Kállay Ágota tanárnő.

„KÖMAL-pontverseny”
Iskolánkban ebben a tanévben eddig 45 tanuló vesz részt az éves pontverseny munkájában, akik közül kiemelkedő eredményeket értek el a következő tanulók:
C kategória
9-10. osztályosoknál
538 versenyzőből
103-105.
Molnár Enikő
10. B oszt.
50 pont Szaktanár: Nagygyörgyné Béres Ildikó, Csák György
121-127.
Rábai Mária
9. A oszt.
44 pont
Mlinkó Lászlóné, Csák György
128.
Szabó Anita
10. B oszt.
43 pont
Nagygyörgyné Béres Ildikó, Csák György
C kategória
11-12. osztályosoknál
497 versenyzőből
81-83.
Rábai Orsolya
12. B oszt.
64 pont Szaktanár: Csák György
91-98.
Buri Alexandra
12. B oszt.
59 pont
Csák György
Czene Boglárka
12. B oszt.
59 pont
Csák György
129-132.
Szegedi Tamás
12. B oszt.
48 pont
Csák György
141-144.
Tari Emese Kinga 12. B oszt.
45 pont
Csák György

„Szép magyar beszéd”
2004. március 4-én tartottuk meg iskolánkban a „Szép magyar beszéd” verseny iskolai fordulóját, amelyben a következő eredmények születtek:
Gimnáziumban 1. helyezett Ludányi Katalin 12. K oszt.
szaktanára: Lapinskasné Máté Erika
2. helyezett Zay Orsolya
10. K oszt.
Lapinskasné Máté Erika
3. helyezett Balázs Ildikó
11. K oszt.
Ballagóné Csernyák Éva
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Szakközépiskolában 1. helyezett Csuhay Rita 12. E oszt.
szaktanára Ballagóné Csernyák Éva
2. helyezett Zvara Helga 9. E oszt.
Tóthné Török Anna
3. helyezett Farkas Csilla 12. E oszt.
Ballagóné Csernyák Éva
Iskolánkat a megyei fordulón Ludányi Katalin, Zay Orsolya és Csuhay Rita tanulók képviselik.

Helyesírási versenyek
2003. december 11-én tartották meg iskolánkban az „Implom József” helyesírási verseny iskolai fordulóját, amelyben a következő eredmények születtek:
Gimnáziumi kategória:
Bajnok Anikó
12. K oszt.
szaktanára: Lapinskasné Máté Erika
Galambos Erika
10. K oszt.
Lapinskasné Máté Erika
Ulviczki Réka
11. K oszt.
Ballagóné Csernyák Éva
Szakközépiskolai kategória:

Palkovics Beáta
10. E oszt.
Jéger Ádám
9. E oszt.
Kovács Mónika
12. E oszt.
Mindkét kategória első helyezettje képviseli iskolánkat a megyei versenyen.

Tóthné Török Anna
Tóthné Török Anna
Ballagóné Csernyák Éva

A „Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny” megyei fordulóban az iskolánkat képviselő Bábel Eszter 5. C osztályos
tanuló a III. helyezést érte el. Szaktanára Köves Eszter tanárnő.

Számítástechnika versenyek
Az NJSZT és az ISZE által hirdetett LOGO Országos Számítástechnikai Verseny regionális Heves megyei fordulóján Örkényi Dávid 8. C osztályos tanuló az V. helyezést szerezte meg.
A Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete által szervezett Számítástechnika-Prezentáció megyei versenyében „A-I” kategóriában szintén Örkényi Dávid 8. C osztályos tanuló az I. helyet szerezte meg. Szaktanára:
Prázmári Éva tanárnő.

Tantárgyi versenyek
2004. február 19-én iskolánkban megtartott Kezdő Arany Dániel Matematika Verseny I. fordulójában elért eredménye alapján megyei fordulóba jutott Rábai Mária 9.A osztályos (szaktanára Mlinkó Lászlóné tanárnő, Csák György
tanár úr) és Pásztor Anna 10. K osztályos (szaktanára Békési Zoltán tanár úr) tanulók.
Az Országos Általános Iskolai Tanulmányi Verseny (OÁTV) első fordulójában beküldhető dolgozatot írt:
Örkényi Dávid
8.C osztály
angol nyelv
szaktanár: Egedné Gerencsér Ildikó
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) első fordulójában nyújtott teljesítményük alapján meghívást kaptak a második fordulóba a következő tanulók:
Kovács Ákos
12. K osztály
történelem
szaktanár: Ballagóné Csernyák Éva
Szegedi Tamás
12. B osztály
informatika
Kovács Mária
Rábai Orsolya
12. B osztály
informatika
Kovács Mária
Váradi Nóra
12. K osztály
spanyol nyelv
Szammer Ernő
Szegedi Tamás
12. B osztály
matematika
Csák György
Sipeki Anett
11. A osztály
német nyelv
Rákné Sándorné
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) országos döntőjében spanyol nyelvből Várady Nóra 12. K
osztályos tanuló az V. helyezést érte el, s így felvételi mentességet szerzett. Kovács Ákos történelemből az írásbeli
fordulóig jutott.
2004. február 4-én megtartott „Irinyi János” Középiskolai Kémiaverseny első fordulójából a II. kategóriában Demeter Tamás 11. K osztályos tanuló V. helyen végzett és továbbjutott. Szaktanára dr. Andó Jánosné tanárnő.
A Goethe-Intézet és a német Pedagogischer Austauschdienst országos német nyelvi pályázatán és tanulmányi versenyén a döntőbe került és március 9-án háromhetes németországi tanulmányutat nyert Veres Klaudia 11. A (szaktanára: Rák Sándorné tanárnő) és Holló Dávid 10. A (szaktanára Szabóné Kállay Ágota tanárnő) osztályos tanuló.
2004. március 13-án negyven csapat részvételével tartották meg az „Országos Angol-Amerikai Civilizációs verseny”-t a debreceni Ady Endre Gimnáziumban. A tantárgyismereti versenyben a gimnáziumunk első csapata (Várady
Nóra 12. K, Horti Vivien és Kecskés Ágnes 13. K osztályos tanulók, felkészítő tanárok: Csákváriné Veréb Valéria és
Bagi Emese tanárnők.) a IV. helyet szerezte meg. Iskolánk második csapata (Ulviczki Réka és Tajti Marianna 11. K,
Török Anita 12. K osztályos tanulók (felkészítő tanárok: Örsiné Mohl Szilvia és Bagi Emese tanárnők.) V-VI. helyen
végzett. Az összesített (tantárgyi és előadóművészeti) versenyben az első csapat a IV. helyet megőrizte, a második
csapat a XI. helyezést érte el.
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A Katolikus Iskolák Matematika Versenyén megyei fordulóba jutottak iskolánkból Lénárt Patrícia és Horváth Gábor
8. C osztályos tanulók. Szaktanár Békési Zoltán tanár úr.
2004. február 19-én megtartott Kezdő Arany Dániel Matematika Verseny iskolai fordulójából a megyei fordulóba
jutott Rábai Mária 9. A (szaktanára Mlinkó Lászlóné, Csák György) és Pásztor Anna 10. K (szaktanára Csák György)
osztályos tanulók.
Az Országos Zrínyi Ilona Matematikai Verseny megyei fordulójában Jakab Damján 5. C osztályos tanuló 328 versenyző közül 72.,Rakamazi Réka 6. C osztályos tanuló 281 tanulóból 84. lett. Hoór Dorottya 7. C osztályos tanuló 271
versenyző közül 104. lett. Lénárt Patrícia 8. C osztályos tanuló 177 tanuló közül a 101. helyen végzett. Szaktanára
Békési Zoltán tanár úr.

Ábel Jenő Latin Nyelvi Fordítói Verseny
2004. február 13-án iskolánkban rendezték meg az Ábel Jenő Latin Nyelvi Fordítói Verseny iskolai fordulóját, amelyből Pásztor Anna 8. C osztályos tanulónk bejutott az országos döntőbe. Szaktanára Feketéné Kovács Ildikó tanárnő.

„Ki tud többet Egerről?”
2004. március 11-én a Dobó Gimnáziumban rendezték meg a „Ki tud többet Egerről?” várostörténeti versenyt. Iskolánk Szabó Péter 9. A osztályos, Jéger Ádám és Nagy Diána 9. E osztályos tanulókból álló csapata Oraveczné
Kelemen Júlia tanárnő felkészítésével a VI. helyet szerezte meg.

Talentum
2004. március 8-án a Magyar Püspöki Kar Talentum internetes játékának első fordulójában Juhász Katalin 10. B
osztályos tanuló a nyerteseknek járó könyvjutalmat kapott.

Berze Nagy János Mesemondó Verseny
2004. április 6-án a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban tartották meg a névadóról elnevezett mesemondó versenyt, amelyet Kása Ádám 6. C osztályos tanulónk az I. helyen végzett. Szaktanára dr. Loboczkyné Hársasi
Ibolya tanárnő.

Szivárvány
Az Apáczai Kiadó által kiadott Szivárvány című újság hétfordulós levelezős tanulmányi versenyében Szigili Blanka
5. C osztályos tanuló bejutott a kiadó központjában megrendezett döntőbe, amelyet 2004. április 7-én rendeztek meg.

Országos Kolacsovszky Tájékozódási Emlékverseny
2004. április 17-én Ostoros térségében tartották meg az Országos Kolacsovszky Tájékozódási Emlékversenyt,
amelyben iskolánkból három csapat vett részt. A haladó kategóriában Bátonyi Zsolt 8. C osztályos tanuló és Csák
György tanár úr, illetve Szabó Ágnes és Tóthpál Tímea 7. C osztályos tanuló versenyzett. Az ifjúsági kategóriában
indult Melczer Alexandra és Tóthpál Tímea 10. E osztályos tanulók pedig az I. helyen végeztek. Felkészítő tanár Csák
György tanár úr.

Egyházműveltségi Vetélkedő
2004. április 16-án megrendezett Katolikus Középiskolai Kollégiumok Országos Egyházműveltségi Vetélkedőjén iskolánk kollégiumából Ferencz Gertrúd, Hegedűs Sarolta és Baranyi Beatrix 10. B osztályos tanulók vettek részt
Köböl Zsolt tanár úr felkészítésében. A Szent Orsolya Kollégium csapatában Tóth Éva és Szuromi Erika 11. A osztályos tanulók a II. helyen végeztek.

♣♣♣♣♣♣

ÍGY ÍRUNK MI…
Életmód-vetélkedő
Az iskolai egészségfejlesztési és drogmegelőzési pályázat (GYISM-OM) támogatásával megrendeztük 2004. március 24-én az iskolánkban egy életmód vetélkedőt. Az osztályok háromfős csapatai a felkészülési időben a megadott
témában plakátot készítettek. Az 5. C, 6. C, 9. E, 10. K, 11. D, 11. E és a 12. B osztály plakátjait, mint a legjobbakat
az iskola folyosóján kiállítottuk. A „régi fizikai”-ban megtartott verseny zsűrijét dr. Mezei Éva iskolaorvos, Fodor János
nevelési igazgatóhelyettes és Hegedűs Fanni 12. B osztályos tanuló alkották. A versenyben tesztet kellett megoldani,
majd a „kérdezz-felelek” játékban egy meghatározott témáról kellett a zsűrivel beszélgetni. Majd az alkoholfogyasztással kapcsolatos szólásokat, közmondásokat kellett gyűjteni, végül egy képkirakó következett.
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Amíg a zsűri a végeredményt kiszámolta, a versenyzők az egészséges táplálkozást népszerűsítő ételkóstoláson
vettek részt. A vetélkedő csapatok mindegyike kapott valamilyen jutalmat. A 7. C osztály csapata a III. helyen, a 10. E
osztály csapata a II. helyen végzett. A vetélkedőt pedig a 12. K osztályosok nyerték meg. A vetélkedőt és a
beszámolót az iskola egészségügyi szolgálata állította össze.

Munkában a későbbi győztesek

Ezek igazán finom falatok.

A feledhetetlen
Az iskolánkban már hagyománnyá vált évenként februárban a sítábor Szlovákia északi részén, a Podolin melletti
Vysne Ruzbachyban (Felsőzúgón), közel a lengyel határhoz.
Az indulás napján nagyon féltünk, hiszen nem kaptunk megfelelő jeleket az Égiektől, hogy hó lenne a Tátrában.
Az idő is túl meleg volt, hiszen +10 fok nem megszokott így február elején. Ennek ellenére a 23 fős csapat bizakodva
vágott neki a hosszú és fárasztó utazásnak Némedy tanár úr vezetésével. Hál’ Istennek az utat balesetmentesen
tettük meg, és vacsorára már meg is érkeztünk a szálláshelyünkre, a kisfalu hoteljébe.
A szobák 3-5 személyesek voltak. Rögtön meg is találtuk a mindenki számára közkedvelt társalgót, amely az esti,
sőt inkább az éjszakába nyúló szórakozásnak a helye volt. Itt aztán volt minden: pingpongasztal, videó, televízió, s
egyebek… De igazából nem is ezért jöttünk mi ide –, hanem azért, hogy síeljünk! Azaz csak szerettünk volna, hiszen
az első nap csak hófoltokat láttunk a pályán. Aztán a csoportban lévő boszorkányok jóslata szerencsére bejött! Az
első éjszaka elkezdett szakadni a hó, és csütörtökig el sem állt. Másnap reggel szikrázó napsütésben feledhetetlen
látványt nyújtott a táj, mi elkezdtünk síelni. Ki így, ki úgy, de aztán napról napra egyre gyakorlottabbak lettünk. A hóesés síelés közben egészen varázslatos érzést keltett a nappali –12 fokos hidegben, főleg ha a szél is fújt. A megfagyás ellen biztos védelmet nyújtott a pálya szélén a melegedő, ahol forró teát is felszolgáltak a fázós és fáradt síelőnek. Minden reggel 8-kor volt a reggeli, és este 6-kor a helyi specialitásokból álló vacsora. A szállásunk közelében
volt egy kis ABC és egy ajándékbolt is, ahol a szükséges dolgokat és némi ajándékot is vásárolhattunk.
Egyetlen gondja volt mindenkinek, hogy túl gyorsan teltek a napok. Péntek este már csomagolhattunk is, mert
másnap késő délután indultunk vissza Egerbe. De az utolsó napon még mindenki részvételével síversenyt rendeztünk, amelyet a kezdőknél Tresó Máté 6. C, a haladóknál Göböly Sándor 11. B osztályos tanuló nyert meg.
Reméljük, hogy jövőre is lesz sítábor, és ugyanilyen jó hangulatban, hóval megáldva tölthetjük el azt a hetet is. S
abban is bizakodhatunk, hogy jövőre már többen lesznek azok, akik elhiszik, hogy vakációzni télen is lehet, és a
síelés egy csodálatos sport.
Bánka Arnold 11. A és Király Fruzsina 10. A osztályos tanulók
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Monet és társai
Azt gondolnánk, kevés ember lelki és érzelmi világához állnak közel az impresszionista festők. Erre rácáfol a
Szépművészeti Múzeum előtt várakozó tömeg. Igaz, december elseje óta, a bemutató kezdetétől a rádióból hallottuk,
hogy a 106, különböző múzeumokból (Párizs, Koppenhága, Reims, Oxford, Lyon, Le Havre) és magántulajdonokból
összeállított rézkarcot, litográfiát, festményt tartalmazó tárlatra, röviden a Monet és társai kiállításra mennyien szerettek volna bejutni, de erre azért nem számítottunk!
Kint a hóban latyakban állva lassan telt az idő, s bizony a cipőnk melege is elszökött valahová. Unalmamban a várost és a járókelőket szemléltem, közben elballagott mellettem egy hajléktalan. Öltözéke elnyűtt, melegnek sem látszott igazán. Engem vár otthon a meleg fürdő, száraz zokni, de őt? Talán csak a sarki szemetes tartalma, jobb esetben kartondoboz…
Két és fél óra múlva azt hittük, megtörtént a csoda. Bent voltunk az aulában, de hiába! Ráadásnak még egy óra
várakozás következett, de célhoz értünk.
Jómagam művészetet szerető ember vagyok, bár eddig előítélettel voltam az impresszionizmussal szemben. (Sok
pacsmag, elnagyolt részletek….. Bezzeg a Sixtusi kápolnán Ádám Izmos karja!)
Élőben, pár centi távolságból látni a remekműveket rájöttem, hogy elhamarkodott volt az előző kijelentésem. Ha
tehetném, utólag elnézést kérnék Monet, Manet, Renoir, Rodin, Jongkind stb. uraktól, mert az eredeti alkotásokat
látva jöttem rá e stílus nagyszerűségére. Nem hónapokon, éveken át készült egy-egy kép, hanem a pillanat varázsát
próbálták visszaadni, ami gyors munkát kívánt. Sisley például különböző helyzetekben festette le a moreti templomot,
s a képeket nézegetve mintha nem is ugyanarról az épületekről készültek volna. Ez igazolja, hogy nincs két egyforma
perc!
Engem Monet Tavirózsák című olajfestménye fogott meg leginkább, mely tökéletesen visszaadta a „virágzó” tó
élményét. Kedvem lett volna belelógatni a kezem a vízbe!
A ceruzarajzok már nem voltak rám ilyen hatással. Talán a színek hiánya miatt, bár lenyűgöző, hogy pár ceruzavonással mi minden kerül papírra.
A kiállítás rendkívüliségét bizonyítja, hogy a három és fél hónap alatt nem apadt az érdeklődés, a hosszabbításra
viszont nincs lehetőség, s aki lemaradt róla, annak pótolhatatlan a vesztesége!
Tóth Éva 11. A osztály

Túl az Óperencián
Egy délután az edzőnk megkérdezte tőlünk, tudjuk-e merre van a Kanári-szigetek, és eltöltenénk-e ott egy kéthetes edzőtábort. Nos, így kezdődött minden…
Persze, majd kiugrottunk a bőrünkből az edzőtábor hírének hallatán, s az utolsó napok nagyon-nagyon lassan teltek, aztán eljött a nagy pillanat: február 28-án indultunk Ferihegyről. A csapat néhány tagja először ült repülőgépen.
Az utazás alatt csodálatos látvány tárult elénk: az osztrák Alpok havas hegycsúcsai, majd a francia rivéria és a Côte
d’Azur, a spanyol tengerpart, a Földközi-tenger, a
vadregényes,
sziklássivatagos Marokkó. S
száz kilométerrel később
már felbukkant a horizonton a célállomás: Gran
Canaria szigete. (Sokan
úgy hiszik, a Kanáriszigetek a madárról kapta
a nevét. Valójában a
sziget névadója egy római
írnok volt, aki – amikor itt
járt a szigeteken – nagy,
harcias, vad kutyákat
talált. Ezért úgy jegyezte föl ezt a szárazföldet, hogy a kutyák szigete. A kutya pedig latinul canis, innen tehát a név:
Gran Canaria – Nagy kutya.)
A megérkezés napján belecsöppentünk egy 35 fokos, napsütéses, pálmafás, tengerpartos trópusi környezetbe.
Előkerültek a bőröndökből a rövid ruhák, a falatnyi topok, a 32 felsőrész, na és persze a fürdőruha. A szálloda kertjében csodálatos, pálmafaligetes fürdőmedence csalogatott bennünket, és ha mi vizet látunk, nem létezik akadály! Így,
hát az első délután a vízben telt, de miután lemostuk magunkról a medence sós vizét, a hasa mindenkit az étterem
felé húzott. Mikor megláttuk a svédasztalszerűen felkínált finomabbnál finomabb ételeket, már tudtuk, mi lesz napjaink
fénypontja: az étkezés. Egy-egy kimerítő edzés után – napjaink nagy részét az edzések tették ki – nagy evések
következtek. Megkóstoltuk az összes helyi specialitást. A csípős, fokhagymás úgy nevezett mojoval leöntött főtt
burgonya például nagyon ízlett mindenkinek. Ám az én számomra a legbizarrabb gasztronómiai élményt a canary
leves okozta. Úgy vélem, szívesen megkóstolok mindent, ami ehető, azonban az, hogy a levesbe a burgonya a káposzta és a húsfélék mellé még narancsot is belefőzzenek, már nekem is meredek!
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Sajnos, az idő nem kedvezett a kiránduláshoz, ugyanis egy jellegzetes időjárási jelenség érte el a szigeteket, az
úgy nevezett calima. Ez annyit jelentett, hogy 3-4 napig az orrunkig sem láttunk, mert a szél áthozta a homokot és a
párás levegőt Afrikából, s ez ráült a szigetekre. Így a hegyekből nem sokat láthattunk, de így is gyönyörű helyeken
jártunk. Az első szerdán sikerült eljutnunk a sziget belsejébe egy körútra. Az első állomás egy botanikus kert volt. Itt
megismerkedhettünk a szigetvilág jellegzetes növényeivel, többek között az aloe verával, a különböző kaktuszfákkal
és a sárkányfával. Ebből
a kertből – sajnos –
csak egy kis részt láthattunk, mert tovább kellett
indulnunk a kráterhez. A
szigetek
vulkánikus
eredetűek, de már régóta nem aktívak ezek a
hegyek.
Így
Gran
Canaria közepén található egy kráter, amelyben egy idős ember él a
saját maga által épített
kis házikóban, és csak
2-3 havonta jön be a
városba.
Az itteni őslakosok,
a guancsok a hegyekbe
vájt barlangokban élnek.
Ezek a hegy oldalába
vájt otthonok minden
igényt kielégítenek, az
évi 2 fokos hőingás
miatt még fűtésre sem
kell gondolni. Hazafelé
utunk a mandulafák és
az „ezer pálma völgyén”
keresztül vezetett. Csodálatos volt!
Aztán áthajóztunk a szomszédos szigetre, Tenerifére, és ellátogattunk egy állatkertbe, a Lora Parkba. Itt láthattunk több mint 300 féle papagájt, delfin-show-t, és egy egyedülálló pingvinakváriumot, ahol sarkköri éghajlatot
alakítottak ki. Hazafelé láthattuk Tenerife északi partját, ahol a vulkanikus hamu miatt nem fehér, ha-nem éjfekete a
homokföveny. Az óceán kékje és a part fekete színe leírhatatlan látványt nyújtott.
Nehezen tudnék legszebb emléket választani, de az óceán partján eltöltött idő mindenképpen dobogós helyezést
kapna. Gran Canaria déli partja homokdűnéiről híres, melyeket az Afrikából érkező szél rakott le. Az óriási hullámok,
az óceán sós illata, a dűnék, a világítótorony – mind egytől-egyig varázslatosak. És ha már a szép emlékeknél tartunk, oldalakat írhatnék még a kedves emberekről – a pincérekről, a recepciósokról, a buszsofőrökről, a helyi úszócsapatról – és a hozzájuk fűződő emlékezetes kalandokról. Minden bizonnyal ők is megjegyeztek bennünket, mert
egy nem mindennapi kis társaság gyűlt össze az úszók közül, és biztos vagyok benne, hogy mi is vittünk egy kis színt
az ő életükbe. Amit pedig mi kaptunk? Egy életre szóló élményt, és feledhetetlen napokat…
Menner Nóra 12. A oszt.

Csak egy Földünk van
Április 17-én, szombaton 9-kor nagy izgalommal léptem át a „Forrás” Gyermek-Szabadidőközpont küszöbét. A
„Csak Egy Földünk Van” vetélkedőre igyekeztem, amit a Föld napja alkalmából rendezett az intézmény. Sajnos, az
osztályunk három ötfős csapatából csak hatan jelentünk meg. Odajött hozzánk egy néni, és kérte, húzzunk sorszámot, és bevezetett minket egy terembe. Majd megkért, hogy üljek át egy másik asztalhoz, ahol két fiú ült. Fogtam az
összes tudásom, és átvittem a hármas asztalhoz. Kiderült, hogy a fiúk a kilences iskolába járnak, abba, amelyikbe
negyedikes koromig én is jártam.
Mivel nem ismertük egymás tudását, kicsit félve kezdtünk az első feladathoz. Három részből állt a feladat. Az elsőnél meg kellett határoznunk, melyik Nemzeti Park jelét látjuk a képen. Ez nem ment olyan jól, mint a második rész.
Itt egy vaktérképen kellett megállapítani, hol található tíz Nemzet Parkunk. Tetszett ez a feladat, otthon ezt gyakoroltam a legtöbbet. Szinte az összesnek én határoztam meg a jelét. A harmadik részben pedig a Nemzeti Parkokat jellemzők alapján kellett felsorolnunk.
A második fordulóban fényképek alapján kellett felismernünk az állatokat. Nagyon élveztük, bár elég keveset tudtunk megállapítani. Mikor ezt a feladatot is beadtuk, kicsit késve, de megérkezett Attila, az előző csapatom egyik
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tagja. Mivel oda már nem mehetett, hozzánk került. A harmadik fordulónak már négyen néztünk elébe. A feladat az
volt, hogy hangok alapján ismerjük fel az állatot. Közösen nagyon sok hangnak találtunk gazdát.
A következő fordulóban minden csapatból egy személynek ki kellett mennie a zsűri asztalához, ahová állatbőrök
voltak kirakva. Újra én lettem a kiválasztott, remegő lábbakkal elindultam az asztalhoz. Az első bőr egy kígyó bőre
volt, ebben biztos voltam, mivel a pikkelyes darabka nagyon apró volt. A másodikban a vaddisznó bőrét ismertem fel,
barna és sűrű volt a szőre. A következő egy fehér, barna csíkokkal tarkított bőr volt, szinte biztosra vettem, hogy a
tehéné. Ezután következett egy koromfekete színű állat bőre. Ezt minden próbálkozásom ellenére sem sikerült megállapítanom. Talán az utolsó volt a legkönnyebb. A juh gyapjúját rögtön felismertem, mamámnál sok gyapjúszőnyeg
borítja a padlót.
Az ötödik forduló elég nehéznek bizonyult. Két részből állt, először madárneveket kellett meghatározások alapján
beírnunk egy keresztrejtvénybe. Megfejtésül az ÉV MADARA szót kaptuk. A második részben a kerti rozsdafarkúról
írtunk pár sort. Ezek után egy rövid szünet következett. Kipihenhettük az izgalmunkat, és megehettük a tízórait. Barátnőmmel, Barbival arról beszélgettünk, hogy ment a csapatuknak a verseny.
A szünet véget ért, s új erővel nézhettünk szembe a hatodik fordulóval. Ez az ásványok feladata volt. Minden kérdésnél három lehetséges válasz közül kellett választani, és a helyes betűjelűt bekarikázni. A helyes válaszok betűjeléből egy újabb ásványkincs nevét rakhattuk össze. Ezt ügyesen és gyorsan megoldottuk. Talán hetedik, és egyben
utolsó feladatnál izgultunk a legjobban. Ez is két részes feladat volt, mind a kettő a bolygókról szólt. Először le kellett
írni a kilenc bolygó nevét, és meghatározások alapján eldöntenünk, melyik égitestről van szó. Ezután szintén meghatározás alapján kellett eldöntenünk, milyen jelenséget ismerünk fel (pl. szivárvány, napfogyatkozás, stb.). Miután
beadtuk a lapot, nagy izgalom töltötte be a termet. Míg a zsűri visszavonult, volt időm írni a vendégkönyvbe, és megnézhettem a Szitta Tamás (egyik zsűritag) képeiből rendezett fotókiállítást is. Mikor aztán végre elérkezett az eredményhirdetés ideje, nagy izgalommal foglaltam helyet. Kiderült, minden izgalom felesleges volt, ugyanis a 14 csapat
közül a 4. helyezést értük el.
Én úgy érzem, megérte a sok tanulás, amit felváltott a sok tudás, megérte a sok izgalom, amit felváltott a sok nevetés. Szeretném megköszönni Vargáné Kopasz Réka tanárnőnek a sok tudást, amit adott, és a sok fáradozást, hogy
belém tömje azt. Sajnálom azokat, akik nem tudtak eljönni, mert én egész életemben bántam volna, ha kihagyom ezt
a versenyt.
Szűcs Annamária 6. C oszt.

♣♣♣♣♣♣♣
Szécsi Gabriella 12. D osztályos tanuló verseiből
Depresszió
allomás
Mindent mit papírra vetek,
Híven tükrözi lelkemet.
Lehet bár pillanatnyi kép,
És tán senki sem írna eképp.
Később tán értéktelen gaz,
De ott, akkor hű és igaz!

Úgy érzem már minden elveszett,
Csak kergetek elmúlt perceket!
Eltűnt világot hajszolok?
És össze-vissza majszolok!
Nem elég, hogy sokat sírok,
Ráadásul jól meghízok!
Altató

Mit szeretek benne?
Szeretem daliás termetét,
Szeretem őszinte jellemét,
Szeretem a hangja dallamát,
Szeretem csibészes mosolyát,
Szeretem azt is mikor nevet
Szeretem azt is ahogy szeret.
Szeretem, amikor átölel,
Ó bár sose váltunk volna el!

Aludj kedves kisvirágom,
Míg én álmodat vigyázom!
Aludj szépen drága szentem!
Kezecskéd el nem eresztem.
Aludj, aludj kiscsillagom!
Bajod essen? Úgysem hagyom.
Hívogat az álomország
Hol a boldog álmot osztják.
Vár már rád az álomtündér,
Hogy álomba szenderüljél.
Menj hát szépen pici kincsem,
Drágább nálad semmim sincsen!
Álmodj szépeket te gyermek,
S tudd, hogy nagyon szeretlek!
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Lehetőség
A mai kor gyermeke szórakozni, bulizni, kikapcsolódni vágyik. A rádió- és televízió-csatornák minden hullámhosszon a nap minden szakában felszólítanak az ilyen könnyed kikapcsolódásra. Ez lehet egy fergeteges
táncőrület „némi” alkohollal, pár órás flörttel. Lehet a bugyuta poénokon kacarászni. S lehet egy film, amelyben
az első öt percben már meg is történik az első zaftos jelenet legalább nyolc-tíz halottal, a film alatt egy félvárosnyi szereplő múlik ki ebből az árnyékvilágból, s a film végén az igazság (kinek az igazsága?) – természetesen –
győzedelmeskedik.
S ez így megy nap nap után, egyik buli követi a másikat, „kikapcsolódás ezerrel”, s a mai kor gyermeke hozzászokott a könnyű fogyasztás élményéhez, nincs is már másra igénye. Így éli percekre szabdalt életét, mert
elveszítette a világ teljességét, az egész élet megélésének élményét. Nem tudja már a világ szakralitását érzékelni. Nincs már számára Isten, akihez fohászkodna gondjai között; amikor a kísértés ezernyi arca rámosolyog.
Nem ismeri már a rend összetartó abroncsát, csak a vélt szabadság mámorító és bódító illatát.
Ehhez a korhoz és a kor gyermekeihez szól a Mel Gibson rendezte „A passio” című film. Sokan meg is nézték már a filmet, s látva a korbácsolásnak és a keresztre feszítésnek kegyetlenül hosszú és részletező jeleneteit, elégedetten állapították meg – abbahagyva a pattogtatott kukorica majszolását –: „Ez aztán igen! Hű az anyját!”. Míg mások elfordítják fejüket, befogják fülüket mondván: „Ezt azért már mégsem kellett volna! Ez már
nekem sok!”
Ők sokan megálltak a látványnál, nézték vagy nem nézték a filmet, de nem látták és nem értették, hogy a
vásznon a gyötrelmeket előre átérző emberi én hogyan jut el a feladat vállalásáig elutasítva az ördög ajánlotta
könnyű halál lehetőségét. (Hányan és hányan választják a könnyebb megoldásokat manapság is megrettenve
a nehézségektől, a kényelem kedvéért, a több pénz vagy szabadidő kedvéért.)
Ők sokan nem látták, a szeretet világát hirdető Jézus hogyan vívja meg harcát, szenvedi el a hazug és erőszakos világ ostorcsapásait és szögeit, hogy aztán „harmadnapon” hirdesse győzedelmeskedő igazságát.
Ők sokan nem látták a tehetetlenkedő Poncius Pilátus kompromisszumokat kereső, a felelőségeket elhárítani igyekvő vergődését. Bizonyítván azt, hogy nem lehet féligazságok között élni. Nincs ilyen és olyan igazság.
Ők sokan nem érezték meg az Anya szenvedését, aki látja fiának stációit, s annak megdicsőült kínhalálát a
kereszten.
Ők sokan nem látták a római katona vagy a jobb lator megtisztulását.
Ők csupán megnéztek egy filmet, szórakoztak egyet, s néhány perc vagy óra múlva újra a kor gyermekeiként éli az életüket, s nem vették észre a szabadulásuk lehetőségét.
Te láttad?
Te megláttad?
Te észre vetted?
Kovács Ottó tanár úr

–––––––––––

Túrmezei Erzsébet: Húsvét után
Húsvét előtt… nehéz, szomorú léptek.
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt… arcok, fakóra-váltak.
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt… kihamvadott remények.
Húsvét előtt… egy nagy: Minden hiába!
Bús eltemetkezés az éjszakába.
De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
Húsvét után el gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után futni a hírrel frissen!
Húsvét után már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, amely messze esnék.
Húsvét után… erő, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
akik még mindig húsvét előtt élnek.
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100 ÉVE SZÜLETETT PALOS BERNARDIN
Dr. Kerekes Károly ny. zirci apátur előadása a közgyűlésen
Rendtársától, a nála mindössze kerek egy hónappal
idősebb és hosszú élete folyamán kisdiák korától a
legmeghittebb barátjától, Hegyi Kapisztrántól tudjuk,
hogy Bernardin atya egész élete útján haláláig világító
fáklyaként akarta követni egy általa nagyon csodált
filozó-fus bölcs mondását: „Az ember nem azért születik,
hogy boldog legyen, hanem hogy megtegye
kötelességét”. – Valóban akarta? Igen. Ezt általában
tanúsítják azok, akik ismerték. És valóban a haláláig az
„akarat embere” volt. – mondják. Nekem csak egy évig
volt tanárom. Határozott követelményeket állító,
szigorúan számonkérő, sokszor egyenesen szikrázó
szemű-szavú előadó, olykor már-már katonás fegyelmet
tartó és követelő, mindig organizáló fáklyaláng
pedagógus „őrködött” még mosolygós arca mögött is.
Felejthetetlen a Magyarországon 800 éves ciszterci élet
jubileuma alkalmából a második világháború kellős
közepén,
1942-ben
a
szentgotthárdi
erdőben
megszervezett ciszterci cserkésztábor a Bernardin atya
szervezésében,
a
hősök
emlékműve
előtti
„fogadalomtétellel”, – a minden egyes hősi halott
nevének elhangzása után az ezer ciszterci diáktorokból
kirobbanó és minden ágyúdörrenésnél egethasítóbb
kiáltással: „Jelen!”
Az ilyen és ehhez hasonló élményeknek több mint
félévszázad után való felidézései is az életújulás
vetőmagvait hullajtják újból az egykori résztvevők
lelkébe, sőt a régi vetés gyökerein-szárain is új lelki
gyümölcsök termését ígérő rügyeket is fakaszthatunk.
Bernardin atya életútjának második felén azonban az
eladdig sokat ígérő és valóban eredményesnek
mutatkozó, az emberi akaratra épülő „filozófiai” –
bármennyire varázslatos – életeszmény akármilyen
túlhajtása is kevésnek bizonyult a megálmodott
legtökéletesebb úton az elérni kitűzött legmagasabb
(örök) értékek elérésére. Meg kellett hallania Isten
Lelkének Izaiás által sugallott szavát: „Az én
gondolataim nem a ti gondolataitok, azén utaim nem a ti
utaitok”. Magyarán: az eddig oly sikeres „akciók” és
varázslatos ünnepi programok útja helyett az egyre
keservesebb „passiók” útját kell járnia Bernardin atyának.
Egyre világosabban rajzolódik ki előtte a „régi-új”,
egyetlen igazán végigjárni érdemes emberi életút, a Szent
Kereszt királyi útja. Pontosan úgy, ahogyan azt a mi
Urunk, Jézus Krisztus végigjárta.
Bernardin atya életében a „sikeres” akciók útjáról a
„megszégyenítő passiók útjára való látványos átváltás az
ő 1945-ös első pécsi letartóztatása és kéthónapos internálása volt. Ettől kezdve élete a haláláig egyre tudatosabb
felkészülés a Jézus Krisztuséhoz egyre hasonlóbbá váló
teljes életáldozatra. A próbatételek Kálvária csúcsa az
1961. február 6-ának éjszakáján Bernardin atya édesapjának lakásán történt letartóztatása, azzal a házkutatással

egybekötve, amelyben minden kéziratával együtt a már
teljesen nyomdakész állapotban álló „Bevezetés a pedagógiába” című (egyetlen példányban meglevő) könyvét is
elvitték és megsemmisítették. Majd elhurcolták és koholt
vádak alapján ötévi börtönre ítélték. Kínosan kusza dolog
volt ez. A ténylegesen letöltött 28 hónapjából húszat a
Gyorskocsi utcai börtönben töltött. De raboskodott
Márianosztrán és a Fő utcai katonai börtönben is. Megjegyzendő, hogy a Gyűjtőfogházból 1968. március 28-án
szabadul amnesztiával. De közben már egy ideig 1964ben a székesfehérvári plébániánkon lelkipásztori munkát
is végezhet „szóbeli engedély alapján”. 1968-ban hivatalosan is felveszik a székesfehérvári egyházmegyei papok
sorába. Ítéletét a Fővárosi Bíróság 1991-ben semmisnek
nyilvánítja.
E sorok írója többször is meglátogatta őt
székesfehérvári papi-otthoni betegszobájában. Mindig
látszott rajta, hogy kimondhatatlanul sokat szenved.
Elsősorban és igazán nem is a testi szenvedései gyötörték.
Természetesen sokszor is szóesett börtönéletéről. Olykor
az ott átélt megszégyenítő kínzásokról, verésekről, sátáni
rafinériákról is. Sohasem panaszkodott. Beteg társai csak
egyetlen esetet emlegettek, amikor éjszakai lázálmában,
tehát teljesen öntudatlanul, hangos szóval felkiáltott: „Ne
bántsanak!” Ezt a sokak által megfigyelt, és élete első
felében igencsak megcsodált sikeres „akarat-embert”
kimondhatatlanul bántotta, egyenesen gyötörte, hogy
különböző testi-lelki kínzásokkal olyan „bevallott”
cselekedetekről szóló jegyzőkönyvet is aláírattak vele,
amilyen cselekedeteket ő sohasem követett el. Halála
előtti utolsó találkozásunk alkalmával ezt a problémát ő
maga hozta elő. Szavait ezzel zárta: Életem nagy forduló
pontja (1945) után egyre tisztábban látom életemnek,
azaz mindnyájunk életének értelmét, amit évek óta ebbe a
rövid fohászba, felfohászkodásba foglalok össze: „Ave
Crux, spes unica! – Üdvözlégy Szent Kereszt, egyetlen
reményem! ” „Nagyon kérlek, – kötötte lelkemre – ezt a
fohászt írjátok majd Gyászjelentésemre.”
Palos Tanár Úr, Bernardin Atya, köszönjük a tanítást!
A kereszten győzelmes Urunk, Jézus Krisztus legyen
jutalmad!
Dr. Palos György Bernardin OCist főbb életrajzi adatai:
Budapesten született 1904. március 23-án. Apja Palos
Lajos, a Győr-Sopron Ebenfurthí Vasúti Társaság igazgatója. Anyja Frick Eugénia. Középiskolai tanulmányait
a Ciszterci Rend Budai Szent Imre és a Egri Szent Bernát
gimnáziumában végezte. Ciszterci novícius lett 1920.
augusztus 29-én. Ideiglenes fogadalmat 1922-ben, ünnepélyes (örök) fogadalmat 1927-ben tesz; ez év júl. 3-án
szentelik pappá. A müncheni egyetemen tanul 1927–28-
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ban, a budapestin 1928–29-ben. Magyar-németszakos
atyánál házkutatás: minden írásának és a kiadásra kész
tanári oklevelet szerez. Hegyi Kapisztránnal tanulmányi
könyvének elkobzása; elhurcolás és öt évre elitélés. 1963.
utat tesz az USA-ban, hogy alaposan megismerje a „momárcius 28-án kiengedik a gyűjtő Fogházból; – „szóbeli
dern” amerikai oktatási és nevelési rendszereket. 1929–
engedéllyel” lelkipásztori kisegítőként működhet a szé33-ban tanár a budai, 1933–37-ben az egri gimnáziukesfehérvári templomunkban. Ettől kezdve, míg járni és
mokban, 1937–42-ben ugyanott igazgató., 1943. január
beszélni tudott, a város hívő seregének egyik legszíveseb30-án kapja pécsi tankerületi főigazgatói kinevezését.
ben hallgatott igehirdetője, gyóntatója, a hozzáfordulók1945 nyarán letartóztatják és két hónapra internálják.
nak legmegértőbb lelkiatyja volt. – A Fővárosi Bíróság
1947-ben a kultuszminiszter (a párt nyomására) szabad1991-ben nyilvánította semmisnek az ellene hozott ítéleságra küldi. 1949-ben nyugdíjazzák. 1957-ben megint
tet. 1992. május 14-én halt meg a Székesfehérvári Papi
Otthonban. Testét a székesfehérvári templomunk kriptáinternálják tíz napra. 1961. február 6-ra virradó éjjel az
akkor édesapja budai lakásán magát meghúzó Bernardin
jában helyeztük öröknyugalomra. – Nyugodjék békében!
–––––––––––––

Palos igazgató úr két levele diákjaihoz
Kedves jó Fiúk!
Hálás szívvel köszönöm meg finom és
nekem
nagyon
jóleső
figyelmeteket,
amellyel megküldöttétek a nekem szánt
emléket:
szívetek-lelketek
írásos
visszhangját elválásunk perceiben. Lássátok Fiúk, – az ember nem önmagáé,
hanem a hívatásáé, az az ember az Istené és a hazájáé, az ember a népéé és a
munkájáé. És azok az emberek, akik ezt
így vallják és életükben megvalósítják,
azok igazában sohasem
válnak el egymástól,
soha nincsenek messze
és távol egymástól.
Azok mindig az Istennek élnek, népüknek
szolgálnak,
és
így
minden testi közelségnél közelebb vannak egymáshoz, bárhová is veti őket az
élet. Ti ott álltok a
gyermek- és ifjúkor
határán, s talán ott
álltok egy még csak
nem is sejtett új
világrend, új életforma
küszöbén.
Ha
elhiszitek és tudjátok, – és ezt mindennél erőssebben
éreznetek kell! – hogy nagyon, igazán,
kivétel nélkül szeretlek benneteket,
akkor mindig egy úton fogunk járni, egy
célért fogunk küzdeni, és – valamikor
egy örökkévalóságban fogunk találkozni.
Az utolsó szavam most is az hozzátok:
Legyetek kegyelemben élő, fehérlő lelkek, legyetek névtelen, önzetlen szolgái hazátoknak, és ne legyetek árulók

soha! És ha nehéz harcokat kell majd
vívnotok, – önmagatokkal és önmagatokban –, akkor is mindig gondoljatok arra, hogy keményen, megalkuvás nélkül
legyetek férfiak! És ha néha gondoltok
még reám, akkor imádkozzatok értem és
imádkozzatok azokért a már-már elkallódott életekért, akiket a magyarságnak
megmenteni, e haza szívére és hűségére
visszavinni legna-gyobb feladatom, legégőbb gondom. És: –
tartsátok meg a kemény,
katonás
fegyelmet,
szeressétek,
legyetek
büszkék rá, s adjátok át példátok-kal
a kisebbeknek, hogy
megmaradjon a hagyomány,
a
kemény,
szolgálni akaró élet
hagyománya az egri
gimnáziumban. És ha
elfáradtok,
akkor
gondoljátok meg: ott
vagyok,
jelentést
kérek és felelőségre
vonlak
Benneteket,
bírjátok-e a harcot,
álljátok-e a vártát,
tartjátok-e
a
fegyelmet, és szeretitek-e az egyszerű,
kemény, igénytelen és lemondó életet.
Így lesztek férfiak, így lesztek vezetők, így lesztek fiai, harcosai az
Evangéliumnak és a magyarságnak.
Fiúk, – áldjon meg Benneteket az Isten!
Pécs, 1943. április 8.
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Kedves jó Fiam!*
Purszki Gézától meghívást kaptam
valamennyiőtök nevében tízéves érettségi találkozótokra. Mivel levele szerint a választ Hozzád kell elküldenem,
kérlek fogadd a magad nevében is, meg
minden osztálytársad nevében is azt,
amit mondandó vagyok.
Amióta Egerből eljöttem, sok találkozóra szóló meghívást kellett visszautasítanom. Így mondom: „kellett”, –
mert azóta sok minden megváltozott
életemben, s úgy érzem, egészen mély,
sokszor önmagam előtt is rejtett érzéseimre cáfolnék rá, ha most rászánnám
magam arra, hogy ismét találkozzam Veletek. Az árnyékok, melyek egri éveim
óta egyre súlyosabban borulnak felém,
csak erősítik azt a meggyőződésemet,
hogy – senki se térjen oda vissza,
ahonnan eljött, s ahol valamikor emberileg boldog volt. Bízom abban, hogy
_______________
*Az 1947-ben érettségizett osztály 10 éves találkozóját
szervező Kádár Emilnek írt levél.
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egyszer fölszakad a köd, és én is végigmehetek a Primuszon, ahol reggelenként sétálva vártalak Benneteket is…
Addig meg fogadjátok el: Nem tartózkodás, nem aggodalom, hanem egyszerűen
az az érzés tart távol, hogy nem akarok a megkopott jelenből visszanézni
elmúlt életemre. – Boldogan olvastam
Géza leveléből, hogy közületek mindenki – a régi. Kevés alsós osztály volt,
amelyre annyi szeretettel és megnyugvással tudnék visszagondolni, mint a
tiétekre. Ezért kérlek, gondoljatok
majd reám olyan szeretettel, mint én
őriztem
lelkemben
emléketeket,
és
tartsatok
meg
mindig
bátyátoknak,
atyátoknak és barátotoknak.
Az Úristen áldásáért imádkozva, szeretettel ölel valamennyiőtöket volt
igazgatótok:
Székesfehérvár, 1957. július 14.

**********

100 ÉVE SZÜLETETT HEGYI GÁBOR KAPISZTRÁN,
a Szent Bernát gimnázium utolsó igazgatója
Hegyi Gábor Kapisztrán Sátoraljaújhelyen született
1904. február 22-én. A ciszterci rendbe. 1921. augusztus
14-én lépett, ekkor öltötte magára a rend novíciusainak
fehér habitusát a fehér skapuláréval. Első, egyszerű fogadalmát 1922. augusztus 17-én tette le, s a fehér skapulárét
ekkor váltotta fel a fogadalmat tett rendtagok fekete skapuláréjával. 1926. június 26-án tette le ünnepélyes fogadalmát. Pappá még ugyanezen év szeptember 8-án szentelték. Az egyetemen latin-történelem szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Tanári pályafutásának első
két esztendejét 1926–28 évet Egerben töltötte, ahol
mindkét szaktárgyát tanította. Innen azonban Werner
Adolf zirci apát maga mellé rendelte apáti jegyzőnek,
majd 1931-től hat éven keresztül az apáti tikár feladatát
látta el. 1937-től 1938-ig Rómában folytatott tanulmányokat, ahonnan hazatérve Werner Adolf apát úr a budai
ciszterci gimnáziumba helyezte. Itt szaktárgyait tanította,
s tevékeny részt vállalt az ifjúsági cserkészmozgalomban.
1943-ban Endrédy Vendel zirci apát Egerbe helyezte,
ahol az egri rendház perjeli valamint a Szent Bernát Gimnázium igazgatói tisztét is ellátta. Én 1943. szeptemberében kezdtem az első gimnáziumi évemet Egerben. Felvételem nem volt egyszerű. Felvételi vizsgát ugyan nem
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kellett tennem, de negyedik elemista bizonyítványomat
nagyon alaposan megvizsgálták, s minthogy abban volt
egy kettesem írásból, így a ciszterci gimnáziumba nem
nyertem felvételt Tudvalévő, hogy ekkor a legjobb jegy
az egyes volt, s a legrosszabb a négyes. Hogy mégis első
osztályos lehettem, azt kizárólag Kriston Endre püspök
úrnak köszönhetem, aki felvételem ügyében közbenjárt.Hivatkozott egyik XVIII. századi apai rokonomra,
Kilián Dániel egri prépostra, aki az egri, egykori jezsuita,
most a ciszterci rend kezelésében álló templom Szent
Alajos oltárának építési költségeit is vállalta. Így boldogan iratkoztam be az első osztályba. Hamarosan állandó
ministráns is lettem, amelynek következtében családunk
számára nagyon kedvező előnyöket élveztem. Állandó
ministránsságom első napjától kezdve tandíjmentességet
élveztem, az iskola Segítő Egyesület könyvtárából az
éppen aktuális tankönyveket térítésmentesen vehettem
kölcsön, s minden nap reggelit kaptam.
Édesapám vasúti segédtiszt volt, édesanyám velünk
volt állandóan elfoglalva, s így édesapámnak kicsiny
fizetéséből rajtam kívül még három növekvő gyermeket,
édesanyámat és apai nagyanyámat kellett eltartania. A
háború évei azonban még jobban megviselték a családot.
Édesapámnak az egri vasút állomás személyzetével
együtt el kellett távoznia, s 1944. november végétől,
1945. májusáig messze, Csehország felé menekítették
őket, míg végre meglehetősen kalandos úton ő és az
egész személyzet is haza térhetett 1945 májusában.
Talán 1945 novemberében történt, hogy Hegyi igazgató úr az egyik tíz perces szünet végén elsétált a katonás
rendben álló osztályok előtt s néhányunknak csak annyit
mondott:
A következő szünetben gyere fel hozzám! — Így
kerültem életemben először gimnáziumunk igazgatójának
szobájába, ahol hamarosan kiderült az is, hogy miért
voltam én is a kiszemeltek között. A novemberi hidegben
egy nagyon hitvány, agyon szakadozott, lukas talpú tornacipőben toporogtam a sor leghátulján, s Igazgató úr ezt
azonnal észrevette, s fenn, szobájában rámutatott a sok
pár új bakancsra, s csak ennyit mondott:
Válaszd ki magadnak a megfelelő számút! — Hogy
valóban jót választottam-e, nem tudom. Rossz nem,
legfeljebb nagy lehetett, s így legalább még a következő
télen is ebbe járhattam iskolába. Majd a méricskélés után
leültetett dohány színű garnitúrájának egyik foteljébe, s
hosszasan hallgatta családi körülményeinket. Azt hiszem
ez a bizalmas és az időt nem méricskélő beszélgetés nyerte
meg számomra őt, a gimnázium igazgatóját. Ettől kezdve
nagyon sokszor fordultam meg nála, s éveken keresztül a
szobájában gyóntam. Ő pedig a kisdiák vagy a későbbi
kamasz mindenféle görcseire, lelkiismereti problémáira,
mindig nagyon bölcs eligazítást adott. Máig emlékszem:
egyik tanárunk valami diákcsíny miatt engem vett elő, bár
én ezúttal vétlen voltam, s hiába próbáltam tiltakozni
ellene, nem hitt nekem. Szinte sírva mentem Igazgató
úrhoz, s elpanaszoltam neki a dolgot. Beismertem sok
minden másban lehetek én ludas, de éppen ebben az
ügyben nem. Ő hitt nekem, de nem tudom mit tett
ügyemben ezután, az azonban bizonyos, hogy ezután a
tanár úr sem bántott többé.
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Az első gimnáziumi osztálytól kezdve nagyon jó osztályfőnökünk volt, Ágoston Julián, akivel úgy ismerkedtem meg, hogy a nagyudvaron az egyik szünetben fogócskáztunk. Ő reverendáját cingulusa fölé húzta, s így a
térdig érő szoknyában már egészen könnyen futott. Megszerettük. Ágoston Julián is ugyanazt a Szent Bernát-i
szellemiséget képviselte, mint Hegyi Kapisztrán. S civilben alig láttam őket. Hegyi Kapisztránt legfeljebb csak
akkor, amikor valamelyik tanárunk, cserkésztisztünk
vagy parancsnokunk által vezetett táborban meglátogatott
minket. Ekkor hibátlanul vasalt cserkészinget viselt és
keki színű térdnadrágot, amit derekán a cserkészövvel
erősített meg. Ingén tiszti vállpántja jelezte, hogy a cserkész mozgalomban már kora ifjúságától fogva tevékenyen részt vett.
Amikor a rendet feloszlatták, az egri ház perjele higgadtan, nyugodtan szervezte meg a számára bizonyára a
legfájdalmasabbat, a rendház kiürítését. Minden rendtag
személyes holmiként vihette magával a legszükségesebb
bútorokat és könyveket, teherautók jöttek és vitték az
öregebb és fiatalabb rendtagok, a tanár urak holmiját új,
nagyon szerény otthonukba. A bútorok szállításánál sokat
segítettem. S amikor a rendházat az erre kirendelt hatóságoknak átadta Hegyi igazgató úr, akkor a clausura lépcsőházában lévő hatalmas keresztet énekszóval, s imádkozva vitte át rendtársaival együtt a templomba, s a Szent
Kereszt oltár melletti falra helyezte. Ez a kereszt mindmáig itt őrzi a kényszerű átadás fájdalmas emlékét.
Mint ismertes, Mindszenty József, bíboros esztergomi
érsek úr rendeletére szerzetes tanárok civilben sem vállalhattak középiskolai oktatást. Így tanáraink egy része
egyházi szolgálatot vállalt, az idősebbek nyugdíjba mentek, s rokonságuknál voltak kénytelenek otthont találni. A
fiatalabbak kesztyű és harisnya kötödében vállaltak munkát. Hegyi Kapisztrán az egri szemináriumban kapott
szobát, s ott a papnövendékeket tanította latinra. Már
egyetemista voltam, s még mindig hozzájártam rendszeresen gyónni. A rend feloszlatása után még jó néhány
évig misézhetett a ciszterci templomban, sőt nagyobb
ünnepeken, karácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor a kispapok és a templomban lelkészi szolgálatot tejesítő rendtagok mellett asszisztenciás misét is mondhatott. Azt
hiszem, akkor szerettem meg azt a fegyelmezett s nagyon
áhítatosan végzett liturgiát.
Az ötvenes évek végén vagy inkább a hatvanas évek
elején őt is, mint igen sok rendtársát kitiltották Egerből,
előbb Hajdúszoboszlóra, került kisegítő lelkésznek, majd
Zaránkra plébánosnak. Innen az államvédelmi hatóság
utódintézménye kényszer tartózkodási helyéül a pannonhalmi szociális otthont jelölte ki számára. Innen azonban
igen gyakran Pestre utazott, s ekkor rendtársa, Rácz
Pelbárt lakásán kapott ideiglenes otthont. Szorgalmasan
dolgozott a rendtagok hagyatékának gondozásában. Az
Úristen azonban nagyon nagy kereszttel ajándékozta meg.
Pannonhalmi évei idején egyik szemének belső nyomására panaszkodott. Pestre utazott, s egyik régi tanítványa,
egy neves szemorvos vizsgálta meg. A fájdalom nagyon
súlyos szembetegségnek volt biztos jele. A kiváló szemészprofesszor, azt ajánlotta, hogy azt a szemét, amely
állandóan fáj, azonnal ki kell vennie, mert különben a baj
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átterjedhet másikra is. Gábor bácsi, akkor már így hívtam,
csak annyit kérdezett:
— Mikor jöhetek? Holnap nem lesz még későn? —
Nem volt még későn, s másnap vagy harmadnap elvégezték rajta a tragikus szemműtétet. A baj csak az volt, hogy
a másik szeme is nagyon gyenge volt. Egyszer pesti ideiglenes szobájában ministráltam neki. Akkor már semmit
nem látott. Kezét úgy kellett odavezetnem a kehelyhez és
az ostyához, a mise szövegét kívülről tudta. Fájdalmas
volt látni azt a férfit így, aki életemnek egyik legfőbb
irányítója és példaképe volt. Egyszer meghívott ebédre
egyik budai vendéglőbe, s vendégszeretetét ekkor s korábban is annyiszor élvezhettem. Minden látogatásom
alkalmával kávéval, cigarettával kínált, tudta, hogy mindkét szenvedélyemnek rabja voltam.
Amikor a rendtagok újra felvehették rendi ruhájukat,
amikor a rend tényleges létezését az állam-egyházügyi
hivatal hallgatólagosan tudomásul vette, akkor láttam újra
ciszterci habitusban. 1989-ben ünnepeltük az egri gimnázium alapításának háromszázadik évfordulóját. Őt akkor
már vezetni kellett, hiszen már semmit nem látott. Egyik
budai tanítványa segítette a gimnáziumnak ahhoz a falához, ahol egykor az iskolazászló függött üvegezett keretében, s ahol a háborúkban elesett egykori diákok nevét
őrizték márvány emléktáblán. Szerényen állt ott s végül a
diákszövetség elnökének beszéde után ő, mint a ciszterci
gimnázium utolsó egri igazgatója szólt néhány mondatot.
Szavai számomra megrendítőek voltak. Idézni csak pontosan érdemes, hiszen gondolataiból ugyanaz a fiatalos
lendület áradt, mint amelyet évtizedekkel ezelőtt iskolai
ünnepélyeinken vagy templomi szószékről már annyiszor
hallhattunk:
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utóbbi időben az állami iskolák és a régi iskolák kivénhedt tanárai viribus unitis, kézen fogva, mert célunk egy,
a magyar jövő, a magyar ifjúságot úgy nevelni, hogy az
egy új ezer évet tudjon felépíteni. Ez a ti kötelességetek
szülők és tanárok! A fiúk és leányok vegyék át ezt a felelősséget, mert az ő kezükben van a magyar jövő. Ők felelősek azért, hogy mi lesz ebben az országban. Nem széthúzás, nem a meg nem értés vezet célra, hanem mindig
azt kell nézni, hogy mi köt össze bennünket! Ez a mi kötelességünk a száz vagy kétszáz vagy nem tudom hány év
múlva itt élő magyarsággal szemben. Legyen ez szülői
feladat, tanári feladat, mert hiszen egy a cél: ennek a
hazának a megőrzése, megvédése, még tökéletesebbé
tevése, és az hogy itt mindenki boldog magyar ember
legyen.
Lelkesítő gondolatai nagyon messzire tekintettek. Akkor még nem sejthette, hogy az egri, a budai, a pécsi, a
székesfehérvári ciszterci gimnázium hamarosan a rend
kezelésébe kerül, s a magyar ifjúságnak az a része, amely
egyházi iskolát választott magának, ezt a felelősséget bizonyára megérti és át is fogja venni, s a boldogabb jövő megteremtését feladatának is fogja tekinteni. Egy évvel később,
1991-ben amikor az állam a szerzetesrendek működését
újból engedélyezte, akkor a magyar ciszterciek egy Szent
Bernát naphoz kapcsolódó megemlékező, hálaadó szentmisére Zircre eljöttek. Magam, az egykori egri diák szintén
ott voltam, s Hegyi Kapisztránt, aki ekkor már semmit nem
látott, magam vezethettem be a szentélyben lévő stallumba.
Furcsa, de akkor ezzel a tettemmel úgy éreztem, hogy
megháláltam mindazt a jót, amit életemben tőle kaptam.
Azóta tudom, hogy tanítványaimnak, gyermekeimnek és
unokáimnak tudom visszaadni azt a szeretetet, amit tanáromtól, igazgatómtól, lelki atyámtól, nagyon kedves, nálam öregebb barátomtól kaptam.
1991 telén pannonhalmi szobájában agyvérzés érte.
Győrbe szállították, s a kórházban meghalt. Temetésén a
stallumban az atyákkal és a fiatal növendékekkel én is
együtt imádkoztam az utolsó egri ciszterci igazgató lelki
üdvéért. Isten áldja őt ott is, ahová akkor rendeltetett!
Dr. Kilián István

Magyar testvéreim!
Sokan vagyunk itt együtt azok, akiket mindenki lát,
még többen, sokkal többen vannak azok, akiket nem látunk, de ők is itt vannak. Én azt kérem tőletek, hogy szívetekben is mindig legyenek ott. Ne felejtsétek el őket! A
hősi halottaknak kegyelet és dicsőség! A visszamaradottaknak, az élőknek, a továbbélőknek kötelességük megteremteni minden olyan föltételt, hogy ez a magyar föld
magyar föld maradjon. Eddig egymás mellett léteztünk az
–––––––––––––––––

Érettségi találkozót terveznek 2004-ben
a 60 éve, 1944-ben érettségizettek június 19-én;
az 58 éve, 1946-ban érettségizettek július 3-án;
az 55 éve, 1946-ben érettségizettek június 5-én;
*******

KÖSZÖNET A NAGYLELKŰ ADOMÁNYOKÉRT!
Alapítványunkra több befizetés érkezett Diákszövetségünk elnökségének felhívására.
Külön köszönet a külföldön élő diáktársainknak adományaiért: Húsvéti Sándor (1945) Scarborough, Canada – 50 CAD,
Faluhelyi (Fischer) János l (1934) Wiesbaden, Németország 50 +100 EUR, Ficzere József (1946) Lodi, USA –100 $.
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Elbúcsúztunk Rédei tanár úrtól!
2004. március 26-án életének 91. évében elhunyt Rédei Rezső ny. testnevelő
tanár, szakfelügyelő, 1941–48 években a Szent Bernát gimnázium tanára.
Egri tanítványai gyakran keresték fel budapesti lakásán, ahol betegsége ugyan
helyhez kötötte, de a látogatóit lebilincselte szellemi frissessége, és kedves feleségének vendéglátó szeretete. Benne több évfolyamunk vesztette el egyetlen élő
tanárát.
Végső akarata szerint szűk családi körben temették el április 2-án. Tanítványai
a budapesti ciszterci Szent Imre templomban és Egerben a Szent Bernát templomban tartott engesztelő szentmisén búcsúztak Tőle.
Requiescat in pace!
Rédei Rezső 1913. május 18-án született Pozsonyban. Itt töltötte gyermek- és
ifjúkorát, középiskoláját is itt végezte. Érettségi után a prágai Károly Egyetemre
iratkozott be, ahol kiváló eredménnyel középiskolai tanári oklevelet szerzett
földrajzból és testnevelésből. A Felvidék visszatérése pályájának kezdetére esett,
és tanári munkásságát 1939-ben már a szentesi gimnáziumban kezdte. 1941/42
tanévben kapott kinevezést a ciszterciek egri Szent Bernát Gimnáziumába. Sok
tanítványa emlékezik a fiatal testnevelő tanárra, aki a régi tornaórák egyhangúsáRédei Rezső
gát áttörve a test nevelését igyekezett összhangba hozni a szellem nevelésével. A
1913 – 2004
korabeli Évkönyvekben olvashatunk diákjainak különféle sportágakban elért sikereiről. Az iskolánk államosítása után 1957-ig Egerben tanított, majd Budapesten testnevelési felügyelői feladatokat
látott el nyugdíjazásáig. Egri iskolánkra és tanítványaira mindig jó szívvel emlékezett: „Büszke vagyok, hogy ebben az
iskolában dolgozhattam jó tárgyi feltételek mellett, kulturált körülmények között, rendezettségben, fegyelmezettségben…”
****
Rédei tanár úr diákszövetségünk életét is nagy figyelemmel kísérte. Újságunkat szívesen fogadta és többször is tanácsokkal segítette. Tudtuk, hogy helyhez kötöttsége miatt is emlékeit feljegyezte. Ez év februárjában kértük, hogy viszszaemlékezéseiből juttasson egy párat újságunknak, amit volt tanítványai is bizonyára szívesen olvasnának.
Emlékező sorainkat így kiegészíthetjük ez év március elején írt levelével és a hozzá mellékelt két kis diák-történettel.
(Tudjuk, hogy kedves unokáját, Erikát bízta meg, hogy újságunknak további részleteket válogasson . Várjuk ezeket!)
Kedves leveled jólesett. Mindenek előtt azért, mert ilyen megbecsüléssel
számon tartotok.
Kéréssel kapcsolatosan egy pár előzetes szót.
1973-ban mentem nyugdíjba. Időmilliomos lettem. 1956-ban forradalom idején
olyan ukázt kapott az iskola, hogy tartsuk az ifjúságot az iskolában., nehogy
az utcán hőzöngjenek. Az igazgató megkért engem, hogy a 7/c-ben váltsam fel
az osztályfőnöknőjüket, mert nem bír a fiúkkal. Engem túlontúl nagy ovációval
fogadtak. Azt mondtam nekik: srácok, ha leültök a helyetekre, mesélek nektek
valamit. Miután ez megtörtént, elkezdtem élettörténetemet Trianon jegyében.
Szájtátva hallgatták. Később az igazgatóm megkérdezte tőlem, hogy mit csináltam, mivel csillapítottam le saz osztályt, hogy olyan csend volt. Az önéletrajzommal – feleltem.
Akkor határoztam el, majd ha lesz rá időm, le is írom, mert ha az a felbolydult ifjúság ilyen nagy figyelemmel hallgatta, akkor érdemes lesz rendszerbe
foglalva leírni is.
Lett rá időm. A 80-as években elkészült, beszőve kommentárjaimat is. Ma boldog-boldogtalan könyvet ír. Oka lehet a pénz, a hiúság, feltűnési viszketegség vagy egyéb célzatok. Én pusztán a magam szórakoztatására írtam önéletrajzot. Kiadni azért nem lehetett, mert teljesen elfogulatlan. Azt nem gondoltam, hogy újraolvasva még aggastyán koromban is szórakoztatást jelent., amikor fotelhoz kötötten még a beszéd is fáraszt. A szép mementumokat újraéltem.
Csak a szépeket!
Annyit megígérhetek, hogy a Fehér/Feketébe odavaló részleteket küldöm neked,
és közlésre alkalmasságát Rátok bízom. Úgy hirtelenében mellékelek kér visszaemlékezést. Tovább kutatok a Fehér/Feketébe alkalmas részletek után.
Budapest, 2004. március 5.
Szívélyes üdvözlettel
Rezső
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Rédei tanár úr visszaemlékezéseiből
A pofon

A füttyszó
Már megkezdődött a testnevelési óra, amikor elhangzott
egy éles füttyszó. Kíváncsi voltam, hogy jókedvében ki
követte el. Leállítottam az osztályt és megkérdeztem.
Senki sem állt elő.
Ezért haragudtam meg.
Adtam 1 percnyi gondolkozási időt, különben megizzad
az osztály.
A perc leteltével előállt a tettes. Pontosan a legkedvesebb
tanítványom, a legkitűnőbb tanuló, a legjobb, legelegánsabb
tornászom, az országos bajnokságot nyert csapat tagja. Nem
tudtam elhinni Azt hittem, csak magára vállalta.
1974-ben a 25 éves érettségi találkozójukon kiderült,
hogy tényleg Ő volt a tettes.
Az izzasztásért ott kértem bocsánatot Tőle és osztályától.

1942-ben történt. Egy ötödikes azzal állított elém, hogy
– Nagy baj van tanár úr! Az osztályfőnök úr felrendelt a
szobájába.
– Sanyikám, mi ebben a baj? – kérdezetem.
– Ilyenkor mindig meg szokott pofozni.!!
– Ugyan Sanyi, ne gondolj mindig rosszra! Biztosan
csak kérni akar valamire, vagy üzenni valakinek – nyugtattam.
Félóra múlva jön, zsebkendőt tartva az arcára és csak
annyit rebeg:
– Ugye megmondtam!

––––––––

LEVELEK –

– LEVELEK –

– LEVELEK

Faluhelyi (Fischer) János 1934-ben érettségizett Wiesbadenben élő diáktársunk leveléből:
Hálás szívvel köszönöm a lap karácsonyi számát… … Szeretném hinni, hogy nem fogsz nagyon megharagudni rám, ha
a lappal kapcsolatban néhány megjegyzést teszek…
Nagyon szíven ütött – Egy különös nap története – cikkírójának a „magyar” (idézőjelben!) Hiszekegy-gyel kapcsolatos
g icc s szava. Ez rögtön eszembe juttatta Josef Mohr „Stille Nacht”-jának történetét. Már diákoromban is eléggé elterjedt volt Magyarországon is. De ott is az volt a vélemény – az egyházi szaktekintélyek véleménye is –, hogy az sem
költészetileg, sem zeneileg nem felel meg az egyházi énekek követelményeinek,; és pontosan ezt a kifejezést használták: g ic cs . Mikor közel 40 éve ide kijöttünk, még akkor is, itt is ugyanez volt a hivatalos nézet. Hiába kérte a nép,
hogy vegyék be az egyházi énekes könyvekbe, szó sem lehetett róla. (Ma már benn van.) Persze az emberek ettől függetlenül énekelték. S mi van manapság.? Ha adventben bekapcsolod a rádiódat, vagy televíziódat? Nemcsak a német
nyelvterületen, hanem mindenütt ezt hallod…
Lehet, hogy az eszem mást mond, mint a szívem, mégsem szégyellem bevallani, hogy imáimból nem hiányzik sohasem ez a „giccses” magyar hiszekegy…
****
Dr Bán Ervin 1942-ben érettségizett Budapesten élő diáktársunk levele::
OLVASTAM…
.. az Egri Fehér/Fekete 2003. évi 3. (karácsonyi számában Vongrey Gusztáv életrajzát. Jól ismertem őt, bár nem voltunk
osztálytársak. A gimnázium fúvós zenekarában együtt fújtuk a marsot. Örültem, hogy – diákságunk elmúlta után először – megtudhattam róla valamit.
Például azt, hogy szakvizsga előtt kizárták őt az egyetemről, mert nem vállalta a diplomaszerzés utáni tanítás kötelezettségét. Ismerem a történet hátterét. Az iskolák hatalmas létszámfelduzzasztása miatt nagy volt a tanárhiány, és ezen
parancsszóval akart „segíteni” a diktatúra. A már diplomástanárokat, tanítókat, ha nem a köznevelésben dolgoztak, arra
kötelezték, hogy hagyják ott a munkahelyüket – hivatalt, laboratóriumot stb. –, és menjenek tanítani. A tanárszakos
hallgatóknak pedig írásban kellett kötelezettséget vállalniok, hogy az oklevél megszerzése után vállalják a tanítást. Így
érthető, ami Vongrey Gusztávval és társaival történt. Az elmondottakból következően úgy gondolom, hogy azt a bizonyos nyilatkozatot a világi tanárjelölteknek is alá kellett írniuk.
De az meghökkentett, hogy „Zsirai dékán” zárta ki az egyetemről a történet szenvedő hőseit. Zsirai Miklós legkedvesebb egyetemi mesterem volt. Jelentős részben szívélyes tanár–tanítvány kapcsolatunknak tulajdonítható, hogy nyelvész
lettem. (Nemrég kaptam dicséretet – érdemtelenül – egy nyugati magyar lapban, nyelvészprofesszortól, a finnugor
nyelvészet terén bizonyított tájékozottságomért.) Nagyon szerettem Zsirai szép, hajlékony, a nyelvet kitűnően kezelő
magyar beszédét. Nem olyan embernek ismertem őt, aki szeret másoknak ártani. A kizáró intézkedés döntése valamilyen magasabb pártfórumon születhetett meg; Zsiraira csak a személynek szóló értesítés aláírása maradt – magától
érthetődően, hiszen ő volt a kar dékánja.
1945-ben nagy meglepetést okozott a budapesti egyetemen, hogy az addig apolitikusnak ismert professzor belépett a
kommunista pártba. A kommunisták nagyon kihasználták. Mindenféle feladatot, tisztséget oktrojáltak rá, erején felül
dolgoztatták. Már doktori szigorlatom idején, 1948-ban láttam rajta a hajszoltságot. Érthető, hogy ilyen állapotban nem
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lehetett ereje a hadakozásra. Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók. Valószínűleg az okozta az idő előtti halálát,
hatvanhárom éves korában, 1955-ben.
A magyar tudomány tisztelettel őrzi emlékét, tanítványai, folytatói nem tesznek neki politikai szemrehányást. Én is becsülöm a tudását; szeretettel emlékezem rá – bizonyára sokan mások is, köztük magyar szakos cisztercita diáktársaim.
––––––––––––––

hírek...hírek...hírek...
•
KILIÁN ISTVÁN DIÁKTÁRSUNKKAL közöl interjút az Új Ember katolikus hetilap 2004. január
4.-i száma. A miskolci egyetemen ma is aktívan működő irodalomtörténész professzor több évtizede az iskoladrámákat
kutatja a Kárpát-medence területén. Munkája eredményeként most jelent meg a Piarista iskoladrámáinak első kötete, de
ő rendezte sajtó alá a Minorita iskoladrámák c. kötetet és számos tanulmánya jelent meg e tárgykörhöz kapcsolódóan.
(Ezek között közelebbről érint bennünket a Dobó István vármúzeum 2000 évi évkönyvében megjelent írása, mely iskolánkban, az egykori egri jezsuita gimnáziumban előadott Dráma Dobó Istvánról és az egri vár védelméről – Eger,1700
c. darabról, az előadásának körülményeiről szól. Így bepillanthatunk az egykori, még alig egy évtizedes múltra visszatekintő iskola életébe is.)
Az újság a hetedik évtizedét átlépő irodalomprofesszort köszönti, melyhez diáktársai is örömmel és egy kis büszkeséggel csatlakoznak.
•

DR. RENN OSZKÁR, diákszövetségünk alelnöke „rendkívüli” történelemórát tartott iskolánk 12.B osz-

tályában az 1956-os eseményekről.

•
DR. DEBRECZENI IMRE SIXTUS atya halálának 50. évfordulója alkalmából Egerben a Szent
Róbert Konvent oblátusai a baleset helyszínén emlékeztek a vértanúra, és megkoszorúzták a Szent Bernát templomban
levő emléktábláját. Február 21-én, reggel szentmisén emlékeztek meg róla.
Székesfehérvárott Dékány Árpád Sixtus OCist mutatott be szentmisét az elhunyt ikertestvérével Debreczeni Gyula
lazarista atyával koncelebrálva. A misén részt vettek a Debreczeni család tagjain kívül Sixtus atya egykori hittanosai,
hívei, egri kispapok és az egri gimnázium néhány diákja és tanára. Utána a fehérvári ciszterci templom kriptájában
koszorút helyeztek Sixtus atya sírjánál.
Gimnáziumunkban kiállítást rendeztek a megőrzött dokumentumokból.
Hírek Zircből
•

DIAKÓNUSSÁ SZENTELTE. Pop (Papp) Sándor István és Virth Ferenc József örökfogadalmas
testvéreinket dr. Szendi József ny. érsek atya 2004. március 5-én. a Zirci Apátság bazilikájában

•

SZENT POLIKÁRP ÜNNEPÉN 2004. február 23-én . Imrefi Mór testvérünk megújította 1 első fogadalmát. Damján testvér noviciátusa után első fogadalmat tett a Zirci Apátság bazilikájában.

•

ZAKAR F. POLIKÁRP főapát úr kinevezte a Zirci Apátság új perjelét és alperjelét. Cézár perjel és
Levente alperjel atyák 3 évre szóló kinevezése lejárt, így Főpát Úr a konvent meghallgatása után kinevezte dr. Bán
Elizeus atyát a Zirci Apátság perjelévé, továbbá megerősítette Hervay Levente atyát alperjeli hivatalában. Dr. Bán
Elizeus atya eddig novícius mester és a növendékek prefektusa volt. Ezen hivatalait megtartotta.

H A L O T T A I N K
Diáktársaink, akiknek halálhíréről értesültünk:
Szamosvölgyi Attila (1942) – Eger
Requiescat in pace!
___________________________________________________________________________

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál Tóth Kamill, 3300 Eger, Vallon u. 33. tel.:(36)
429 642 ill. Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók Béla út 25. III. 5/A tel.:(1) 386 2295 vagy E-mail:
olah@hcbc.hu – címére.
Az Egri FEHÉR/FEKETE 2004. húsvéti számát Oláh Gyula, a „Színes”-et Kovács Ottó állította össze.

