FEHÉR/FEKETE

1994. Te Deum-i számának melléklete

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei

__________________________________________
Elhangzott a Közgyűlésen...
Mozsgai Tádé OCist a CDEO alelnöke beszélt
Gimnáziumunkról és a Rend helyzetéről
A cím természetesen úgy értődik, hogy a
Ciszterci Rend helyzetéről itt Magyarországon. Hogy a Ciszterci Rend pl. Pobletben hogy áll, az itt nemigen érdekel senkit,
hiszen a magunk házatája a miénk és a miénket
szeretnénk minél szebbnek látni, minél virágosabbnak, minél termőbbnek. Ha egy kicsit humorosabbnak kérdezném a címet: "Hogy vagy
kedves Ciszterci Rend itt Magyarországon?" akkor azt tudnám felelni: "Köszönöm, a szabadság ellenére még megvagyok...” A humort
félretéve: nem a szabadság az ellenségünk, de a
szabadságból ered az óriási kihívás: "mozoghatsz öreg, szabad a fényre menned!", csakhogy a test öregecske, nehezen mozdul, megszokta a megszentelt civil életet, és mint általában 70 felett: fél az újtól...A képeket nem kell
kitalálnom, csak a valóságot kellett képbe öltöztetnem! Az ún. száraz matematika rajzolja
fel a számokat. Ti. a magyarországi ciszterci
rendtagok átlagéletkora, szigorúan a születési
dátumok alapján, egy cseppet sem kozmetikázva:70,7 év, kerekítve 71 év. A Dallasban élő 5
magyar zirci fogadalmas atya átlagéletkora
sokkal szebb: 64 év. Istennek legyen hála, növendékeink is vannak: 2 novícius és 2 klerikusunk Zircen, 5 klerikusunk Rómában, 1 klerikusunk Budán. A budai testvérünket szentelik
pappá idén július 17-én, Zircen. Ő a teológiával már végzett, profán szakjaival (magyarlatin) még nem. A többiek 2-3-4-5 év múlva
szentelődnek. Kérdezhetné a ciszterci jövőt
szívén viselő ciszterci öregdiák, sok más jóakaratú barátunk, – és azok is akik vesztünket
lesik, – "71 éves átlagéletkorral akartok ti ciszterciek jövőt építeni?”
1. Először is olyan kalappal köszönünk,
amilyen van. Egyelőre 71 éves átlagéletkorú öreg kalapokkal, aztán majd a jó Isten segítségével fiatalabbakkal is!

2.. Hiszek Istennek, aki Ábrahámhoz így
szólt: "Nagy néppé teszlek. Megáldalak
és naggyá teszem nevedet, s te magad is
áldás leszel" (Ter 12,2). A nép nem úgy
növekszik, mint a burjánzó sejt, hanem
szépen, lassan. Én hiszek a lassú Istenben!
3. Zsoltárban ezt olvasom: "...Te Uram,
védelmező pajzsom vagy, mert fejemet
fölemeled.
Hangos szóval az Úrhoz kiáltok,
és Ő meghallgat engem szent hegyéről." Nagyon szépen
kérjük: gyakran-gyakran kiáltsanak az
Úrhoz ciszterci hívatásokért! Ezt mindig
mondjuk, csak sajnos mindig elfelejtjük... Mire kellenek ezek a ciszterci
hívatások?
Jelenleg mink van?
1.

ZIRC. Most még csak annyi helyünk
van Zircen, hogy ott lakhat 5 nyugdíjas
atyánk, 1 ciszterci plébános, 2 novíciusunk és 2 klerikusunk. Június 20-án kapjuk meg az ún. kis kvadrumot, ahol novíciusaink-klerikusaink szobácskái lesznek, egy-egy elöljáróé és néhány előadóterem. Karácsonyra valószínűleg készen
leszünk az átalakítással.

2.

PÉCSETT a rendházunk is, a gimnáziumunk is a miénk. Az már Ciszterci Nagy
Lajos Gimnázium! A rendházban középiskolás fiú diákotthon van, ezt is teljesen
átvettük. A gimnáziumnak van kb. 750
tanulója, ebből 8 osztály ún. ciszterci
osztály, ezek létszáma kb.280 gyerek.
Két atyánk tartja ott a frontot: Orbán
atya és Cézár atya. Ebben az iskolaévben
egy dallasi nyugdíjas atya is segít: Bánk
atya. - A diákotthonban kb. 190 fiú él.

3.

BAJÁN a rendházat kaptuk vissza. Ott
egy ciszterci atya él: Keve atya. Ez a
rendház "keres" valamit a rendnek: a
földszinten megtelepedett üzletek nekünk fizetik a bérleti díjat, – márpedig a
szerzetes és a rend is pénzből él, nem a
holló potyogtatja nekünk a kenyeret...

tudtommal nincs, aki ellenünk dolgozna!
Meg-nyugtathatóan kijelenthetem, hogy a
tanári karban nincs semmiféle nyugtalanság a 97-es átvétellel kapcsolatban. Aki
ettől félt, már elment (néhány vissza szeretne jönni, mert látja a nyugalmat), – aki
ettől még fél titokban, annak van még ideje. Jusztin atyának és nekem ebben az évben a tanárok felé semmi más célunk
nincs, mint a mindennapok munkájában
nyilvánítani: nem vagyunk emberevők,
hanem ugyanúgy a "nemzet napszámosai",
mint ők. Úgy veszem észre, hogy ez által
mi el tudtuk fogadni őket, ők el tudtak fogadni minket, vagyis a Ciszterci Rendet.
Ennél többet, – úgy gondolom, – egyelőre
nem akarhatok. Az iskola vezetőségével
mindent meg tudok beszélni, az esetleges
negatívumokat is, amiből még van jó néhány (lesz is mindig, mert az áteredő bűn
a kegyelem mellett is munkálkodik), de
XIII. János pápa szavai szerint: "Időt kell
hagyni az időnek!" Ez sem az Igazgatóság, sem a mi részünkről nem jelent tespedést, vagy pató-pálkodást., hanem erőszakos rugdosások helyett céltudatos haladást. Szólnom kell még a rendház helyzetéről. A rendház tulajdonjoga a miénk,
de az I. emelet északi szárnyában és a II.
emeleten 1995-ig 104 leánynak marad diákotthoni elhelyezése. Akkor valószínűleg
az I. emelet kispapjainké lesz, a II. emelet
főiskolás fiúké. Az I. emeleten három lakás képvseli egyelőre a ciszterci rendházat. Az egyik lakásban jómagam lakom
augusztus 21-e óta, a másik két lakás mostanra lett kész, várja a ciszterci atyákat. 43
év után először lakik ciszterci a házban!
Az Egri Ciszterci Diákszövetségtől ezt kérem: imádkozzék mindenek előtt és mindenek felett ciszterci hívatásokért, és segítsen! A beszámolóból valami talán mindenkinek feltűnhetett, mégpedig az, hogy
itt Egerben lassan haladunk. – Én erre azt
mondom: nem baj! 71 éves átlagállománynyal nem lehet rohangászni! Egy biztos:
ha talán lassan is, de haladunk! A többi a
jó Isten dolga!

4. SZÉKESFEHÉRVÁRON a gimnázium
tulajdon-joga és a kezelői joga is a miénk,
de a rendházat csak 1997-ben kapjuk
vissza. A gimnázium 24 osztályos, ebből 7
osztály a ciszterci osztály.
5. BUDÁN 3 ciszterci osztályt tanítunk.
Kristóf testvérünk latint is tanít.
6. Végül megérkeztünk EGERBE. A gimnázium tulajdonjoga a miénk, használati
jogát 1997-re állapítottuk meg. Van 8 ún.
ciszterci osztályunk 247 tanulóval. A
szeptemberben induló iskola-évre 213 tanulót vettünk fel, tehát szeptembertől 460
ciszterci beiskolázású tanulónk lesz. Ez
nem jelenti azt, hogy jelen falak között 2
gimnázium működne: a Gárdonyi és a
Ciszterci. Itt egy gimnázium van, az Állami Gárdonyi Gimnázium, ami 1997-ben
Ciszterci Szent Bernát Gimnázium lesz, –
ha a jó Isten is úgy akarja. Nagyon sok
kedves barátunk, a környékről sok plébános atya azt hiszi, hogy ez már ciszterci
gimnázium. Nem ez még nem az! Ez csak
az lesz 1997-ben! Addig is a ciszterci osztályokban: ebben az iskolaévben tehát 8
osztályban, szeptembertől 14-ben a hitoktatást ciszterci atyák végzik (idén Jusztin
atya és én) heti 2 órában, beépítve az órarendbe, tehát nem számkivetve, tanítás
előtt vagy után. Ez igen nagy dolog, és
nagyon-nagyon lassan, de kezdi éreztetni
hatását, amit a tanároktól is hallok egyegy folyosósarkon. A tanári karban természetesen sok a vallásilag közömbös tanár –
(más munkahelyeken nem közömbös a
többség?) – sok az a tanár, aki alig tud valamit az egyházról-vallásról; néhány előtelezett katolikus vagy protestáns tanárunk
is van, jó volna több! Olyan tanár azonban
–––––––––

II

Szövetségünk ez évi rendes közgyűlését 1994.április 16-án tartotta a Gimnázium dísztermében.
(Ezt a régi II. emeleti rajzteremből alakították ki.) A közgyűlésen 51 diáktársunk mellett megjelent
dr. Kerekes Károly zirci apátúr is.
A közgyűlést dr. Kovács Endre OCist, a diákszövetség elnöke vezette.
Dr. Száva József üv. elnöke számolt be az elmúlt év eseményeiről, és egy pár javaslatot ismertetett:
Rendezni kell a Szövetség viszonyát az Egri Öregdiákok Baráti Társaságával,
Jó lenne, ha az érettségi találkozókat az osztályok úgy terveznék, hogy lehetőleg a gimnáziumi évzárás (Te Deum) időpontjára essenek. Ezeken a találkozókon a Szövetségünknek is képviseltesse magát.
Fel kell újítani gimnáziumi évkönyv kiadását és ebben a Szövetségünk is tájékoztatást
adna
A klub-élet beindítása is felvetődött . Akadályt elsősorban a helyiség hiánya okozzamondotta Wolsky Agenor a Szövetség üv. elnökhelyettese. Ennek megoldására a Gárdonyi
Gimnázium igazgatójával kívánnak tárgyalni.
A Közgyűlés Mozsgai Tádé OCist atyát választotta meg a Szövetség alelnökének - követve ezzel
a régi hagyományokat.

Az Alapítvány és a Diákszövetség pénzügyei
Szelényi János beszámolója alapján
1 Az Egri Ciszterci Rendház és Gimnázium újraindítása alapítvány
Nyitó állomány 1993.jan.1-jén
1993 évi forgalom:
-Befizetések1993-ban
-Kamatbevétel
Összes bevétel 1993-ban
Levonva bankköltség
Záró állomány 1993.dec.31-én:

274,526Ft
98,700Ft
44,849Ft
143,549Ft
243Ft
274,283Ft

1994.év
-Befizetések1994-ben
-Kamatbevétel
Összes bevétel 1994 ápr.15-ig
Levonva Bankköltség

14,000Ft
23,105Ft
37,105Ft
231Ft

Állomány 1994.ápr.15-én: 311,157Ft

2 A Diákszövetség pénzügyei 1993-94-ben
Nyitó állomány 1993.jan.1-jén
Bevételek
Tagdíjbefizetések
Kamatbevétel
Összesen

Záró állomány 1993.dec.31-én
1994.év forgalma április 15-ig:
Bevételek
Tagdíjbefizetések
Kamatbevvétel
Összesen

32,302Ft
Kiadások
66,350Ft Adomány a Zirci Apátságnak
1,651Ft Cserkészcsapat támogatása
68,001Ft Egyéb
Banköltség
Ügyviteli kiadások
Postaköltség
Összesen
43,108Ft

Kiadások
13.900Ft Cserkészcsapat támogatása
172Ft Központi hozzájárulás (15%)
14.072Ft Luga László élete... kiadvány tám.
Márton Áron alapítványhoz
Nyomtatvány, írószer stb.
Egyéb költségek
Postaköltség
Bankköltség
Összesen
Állomány 1994.ápr.15-én:
III

25,000Ft
5,000Ft
9.950Ft
4,836Ft
1,943Ft
10,466Ft
57,195Ft

7,200Ft
6,450Ft
2,000Ft
1,000Ft
3.173
6.848
4,409Ft
1,547Ft
32,627Ft
24,553Ft

Tanárainkról
(E rovatban tanáraink életútjáról szeretnénk folyamatosan rövid leírást adni.)

Falubíró Győző Miklós
1908.november 10-én született a Vas megyei Muraszombaton (ma Szlovénia). Középiskoláját Szentgotthárdon végezte. 1926. augusztus 29-én lépett a ciszterci rendbe. 1931.
június 27-én tett ünnepélyes fogadalmat, áldozópappá 1931. július 5-én szentelték.
1931-35 között egyetemi hallgató a budapesti Pázmány Péter Tudomány Egyetemen,
ahol latin-történelem szakos tanári képesítést szerzett, majd 1935-tól 3 éven át segédlelkész Hercegfalván. A tanári pályáját 1938.szeptemberében Egerben kezdte. 1944-től1948-ig -az iskolák államosításáig- Baján tanított. 1948-tól ugyanitt józsefvárosi káplán.
1950. június 9-én éjszaka a bajai rendházból deportálják Kunszentmártonba. A
szétszóratás után a Bács megyei Vaskúton volt kántor. 1964-ben nővérét látogatni az
USA-ba utazott és 1965-ben ismét otthonra talált Irvingben (Texas) az Our Lady of Dallas ciszterci apátságban. Itt a középiskolában zongoraórákat adott, 1971-től a Forth
Worth-i nővérek lelkiatyjaként működött. 1975. június 4-én halt meg Irvingben a St. Pauls
Hospital-ban. Június 6-án Dallas-i Calvary Hill temetőben helyezték örök nyugalomra. Ö
volt a dallasi magyar ciszterciek első halottja.
–––––––––––––––––––

kis hírek...
A "budapesti egriek" április 27-én találkoztak a Bartók Béla-úti Szent Bernát ciszterci cserkészotthonban. 13-an jöttünk össze, pedig Budapesten lakik Szövetségünk 66 tagja
Elhatároztuk, hogy a jövőben minden negyedévben találkozunk. Terveink szerint minden
negyedév utolsó hónapjának 2-ik szerdáján. Meghívókat is küldünk.
Egerben a június 6-i elnökségi ülés résztvevői a rendházban találkozhattak Konrád atyával,
aki éppen ez időben költözködött. Így a háznak már két ciszterci atya a lakója: Mozsgai Tádé
és Égi Konrád

< < < < < <

HALOTTAINK
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A Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya elhunyt tagjai:
Kis B. János (1939) és Forgács Miklós (1940)
1994-ben: Lovas József (1942), Karcos Elemér (1944), dr.Balázs László (1941).
Bizonyára nem teljes a névsor. Kérjük, írjatok a hiányzókról, hogy közölhessük.

________________________________________________
Ha úgy gondolod, hogy jó lenne a legközelebbi FEHÉR/FEKETE mellékletünkben valamit közölni, légy
szíves írd meg vagy telefonáljál: Wolsky Agenor, 3300 Eger, Kertész u.34. tel.:(36) 317 420 vagy Oláh
Gyula 1114 Budapest, Bartók Béla ú.25.III.5/A. tel:165 9374+
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