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KORA REGGEL 
 

 Ébred a nap már. Pirkad az ég, 
napkelet alján szín-habarék, 
villog a Vénusz, szökken az éj, 
 

Sorra fakadnak s napsugarak, 
és a nyomukban az ég leszakad, 
kél keletlen ragyogóan a nap. 
 

Indul az élet. A reggeli fény 
végig ömöl az égnek ívén, 
surran a kerge Körös tükörén. 
 

Indul az élet: fű, fa, virág 
csókjait frissen küldözi át, 
fénybe borul a nyári világ 

Indul a munka, indul az élet, 
konganak mélyen az óraütések, 
mind csupa dallam, mind csupa ének. 
 

Ébred az Alföld, éled a táj,  
ballag a konda, ballag a nyáj, 
mindre az Isten napja vigyáz. 
 

Munka után – ha érik az alkony –  
csillagok gyúlnak a vén Körös-parton 
s dalt dudorásznak mennyei hangon. 
 

Alszik a táj, majd alszik az élet, 
helyt ad a nap a kékszemű éjnek, 
alszik a föld, – de ébred a lélek. 

Ágoston Julián 
 

–––––––––––––– 
 

EMLÉKEIM ÁGOSTON JULIÁNRÓL 
 

Kilián Istvánnak 1951-ben kellett volna érettségiz-
nie Egerben, de csak 1953-ban sikerült érettségi bizo-
nyítványt szereznie.  

1957-től gimnáziumi tanár volt Miskolcon, majd  
muzeológus Miskolcon és Debrecenben. Itt az egyetem 
Bölcsésztudományi Karán kezdett tanítani régi ma-
gyar irodalmat. 1979-től a budapesti ELTE-n másod-
állásban, majd a Tanárképző Főiskolán lett tanszékve-
zető főiskolai tanár. Jelenleg a Miskolci Egyetem Böl-
csésztudományi Karán egyetemi tanár. 

 
Első találkozásunk vele, különös volt. Rettegve vártuk, 

hogy belépjen az osztályba, s helyette előbb egy széles kari-
májú fekete kalap repült be egyenesen a katedra előtt álló 
hetes hátára landolt. Majd belépett ő frissen, fiatalosan, fe-
hér-feketében. Nevessünk vagy féljünk? Akkor még nem 
tudtuk, de már nem rettegtünk. Felálltunk mereven, vigyáz-
zállásban, s köszöntöttük: 

– Laudetur Jesus Christus! 
– In aeternum. – felelt. Majd kérdezte:  
– Mért nem kaptátok el kalapomat?  
Mi pedig azonnal otthon éreztük magunkat. Otthon a 

kemény fegyelméről híres egri ciszterci gimnáziumban. 
Kicsengetéskor kijött a nagyudvarra, s fogócskázott velünk. 
Pedig ő huszonnégy évvel volt idősebb nálunk. Reverendáját 
cingulusa segítségével térde tájékára húzta fel, s úgy szalad-
gált velünk és utánunk. Lehetett-e ezek után őt nem szeretni? 
Nem lehetett nem szeretni. Valamennyi órája élvezet volt. 
Jegyeket nem adott, tanári notesze nem volt, s mindig emlé-

kezett mindegyikünk teljesítményére. Nem emlékszem, hogy 
bárki csak egyszer is félévi vagy év végi jegyét igazságtalan-
nak érezte volna. 

Ágoston Imre Julián Kalocsán született 1909. augusztus 
29-én. 1927-ban öltötte magára a ciszterci novíciusok fehér 
reverendáját. Első, ideiglenes fogadalmát egy évvel később 
tette le. 1933-ban kötelezte el magát egy teljes életre a rend-
ben, s két héttel később szentelték pappá. 1933-tól 1935-ig 
bölcsészettudományi tanulmányokat folytatott a magyar és 
latin szakon a Pázmány Péter Tudományegyetemen. 1935-
től 1936-ig Előszálláson segédlelkész volt, majd 1936-ban 
Egerbe helyezte rendi elöljárója, s itt tanított a szerzetesren-
dek feloszlatásáig. Végig vezetett nyolc osztályt, majd a 
következő évben kezdte újból az osztályfőnökséget velünk. 
1946-47-ben az egri ciszterci gimnáziumban alakult általá-
nos iskola igazgatója lett. 

Pedagógiai érzéke utolérhetetlen volt. Először nála tanul-
tuk a latint. Mindennap volt latin óránk. S amikor már az 
igeragozással is kezdtünk ismerkedni, akkor a Laudetur 
köszönésről áttértünk a latin cselekvő ige személyragjaira: -
o, -es, -t, -mus, -tis, -nt, amely elhadarva és együttesen 
mondva valahogyan így hangozhatott óesztémusztiszenté. Ő 
ugyanígy válaszolt. S amikor megtanultuk a praesens 
perfectum ragozását, akkor a köszönési mód megváltozott: -
i, isti, -it, -imus, -istis -erunt. Tehát így üdvözöltük: 
íisztiitímuszisztiszérunt. Nekünk mindig az újonnan ismert 
személyragokkal kellett üdvözölnünk, ő pedig a régebben 
tanulttal válaszolt. A szenvedő igeragozás személyragjaival 
köszöntöttük később: erriszturmurminientur.  
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Magyar óráink mindig izgalmasabbaknál izgalmasabbak 
voltak. Előbb csak sejtettük, majd az iskolai karácsonyi 
vásáron már meg is pillanthattuk verses kötetét, amely 1938-
ban Egerben jelent meg. A címlapon izmos félmeztelen férfi 
alak korbáccsal veri magát. Tervezője a gimnázium egykori 
híres rajztanára Ócsvár Géza volt. Én akkor, amikor kará-
csonyi vásárok alkalmával nem tudtam megvenni, s nem is 
nagyon éreztem erre különösebb vágyódást, később azonban 
az életem során Vajk Atanáz hagyatékából hozzá jutottam. 

1944-ben egyszer, amikor mentem az iskolánk felé, a 
reggeli órákban Preszler nénit, 
Preszler Árminnét, a patikust 
pillantottam meg, blúzán 
tenyérnyi nagy sárgacsillag 
éktelenkedett. Gyerekember 
voltam, de megsejtettem, hogy 
valami szörnyű embertelenség 
történt vele, velük a zsidókkal. 
Akkor már lángolt a második 
világháború pokla, s Ágoston 
Julián akkor már bizonyosan 
nem kalapja után, hanem azzal 
együtt érkezett az osztályte-
rembe. Máig emlékszem fel-
háborodott szavaira: 

– Szörnyű igazságtalan-
ság! Akár kiválogathatnák 
lábuk mérete szerint is az 
embereket. Hordjanak sárga 
csillagot például a 43-as lá-
búak! Keresztény ember nem 
hozhat ilyen rendeletet. A 
zsidók ugyanolyan emberek, 
mint mi vagyunk.  

Akkortájt ilyeneket nem 
volt veszélytelen mondani, de 
mondott ő mást is.  Amikor 
már a rádió győzelmekről 
harsonázott hazug híreket, ő 
azt suttogta egyik egri isme-
rőse fülébe: 

– Hallom, hogy este a zsidó templom pincéjéből Hitler 
fog rádióbeszédet mondani. De el ne mondd senkinek! Ab-
szolút bizalmas közlés ez. Csak neked mondtam el. 

Másnap mosolyogva mondta el a történetet a következ-
ménnyel együtt, hogy tudniillik ugyanaznap este már a rend-
ház ebédlőjében hallotta vissza a képtelen történetet. Hitler 
nem járt ott, csak magyar pribékjei kószáltak akkor már 
szerteszét a városban. Sokszor, nagyon sokszor felvetődött 
az órákon Trianon problémája is. Válasza máig megállja 
helyét: Közép-Európa problémáját csak egy közép-európai 
köztársaság szervezésével lehet megoldani. S mostanában 
mintha ez az álom kezdene megvalósulni azzal a különbség-
gel, hogy egy európai unióba kerülés terveit szövögetjük.  

Évekkel később, már Julián sem lakott akkor Egerben, 
hallotta feleségem a templom karnagyától Etus nénitől, azaz 
az egykori Mater Wébertől, hogy a legveszélyesebb napok-
ban a rendház felé eső toronyban zsidók rejtőztek, akik ve-
szély esetén a templomi orgona szekrényébe kerestek bizton-
ságosabb menedéket. Igaz volt-e? Nem tudom, az azonban 

ismeretes, hogy Zircen Endrédy apátúr zsidókat rejtegetett. 
Az egri történetet próbáltam felderíteni. Nem sikerült, de ha 
igaz volt, ezt a veszélyt csak Ágoston Julián vállalhatta. 

Családját, édesanyját, Anyikát, öccsét, öccsének a fiát, 
Imrét mindannyian ismertük. Hol ezért, hol azért küldött el 
hozzájuk az Érsek utcába. S mi boldogok voltunk, ha kérését 
teljesíthettük. A rendházban a Csíky Sándor utcai szárnyban 
lakott. Két szobája volt. A belső szobában volt ágya és né-
hány szekrénye, a külső nagyobb szobában óriási íróasztala, 
s mögötte hatalmas könyvespolca. Itt ebben a szobában 

mindig minden az intenzív 
munkáról árulkodott. Ha beko-
pogtattunk hozzá ott kopogott az 
írógépén. Tankönyvet írt. Hogy 
megjelent-e, nem tudom. Az 
azonban bizonyos, hogy volt 
egy Esteván című regénye is, 
meg doktori dolgozata Kaffka 
Margitról is, amely megjelent. 
De szerkesztett egri kalendáriu-
mot, ő indította el Egerben az 
Igazság című lapot, s ami szinte 
hihetetlen, ő lett Egerben az 
igazoló bizottság elnöke. Máig 
őrzöm Julián nagyon szép alá-
írásával édesapám igazolásáról 
szóló igazoló bizottsági ok-
mányt. Lehet, hogy ezzel pecsé-
telte meg sorsát. Nincs kizárva, 
hogy emiatt helyezte elöljárója 
Pécsre, ahol a Maurinum igaz-
gatója lett, egyik pécsi tanítvá-
nya a velem egy idős Kalász 
Márton, a neves költő még 
néhány nappal ezelőtt is tiszte-
lettel vegyes szeretettel beszélt 
róla. 

A rend feloszlatása előtt, 
amikor már mindannyian tudták, 
hogy nemcsak az iskolákat veszi 

el tőlük az igazságtalan rendszer, hanem otthonukat is, 1950-
ben az egyik éjjel megjelentek a pécsi rendházban ennek az 
új rendszernek a pribékjei, s valamennyiüket tehervagonba 
tuszkolták és ismeretlen helyre szállították. Csak a kiszállás-
kor tudták meg, hogy Kunszentmártonban vannak, s ott a 
magyar pusztaság közepén a kármelita kolostorba helyezték 
el őket. Julián csak tisztálkodó szereket és elmaradhatatlan 
breviáriumát vitte magával. Több rendházból idevitték a 
ciszterciek legtöbbjét.  

Molnár József diáktársunk festménye 

Rendtársa, Sulyok Ignác így emlékezett vissza az itt töl-
tött hetekre: „Hárman, a költő Ágoston Julián, a hatalmas 
műveltségű Kelecsényi Ákos, és a nagy technikai készségű 
Maróti Arnold a pécsi rendház tagjai magukra vállalták a 
konyhai favágást, a vízszivattyú üzemeltetését és az emész-
tőgödör gyakori szippantását. Amellett – amatőr kertészként 
– a rendház tenyérnyi kertjében csodálatos paprikatermést 
sikerült produkálniuk.” Később így folytatja írását Sulyok 
tanár úr: „A Múzsák egyébként sem némultak el az internáló 
táborban. Ágoston Juliánnak kötetnyi, irodalmilag is értékes 
verse született a nagykunsági Kármelben.” Majd idézi 



2001. TE DEUM Egri FEHÉR/FEKETE 3 
 

Kelecsényi Ákos visszaemlékezését: „Jöttek az esték. A déli 
égbolt szikrázó csillagai alatt a terasz korlátján belekönyö-
költünk a kunsági éjszakába. Közbe Julián ujjaival, a korlá-
ton játszadozott. Csakhamar kiderült, hogy verseket skandál 
magában, melyek aztán napvilágnál papírra kerültek.” 

Amikor megszabadult a sok embernek a szinte elviselhe-
tetlen nyűgéből, visszautazott Egerbe. Ott élt még édesanyja, 
ott dolgozott öccse, öccsének felesége, s ott volt unokaöccse, 
Imre is, aki az ő civil nevét viselte s viseli mind a mai napig. 
Tanítania nem volt szabad. Pedig nem hiszem, hogy akkor 
lett volna bárki is Egerben, aki inkább katedrára termett 
ember lett volna, mint volt ő. Segédmunkás volt több könyv-
vel, tanulmánnyal s másfél évtizedes pedagógiai gyakorlattal 
a háta mögött a csemetekertben. Majd sikerült elintéznie, 
hogy segédlelkész lehetett Kistályán. 1950-ben vagy 1951-
ben letartóztatták s 1952-ben még börtönben volt. Egri hoz-
zátartozóit közben 1953-ban kitelepítették. Hogy hova, nem 
tudni. Miért? Azt sem lehet tudni. Amikor a börtönből kisza-
badult Óbudára, az öccséhez költözött, s innen utazott napon-
ta Bicskére tanítani, s innen ostromolta a szerkesztőségeket. 
Sikerei voltak, hol saját nevén, hol Pór Bernát álnéven közöl-
te verseit. Kötete azonban soha nem, jelent meg.  

Már nős voltam, tehát 1959 után láttam őt utoljára. A 
Bartakovics utcából igyekeztem a Vörösmarty utcai, városi 
buszmegállóhoz, amely a Csíky Sándor és a Bartakovics utca 

között volt. Ott láttam megöregedve, pedig még akkor is 
legfeljebb ötvenéves lehetett, már hidegedett az idő egy 
ócska balon kabát volt rajta, s arcáról eltűnt a mosoly, csak 
akkor villant meg szeme, amikor ráköszöntem. Megismert, s 
azalatt a rövid idő alatt, amíg az én buszom nem érkezett, 
beszámoltam neki sorsomról. Tanár lettem én is, méghozzá 
ugyanolyan szakos, mint ő. S én a kezdő tanár akkor egy 
híres miskolci gimnáziumban tanítottam, ő pedig 
Biatorbágyon egy általános iskolában. Én éreztem lelkiisme-
ret furdalást emiatt. Óbudán egy nedves, félig romos lakás-
ban lakott. Unokaöccse mesélte el, hogy lakásigénylésére a 
kiutalást halála napján kapta meg, s helyette az azonos nevű 
unokaöccse költözött a lakásba. A Bajcsy-Zsilinszky kór-
házban halt meg nem egészen hatvan éves korában, 1969. 
március 18-án. Farkasréten temették el, Halálának oka tüdő-
embólia, szívinfarktus és rák. Évekkel később exhumálták 
holttestét, hogy édesanyja, Anyika mellé kerülhessen a Jó 
Pásztor templom kolumbáriumába. A csoda akkor az exhu-
máláskor vált nyilvánvalóvá: Teste elporladt, csak csontjai 
maradtak meg, jobb keze azonban ép és szinte sértetlen volt. 
Magyarázatot nem lehet rá találni. Nem csoda, hogy az a 
munkás kéz, amely annyiszor kopogott az írógépen, amely 
szeretetet osztott, amely annyiszor áldást adott, épen maradt, 
mint emléke tanítványai szívében?  

Kilián István 
 

–––––––––––––– 
 

Szívem csücske, atyai barátom volt… 
Rónay László beszél Ágoston Juliánról 

 
Rónay László 1937-ben született Budapesten. Középisko-
láját a budapesti piaristáknál végezte, 1962-ben az EL-
TE-n magyar-latin szakon szerzett oklevelet. 1962-től 
Bicskén az általános iskolában tanít, majd 1970-től a 
Petőfi Irodalmi Múzeumban, 1973-tól a MTA Irodalom-
tudományi Intézetében dolgozik. 1991-től az Új Ember 
főszerkesztője. Jelenleg az ELTE BTK egyetemi tanára.  
– Ágoston Juliánról több meleg hangú írását olvashattuk 
az Új Emberben.  
 
 – Tanítványai szerették, becsülték, mi több, rajongtak a 
lobogó, mindig cselekvő, szervező fiatal tanárért. 1936-
ban került Egerbe, ahol 1948-ig tanított. 
Professzor úr is érezte ezt a lobogást? – de hát a körül-
mények akkor már egészen mások voltak.  
 

1962-ben kerültem Bicskére. és ha jól emlékszem, ő pe-
dig 63-ban Biatorbágyra. Mindketten az általános iskolában 
tanítottunk magyart. Mindig egy vonaton utaztunk reggel, és 
ha én délben végeztem, akkor egy vonaton jöttünk vissza 
Budapestre. Ha jól emlékszem 7 óra után 7 perckor indult az 
a személyvonat Kelenföldről. Ő Óbudáról jött Kelenföldre, 
én pedig a Déliből egy másik vonattal. Fél 8 körül szállt le 
Biatorbágyon.  

Ezek „haláli” utazások voltak. Őt aztán nem törte le 
semmi. Jó kedvű volt. Vidám. Volt rajta egy szörnyű bőrka-
bát. – talán még abba is temették el, mert azt le nem vette 
magáról. 

Nagyon szerény volt. Sohasem éreztette, mennyivel oko-
sabb és mennyivel rátermettebb.  

Szívélyes és aranyos volt. Soha nem láttam komornak.  
Egyszer látogattam meg őt óbudai lakásán, Azóta lebon-

tották. Szörnyű hely volt. 
Semmit nem tudok arról, hogy miért zárták börtönbe, és 
mikor engedték ki. Erről soha nem beszélt. A vonat – 
ahol rendszeresen együtt utaztunk – nem volt alkalmas 
arra, hogy börtönélményekről csevegjünk. Egyszer elme-
sélte, hogy amikor kiszabadult, valamelyik büntetéséből, 
H. Richárdhoz, volt rendtársához ment. Richárd azt 
mondta neki: bűnt követtél el, és jóvátétellel tartozol. 
Miféle jóvá tétellel, – fogalma sem volt róla. Richárd 
akkor úgy segített rajta, hogy adott neki egy molyrágta 
télikabátot. Ez volt az összes segítsége. Teljesen magára 
volt utalva. Mikor elmesélte ezt az ügyet, akkor is nagyo-
kat nevetett rajta. Csodálatos jelenség volt. Valahogy vele 
volt a Lélek. 
Zseniális tanár lehetett, mert a kisgyerekek – általános 
iskolában tanított – rajongtak érte. Eléjöttek a vonathoz, 
amikor reggel megérkezett, ott várták.  
Arra emlékszem még hogy annyi gyereket soha nem 
láttam temetésen, mint Farkasréten az ő temetésén. Zoko-
gó gyerekek, – igen megrendítő volt. Mennyire szeret-
ték…  
– Tudjuk, hogy Ágoston tanár úrnak bensőséges kapcso-
lata volt édesapjával, Rónay Györggyel. Milyen emlékei 
vannak erről? 
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Kapcsolatuk az egyetemi éveikből ered. Mindketten 
Horváth Jánosnak voltak tanítványai. Julián később is 
évente látogatta meg apámat.  

Arra emlékszem, hogy amikor 1947-ben a 
Barankovics párt a választásokra készülődött, az édes-
apámat jelölték a lista 4. vagy 5. helyén. Apámnak annyi 
érzéke volt a politikához, mint hajdúnak a harangöntés-
hez, de vállalta ezt a feladatot. Az egri kerületbe kellett 
lemennie beszédet tartani. Julián biztatta, hogy ő majd 
mindent megszervez, legyen nyugodt, lesz ott egy pár 
ember. Apám Egerbe engem is magával vitt. Beszédét 
hatalmas tömeg hallgatta. Julián mozgósította őket. Kü-
lönleges dinamikájú ember volt! – Az egri kerületben a 
Barankovics párt győzött.  

Mikor már nagy beteg volt, a Bajcsy-Zsilinszky kór-
házban feküdt. Ott látogattuk meg apámmal kettesben. 
Már igen rossz állapotban volt. Azt is mondta, hogy nincs 
pénze korházra. Apámmal megbeszéltük, hogy miután 
nem tud írni, írunk helyette az Új Emberben, az ő nevével 
– akkoriban Poór Bernát néven jelentek meg írásai –  és ő 
kapja a honoráriumot. Mikor újból meglátogattuk, meg-
fenyegetett: majd adok én neked Poór Bernátot! – Ráis-
mert, ki írta helyette a cikket. 
 
 – Utazásaik közben nyilván beszéltek az irodalomról is.  
 

Mindig és egyfolytában szeretett volna visszajutni az 
irodalomba. A Pestmegyei Hírlapban jelentek meg versei. 
Mindig mutogatta, büszke volt. Ezenkívül a Vigiliában és 
az Új Emberben, de itt nagyon kevés. Ennek meg nem 
tudnám mondani a magyarázatát. Valamilyen ellentét 
lehetett a főszerkesztő Pénzes Balduin és közte, pedig 
egyetemen társak lehettek. Nem is nagyon közölte verse-
it. Ez fájt neki. Mondogatta, legalább annyit megérde-
melne, hogy az Új Ember főszerkesztője – aki maga is 
pap –, támogassa. 

Egy beszélgetésünkkor mondta – ezen többször is el-
gondolkoztam már azóta –, egy intézetet kellene felállí-
tani, mely a katolikus múlttal és kultúrával foglalkozik. 
Kérdeztem – kivel? Például velünk – mondotta. Kik azok 
a velünk?  – kérdeztem. Például Zimándi Pius, Magyar 
István, piarista, Tiborc Lajos. (Ő is piarista volt, megírta 
az Élet történetét). És mondott még neveket. Hogyan 
képzeli el egy ilyen kultúrcentrum munkáját? – Össze 
kellene gyűjteni azt ami elenyészőben van – mondotta. 

Bizony ez ma is aktuális. Egyszer ezt felvetettem Se-
regély érsek úrnak, aki nem mutatott különösebb érdek-
lődést, és azóta sem találkoztam senkivel az egyházve-
zetők közül, akit  ez különösebben érdekelt volna. Azt 
mondták, hogy a napi feladatok ellátására sincs elég em-
ber. Ami nem olyan biztos, mert ha Egerben működtetnek 
egy rádiót, akkor nyugodtan működtethetnének egy 
kultúrközpontot is.  
 

 – Professzor úr ma szinte egyedül foglalkozik katolikus 
költőkkel. Sokat tett azért, hogy Mécs László, Sík Sándor 
újból „visszakerüljenek” az irodalomba. Mi Ágoston 
Juliánt úgy ismertük, aki „benne van az irodalomban”. 

Verses kötetét forgattuk, olvastuk regényét az Estevánt. 
Szemünkben ő „költő” volt. Viszont ma alig említik nevét. 
Csak a Katolikus Lexikonban olvasható róla pár sor. 
Hogyan látja Ágoston Julián munkáját. Érdemes lenne 
„feltámasztani”, összegyűjteni verseit, írásait? 
 

Feltétlenül! Meggyőződésem, hogy rendkívül tehetséges 
volt irodalmárnak is. Ágoston Julián a ciszterci rendnek 
olyan ékessége, hogy érdemes vele foglalkozni. Ez nem egy 
hálás dolog, de talán lesznek olyanok, akik vállalják ezt az 
áldozatos munkát. Ezzel a témakörrel, az egyházi iroda-
lommal foglalkozni nem hálás dolog. Senki sem kap érte 
jutalmat, vagy elismerést. Rengeteget kell utánajárni és 
nagyon kevés segítséget kap az ember. 

Első feladat: összegyűjteni írásait. A Fekete remetesé-
gem és az Esteván könyvei hozzáférhetők. A Tiszta kút – 
amely Julián válogatott verseit tartalmazza – az Ecclésia 
kiadásában, 1969-ben megjelent összeállítás. A verseket 
Balássy László válogatta. De ezek a versek nem igazán 
jellemzők. Az antológiába eleve óvatosan válogatták akkori-
ban. Ágoston Julián jobb költő volt, mint amit ez a kötet 
mutat.  

Az összegyűjtött verseit, melyeket ő gyűjtött kötetbe, 
hosszú ideig egy társaságban őrizték, melynek ő is tagja volt. 
Ki volt ennek a vezetője, már nem tudom. A kötetet, úgy 
ahogy volt, átadta az Új Embernek. – Akkor én még ott 
voltam. Föl kellene deríteni azt a társaságot, akikkel össze-
jött, akiknél a versei voltak. Az Új Embernél meg kell lennie 
ennek a dossziénak… 

De át kell nézni Egerben és máshol az újságokat, folyó-
iratokat ahol publikált. Ez igen fáradságos munka. 

Amit még tenni lehet: azoknak a tanítványaimnak, akiket 
az egyetemen tanítok, adok ilyen témákat. Ágoston Juliánt 
kiadtam egy ciszterci kispapnak, aki az ELTE-re járt. El-
mondtam, én mit csinálnék az ő helyében. Ő bólintott, de 
többé nem láttam. A legjobb lenne magyar szakos ciszterci 
kispapokat megnyerni erre a feladatra. Hisz ők talán a cisz-
terci anyagokhoz is jobban hozzá tudnak férni, több doku-
mentumot is találhatnak.  
 

Ágoston Juliánt mindenképpen érdemes feltámasz-
tani. Olyan tanáregyéniség, amelyik ritka. A ciszter-
ciek most éledtek fel hamvaikból. Jó lenne, hogyha a 
mai emberek megismernék azokat, akik ezt az iskolát 
megteremtették. 
 

Köszönjük professzor úrnak, hogy elmondotta nekünk 
emlékeit kedves tanárunkról. Különösen jó volt hallani, 
az irodalomtörtént professzorától, hogy érdemesnek tart-
ja Ágoston Julián írásait összegyűjteni és feldolgozni.  
Reméljük ezt a munkát tanítványai és utódai el fogják 
végezni. Versei, írásai és munkásságának példája az 
újabb nemzedékek, elsősorban a ciszterci család számára 
jelentenek majd igazi élményt és útmutatást. 
Kérjük támogasson ebben a munkánkban.  
 

Lejegyezte: Oláh Gyula 
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NEM MONDHATUNK LE EGYETLEN MAGYARRÓL SEM 
Halász Péter előadása a csángókról 

 
 

A diáknapok egyik rendezvénye volt az az előadás, amelyet Halász Péter úr, a Duna Televízió 
főszerkesztője tartott a csángókról. Előadását rengeteg fotóval illusztrálta, amelyet mi – sajnos – 
nem tudunk megmutatni. Az előadás szövegét a téma jelentőségére való tekintettel is közzé tesz-
szük, s ezzel olyanok is részesei lehetnek a találkozónak, akik más programokon vettek részt. A 
közölt fényképet Dr. Abkarovits Endréné tanárnőnek köszönhetjük, aki szintén járt a csángók 
között.  

 
Szeretettel köszöntök mindenkit az előadáson, és örülök, hogy benneteket, diákokat is érdekel a 

csángók története és helyzete. Nem tudom, hogy nektek mit jelent ez a szó, „csángó”, mi jut eszetekbe 
ezt hallva. Bevallom, hogy nekem ilyen idős koromban halvány fogalmam sem volt arról, hogy léteznek 
csángók. Persze, ma is vannak sokan ilyenek. 

Én Budapesten születtem. Egyetemista koromban néhány orvostanhallgató barátommal elmentünk 
Erdélybe kirándulni, mivel nekik Marosvásárhelyről származó orvostanhallgató barátaik voltak, akik 
meghívták őket. Néhány esztendeig jártuk Erdély különböző részeit, a Hargitát, Gergyót, Csíket, a Gyil-
kos-tavat, és nagyon megszerettük a tájat, az embereket. Megismertük egy kicsit Erdély múltját, a jele-
nét, és minden nyáron elmentünk Erdélybe kirándulni, falut járni. Aztán, amikor végeztek ezek az 
orvostanhallgatók, úgy az 1960-as évek elején – az akkori a román politika értelmében, amely keverte 
a lakosságot: a románokat magyar vidékre hozták; végzett, magyar értelmiségieket elvitték a 
Kárpátokon túlra –, a mi barátaink is Moldvába kerültek különböző falvakba, orvosnak. Írtak nekünk 
levelet, hogy menjünk el hozzájuk Moldvába látogatni. Különben is vannak itt érdekes falvak, 
amelyekben magyarul beszélnek. No, el is mentünk 1961-ben vagy 62-ben ezekhez a barátainkhoz, és 
akkor elmentünk egy-két olyan faluba, ahol valóban magyarok éltek, magyarok laktak  

Hol is jártunk? A történelmi Magyarországtól keletre, tehát a régi Etelközben, a Szeret-folyó és a 
Prut-folyó között, és az ezekbe beömlő, a Kárpátokból eredő mellékfolyóik, mint például a Tázló, a 
Beszterce, a Moldva, a Kapros mentén. Itt tehát olyan magyar falvakat találtunk, amelyekben egy na-
gyon különös magyar nyelvet beszéltek, mint utóbb megtudtam egy nyelvújítás előtti magyar nyelvet, 
hiszen ők jóval a nyelvújítás előtt kerültek oda, Moldvába. Hogy mikor, azt pontosan nem lehet tudni, 
mert nagyon hosszú időn keresztül vándoroltak ide a magyarok, egy részük már a XIII-XIV. században, 
amikor még itt Kunország volt, s a pogány kunokat mentek téríteni. Aztán, mikor a vidék a magyar ki-
rály hűbérterülete volt, akkor a husziták mentek ide. Aztán, az erdélyi belháborúk vesztesei találtak itt 
menedéket. Aztán azok a székelyek, akik a régi kiváltságaikért fegyvert fogtak, s leverték őket, beme-
nekültek Moldvába. Ez is egy érdekes dolog, hogy az erdélyi ember „bemegy Moldvába”, és „kijön Ma-
gyarországra”. Talán azért – gondolom én –, mert mi valamikor Ázsiából jöttük, és nekünk az a „be”, s 
ez a „ki”, de lehet, hogy ez egy rossz magyarázat. Mindenesetre van is egy ilyen népdal, hogy: 

        „Macskácskának négy a lába, 
         Ötödik a farkincája, 
         Kivel bémegy Moldovába, 
         Moldovának országjába.” 

 
 
 

A  Színes  TARTALMÁBÓL: 
A Csángókról –  Megemlékezés a holocaustról 

Riportok a Gárdonyi rádió műsorából: 
Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő az iskola épületének felújításáról 

Beszélgetés az erdélyi Orotva plébánosával 
Dr. Kovács Endre püspök atya és a ciszterci gimnázium 

Lelkinapok : Keszthelyi Ferenc püspök atya, Makovecz Imre és Mójzes atya beszédei 
VERSENYEREDMÉNYEK – – HÍREK, ESEMÉNYEK 

Képes beszámoló a ballagásról 
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No, tehát ezek a moldvai magyarok, akikkel a hatvanas évek elején megismertem, egy hallatlanul érde-
kes népcsoportot alkotnak. Érdekesek és különösek elsősorban azért, mert sohasem tartoztak a törté-
nelmi Magyarország területéhez. Földrajzilag, politikailag, vallási szempontból, etnikailag elszigetelve 
éltek itt, ezen a vidéken az itt élő románok, tatárok szlávok, németek, lengyelek között. Mivel nem tar-
toztak Magyarországhoz, és mivel nem volt sem nemességük, sem polgárságuk, de még értelmiségük 
sem, aki kikerült közülük, anyanyelvi hagyomány, a hagyományos népi kultúra egészen a mai napig. Ez 
az ő számukra nyomorúság és lelki szegénységet jelent, hiszen nagyon kiszolgáltatottak, önmagukat, 
az érdekeiket nem tudják érvényesíteni. Nincsenek szervezeteik, nincsenek intézményeik, nincsenek 
sem lelki, sem politikai, sem szellemi vezetőik, de a tudomány szempontjából hallatlanul értékes és 
érdekes e népcsoport, hiszen azt a fajta műveltséget őrizték meg, ami a Kárpát-medencében élő ma-
gyarságra jellemző volt akkor, amikor ők innen elmentek, tehát a XIII–XIV. századtól egészen a XVIII. 
század második feléig. Nyelvük a nyelvújítás előtti időt őrizte meg, ha beszélnek olyan, mint ha régi 
kódexeink, nyelvemlékeink szólalnának meg. Dalaikban olyan balladákat tudnak, s olyan egyházi éne-
keket énekelnek még, amelyeket a XVI. században, mondjuk a Károli idejében énekeltek. Mi már elfe-
lejtettük a Kárpát-medencén belül, ők azonban megőrizték, mert nem volt más, amivel helyettesíthették 
Tehát a tudomány számára egy nagyon értékes, régies, archaikus kultúrát őriztek meg. Ezért jártak 
közéjük már a múlt században is, ebben a században is. Például Domonkos Pál Péter, aki Rajeczki 
Benjáminnal együtt feldolgozta a begyűjtött népdalokat. Azután Kallós Zoltán, aki a táncházak zenéjét 
gyűjtötte össze Erdélyben és Moldvában, és még sokan mások. Olyan terület ez kulturális, műveltségi 
szempontból, mint amilyen a régésznek adatik meg, amikor a földbe ás, és találja meg az évezredekkel 
ezelőtti életnek a nyomait; vagy a paleontológusnak, aki a megtalált növényi és állati eredetű kövüle-
tekből rekonstruálja a több ezer éves növény- és állatvilágot.  

Mikor én először bementem Moldvába, persze még nem túlságosan láttam ezeket az összefüggé-
seket, csak megkapott annak a varázsa, hogy olyan emberek élnek ott, akik a régi olvasmányaimból, a 
régi történelmi regényekből megismert levegőt sugározták. S mivel akkor indult a néprajzi atlasznak a 
gyűjtése, s Románia nem engedte hivatalosan gyűjteni a néprajzi anyagot, Magyarországról nem igen 
voltak olyanok, aki bementek volna, mert nem volt akkor könnyű járni Moldvába, hát néhány barátom-
mal együtt összegyűjtöttük a csángók között a néprajzi atlasznak az anyagát. Ettől kezdve aztán elköte-
leztem magam, beleszerelmesedtem, beleestem ebbe a moldvai kutatásba. Én nem  vagyok hivatásos 
néprajzos, én agrármérnök vagyok, autodidaktaként, amatőr módon művelem a néprajzot, de így is 
felismertem ennek a értékét, amit ott lehet találni. Ahogy azután az ember évről évre, újra és újra el-
ment, természetesen már nemcsak adatközlőket talált, hanem barátokat is. Kereszteltem a gyerekeiket, 
és összebarátkoztunk annyira, hogy szinte testvéri kapcsolatba kerültem sokukkal. 

Megismertem, megismerhettem az emberi elnyomorodásukat és a politikai kiszolgáltatottságukat is. 
Él egy népcsoport Moldovában, egy magyar népcsoport, amely a XX. század végén, Európa közepén a 
legalapvetőbb emberi jogait, tehát az anyanyelven való misézést, igehallgatást, a vallásgyakorlást, az 
iskolai oktatást, nem kaphatja meg. Azt mondhatnák, hogy ennek a moldvai csángók az okai, mert nem 
követelik. Csak hogyan követelje egy olyan egy közösség, amelyik még akkor került ide, amikor a Kár-
pát-medencén belül az a fajta magyarságtudat, – amit ismerünk vagy nem ismerünk, de mégis létezik 
ma Magyarországon – még nem alakult ki. Ez a tudat ugyanis nem a középkorban, hanem a felvilágo-
sodástól kezdődött, és a reformkorban erősödött meg. Majd a szabadságharc, a kiegyezés, a millenni-
um idején erősödött meg az a tudat, hogy mi igenis magyarok vagyunk, és hogy erre többé-kevésbé 
érdemes büszkének lenni, mert ez értéket jelent. A moldvai csángók mindezt nem ismerik, még azok is 
csak úgy hozzávetőlegesen, akik a legutóbbi időkben, a XVIII. század végén, a mádéfalvi veszedelem-
kor Székelyföldről menekültek be Moldvába. Ezeknek egy része aztán feltelepedett Bukovinába,  157 
év múlva pedig hazajött, és ma itt él Magyarországon, Tolna és Baranya megyékben. Közülük sokan 
ott maradtak Mpldvában,  de ők is iskola és pap nélkül immáron kétszáz éven keresztül. 

Tehát egy politikailag nagyon kiszolgáltatott népről van szó, amely nem is igen tudja azt, hogy ő va-
lójában mi is. Ha megkérdezünk egy moldvai csángót, hogy ő milyen nemzetiségű azt mondja, hogy ő 
katolikus. Mert őt ez különbözteti meg a környezetében élő ortodox, görögkeleti vallású románoktól. 
Azt, hogy magyarok, nagyon kevesen tudják, esetleg a mádéfalvi veszedelemkor kikerültek. Ők hallhat-
ták a nagyszüleiktől, hogy az ő őseik magyarok voltak. Az az érdekes, hogy azok közülük, akik elvesz-
tették az anyanyelvüket, mert iskola, pap nélkül a moldvai csángók kétharmada már nem tud magyarul,  
ők sem tekintik magukat románnak, román az ortodox vallású. Egy kicsit olyan ez, ha belegondolunk, 
mint az észak-írországi helyzet. Az észak-írek túlnyomó többsége nem tud írül, angolul tud csak, tehát 
az ír nacionalisták angolul lázítanak az angolok ellen. Mivel ők katolikusok és nem anglikán protestán-
sok, ezért tudják, hogy ők nem angolok, ha nem angolok, akkor írek. No, a csángók idáig nem jutottak 
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el, mert ők még csak azt tudják, hogy nem románok, de hogy mik lennének igazán, azt még nagyon 
kevesen ismerték fel. 

Az elmúlt tíz esztendőben mióta Romániában is történt egy s más, azóta a moldvai csángók is el-
kezdték magukat szervezni, elkezdték felismerni, hogy konjunkturális előnyöket lehet szerezni, ha ők 
magyaroknak mondják magukat. Több százan Erdélybe jöttek tanulni, s talán százan Magyarországra 
is eljutottak. Persze nem valami nagy magyarság tudatból, inkább anyagi előnyök miatt, de mégis kell 
lennie érzelmi azonosságnak, mert nem véletlen, hogy melyik szülő meri elküldeni a gyerekét Erdélybe 
tanulni. Ugyanis a pap ki akarta átkozni, a tanfelügyelő csúfolta, az iskolaigazgató megszégyenítette az 
otthon maradó testvéreit, tehát ellenállást kellett legyőzni. Én optimista ember vagyok, s úgy gondolom, 
hogy az Erdélyben, s részben Magyarországon magyarul tanuló csángó diákokból lesz majdan egy 
eleinte nagyon vékony, és nagyon kezdetleges értelmiségi réteg, akik között lesznek olyanok, akik fel-
vállalják ennek a népcsoportnak az érdekeit, s így a népcsoport egy részét meg lehet menteni a ma-
gyarság számára. 

Tehát a moldvai csángók kutatása egyrészt tudományos ismereteket ad, amit ők őriznek, meg kell 
menteni a magyar tudomány számára; másrészt politikai feladat, hogy a magyarság számára meg-
mentsük azokat, akiket lehet, hiszen nem vagyunk olyan sokan a világban. Szétszóratva 15 millióan 
vagyunk, nem mondhatunk le egyetlen magyarról sem. A moldvai csángókról pedig még azt sem tud-
juk, hogy hányan vannak. Ugyanis hivatalos román statisztikákban ők nem léteznek. 1932-ben volt az 
utolsó olyan népszámlálás, ahol tudomásul vették, ha valaki magyar anyanyelvűnek, vagy magyar 
nemzetiségűeknek vallotta magát. Akkor talán 36 000-en voltak. Azóta „magyar” rovatot a népszámlá-
lók nem használnak, aki ne tán azt akarná, hogy magyarként tartsák nyilván válaszát ceruzával írják 
be, majd kiradírozzák. Tehát hivatalosan Moldvában ma nincsenek magyarok, legfeljebb Erdélyből 
ilyen-olyan munkára ideiglenesen ott lakók lehetnek. Homályos becslések alapján Moldvában körülbelül 
háromszázezer római katolikus él a jászvásári (Jasi) püspökségnek a nyilvántartása szerint. Ez a há-
romszázezer római katolikus mind magyar vagy magyar származású. Egy részük, becslések szerint 
hatvanezer vagy nyolcvanezer – én hajlok arra, hogy talán százezer – tud magyarul beszélni. Mint 
azonban mondtam, az a magyar beszéd sem olyan magyar beszéd, amit mi használunk. Azt a nyelvújí-
tás előtti nyelvet, amely jórészt alkalmatlan arra, hogy a XX. század végén a világban és körülöttük 
történő dolgokat kifejezzék. Mert addig míg arról van szó, hogy a beteg lovat hogyan kell gyógyítani, 
hogy mit fog vetni a kertbe, hogy hogyan ünneplik a húsvétot, addig nagyon jól ki tudják magukat fejez-
ni az őseiktől örökölt magyar nyelven. Amikor arról van szó, hogy hol dolgozik, hová utazik, mit vásárolt 
az áruházban, már csak román szavakkal tudja magát kifejezni, mert erre már nem ismer magyar sza-
vakat.  

Ilyen állapotban vannak ma a moldvai csángók, de az elmúlt tíz esztendő bizakodóvá tett. Újságjuk 
van ma már a moldvai csángóknak, és Bákóban egy olyan szervezetük, amely kezdetlegesen és ne-
hézkesen, de mégis csak mutatja, hogy valamelyest elindultak abba az irányba, hogy legalább egy 
részük visszatérjen a magyarságához. 

Addig pedig gyűjtjük amit, s amíg lehet. Most erről szeretnék néhány diát bemutatni, hogy szemünk-
kel is lássuk ezt a világot. De még előtte elmondom, ami most jutott eszembe az igazgatói irodában. 
Milyen nap is van ma? Ma van „zabáló csütörtök”. A csángók szerint húshagyó kedd előtti csütörtökön 
– közeledvén a nagyböjthöz, amit a moldvai csángók elég szigorúan vesznek – fantasztikus zabálás 
visznek végbe. Levágják a tyúkok egy részét, bárányt ölnek, de ez nemcsak egyszerű gasztronómiai 
élvezet. hanem egy kultikus valami is. Az elkészült ételekből a szegényeknek is adnak, mert az a hitük 
szerint a halottaknak szolgál, tehát a halottak lelki üdvéért van, illetve az ő leendő lelki üdvükért, mert a 
halottak abból hagynak húst. S ha már itt vagyunk a húshagyónál, elmondom egy nagyon érdekes le-
gendájukat. Ezt a legendát eddig csak náluk, és a gyimesi csángóknál jegyezték le. Az ortodoxoknál 
vasárnapkor van húshagyó, a katolikusoknál pedig kedden. A moldvai csángók azt mesélik tehát, hogy 
annak idején Szent István, mások szerint Szent László csatában volt, és nem tudott hazaérkezni idő-
ben, hanem megkésett, és pont vasárnap érkezett haza, és már nem tudott húst hagyni, tehát ünnepé-
lyes körülmények között elhagyni a húsételt. Kérte tehát Istent, mások szerint Jézus Krisztust vagy a 
római pápát, hogy engedje meg, hogy még ő is hagyjon húst. Így hosszabbodott meg a farsang két 
nappal a csángóknak, de az ortodox románokra ez nem vonatkozik. 

 
Most tehát elindulunk a régi Etelközbe. Meg kell mondanom az igazság kedvéért, hogy az elmúlt 

harmincöt esztendőben, amióta én odajárok,  nagyon sokat változott ott a helyzet. Amikor én elkezdtem 
– a hatvanas évek közepén – a falvakban még mindenki viseletben járt. Nagyrészt azt már elhagyták. 
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A csángó falvaknak az a jellemzőjük, hogy nem vonalzóval tervezték, hanem ezek a falvak szór-
ványként, úgynevezett halmazként jöttek létre. Egy-egy völgyben néhány ház vagy házcsoport találha-
tó. Rendszerint kiirtották az erdőket, a bojár földesurak még kiváltságot is adtak nekik. Ilyen falu például 
Csíkfalva. Az elnevezés is mutatja, hogy az alapítók melyik székely székből származtak. Legnagyobb 
falujuk Bogdánfalva a Szeret partján. Érdekes, hogy a románok is a magyar elnevezésből származtat-
ják. Állítólag, mikor Mátyás király és az akkori moldvai fejedelem, Stefancel Mare, azaz Nagy István 
közösen harcoltak a török ellen, egy kimerítő nagy csata után a két uralkodó odaérkezett a folyó partjá-
ra. Mátyás király lova belegázolt a vízbe, és jó nagyot ívott a folyóból, mire Mátyás király megállapította, 
hogy a lova nagyon szereti ezt a vizet, és így maradt a folyóra a Szeret név. 

A csángókapuk nem olyanok errefelé, mint a székely kapuk. A székely kapunak más rendszere van, 
tömöttebb, egy remekmű, amihez csak elemeiben hasonlítanak a csángók által emelt kapuk. A házak 
és a kapuk tetejét is fenyőfából hasított zsindellyel fedik. A házak általában lábasházak, vagyis nagy 
kövekre gerendákat tesznek, és abba ácsolják bele a háznak a szerkezét, amit aztán vagy sárral, vagy 
deszkával falaznak be. A ház pitvarában, azaz ereszéből jobbra is, balra is nyílik egy-egy lakószoba, 
amit odálynak mondanak. A tüzelő helynek pedig szóba a neve. A zsindely helyett már az ötvenes 
években – mikor elvették az erdőket – bádogot, azaz Esztalin-bádogot kezdtek használni, ami Sztálin 
nevének csángósított változata volt a mássalhangzó-torlódás miatt. A házakon nincs kémény. A füst 
„lábakon” megy a padlásig, azaz a hiúig. 

A szobákban, tehát az odályokban a falon fából készült kanalak, kalánok lógnak. A tiszta szobában 

a falakon maguk szőtte textilanyagokkal, „falravaló szőttesekkel” találkozhatunk. – Ha az ember egy 
kicsit elábrándozik, akkor úgy gondolhatja magát, hogy egy ázsiai nemezjurtában van. – A szőttesekre 
még kisebb kendőket aggatnak fel, különösen így van ez olyan háznál, ahol eladó sorban lévő leány-
gyermek van. Minden leánynak, mikorra eladó sorba jut, meg kell, hogy legyen az eszréje, ami egy 
textilkollekció. Megvan, hogy mennyi lepedő, mennyi falravaló, mennyi párna, mennyi huzat, stb. Ez 
nagyon praktikus dolog, mert a férjhez menés után az asszony elkezd szülni, szül hat-nyolc gyereket, s 
ez idő alatt neki nincs ideje szövögetni.  

Az állattenyésztésből élnek sokan, elsősorban juhot tartanak, ezeket a juhokat nyáron kiadják 
esztenára, ahol a juhokat tartják és fejik. A kifejt tejből, az ebből készült sajtból és ordából, azaz a sajt-
ból készült túróból a beadott juhok arányában részesednek a családok. A juhoknak nem kell bőséges 
legelő, nagy ellátás, de a húsát, gyapját is fel tudják használni, tehát nagyon gazdaságosan tartható. A 
másik nagyon jellegzetes állatuk a méh. A cukrot nádméznek mondják, és cukor helyett mézet is hasz-
nálnak. Sok helyen kaptárakban, sőt fából készült köpűkben tartják a méheket. 
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Azokban a falvakban, amelyek közel esnek a Kárpátokhoz, és van bennük fenyőfa, fazsindelyeket 
készítenek, illetve hasítanak. Körülbelül 40 centis tönköket vágnak le, és ezeket aztán elkezdik – mint a 
tortát – szeletelni. Azokban a falvakban, ahol fűzfa van, kosarat fonnak. 

Korábban minden faluban, ma már csak Gorzafalván van fazekasság. Természetesen a mindennapi 
használatra készítették a különböző formájú eszközöket. De piacra is készültek belőlük.  

A 70-es években még előfordult, hogy a nők a mosást a patakokban végezték, és lúgot használtak. 
A mosás úgy történt, hogy nagy edényben, kondérban feltették a ruhát, hamut szórtak rá, és forró vizet 
öntöttek a kondérba. A forró hamus víz kioldotta a piszkot a ruhából, a ruhát utána levitték a patakba, 
és kitisztázták. Ma már szappannal mosnak, de még nagy ritkán előfordul, hogy a falravaló nagy sző-
nyegeket a patakban mossák. A patakban való mosás sok helyen közösségi esemény is. A mosásnál 
használt szappant egyébként az állatok elhullásával vagy leölésénél keletkezett zsiradékból főzik ki. Ez 
lehet, hogy számunkra elképzelhetetlen, de az évszázados paraszti kultúrában semmi nem mehetett 
kárba, és igyekezek, amit csak lehetett, maguk előállítani. 

A ruházat is házi készítésű volt, s nem a felvevő gép kedvéért öltöztek fel népviseletbe. Nekik ez a 
mindenapi viseletük. A fiatalok már újabban bolti ruhát is használnak, de az idősebbek a maguk szőtte 
ruhát viselték. Még sok faluban csattog a szövőszék, az osztováta. A kisgyerek amint elkezd járni, kat-
rincába dugják, és lepelszoknyát adnak rá., ami egy téglalap alakú ruhadarab, és rátekerik a gyerekre. 
Felülre pedig hímes inget adnak rá. Ez a klasszikus moldvai csángó viselet, amihez még hozzátartozik 
a fejen hordott kerpa, amit már a hatvanas években sem hordtak. A nyakban pedig színes gyöngyökből 
és régi pénzekből készült lánc, a derékon pedig a bernésznek nevezett öv. Az ünnepi viselet természe-
tesen díszesebb, mint a hétköznapi, és érdekes, hogy a viseletek mintázatában falvakként eltérés ill. 
sajátosság van. A falvankénti sajátosságokat megtaláljuk a kalotaszegi viseletben is. Ez a faluhoz való 
kötődést, a közösségbe való tartozás felvállalását jelenti. Amikor tehát levetik e viseletet, azaz kivet-
kőznek, ebből az identitásból is elhagynak. Sokan azt gondolják a csángók viseletét látva, hogy romá-
nos jellegű a viseletük, de ők tévednek, mert a csángók viselete egy általános közép-európai jobbágy-
viselet, amit Erdélyben inkább a románok őriztek meg, Moldvában pedig a csángók. Ebből is látszik, 
hogy a kisebbség mindig hagyományőrzőbb, mint a többség. 

Néhány szót mondanék még az ünnepekről. Újesztendő napján volt a hejgetés, ami olyan, mint a 
nyugat-magyarországi regölés. Az általános zajkeltésre használt eszközökkel a rossz szellemek elűzé-
sét, és az egész évi egészséget, jó termést kívánták biztosítani. Virágvasárnapon barkát szentelnek, 
azaz dinkót. A megszentelt barkát a szobában nagyon előkelő helyre, rendszerint a szentkép mellé 
teszik, és ha beteg az állat vagy a gyerek, ezzel füstölnek, vagy éppen itatják meg. Ha megesznek egy 
ilyen barkát, a torkuk is megjavul. Ha jön a nagy idő, azaz a vihar, megszentelt dinkót vagy gyertyát 
égetnek, hogy elkerülje a környéket a zivatar. Húsvétkor tojást írnak batikolásos technikával. Hossza-
san lehetne beszélni a lakodalmas szokásokról, hiszen a leány kikérésétől kezdve rengeteg szokásuk 
van. Például a lakodalmas menet elé vizet öntenek, ami a termékenység-varázslás egyik formája. Elkö-
tik lánccal az utat, és csak akkor engedik el őket, ha megfelelnek bizonyos találós kérdésekre. Az élet 
másik jeles eseménye a halál. Moldvában háztól temetnek, ez nem népszokás, hanem a szegénység 
jele., mert nincs ravatalozó. A halottat nyitott koporsóban viszik, és keleties szokásként csókolgatják.  

A pusztinai templom, arról nevezetes, hogy az egyetlen templom Moldvában, ami Szent István ma-
gyar királynak van szentelve. Korábban négy volt, de mára csak ez maradt, ami nem véletlen, mert a 
pusztinaiak a mádéfalvi veszedelemkor menekültek el, éppen úgy, mint a bukovinai székelyek. A ma-
gyarságtudatuk erősebb, amit az is igazol, hogy nemcsak a templomuk átszentelését akadályozták 
meg, hanem az oltárképen is Szent István királyunk látható, amint felajánlja a Szent Koronát Szűz Má-
riának. A templomaik nem építészeti remekművek ugyan, általában a múlt század második felében 
építették, de mostanában új templomokat emelnek. Moldvában a katolikus egyháznak rengeteg pénze 
van, ugyanis sikerült elhitetni még a Vatikánnal is, hogy ők missziós tevékenységet folytatnak, és a 
katolikus vallást terjesztik az ortodox vallásúak között. Valójában éppen a római katolikus magyar 
csángókat románosítják el, és így lesz egyre több román római katolikus Moldovában. Az utóbbi tíz 
esztendőben több mint negyven templomot építettek; hatalmas, emeletes parókiákkal. Így aztán na-
gyon sok olyan falu van, ahol már csak a temetők árulkodnak arról, hogy valamikor abban a faluban 
csángó magyarok éltek. A moldvai csángók minden esztendőben eljárnak a csíksomlyói búcsúba. Sok 
ilyen hely kellene a Kárpát-medencében, ahol a magyarság össze tudna gyűlni, s találkozhatnának 
azok, aki összetartozónak vélik és tudják magukat. 

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.  
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HOGY AZOK A SZÖRNYŰSÉGEK A JÖVŐBEN NE TÖRTÉNJENEK MEG… 
Székely Gábor megemlékező előadása a holocaustról 

 
Székely Gábornak hívnak, 1968 óta élek Pesten, de húszéves koromig Egerben éltem. A csa-

ládom 1840-ben költözött Egerbe. Nem vagyok tanár – ugyan annak készültem, mert ennek az 
iskolának a pedagógiai tagozatára jártam –, nincs előadói gyakorlatom, ezért nézzétek el nekem 
előadói gyengeségeimet. 

 
 
Először egy kis történelmi visszatekintést kívánok adni. Még Magyarország nincs is, de a Kárpát-

medenceében, Pannóniában már jelen vannak a zsidók. A római légiókkal és telepesekkel érkeznek a 
területre. Ezt igazolja többek között az a síremlék, amelyen rajta van a hétágú gyertyatartó, a zsidóság 
ősi jelképe. A hatágú csillag csak néhány száz évvel ezelőtt került a zsidó jelképek közé, általában in-
kább negatív megkülönböztető jele lett. A hétágú gyertyatartó egyébként a szentélyben meglévő örök-
mécsesnek a jele. 

Aztán sokáig csend, majd Szent István korában újra találkozunk a Kárpát-medencében feltehetően 
kereskedelemmel foglalkozó zsidókkal. A magyar királyok általában türelmesebbek a más vallásúakkal 
szemben, mint a nyugat-európaiak, főleg a spanyolok. Így a zsidó telepesek, iparosok szívesen tartóz-
kodtak az országban, nem egy közülük a királyi udvarnál pénzügyi vezetőként is tevékenykedett. 

A török hódoltság alatt is jelentős zsidóság maradt meg, mert a törökök muszlin vallás sokkal türel-
mesebb volt a más vallások iránt. A törökök számára az adó beszedése volt a legfontosabb. Így elég 
nagy zsidó közösségek maradhattak meg. Ilyen volt például Budán, ahol megmaradtak a templomok. 

A törökkor után is még változatlanok a viszonyok, Magyarország sokkal türelmesebb, mint a nyugati 
területek. 

1840-ben kap letelepedési engedélyt Egerbe Schwarcz István nevezetű családfő a családjával 
együtt. Ő nekem a dédapám. – Korábban Csány nevezetű faluban, a nagybirtokos védelme alatt pró-
báltak élni. Ellátták azokat a kézműves, kereskedői feladatokat, amikre mások nem voltak képzettek, 
illetve nem értettek. Általában örményekkel és görögökkel dolgoztak együtt. – Bőrgyárat alapított, ma-
gyarul tímárságot csinált a Rác-hóstyában, tehát a mostani „lilaiskola” környékén. Ebből éltek, és volt 
még itt a posta területén egy gőzmalmuk. Az egészen jól ment, mert császári szállítói címet is kaptak 
1896-ban. 

Egerben 1843-ban alakult meg a hitközség, ekkorra jött össze annyi zsidó család, hogy megalakul-
hatott a közösség. A zsidó vallás szertartásainak jelentős részéhez legalább tíz férfi szükséges. Hama-
rosan építettek Egerben egy templomot. A Hibay Károly utcában mostanában újítják fel. Amikor kicsi 
lett, még két templomot építettek a Kossuth Lajos utcában. Az egyik még áll, azt hiszem bútorüzlet van 
benne, a másik pedig az Unicornis szálloda helyen volt. 

A zsidóság 1849 óta – akkor volt az emancipációs törvény – egészen 1920-ig teljes egyenjogúság-
ban élt. Európai szinten is először Magyarországon hozták meg a numerus clausus-ról szóló törvényt, 
ami annyit jelentett, hogy az iskolai felvételiknél korlátozták a zsidók felvételi arányát. A törvényt főleg a 
műszaki és az orvosi egyetemeken tartották be elsősorban. Ennek hatásaként a magyar zsidóság 
gyermekeinek jelentős része csehországi és nyugat-európai járt. Ilyenre Egerből is volt példa. A haszna 
az volt, hogy világlátott egyetemet végzett emberek jöttek vissza, de nyilván joghátrányt szenvedtek. 

1920–38 között a törvényhozásban nem jelentkezett az antiszemitizmus, de az egyetemi ifjúságnál 
és a lumpenrétegeknél megfigyelhető ez a gondolkodás. Az első zsidó törvény, ami a zsidóknak a gaz-
dasági életből való kiszorításának a céljából született, 1938-ban volt, ami az akkori európai szinthez 
képest viszonylag enyhének mondható. A törvény bizonyos szakmákban 20%-os részesedést engedé-
lyezett a zsidók számára. Az ország lakóinak 6%-a volt egyébként zsidó, de a nyitott szakmákban 
jelentősebb volt a zsidók aránya. 

1939-ben meghozták a második zsidó törvényt, amely már bizonyos foglalkozásokból –újságírásból, 
tanításból, közalkalmazottságból – kizárja a zsidókat, és ez már nyilvánvalóan jelentős joghátrányokat 
jelentett. 1941-ben volt a következő ilyen jellegű törvénykezés, ahol tilalmazták a zsidókkal kötött há-
zasságot, nemi kapcsolatot is. 1942-ben a honvédséggel kapcsolatban hoztak tiltó törvényeket. 1944-
ben, a német megszállás után rendszeresítették a munkaszolgálatot, és gettósították a zsidókat. Április 
16-án pedig Kárpátaljáról megkezdték a deportálásukat. A nyár folyamán, hat hét alatt elvittek 450 000 
zsidót  koncentrációs táborba, akiből kb. a 10% jött vissza. A munkaszolgálatos zsidókkal és a buda-
pesti gettóból a Dunába lőttekkel együtt lesz a 600 000 magyarországi zsidó áldozat. 
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Egerben 1944-ig kb. 2 000 zsidó élt, a város a mai nagyságának a fele volt, hiszen kb. 30 000-en 
lakták. Ugyanakkor Eger a maga lakosságával jelentősebb városa volt az akkori országnak. Eger ér-
sekség volt, és szellemi központ. Megvolt a mai főiskola elődje, a Líceum, amely általában jogi diplomát 
adott. Három középiskolája volt, a ciszter és a Dobó, mint két fiú gimnázium, és volt egy leánygimnázi-
um, az angolkisasszonyok gimnáziumaként. Volt egy polgári iskola, a mai kettes iskola, amely el volt 
választva egy fiú- és egy leányszárnyra. Az édesanyám odajárt. 

Nos, az egri zsidó lakosság teljesen belegyökeredzett a város lakosságába, mindenféle foglalkozású 
zsidót találunk, de főleg a pénzügyekkel foglalkoztak és kereskedők voltak. A boltok a fő utcán és a 
Dobó tér környékén voltak. Édesapám textil- és méterárú üzlete a mai Raiffeisen – bank épületében 
volt. A nagyapám a Meszes-közben – az egyes iskola környékén – tartott fenn un. „parasztboltot”, ami 
lényegében mezőgazdasági üzlet volt. Általában az emberek hitelre vásároltak, s a boltos is hitelre sze-
rezte be az áruit, tehát nem volt jelentős a pénz forgalma. A környék falvai – például Egerbakta – na-
gyon szegények voltak. A város egyetlen ipari nagyüzeme a dohánygyár volt. 

Az egri zsidóság maga körül élénk közösségi életet teremtett. A templomok megépítése után egy 
zsidó iskolát, amit jesivának hívnak, és egy nagyon szép temetőt építettek valahol a Szvorényi út vé-
gén, ami még ma is megvan. Az egyéb kulturális intézmények közvetlenül a II. világháború előtt jelen-
tek meg. A zsidó gyerekek – főleg a vallásosabbak – járhattak a már említett iskolába, de járhattak az 
állami iskolába is. Az apám is ilyen iskolába járt, a „halaspiaciba”, de délutánonként el kellett járnia a 
vallásoktatásra, a „héderbe”. A középiskolákba az jelentett problémát, hogy szombaton is járni kellett és 
írni, amit a zsidó vallás tilt. Az édesanyám így a polgáriba járt, ahol az oktatási törvény megengedte, 
hogy nem kell írni. Az én apám 1928-ban, harmincévesen nősült, nem volt nagyon vallásos, s így az én 
két lánytestvérem az kisasszonyokhoz járt. 1944-ben a gyerekeket kizárták az iskolákból, a zsidókat a 
mai Dobó utca környékén kialakított gettóba telepítették, mivel amúgy is ott laktak, és a zsidó törvények 
szerint szombaton nemcsak dolgozni nem szabad, hanem közlekedni sem, legfeljebb 2000 láb távol-
ságra. Innen vitték el tehát őket főleg Auschwitzba. 

Az út olyan volt, hogy kb. nyolcvan embert tettek be egy marhavagonba, egy zárt szekrényű vasúti 
kocsiba. Három napi hideg élelmet vihettek magukkal, vizet talán kaptak, és egy vödör volt az egyéb 
szükségletekre. A magyar zsidók 90–95 %-a Auschwitzba került – Győrből és Debrecenből kerültek 
zsidók Ausztriába –, ahol a cél a fizikai megsemmisítésük volt. Az embereket kettéválasztották munka-
képes és nem munkaképes zsidókra, de a döntő az volt, hogy mennyi munkaképes emberre volt szük-
ségük. Aztán le kellett, hogy vetkezzenek, azt mondták, hogy zuhanyozni mennek, behajtották őket egy 
zárt helyre, és egy ciklon B nevezetű mérges gázzal meggyilkolták őket. A gáz kristályos anyag volt, 
levegővel érintkezve légneművé vált, és két-három perc alatt több száz embert meg tudott ölni. Utána 
döntően elégették az embereket, ezért is nevezzük holocaustnak, ami eredetileg görög kifejezés, és 
tűzáldozatot jelent.  

 
Magyarországon mindig zsidó holocaustról beszélünk, de ez így nem igaz, mert volt egy létszámá-

ban nem ilyen jelentős cigány holocaust. A zsidók alapvetően polgári, azaz jogkövető magatartást ta-
núsítottak, és megkönnyítette a megsemmisítetésüket, de a cigányságról ez nem volt elmondható. Ké-
sőbb is kezdtek a cigányság deportálásához, így már nem volt elég idejük, mert közeledett a front. 

A visszakerült zsidók főleg nők, gyerekek és öregek voltak. A férfiakat főleg munkaszolgálatra hívták 
be, s viszonylag többen jöttek vissza mint a deportálásokból. Egerbe néhány százan kerültek vissza, de 
a környező falvakba már nem költöztek vissza. A felborult nemi arányok miatt megnőtt a vegyes házas-
ságok aránya. Egészen 1950-ig viszonylag élénk zsidó élet folyt Egerben, de akkor a vallásos zsidók 
ekkor elmentek Egerből, az iskola átköltözött Jeruzsálembe, ma is ott működik. A kialakuló szocialista 
társadalomban nem tudják gyakorolni a vallásukat. 1957-ben megint volt még egy disszidálási hullám, s 
így alig maradtak zsidók Egerben. A maradók között volt az én családom is. Az öregek elhaltak, s 
1979–80 körül már nem jött össze az a tíz zsidó férfi, aki kell a szertartásokhoz. Így bezártak a templo-
mok, majd eladásra kerültek, s egyetlen működő intézmény maradt a temető, ahol néha-néha van te-
metés, és egy évben egyszer az egri gettó felszámolásának a napján tartunk egy gyász istentiszteletet. 

 
Ez a története nagyjából az egri és a magyarországi zsidóságnak.  
 
Ha az előadással kapcsolatban van kérdésetek, szívesen válaszolok rájuk. 
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Miért történt mindez a zsidósággal? Miért nem engedte Anglia be a Palesztinába visszatelepülni 
akaró zsidókat? 

 
Az antiszemitizmus kialakulásának nagyon sok oka van. Nyilván van a vallásból eredő antiszemita 

megnyilvánulás is. A későbbi antiszemitizmus egyik gyökere pedig az, hogy nem ismerik, ami óvatos-
ságot, inkább ellenszenvet kelt. Én azért is jöttem, hogy ismerjük meg egymást, s így sokkal kisebb 
lesz antiszemitizmus. Volt egy időszak, amikor Angliába nem éltek zsidók, s mégis megszületett anti-
szemita jellegű mű. W. Shakespeare: A velencei kalmár című műről beszélek. Ő nem is látott zsidót, s 
a hiedelmekből merítette az anyagát. 

Az egész világ szembefordulása egy bonyolult kérdés, mert Bulgária nem engedte elvinni a zsidó-
ságát. Románia összegyűjtötte, de nem gyilkoltatta le és nem engedte elvitetni. A dán király miatt a dán 
zsidókra nem lehetett felvarratni a sárga csillagot, mert közölte a német megszállókkal, hogy akkor ő is 
felteszi. A 30–40 000-es közösségből csupán háromszázat vittek el, mert egy éjszaka átvitték a zsidó-
ságot Svédországba. Abban az időben elég jelentős számú zsidót mentettek meg. Volt egy svéd diplo-
mata, Wallenberg nevét már biztosan hallottátok, s aztán volt egy pápai nuncius, volt egy olasz üzlet-
ember, aki spanyol menlevelekkel nagyon sok zsidót mentett meg. 

Az antiszemitizmus kialakulásáról pedig hát egy új órát kéne kezdeni. 
 
A másik kérdés szintén messze vezet, hiszen el kellene mondani Közel-Kelet egész történelmét. 

Nagyon röviden csak annyit, hogy a zsidóság az I. század végén diaszpórába kényszerülnek Paleszti-
nából, ahol a VI. század körül megjelennek az arabok, és Nyugalomban élnek a XX. század elejéig. 
Több ok eredményeként a zsidók ekkor kezdenek nagyobb tömegbe visszavándorolni, amit a helybéli 
arab lakosság már nem tudott feldolgozni. Ezért adták ki az angolok az un. „Fehér Könyv”-et, amelyben 
korlátozzák a betelepülők számát. 

De ennél érdekesebb, hogy Svájc miért nem fogadott be zsidó menekülteket, és miért adott vissza. 
Mindenesetre azért elmondható, hogy az akkori Európának még mások voltak az információs csatornái. 
Esetleg arról tudhattak, hogy 1941-ben a németek zsidókat gyilkolnak, de Hitler alapvető terveivel nem 
biztos, hogy mindenki szembesülni tudott. 

 
A zsidóság ma világ pénzügyeinek egyik irányító csoportját alkotja. Az egymás gondjainak a meg-

élése, átélése segítene egymás megismerésében, elfogadásában, azaz a zsidóság segíthetne abban, 
hogy a Magyarország a pénzügyi tartozásaitól megszabaduljon. Az életszínvonal emelkedése, a zsidó-
ság támogatása harmonikus együttélést teremthetne a zsidóság és a magyarság között. 

A magyarsággal szemben a Kárpát-medencében, legutóbb Szlovákiában súlyos kijelentéseket tesz-
nek. Ha Magyarországon ilyen kijelentéseket megfogalmaznának a zsidósággal, vagy más kisebbsé-
gekkel szemben Európában órák alatt óriási felháborodás lenne. Kérem tehát a zsidóságot, hogy eze-
ket a dolgokat is tegyék szóvá. Ha együttesen felemeljük hangunkat jobban elfogadhatjuk egymást.  

 
Az első kérdés nehéz, és én nem is tudok erre mit válaszolni. Csupán annyit, hogy vannak olyan 

pénzemberek, akik ösztöndíjakat létesítettek tehetséges magyarországi fiataloknak, hogy külföldön, de 
itthon is tanulhassanak. Ilyen üzletember például a Soros György. 

A második kérdésre pedig csak azt tudom mondani, hogy minden kisebbséggel szolidárisnak kelle-
ne lenni. Minden emberben erősíteni kell a másikkal szembeni elviselő lépességét. De igazából erre a 
kérdésre sincs válaszom. 

 
Milyen útravalót tud mondani a mai fiataloknak azért, hogy azok a szörnyűségek, amiről beszélt a 

jövőben ne történjenek meg? 
 
Egyetlen dolog, legyetek nyitottak. Fogadjátok el, hogy van más is. Én úgy gondolom, hogy a világ 

erre felé megy. Csak a nyitottság segít abban, hogy együtt tudjunk élni. És jól fogunk együtt élni.  
 

––––––––––––––– 
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RIPORTOK A GÁRDONYI RÁDIÓ MŰSORÁBÓL 
 
Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő az iskola épületében folyó munkákról 

 
A riportot készítették Szabó Edit és Takács Barbara 10.D osztályos tanulók.  
A cikkben közölt fényképet dr. Abkarovits Endréné tanárnő készítette. 

 
– Az elmúlt évben jelentős változások 

történek az iskola falain belül, ezek nagy 
horderejű munkálatok voltak, és ezekről a 
munkálatokról szeretnénk, ha beszélne 
nekünk. Az lenne az első kérdésünk, hogy 
mi volt a legsürgetőbb feladat 1997 szep-
temberében? 

– 1997. szeptember 1-től ötven év álla-
mi irányítás után ismét a ciszterci rend lett 
az iskolánk fenntartója. Sajnos, az elmúlt 
évtizedekben nem gondoskodtak megfele-
lően az iskolaépület karbantartásáról, felújí-
tásáról. Az átadás időpontjában omladozó 
falak, elavult s életveszélyessé vált víz-, 
elektromos- és fűtésrendszer jellemezte az 
épületet. Így az átadás után az épület felújí-
tásával, rendbetételével kellett a ciszterci-
eknek megkezdeni a tanítómunkát. A leg-
sürgetőbb feladat az épület fűtésrendsze-
rének korszerűsítése volt. Azok, akik 1997 
előtt jártak az iskolánkba, még emlékeznek 
arra, hogy ősztől tavaszig télikabátban 
ültek tanulóink a tantermekben, mert csak 
10–12 °C hőmérsékletet tudtunk biztosíta-
ni. A gázkonvektorok jelentős része életve-
szélyes volt, tehát fenyegette az iskolát a 
gázrobbanás veszélye is. Így elsőként a 
fűtésrendszer korszerűsítését kellett meg-
oldani, amelyet két ütemben, azaz két éven 
alatt tudtunk megvalósítani. Most már az 
egész épületben korszerű, biztonságos és 
kellemes hőmérsékletet adó központi fűtés 
van. 

– Milyen váratlan problémák merültek 
fel? 

– Váratlan problémák mindig akadnak. 
Ilyen nem várt probléma volt például a víz-
hálózat rendbetételénél, hogy olyan csőtö-
réseket is feltártak az udvaron, amelyekre nem számítottunk. Egy ilyen csőtörés következtében ki kellett 
cserélni az udvaron levő vízelvezetési hálózat egészét rendszerét. Ezzel egyidejűleg újítottuk fel az épület-
ben található mosdó és WC helyiségeket is. 

A régi épület tetőfelújítása során derült ki, hogy két tartógerenda oly mértékben elkorhadt, hogy egy ki-
adós hóesés alkalmával bármikor beomolhatott volna a tető, amely a mennyezetet áttörve emberéletet köve-
telt volna. Így sürgőssé vált a tartógerendák megerősítése és a tető felújítása  

– Milyen fejlesztések fejeződtek be az elmúlt négy év során? 
– A már említett felújításokon túl átalakítottuk és teljesen felújítottuk tornatermi öltözőket. Valamennyi tan-

termet átfestettünk, amelyre már hosszú idő óta nem került sor. Sikerült az elmúlt évben a régi épület föld-
szinti folyosó falainak nedvesedését speciális víztaszító készülékek elhelyezésével és lélegeztető vakolat 
alkalmazásával megszüntetni, a kopott, foltozott burkolatot kicserélni. A mára már a sötét nedves omladozó 
földszinti folyosó fényt, és a múlt méltóságát sugározza. A régi épület kollégiumi udvar felőli homlokzatát is 
teljes felújítottuk, az összes nyílászárókat kicseréltük. A fenti munkálatok mellett kialakítottunk egy-két szak-
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tantermet is. 1997-ben sikerült egy nagyon korszerű nyelvi laboratóriumot is átadni. A kémiai előadót is telje-
sen fel tudtuk újítani. 

Felújítottuk a régi épület lépcsőházát, amely ma már az iskola épület legszebb része. Az első emeletet is 
átfestettük, bár a teljes rekonstrukciója még nem fejeződött be. Kicseréltük a régi épület elektromos hálóza-
tát, a régi alumínium vezetékeket rézdrótra cseréltettük, és kiépítettük az épületben is az internet hálózatot. 

– Mi jelentette igazgató nő számára a legnagyobb sikert a felújítások során? 
– Nekem a legnagyobb sikert a nyelvi laboratórium kialakítása jelentette, mert annak létrehozása teljes 

egészében pályázati pénzekből, szakképzési hozzájárulásból történt. A pénzügyi források megteremtését a 
pályázatok sikerét és ezáltal a laboratórium kialakítását személyes szívügyemnek és sikeremnek tekintet-
tem. Bízom benne, hogy kollégáim és tanulóink jól tudják hasznosítani a nyelvtanulás során a korszerű tech-
nika által adott lehetőségeket. 

– Most is folynak munkálatok a már említett romos épületnél. Mi lesz ennek az épületnek a funkciója a 
felújítása után? 

– A függőkert melletti romos épületet is szeretnénk felújítani, hiszen most városképi szempontból is úgy 
néz ki, mint háború utáni bombázások utáni épület. Jelenleg folyik az épület feltárása, a régi vizes vakolato-
kat már eltávolítottuk. Sajnos, az egész épület oly mértékben nedves, hogy a nedvességmérő műszerek 
közel az értéket mutatják a falak nedvesedésének mérésekor, mint egy vödör vízben. Ebben az évben 
egyenlőre az épület további nedvesedését és a falak a kiszárítását próbáljuk megoldani. Az elkövetkező 
években szeretnénk ebben a jelenleg még romos épületben három tantermet, a nyelvi lektoroknak egy szol-
gálati lakást, a tetőtérben pedig két vendégszobát kialakítani. Ennek az épületnek a kialakítása több időt 
vesz majd igénybe. 

– Honnét tudja igazgató nő előteremteni a munkálatok anyagi fedezetét? 
– Ennek az anyagi fedezetét kilencven százalékban az állami normatíva biztosítja. Az iskolák finanszíro-

zását az állam úgy végzi, hogy tanulói létszám után a költségvetési törvényben meghatározott normatívát 
biztosít. Ezt még kiegészíti a vatikáni megállapodás alapján egy hatvan százalékos kiegészítő normatíva is. 

Az iskolánk fenntartója, Dr. Zakar Ferenc Polikárp zirci főapát úr a tanulói létszám után járó alap és ki-
egészítő normatívát eddig száz százalékosan biztosította az iskolának, tehát nem osztott újra saját iskolái 
között, bár ezt megtehetné. Mivel a mi iskolánk egy nagy létszámú iskola, és a tanári létszám nincs felduz-
zasztva, nincsenek túlzott csoportbontások, ilyen módon a normatívának csak egy részét viszi el a tanárok-
nak kifizetett bér és az intézmény működési költsége, így eddig maradt pénz a felújításokra. Ezt az összeget 
tudjuk költségvetés alapján a főapát úr jóváhagyásában felhasználni.  

A kisebb felújításokra, átalakításokra pedig rengeteg pályázatot kell írni. Írok én magam is, de a kollegáim 
is. Egy-egy videó vagy televízió vásárlását ebből fedezzük. 

– Milyen tapasztalatai vannak az elvégzett renoválásokkal kapcsolatban? 
– Elég jó tapasztalataim vannak. Nekünk van egy beruházónk Csuhány Béla építészmérnök személyé-

ben. Ő az, aki a munkát szervezi, kivitelezteti és mindenféle engedélyeztetést intéz. Ilyen szempontból az 
iskolavezetésnek kényelmes dolga van, mert egy szakmailag igen jól képzett, lelkiismeretes beruházónk 
van, Időközönként vannak kisebb problémák, de ezeket mindig orvosolja a beruházó. 

– Nem rég járt iskolánkban a főapát úr, mi volt az ő véleménye a felújításokról? 
– Köszönetét fejezte ki, és az ő véleménye alapján a négy ciszterci iskola közül ez az egyetlen iskola, 

amelyik eddig még a saját erejéből tudott felújításokat végezni. Úgy ítéli meg, hogy eddig a legnagyobb fel-
újításokat az egri iskolában végeztek. Tehát ő maximálisan meg volt ezzel elégedve. 

– Sajnos, hiábavaló fáradozásnak tűnik a munka, ha felelőtlen, neveletlen, kulturálatlan diákok megron-
gálják az iskola berendezéseit. Mekkora kárt okoznak ezek a rongálások? Hogyan lehet ezen rongálások 
ellen védekezni? 

– Azt tapasztalom, hogy a felújított épületrészekben azért kisebb a rongálás, mint a korábbi elhanyagolt, 
lepusztult épületben volt. Nem vagyok persze teljesen megelégedve, mert előfordul, hogy a tanulói mosdók-
ban és WC-kben leszedik a csaptelek egy részét, vagy rongálások következnek be. A lépcsőháznál, amelyet 
nagyon szépen kifestettünk, átalakítottunk, már bizonyos elhasználódásokat, kisebb firkálásokat láttam. 
Ezeknek nem örülünk. Úgy oldottuk ezért meg a beruházásokat, hogy figyelembe vettük azt is, hogy ide 
diákok járnak, akik közül nem mindenki angyal. Részben lemosható, üvegszálas tapétákkal borítottuk le a 
folyosó falait. A mosdók hiányzó részeit pedig igyekszünk azonnal pótolni, ha pedig a tettest megtaláljuk, 
kifizettetjük vele az okozott kárt. Tehát mindenféle rongálást a tanulókra fogunk áthárítani, de a hibákat ki 
fogjuk javítani. Nem engedhetjük, hogy lepusztuljon rongálások által az épület. 

– Az iskolavezetésnek milyen tervei vannak még a felújításokban a már említett romos épület átalakítá-
sán túl? 

– Ha megnézzük az épületet, akkor láthatjuk, hogy még jó néhány éven keresztül van mit csinálnunk. 
Ebben az évben kicsit visszafogottabban tudunk építkezni, mert az elmúlt évben nagyon erőltetett volt a 
beruházás, a kifizetéseink még erre az évre is áthúzódtak. 
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Tervezzük a régi épület földszinti folyosójának, a 27-es és 28-as tantermek előtti részének az átvakolá-
sát.  A két tantermet teljesen fel kell újítani. Ez azt is jelenti, hogy az udvari szintet kicsit mélyíteni kell, mert a 
nedvesedésnek az egyik oka az is, hogy az udvar évtizedek alatt feltöltődött, és a falak innen nedvesednek. 

Ezenkívül az új épület első és második emeletén a tanulói szekrények cseréjét szeretnénk megoldani, 
ami szintén jelentős összeg lesz. Most nyertünk egy pályázaton 6 millió forintot arra a célra, hogy a tanter-
mekben a szekrényeket, a székeket és az asztalokat teljes egészében lecseréljük. Az öt-hat tanterem bútor-
zatának cseréjére lesz elegendő a pályázati összeg. Ezeknek a tantermeknek a padlózatát is felújítjuk, ún. 
malmóleum padozatúak lesznek, olyanok, mint a földrajz előadóteremben van.  

Távlati terveink között szerepel a tornaterem nedvesedésének a megszűntetése, és a teljes átfestése is. 
Tervezzük az iskola régi bejáratának a visszaállítását is. A régi bejárat a Bródy Sándor utca felől volt, ehhez 
át kell alakítanunk a templom melletti teret is – ami most pihenő park, de az iskola területe –, falat kell húzni 
az utca felé, mert ha nem tesszük, fennáll az a veszély, hogy diákjaink az órák közötti szünetben a „Jó ba-
rát”-ba mennének. Természetesen az új épületben a mostani bejáratot meghagynánk, de az épület külső 
vakolását is el kell végeznünk. Különös tekintettel az ablakok cseréjére, mert azok a nagy ablakok lassan 
már statikailag életveszélyesekké válnak. 

Hosszabb távon tervünk egy tornaterem építése, hiszen egy tornaterem nyolcszáz diáknak nem elegen-
dő. Ebben az a legnagyobb probléma, hogy nem tudjuk, hogy hová tudnánk építeni a hely szűke miatt. Fon-
tos lenne a belső udvar burkolatát is felújítani. 

A régi épület színpadi termének a felújítását mindenképpen szeretnénk elvégezni, mert az igen rossz ál-
lapotban van. Erre már több éve gyűjtögetünk pénzt, főleg pályázatokból. Pillanatnyilag három–négy millió 
forintunk van erre, de a legutolsó árajánlat a terem felújítására tízmillió forint volt. A felújításhoz csak azután 
lehet hozzá kezdeni, miután a romos épület most folyó munkálatai teljesen befejeződnek, és az ott kialakított 
tantermekben már tudunk tanítani. A színpadi termet valóságos színpadi teremmé, a régi megfogalmazás 
szerinti díszteremmé alakítanánk át. 

Ami ősztől biztosan megtörténik, az a harmadik számítógépes terem kialakítása oly módon, hogy az új 
épület földszinti folyosójának legutolsó termét összenyitjuk az orvosi rendelő melletti kis teremmel. 

Én úgy gondolom, hogy a fenti munkálatok még jó néhány évig lekötik az iskola anyagi forrásait, és sokat 
kell még dolgozni ezért, hogy ezek a tervek megvalósuljanak. Mindehhez számítunk a szülők és pártolóink 
anyagi segítségére, alapítványi felajánlásaira és a szakképzési hozzájárulásként jelentkező támogatásokra 
is. Ezek nélkül az előbb említett munkák egy részét nem tudtuk volna elvégezni. Ezúton is köszönöm az 
eddigi és az ez utáni támogatásokat. Az elmondottakból bizonyosan ti is, szüleitek, hozzátartozóitok is érzik, 
hogy az iskolánknak juttatott támogatás elsősorban a ti érdeketeket szolgálja. Célunk, hogy diákjaink jól 
érezzék magukat iskolánkban, és ehhez a külső feltételeket is maximálisan igyekszünk megteremteni. 

Köszönjük szépen a beszélgetést, és kívánjuk, hogy a tervek valóra váljanak. 
 

–––––––––––––––––– 
 

György Balázs, az erdélyi Orotva község plébánosának látogatása 
 

2001. április 4-én iskolánkba látogatott György Balázs úr, az erdélyi Orotva község plébánosa. A látoga-
tás előzményéről Hevesi László tanár úr – aki egyben Nagytálya község polgármestere is – a következőket 
mondotta: 

Mi, nagytályaiak már régen szerettünk volna a magyar lakta területeken testvérközséget, mert úgy gon-
doltuk, hogy az csak egy jelszó, ha a miniszterelnök kijelenti – már amelyik kijelenti –, hogy ő lélekben tizen-
ötmillió magyar miniszterelnöke. Az emberek egymás közötti kapcsolatai tölthetik meg e kijelentést tarta-
lommal. Mivel Fodor János igazgatóhelyettes úr a Magyarok Világszövetségében is dolgozik, az ő segítsé-
gével kerültem kapcsolatba az orotvai iskola egyik tanítójával. A tavalyi évben egy-egy látogatással már 
kialakítottuk a kapcsolatot., amelynek folytatása a plébános úr mostani látogatása. 

A kint tartózkodásunk alatt fantasztikus élményekkel gazdagodtunk. Az a közösség, ami Orotván még 
megvan – sajnos – számunkra, magyarországiak számára már régen elveszett. Három nap alatt is megta-
pasztaltuk az emberi közösség melegét, az őszinte barátságot, amelybe jó volt megmerítkezni. A két találko-
zón én magam is nagyon sok mindent át kellett, hogy értékeljek magamban. Nagyon nagy öröm az is, hogy 
a plébános úr itt lehet közöttünk. 

 
A plébános úr látogatását kihasználva Kiss Evelin és Tábi Annamária 11.D osztályos tanulók riportot ké-

szítettek. 
 
– Egy kicsit mutassa be azt a helyet, ahol hivatását teljesíti! 
– A gyulafehérvári egyházmegyében gyergyószentmiklósi főesperesi kerületnek egy kicsi községe 

Orotva. Egy csodálatos környezetben található, mi azt mondjuk, hogy ez Gyergyó Svájca. Lakóinak száma 
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650, mind magyar és mind katolikus. Elő falu, mert nemcsak idősek vannak a lakosok között, hanem ará-
nyosan vannak gyerekek, fiatalok és felnőttek is. 

Én is úgy gondolom, hogy a két település, a két egyházközség lakóinak nagy öröm ez a kapcsolat. Igyek-
szünk megtölteni tartalommal, közös programokat szervezünk. Most azt szeretnénk, ha a felnőttek mellett a 
gyermekek között is élővé válna a kapcsolat. Ezért gondoltunk arra, hogy levelezőtársakat keresünk közöt-
tük. Most viszem majd haza a címeket, és a már elkészített szép rajzokat, valamint az orotvai óvodának, 
iskolának ajándékozott könyveket is. 

– Miből élnek ott az emberek? 
– Az emberek elsősorban gazdálkodásból élnek, eddig az erdei munka is sokat jelentett számukra, mert 

néhány évvel ezelőtt egy nagy széldöntés volt, s hatalmas erdőségeket döntött ki a szél. Ezt faipari vállalatok 
felvásárolták, és helyi munkásokat alkalmaztak, de mostanra ez a munkalehetőség már megszűnt. Tíz éve 
zárt be a helyi uránbánya is, szerencsénkre nagyon gyenge sugárzású urán volt. Sok ember a bánya után jó 
nyugdíjat kap, s mellette gazdálkodnak. Persze vannak olyanok is, akik nem helyben dolgoznak, hanem 
valamely építőipari vállalatnál vállalnak munkát.  

– Mennyire lehet összefogni az embereket? 
– A hívek hallgatnak az egyházra. Érződik viszont az egyházközségen, hogy nincsenek régi hagyomá-

nyok, mert csak húsz éve különálló egyházközség. Addig csak a szentmiséket tartották, és a szentségeket 
szolgáltatták a kijárópapok, s nem foglalkoztak a helybeli lakosokkal, s ez a mai napig érződik. A templomi 
látogatottság átlagosan húsz százalék körüli. Most, június 29-én lesz a templomnak a felszentelése, mert az 
ősszel derült ki, hogy a templom még nincs felszentelve. Az a pap, aki a templomot építette, meghalt, egy 
másik pap építette a tornyot, és már senkinek nem jutott eszébe, hogy a templomot fel is kellene szentelni. 
Így most kerül erre sor. Tehát egy szép, modern templomunk van. 

– Miért választotta a papi hivatást? 
– Azért választottam a papi hivatást, mert egész kisgyermekkorom óta istenhívő vagyok. Tizenkét éves 

koromban pedig elhatároztam, hogy ha vállalom a papi hivatást, akkor nagyon komolyan akarom csinálni. 
Ezért nagyon sokat imádkoztam is, hogy így legyen. 

– Mi jelenti a legnagyobb nehézséget a hivatásának gyakorlása során? 
– Én az életemet úgy rendeztem be, hogy ne legyen magánéletem. A papi hivatás az életem. Azt szok-

tam mondani, hogy a hivatásom papnak lenni, a hobbym pedig a lelkipásztorkodás. Így a legnagyobb ne-
hézséget mindig a szolgálati helyek változása jelenti, mert ilyen áthelyezéseknél mindig újra kellett kezdeni, 
hiszen én szeretem a saját elképzeléseim szerint alakítani a dolgokat. Tehát minden új helyen türelmesnek 
kellett lennem. Az én életem a legkülönlegesebb helyzeteket és eseményeket hozza össze. Például szeret-
ném elmondani, hogy amikor a jogosítványomért gyakoroltam, az oktatóm elcsodálkozott, hogy más gyakor-
lónak nem jön össze ennyi rendkívüli helyzet a vezetés gyakorlása közben. Én viszont élvezem ezeket a 
kihívásokat. 

– A szocialista rendszer mennyire befolyásolta az Ön papi pályáját? 
– A szocialista rendszer a mi időnkben, ha a pap csak a vallásos kérdésekkel foglalkozott, már nem jelen-

tett nehézséget. Akkor jelentkeztek a nehézségek, ha valaki túl nemzeties dolgokat művelt: énekeltette a 
székely himnuszt vagy a magyar himnuszt, vagy ha magyar történelmi könyveket tartott. – Nekem volt egy 
ilyen könyvem. Még gyerekkoromban egy kedves, szerzetes nővértől kaptam, úgy kellett rejtegetnem, mert 
ha megtalálják nálam, biztosan megvertek volna érte. – De én tudtam a határt, és nagyon élveztem azt a 
részét a veszélynek, hogy ugrathattam a rendőröket. Amikor engem elhívtak beszélgetésre, olyan dolgokat 
mondtam nekik, hogy „Tudják én minden nap találkozom Istennel!”, rám néztek és ámuldoztak. Aztán volt, 
mikor felkínálták, hogy ha én beállok „bedolgozónak”, hozhatok Magyarországról könyveket. Én erre azt 
mondtam, hogy „Én tudom, hogy nem lehet hozni, és én nem hozok.” Persze, tudtam, hogy úgyis annyit 
hozok, amennyit akarok, de így ugrattam őket. Én tehát mindig megtartottam azt a határt, így aztán soha 
semmi bajom nem történt. Szerveztünk gyermekeknek tábort egy plébánián, a plébánia előtt egy nagy fekete 
autó megállt, és addig állt ott, míg mi észre nem vettük, hogy ők ott vannak. Azt akarták ezzel jelezni, hogy 
„mi mindenről tudunk, figyelünk”. Én pedig lelkiismeretesen tettem a dolgomat, nem féltem, hogy ezeket 
megtudják. A 70-es évek végétől már csak azt nézték, hogy nemzetieskedünk-e. 

– Nehezebb a dolga egy papnak Erdélyben, mint Magyarországon? 
– A pap feladata mindenütt ugyanaz. Magyarországon talán azért nehezebb a dolguk a papoknak, mert 

egyre kevesebben vannak, terheltebbek, és több a munkájuk. A magyarországi helyzet olyan ,mint a nyugati 
országokban élő papok helyzete. Nálunk, Erdélyben még nem tartunk itt. A hivatás nálunk is kezdett már 
csökkenni, de mi reméljük azt, hogy nem jutunk el a magyarországi szintre, hanem egy kis hullámvölgy után 
lesz elegendő hívatás. 

– Milyen arányban választják Erdélyben a fiatalok a papi hívatást? 
– Azt tapasztaljuk, hogy a mai világ nem kedvez a hívatásoknak. A kilencvenes évek elején még volt úgy, 

hogy ötvenen jelentkeztek a gyulafehérvári teológiára, mára ez jelentősen csökkent. Én is benne leszek a 
hivatásgondozó bizottságba, mert azt mondjuk, hogy Isten ad papi hívatást, de azt gondozni kell. Ha egy 
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fiatalember elhatározza, hogy pap lesz, de látja a fiatalok életét, olyan barátai lesznek, s olyan közösségek-
be jár, el fog satnyulni a hite, el fog tűnni belőle a hívatás. Fel kell mutatni, hogy a vallásos fiatalok is tudnak 
közösséget alkotni, közös programokon részt venni, az életet így is lehet élni. S a növendék megerősödik 
hitében: ezekért az emberekért érdemes papnak lenni. 

– Milyen erős az erdélyi emberek hite Istenben, mondjuk a magyarországi magyarokhoz képest? 
– Mi azt mondjuk szaknyelven, hogy van „öntudatos” keresztény, és van „hagyományos” vallásosság. Az 

utóbbi kifejezés azt jelenti, hogy egy faluban lakom, mindenki ugyanazt csinálja, vasárnap reggel harangoz-
nak, délelőtt ha nem megyek ki a szomszéd azt mondja, hogy :”Te otthon maradsz, amikor templomba kéne, 
hogy legyél?”. Tehát a hagyomány az, amely elviszi az embereket a templomba. Ha kikerül ebből a közös-
ségből, már nem megy el a templomba, mert már nincs szomszéd, aki megkérdezze, hogy miért nem volt 
templomban. Tehát nálunk, Erdélyben a hagyomány az embereket még vallásosnak tartja, legalább is mi azt 
hisszük, hogy vallásosnak tartja. Magyarországon ott, ahol vallásosak az emberek, már tudatosak, vállalják a 
keresztényi életet, tehát nem a hagyományból, hanem az eszmeiségből fakad a kereszténység. Kevesebben 
vannak, de értékesebbek. Mi azt szeretnénk, ha ezt a hagyományos vallásosságot kisebb hullámvölggyel 
segítenénk át az öntudatosabb keresztényi életbe. 

– Az erdélyi szegénység mennyire befolyásolja az emberek Istenhez fűződő kapcsolatát? 
– A világon mindig a szegény emberek a vallásosabb emberek. Úgy érzik, hogy semmi másuk sincs, 

csak Isten. Egyszer, még a változások előtt Párizsban prédikáltam az ottani magyaroknak, és ott olyasmiket 
mondtam, hogy csodálkozva hallgattak. Akik előttem jártak ott, azt mondták el, hogy „ez nincs”, „az nincs”, 
„ez a bajuk”, „az a bajuk”. Én pedig nekik arról beszéltem, hogy a legnagyobb vigasztalás számunkra az, 
hogy Isten velünk van. 

– Most a Húsvétra készülés negyven napja, Nagyböjt ideje van. Mit jelent Ön és hívei számára a böjt ide-
je? 

– Az én számomra a böjt azt jelenti, hogy valamit teszek megtagadásképpen. Nem szoktam televíziót 
nézni, de elhatároztam , hogy a Nagyböjtben még annyit sem nézek. Mi csak a Duna tv-t és a Magyar 2-est 
tudjuk nézni néhány külföldi adás mellett abban a kis völgyben, román televíziót nem. Szóval elhatároztam, 
hogy csak a híreket nézem meg, mást nem. S mikor felálltam a készülék mellől, arra gondoltam, hogy most 
böjti időben több időm lesz imádkozni. De az is egy böjti vállalás, hogy eljövök ide Nagytályára, és próbálok 
beszélni az itteni híveknek Istenről. S így kerültem most ide, ebbe az iskolába.  

– A hívekkel pedig mindig tartottunk lelki gyakorlatot a szent időkben. A fiatalokkal pedig a hittan órán a 
stigmatizáltakat vettük végig, arról beszélgettünk. 

– Mennyire más a katolikus ünnep Erdélyben, mint Magyarországon? 
– Nagy ünnepeken nekem otthon, tehát Erdélyben kell lennem. Az ünnepek hagyományosak, egyik-

másik helyen az egyik legnagyobb ünnep a húsvét hajnali eledelszentelés. Nem tudom, hogy itt mennyire él 
ez a szokás. Ez azt jelenti, hogy húsvét hajnalán mindenki előkészít egy szép kosarat, amibe sült bárány-
húst, kalácsot, főtt és piros tojást tesz, szép csipkés terítővel letakarja, elviszi a templomba. Az eledelszente-
lési szertartás során pedig megszentelik. Aztán otthon reggeliként ezt a megáldott ételt fogyasztják el. Arra 
kell vigyázni, hogy ne ejtsék el az ételeket, a maradékokat ne dobják el. A megmaradt csontokat eltüzelik. A 
másik ünnep a házszentelés, ami azt jelenti, hogy január elsejétől minden helységben a pap végiglátogat 
mindenkit, és megáldja a házakat, elbeszélget a híveivel. Nagyon szép, de nagyon fárasztó szokás. 

– S milyen a húsvéti ünnepkör megünneplése? 
– A húsvéti ünneplés Virágvasárnap kezdődik. Nekem sikerült elérnem, hogy a gyerekek ne egyszerűen 

barkával jöjjenek, hanem készítsenek valamilyen alakzatot, általában szívet vagy keresztet formáznak, amire 
lehet széles pántlikát is kötni. Nagyhétben a régi szokás szerint végig szoktuk énekelni a Lamentációkat, 
Jeremiás próféta siralmait. Nagycsütörtökön délután aztán megkezdődnek a szertartások, és tartanak Hús-
vét harmadik napjáig. 
 

– Mennek-e a harangok Rómába? 
– Igen, mennek. Ez azt jelenti, hogy Nagycsütörtök estétől egészen a feltámadási szertartás dicsőségéig 

a harangok nem szólnak. Ilyenkor nagy faládákkal jeleznek, ezt kerepülésnek mondják. 
– Az Ön közösségében mennyire él a locsolkodás szokása? 
– A mi vidékünkön csak illatosvizekkel locsolkodnak, de vannak olyan falvak a Nyárád mentén, ahol a lá-

nyokat csak vízzel locsolják meg. A község egy hidegebb vidék, a levegő is, a víz is hidegebb, és így a legé-
nyek jobban vigyáznak a lányokra, féltik őket. 

– S hímes tojást kapnak-e a legények? 
– Nem, de megalakult egy ifjúsági szervezet, és a tagokkal megegyeztünk, hogy ezt a szokást elkezdjük. 

Magyarországon vettem könyveket, ezek alapján fogunk próbálkozni. Én hiszem azt, hogy ha a lányok arra 
járnak, meg tudjuk majd nekik mutatni, hogyan készül Orotván a hímes tojás. 
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György Balázs atya ma iskolánk tanulóival is beszélgetett. Ezen találkozások alapján milyennek látja az 
itteni diákokat? 

– Három osztályban voltam, s a beszélgetések kezdeti nehézségei után rengeteg kérdést tettek fel. Úgy 
éreztem, szeretnének választ kapni ezekre. Lehetőséget kell adni nekik, hogy következmények nélkül szóvá 
tehessék problémáikat. Szóba kerültek a mai vallásosság fontos kérdései is. Látszik rajtuk, hogy nyitottak 
minden szép és jó befogadására. Sok csillogó tekintetű fiatallal találkozhattam. 

Mit üzen a magyarországi fiataloknak? 
Hiszem, hogy Isten nagyon szereti őket. Érdemes megpróbálni azt az életmódot, amit Isten elvár a fiata-

loktól, és akkor én hiszem, hogy sokkal több örömben, békében és vidámságba lesz részük. 
Köszönjük szépen a beszélgetést. 

 
–––––––––––– 

 
Beszélgetés az aranymisés dr. Kovács Endre OCist, püspök atyával 

 
2001. április 15-én tartotta aranymiséjét dr. Kovács Endre Gergely OCist médiai c. püspök, általános ér-

seki helynök, templomigazgató a szent Bernát templomban. Ezen alkalomból és ezúton is Isten áldását kér-
jük Püspök atyára, kívánunk neki egészséget, és kérjük, hogy ezután is támogassa az iskolánkat, az isko-
lánkban folyó munkát. 

E jubileum alkalmából kértük meg Püspök atyát, hogy beszéljen az elmúlt ötven évről. A riportot Balázs 
László és Rédey Tamás 10. D osztályos tanulók készítették. 

 
– Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az első kérdésünk a Püspök atya fiatalkorára vonatkozik. Úgy tudjuk, 

hogy idejárt középiskolába, az egri Szent Bernát Ciszterci Gimnáziumba. 
– Igen, 1938-tól – 1946-ig jártam itt a nyolc gimnáziumot, és itt is érettségiztem Utána beléptem a ciszter-

ci rendbe, ott kaptam meg a Gergely nevet, és három éven át tanultam Zircen. 1949-ben felkerültem a pesti 
tanulmányi házba, s jártam a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karára. 1950-ben volt a 
szerzetesrendek szétszóratása, június közepén bennünket is elvittek a tanulmányi házból Pásztóra. A nyarat 
kényszertartózkodási helyként Pásztón töltöttem, rendőri felügyelet mellett. Szerzetesek hivatalosan tehát 
már nem létezhettek. Az egyházmegyék vettek át  bennünket, a mi évfolyamunk nagyobb része a fehérvári 
egyházmegyébe került, én Egerbe. Itt szentelt fel Czapik Gyula érsek úr 1951. április 8-án. A primiciámat 
éppen 1951. április 15-én a ciszterci templomban mondtam, és ennek az évfordulóján volt az aranymisém 
ugyanebben a templomban. Egy évre én még visszamentem Budapestre továbbtanulni, hatod évre. Utána 
hittudományi doktorátust szereztem, és akkor az egri egyházmegye szolgálatába álltam. 

1952-től – 1958-ig Miskolcon a Martin-telepen voltam káplán. 1958-tól – 1960-ig Egerben a székesegy-
házban. 1960-ban bekerültem a szemináriumba spirituálisnak, lelki vezetőnek és teológiai főiskolai tanárnak. 
1975 januárjában nevezett ki a Szentatya médiai címzetes püspökké és egri segédpüspöknek. 1975. február 
6-án volt a püspökké szentelés Budapesten. Ezután még egy ideig itt voltam Egerben. 1980-tól – 95-ig Mis-
kolc-Mindszenten voltam plébános, majd visszajöttem Egerbe, s azóta itt vagyok az érsekségen. Az érsek 
úrnak vagyok az általános helynöke, helyettese; mint nagyprépost pedig a káptalannak a vezetője. 

– Mit jelentett a szocializmus évei alatt Magyarországon ciszterci szerzetesnek lenni? 
Mivel a jövőnk teljesen bizonytalan volt, 1950 nyarán több növendék – köztük Mójzes atya is – átszökött a 

határon, és a tanulmányaikat külföldön folytatták. Igaz, hogy az egyházmegyék átvették a szerzetesek egy 
részét, de a következő évben állami részről mindig szigorították a ténykedésüket és alkalmazásukat az egy-
házon belül is. Magyarországon a rendtagoknak nem lehetett még kapcsolatot sem tartani egymással, hiva-
talosan nem találkozhattunk, mert azt már államellenes összeesküvésnek minősítették. Az 1980-as évek 
elejétől kezdve már tarthattunk Zircen összejövetelt Szent Bernát napján. Ezek nehéz idők voltak, hiszen 
1948-ban államosították az iskolákat – akkor az iskolák 60%-a egyházi iskola volt. (1950-ben visszaadtak a 
katolikus egyháznak nyolc gimnáziumot, hatot a fiúk, kettőt a leányok számára.) –, 1949 karácsonyán letar-
tóztatták Mindszenty hercegprímást, 1950-ben volt – mint már említettem – a szerzetesrendek 
szétszóratása. A papoknak azt engedték meg, hogy a templomban misézhetnek, prédikálhatnak, kiszolgál-
tathatták a szentségeket, de az iskolában már lemorzsolták a hitoktatást. Külön be kellett iratkozni az iskolá-
ban a hittanra. Az iskola igazgatójának be kellett jelentenie a hittanra járó tanulók névsorát, aztán a szülőket 
a munkahelyükön megfenyegették állásuk elvesztéséve, hátrányos megkülönböztetéssel, ha gyereke hitok-
tatásra jár. Ha valaki foglalkozott ifjúsággal, például ministránsokkal, vagy elment a fiatalokkal kirándulni már 
államellenes cselekedettel vádolták, ami internálással járt, vagy börtönbe csukták. Ez a veszély állandósult, 
a papoknak nagyon vigyázniuk kellett, de így is nagyon sok pap került börtönbe. 

– Püspök atya sokat tett azért, hogy meginduljon a gimnáziumunkban is a nyolc évfolyamos képzés. Kér-
jük beszéljen erről! 
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– Gondolom, tudjátok, hogy létezik a Ciszterci Diákszövetség. A gimnáziumban érettségizettek alapították 
meg ezt a szövetséget, de a szocializmus évei alatt ez sem működhetett. Amikor 1990-ben újra lehetett ala-
pítani, engem választottak meg a diákszövetség egri osztályának elnökévé. Mi többször beszélgettünk erről 
egymás között, jeleztük az iskolavezetésnek, hogy főleg a nevelés szempontjából előnyösebb a nyolcosztá-
lyos gimnázium. Így valósulhatott meg az előző esztendőben a nyolc osztályos gimnázium. Fontos dolog 
számunkra is, de a diákok számára is, hogy már 11 éves korban kerülhet az egyházi iskolába. A zirci főapát 
úrral is beszéltünk, s elindulhatott a szervezés. Természetesen a képzés programját jóvá kellett hagyatni. A 
heves Megyei Főjegyzőnél többször jártam ebben az ügyben. 

– Visszatekintve az ötven évre, mi az, amire szívesen emlékezik? 
– 1951-ben sokan mondották – személy szerint nekem is –, hogy a papságnak nincs jövője. A Rákosi-

korszakban azt hangoztatták, hogy az egyháznak húsz-harminc éve van még hátra, mert a vallás meg fog 
szűnni a társadalomban. A Kádár-korszakban aztán már egy hosszabb együttélésről beszéltek. 

Az egyik alapvető élmény az volt számunkra, fiatal papok számára, hogy hiába próbáltak meg mindent, a 
vallás megmaradt a fiatalok lelkében is. Mindig voltak ministránsaink, hittanosaink, elsőáldozóink, tehát meg-
tapasztaltuk, hogy az  mögött isteni erő van. A gyerekek és a fiatalok is példamutatóan viselkedtek: amikor 
például az iskolában egyszer elmaradt az utolsó óra, és várni kellett a hittan foglalkozás kezdetére, a gyere-
kek nem mentek haza, hanem jöttek értem, hogy kezdhetjük hamarább a foglalkozást, vagy máskor az isko-
la igazgató a hittan foglalkozás idejére mozit szervezett, a gyerekek többsége a vetítés helyett hittanra jött, 
mert úgy döntött, hogy számukra az fontosabb. 

– A rendszerváltás után tapasztalja-e Ön, hogy a mai fiatalság kicsit érdektelenebb a hit megélésében, 
például a misékkel kapcsolatban? 

– Sajnos, tapasztalom. A fiatalság és a hívek egy része az elmúlt évtizedek kapcsán ha nem is a hitetlen-
ség, de a közönyösség állapotába jutott. Nem lelkesednek eszményekért, az egyház tanításáért, elvárásai-
ért. A nyolc osztályos gimnázium erre is megoldás lehet, mert a diákok hamarabb ismerik meg a hitünk igaz-
ságait., jobban bekapcsolódnak a gimnázium légkörébe, persze sok múlik a diákokon is. 

– Miért Húsvét vasárnapján volt Püspök atya aranymiséje? 
– Ez véletlen, mert annak idején a Húsvét utáni második vasárnapon szenteltek bennünket pappá, Úgy 

gondoltam, hogy az aranymise jól kapcsolódik Húsvét ünnepéhez. A keresztény papság sajátos jellegű. Mert 
valójában egyetlen főpap van: Jézus Krisztus. A mi papi feladatunk Jézus Krisztus papi munkájának folytatá-
sa. Húsvétkor, amikor Krisztus feltámadt és megdicsőült, nyilvánvalóan az Ő papsága még jobban előtérbe 
kerül. Amint ezt én prédikáltam is: Krisztus papságának a kereszt az oltára. Ezen áldozta fel önmagát Nagy-
pénteken, és dicsőült meg Húsvétkor. 

– Püspök atya idejárt középiskolába, ezen emlékeiből tudna-e felidézni kedves tanárát, diáktársát, vagy 
olyan emléket, amit szívesen megosztana a mai diákokkal? 

– Mi jól éreztük magunkat a gimnáziumban. A ciszterci rendben megvolt a családias szellem, mély embe-
ri kapcsolat fejlődött ki a tanár és a diák között. A tanáraink szigorúak voltak, de  már a szünetekben a folyo-
sókon vagy más találkozásainkban mindig emberi módon tudtunk velük elbeszélgetni. Nem volt merev vá-
laszfal a tanár és a diák között, hanem egyfajta barátság is létrejöhetett közöttünk. A tanáraink kimondottan 
és tudatosan a diákokért éltek, hiszen ez volt a hívatásuk. Szerzetes tanárok voltak, akik itt éltek a rendház-
ban. Feladatuknak tekintették az ifjúság nevelését, erre tették fel az életüket. 

A másik pedig az, hogy az osztályok nagyon összetartottak. Most készülünk az 55 éves osztálytalálko-
zónkra, ami mutatja az akkori barátságok őszinteségét, tartósságát. Ez fakadt abból is, hogy nyolc éven át 
jártunk ugyanabba az iskolába. Innen fakad az iskolához kötődésünk is. 

– Ezek szerint a ciszterci rend jobban szeretne szerzetes tanárokat az iskolában? 
– Akkor is voltak civil tanárok is, nem volt ilyen különbségtétel. Mi őket is szerettük. 
– Milyen volt akkor iskolába járni? Milyen volt akkor például a fegyelem? 
– Volt egyfajta fegyelem, amely a vallásos életre vonatkozott. Most havonta van egy-egy mise osztályon-

ként, akkor tavasszal és ősszel – igaz nem kötelező jelleggel – minden nap voltak diákmisék. Ezen kívül 
voltak lelki napok is. 

Nagy fegyelem volt az órák pontos kezdésében és az órának a megtartásában. A tanárt csendben kellett 
várnunk, az órán figyelnünk kellett. A csínyek elkövetőivel – mert hisz mindig voltak és lesznek is – nem 
mindig egyforma szigorral jártak el. A tanárok különbséget tudtak tenni a diákcsíny és a romlottságot mutató 
magatartás között. Ritkán fordult elő, hogy komolyabb fegyelmi vétség volt az iskolában. A büntetés ilyenkor 
az eltanácsolás volt. A gimnázium tartott egy mércét, amihez mindenkinek igazodnia kellett. A mérce maga-
sabb volt, mint manapság. Például moziba csak az osztályfőnök engedélyével lehetett elmenni. A diáksapka 
viselése kötelező volt. Nemcsak tanárainkat, hanem egymást is tisztelgéssel köszöntöttük. 

– Hányan jártak az iskolába akkoriban? 
– Általában hatvanas létszámmal indultak az osztályok, és emlékszem olyan osztályra, amely hatvanas 

létszámmal is érettségizett. Ez azért történhetett mert a negyedik osztály után, akik nem bírták a gimnáziu-
mot, elmentek, viszont jöttek helyettük a kispapjelöltek. Párhuzamos osztályok nem voltak, és az iskola nyolc 
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osztályból állt. Az az osztály, amibe én jártam, negyven fővel érettségizett, mert a háború miatt sokan voltak, 
akik elhagyták az iskolát. Így tehát a tanulóknak a száma 450–460 körül lehetett. Azt is meg kell jegyezni, 
hogy akkor még az iskolának csak a régi része volt meg.  

– Hasonlít még valamennyire az iskola épület az akkori iskolára? 
Az iskola szerkezete változatlan, a tantermek ugyanazok, a tornaterem is lényegében változatlan. Mikor 

bejövök a gimnáziumba, mindig meghatódom. Érettségi találkozók alkalmával beülünk a hajdani osztályte-
rembe, és el szoktunk beszélgetni a régi, diákkori emlékekről. 

– Élnek még a Püspök atya tanárai közül? 
– Igen. Kerekes Károly apát úr, aki bennünket nyolcadik osztályban – mint első éves tanár – görögre taní-

tott. És él még a testnevelő tanárunk, Rédey Rezső tanár úr is. 
– Végül azt szeretnénk meg kérdezni, hogy annyi év után mit üzen Püspök atya a mai fiatalságnak. 
– Azt üzenem, hogy a harmadik évezred elején vagyunk, és a jövőt mindig az ifjúság építi fel. A múlt ta-

pasztalatain okulva érezz ezt a mai fiatalság is kötelességének, hiszen a ciszterci gimnáziumból olyanok 
kerültek ki, akik vallásos életnek és a hazának valóban építőivé váltak. Ezt a jövőt építsék minél nagyobb 
felelősségtudattal. 

– További jó egészséget kívánunk a Püspök atyának. 
 
 

––––––––––––– 
 
 

LELKI NAPOK A GÁRDONYIBAN 
2001. ÁPRILIS 9 –10. 

 
 
Nem először tartottunk az iskolánkban lelki napokat. De először történik meg, hogy az e napokon el-

hangzott előadásokat és prédikációkat leírva közöljük. Tesszük ezt azért, mert „a szó elszáll, az írás 
megmarad”. Az írásban pedig megmarad a gondolat, amelyet bármikor újra gondolhatunk. Gondolkoz-
hatunk, beszélgethetünk róla, és észre sem vesszük, a mi gondolatainkká válnak, s megjelennek cse-
lekedeteinkben és a minden napjainkban. 

Köszönettel tartozunk érte dr. Nagy Menyhért Mójzes atyának, aki meghívta az előadókat, és aki a 
két napon megtartotta a szentmisét. Köszönettel tartozunk az előadóknak, Keszthelyi Ferenc atyának, 
a váci egyházmegye püspökének, és Makovecz Imre építész úrnak. Előadásaikban lelkünkhöz szóltak. 
S köszönjük Kiss János és Pázmándi László 11.C osztályos tanulók segítségét is, akik a nyomtatás 
alapját adó hangfelvételeket készítették. 

 
2001. április 9.hétfő 
 
Keszthelyi Ferenc OCist, váci megyéspüspök előadása 
 
Az egyházi év legdúsabb hetét kezdtük el a tegnapi nappal, amikor Jézus ünnepélye jeruzsálemi 

bevonulására emlékeztünk. Talán még a fülünkbe cseng a jól ismert egyházi ének: „Hozsanna a ma-
gasságban, Áldott, aki jön az Úr nevében.” A húsvéti misztérium megünneplése áll az egyház liturgiájá-
nak középpontjában, a lelki pásztor legszebb feladatai közé tartozik, hogy megtanítsa az embert ünne-
pelni. „Boldog a nép, amely tud ünnepelni” – vallja a zsoltáros. De az ember csak azt tudja őszinte 
szívvel megünnepelni, amit a magáénak érez. Ma, amikor összegyűltünk erre a lelki napra, azt szeret-
ném, hogy egy kicsit közelebb kerüljön hozzátok legnagyobb ünnepünk, a Húsvét. 

Virágoznak a fák, a  madarak gyönyörűen énekelnek, bontakozik az élet a természetben. Nem tu-
dom, hogy gondolkodtatok-e már azon, milyen jelzőket használ a Szentírás az Istenre. Az egyik leg-
gyakoribb jelző az, hogy Isten az „élő” Isten. A választott nép számára hatalmas élményt jelentett az, 
hogy Isten nem fából vagy kőből faragott bálvány, hanem olyan valaki, aki él, cselekszik, aki valami jót 
visz végbe a történelemben. Már a teremtés története azt tanítja nekünk, hogy minden, ami van, az 
Isten ajándéka, és jó. Újból és újból visszatér a mondat az egyes dolgok megalkotása után: „És látta 
Isten, hogy jó.” 

Az egyház a nagyböjti szentidőt egy prófétai jellel kezdte el: hamut hintett a hívők fejére és azt 
mondta: „Ember emlékezz, hogy por vagy és por leszel!” Első hallásra talán ijesztő vagy esetleg nevet-
séges ez a gyakorlat, de ha jól belegondoltatok, minden ember az élet legmélyebb titkára keresi a 
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megoldást. Van-e egyáltalán értelme az életnek? Nagyon szeretem Szent János levelének ezeket a 
mondatait: ”Ami kezdettől volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megnéztünk és a kezünk 
tapintott, azt hirdetjük. Az élet igéjéről, mert az élet megjelent, mi láttuk és tanúságot teszünk róla.” 
Minden ember őszinte vágya: boldog akarok lenni. A kulcskérdés az, hogyan lehetek boldog. Ti most 
abban az életkorban vagytok, amikor különösen is fontos ez a kérdés, hiszen az egész életetek jövőjé-
nek a kulcsa van a kezetekben. Mi keresztények rendelkezünk egy hatalmas kinccsel. Tudjuk azt, hogy 
az élő Isten szeret bennünket, és Ő boldoggá tud és akar tenni minden embert. Istennek ezt a tervét a 
Biblia az üdvösség tervének nevezi. Tudunk arról, hogy nem mindenkinek tetszik ez a terv, s mindent 
megtesz azért, hogy azt tönkre tegye. De a találékony szeretet kitartó, s ez tökéletes módon egyedül 
Isten szeretetéről mondható el. Jelen van a bűn a világban, az életünkben, de ajándékba kaptuk azokat 
a lehetőségeket is, amelyek segítenek a bűn elleni küzdelemben. A bűn lényegét sokféle módon lehet 
meghatározni. Az előbbi gondolatok nyomán én úgy fogalmaznám meg, hogy a bűn az, amikor egy 
pillanatra nem hiszem el, hogy engem a jó Isten boldoggá képes tenni, és ekkor máshol keresem a 
boldogságot. Giovanni Papini Krisztus című verséből idézek néhány sort. „Nincs nekünk semmi bajunk, 
csak az, hogy Te hiányzol nekünk. Aki éhes, azt hiszi, kenyér után éhezik, Nem. Te hiányzol neki. Aki 
szomjas, azt hiszi, italra szomjazik. Nem. Te utánad szomjazik. Aki beteg, azt hiszi, egészsége hiány-
zik. Nem. Te hiányzol neki. Aki a szépet keresi a világban, nem tudja, hogy Téged keres, az örök Szép-
séget. Aki igazság vágyik, Utánad vágyik, örök Igazság után. Aki békét szomjazik, Utánad szomjazik: 
akiben egyedül nyugszik meg a nyugtalan szív”. Ég és föld, jólét és balsors, öröm és szenvedés. Síró 
és mosolygó ember. Mind utánad kiált, édes Krisztusunk! Nézd, milyem Betlehem a lelkünk! Hogy vár, 
hogy vár Téged. Jöjj el Uram, Jézus! Ámen. 

Most csendben gondold végig, hogy életed valóban ajándék, és Isten téged is boldoggá akar tenni. 
 
„Mindnyájan annyit értek, amennyit a szívetek ér. Krisztus azért jött, hogy megszabadítson a szere-

tet hamis utánzataitól. Egyedül ő tudja, mi van az ember szíve mélyén. Könyörögve kérlek Benneteket, 
teljes alázattal és bizalommal, engedjétek meg Krisztusnak, hogy szóljon az emberekhez. Nyissátok 
egészen szélesre a kapukat, az államok határait, a kultúra, a civilizáció, a fejlődés területén. Ne félje-
tek!” Az elhangzott sorokat a Szentatyától idéztem, aki 1978-as megválasztásakor mondta el azokat. 

Újból és újból felteszi a keresztény ember a kérdést: mi az én helyem a világban. Eszünkbe juthat-
nak Jézus szavai, aki azt mondja tanítványainak, hogy ebben a világban kell élniük, de nem e világ 
gondolkodása szerint. A keresztényi élet hamleti kérdése nem az, hogy „lenni vagy nem lenni”, hanem 
az, lenni vagy tenni. Pontosabban fogalmazva meg kell tanulnunk azt, hogy mikor kell lenni, és azt is, 
mikor kell tenni. Mire is gondolok? Az Evangéliumban – mikor Jézus a tanítványaival foglalkozott – azt 
olvashatjuk: „Tanítványai vele voltak.” Ez a „vele lenni”, vagyis élő kapcsolatba lenni vele, ez mindany-
nyiunk hívatása. Ezt pedig úgy tudjuk megélni, ha teret engedünk életünkben az Isten szeretetének, 
vagyis imádkozunk. Kis Szent Teréz így vall az imádságról: „Az ima számomra abban áll, hogy fellen-
dül a szívem. Egész egyszerűen az égre vetem a tekintetemet. Hálámat és szeretetemet kiáltom az 
Istennek megpróbáltatásban és örömben egyaránt.” Az imádság tehát egy kapcsolat megélése, a leg-
konkrétabb és a leghétköznapibb helyzetekben is. Jól ismert Mária és Márta története, amikor Mária ott 
ül Jézus lábainál, hallgatja szavait. Nővére, Márta pedig sürög-forog, hogy finom étellel ajándékozza 
meg Jézust. Emlékszünk, hogy Jézus ebben a történetben Máriát dicséri meg: „Márta, Márta, sok min-
denre gondod van, és sok mindennel törődsz, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt válasz-
totta, és nem is veszíti el soha.” Nem az volt a baj, hogy Márta szolgálni akart, hanem az, hogy ebben a 
helyzetben Jézussal kellett volna lennie, rá kellett volna figyelnie. Az a tanulság tehát, hogy megvan az 
ideje az imádságnak, és megvan az ideje a munkának. Ismerjük a benedeki mondást: „Ora et labora!”. 
Mária szívével, Márta kezével kell szolgálni egymást. A keresztény ember feladata a világban az, hogy 
úgy szolgáljon, ahogy arra Jézus példát adott. 

„Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét áldozza barátaiért.” Vele lenni, vagyis 
imádkozni, vagyis szolgálni. Ez a keresztény ember életének két alappillére. Ez a szolgálat pedig nem 
valami elvont dolog. Egyszerűen azt jelenti, hogy odafigyelek a másikra. Időt szánok a másokkal való 
kapcsolatra. Merek őszinte és mély barátságokat kötni, amikor egymást építjük a közös beszélgetések-
kel, együttlétekkel. A gimnázium az a hely, ahol életre szóló barátságok születnek. Talán most még fel 
sem fogjátok milyen hallatlan nagy kincs egy jó barát. Ismeritek Exupérynek „A kis herceg”-ét, hol a 
kisfiú és a róka barátságot köt. A róka a következőket mondja: „Az ember csak azt ismeri meg igazán, 
amit megszelídít. Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásá-
rolnak a kereskedőnél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek barátai. Ha 
azt akarod, hogy barátod legyen, szelídíts meg engem. Jó, jó. De hogyan? – kérdezte a kis herceg. 
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Sok, sok türelem kell hozzá. – felelte a róka. Először leülsz szép tisztelt távolba tőlem. Úgy, ott a fűben. 
Én majd szemem sarkából nézlek. Te pedig nem szólsz semmit. A beszéd csak a félreértés forrása. De 
minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz. Majd egy kicsit később ezt mondja a róka: Te egyszer és 
mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.” 

A mi édes Jézus Krisztusunk boldoggá akar tenni bennünket. De azért nekünk is kell tenni valamit. 
Most a boldogságokról szólok hozzátok. „Boldogok, akik tudják miért élnek, mert akkor azt is megtanul-
ják majd, hogyan éljenek. Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelenül 
azt tenniük, amit mindenki tesz. Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert 
örömmel teli lesz az életük. Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz 
körülöttük. Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak. Boldo-
gok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat. 
Boldogok, akik észreveszik a diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót. És mindháromban a diófát, 
mert nem csak néznek, hanem látnak is. Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsen-
dül a csendjük, és a titkok tudóivá válnak. Leborulók lesznek, és nem kiborulók többé. Boldogok, akik 
mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel, és örömmel indulnak 
útjukra. Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba, és nem 
lesznek magányosak. Boldogok, akik nem veszik túl komolyan önmagukat, mert környezetük megbe-
csüli őket. Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, 
mert ők az öröm magvetői. Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat, és békésen a nagy 
eseményeket, mert messzire jutnak az életben. Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt, és elfelejtik a 
fintort, mert útjuk napfényes lesz. Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait akkor is, ha 
naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára. Boldogok, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének, és 
imádkoznak, mielőtt gondolkodnának, mert kevesebb csalódás éri őket. Boldogok, akik el tudnak hall-
gatni, ha a szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak. 
Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert szebb lesz az életük. 

Megköszönöm nektek, hogy hallgattatok, hogy nem csicseregtetek, mint 1937-ben itt a székesegy-
házban nagyböjti gyónásra készülő kis elemisták, a Líceum érseki elemi iskolának a tanulói. És ez a 
csicsergés hallatszott, és kinézett a hitoktató atya a gyóntatószékből, s meglátta, hogy ki beszél. Aztán 
odaszólt annak a fiúcskának, akit észrevett: „Te majd a sarokban fogsz térdelni a hittanórán!” Az a kis-
fiú én voltam.” 

Megáldalak benneteket! Legyen az Úr előtted, hogy megmutassa mindig a helyes utat. Legyen mel-
letted, hogy ölelő karjával védjen. Legyen mögötted, hogy alattomos támadásoktól is megvédjen. Le-
gyen alattad is, hogy kimenthessen az ellened vetett csapdákból. Legyen benned, hogy megvigasztal-
jon szomorúságaidban. Legyen körülötted, hogy minden bánatot felfoghasson. Legyen fölötted szünte-
len áldásával. Így áldjon meg téged a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek. 

 
•••••••••••••••• 

 
 

2001. április 10. Kedd 
 

Dr. Nagy Menyhért Mójzes atya bevezető gondolatai. 
 
 
Kedves Diákok! Ritka alkalom, hogy ilyen nagy megmozdulást tudunk megvalósítani. Ezt mondtam  

Makovecz úrnak. Megtöltjük a Bazilikát, élő szívekkel és nagy érdeklődéssel. Mi idősb generáció tagjai 
szeretnénk elképzelni azt, hogy mi lesz a XXI. század, amely Ti vagytok. Ti vagytok az Egyháznak a 
Holnapja, Ti vagytok a magyarságunknak a Reménye, Ti vagytok Magyarországnak az Ifjúsága. Ezek-
ből a szívekből – nem kőszívekből –, hanem élő szívekből képzeljük mi el a Jövőnket, Ezért kértem 
meg a világ egyik legjobb, leghíresebb építészét, hogy jöjjön el, és mondja el nekünk – mint keresztény 
ember – hogyan is képzeli el ő a jövő bazilikáját, katedrálisát. És hogyan hallgatja ő a mai ifjúságnak a 
szívverését. 

Nagyon kedves diákok, nagyon kedves tanárok, nagy szeretettel köszöntöm, és mutatom be 
Makovecz Imre urat, aki a következő néhány percben álmunknak egy részét megvalósítja, és beszél a 
mi jövőnkről. 

 
––––––––––––––––– 



2001. HÚSVÉT Színe s  Egri FEFE  23 

Makovecz Imre előadása 
 

Én nem tudok elvonatkoztatni a helytől, számomra zavarba ejtő és megrendítő ebben az épületben 
megszólalni. Az épület minősége, és az épület szentsége miatt. A másik pedig az, hogy ennyi gyönyörű 
gyereknek beszélni ritkán adatik meg egy vén embernek. Természetesen legszebbek a lányok; a fiúkról 
pedig mondjanak véleményt a lányok. 

Nem tudok elvonatkoztatni az időtől, mert Nagyhét van. Történelmünknek legnagyobb eseménye 
zajlott le kétezer éve ilyenkor. Egy olyan esemény, amelyet a mai napig nem értünk. Próbálunk felka-
paszkodni arra a színvonalra, – ha nem is értjük, de képesek legyünk megélni azt, ami az emberiség 
talán legnagyobb álma –, hogy az ember képes legyen átalakulni, és hasonlóvá tudjon válni a Terem-
tőhöz. Az a názáreti, aki annak idején bejárva Galileiát – ahonnét származott – végül is a théfán végez-
te. Ott, ahol korábban a kígyó. Az a kígyó, amelyik az Élet fájára nem juthatott fel, de a Tudás fájára 
igen. És így lett a názáreti Jézus az utolsó Ádám. – az első Ádám után az utolsó Ádám. S ezzel a külö-
nös átalakulásával, egy rituális királygyilkosság áldozata lett, de harmadnapon feltámadott. A rettegő 
tanítványok bezárt szobájában a falon átment, és azt mondta: „Éhes vagyok, adjatok enni!” És azt hit-
ték, hogy kísértet. Amikor látta, hogy kételkednek, azt mondta: „Nyúljatok bele a sebeimbe!”. Ez egy 
abszurd történet, egy szélsőségesen avantgard, abszurd történet, amivel az emberiség a mai napig 
valójában nem tud mit kezdeni. Csak igyekszik. Mindent kitalál, mágiázik, globalizációzik, amit akartok. 
De valójában befelé elindulni, és egy belső átalakulást, egy felépítést, egy belső fölépítési folyamatot 
megélni csak a kivételes személyiségek tudnak. De mi, sokan, csak igyekszünk. 

Amikor azt kérdezték egy amerikai kollégámtól, hogy mondjon már valamit arról, hogy milyen lesz a 
jövő építészete, azt mondta, hogy az ott van az iskolákban és az egyetemeken, ott lakik bent, az embe-
rekben, mint a leendő növény a magban. Tőlem ne kérdezzétek, én már megcsináltam azt, a mit tud-
tam. Ha a jövőről, méghozzá a megváltás jegyében elgondolt jövőről kellene beszélni, és azon belül 
pedig arról, hogy milyen lesz holnap az építészet, és egy templom ; én is csak azt tudom mondani, 
hogy kérdezzétek meg saját magatokat, mert én már megcsináltam azt, amit tudtam. Abban azonban 
továbbra is biztos vagyok, hogy minden templom az Isten háza. Én már építettem néhány templomot, 
és mindig arra vártam, hogy majd ha kész van, és majd ha megszólal az ének, és ha elhangzik az első 
megszentelt ige, akkor majd valami módon megjelenik az Úr a házban. És rá kellett jönnöm, hogy csak 
rajtunk keresztül tud megjelenni. Sőt, még megkísértett az a gondolat is, hogy az a sok küszködés, a 
pénzügyi, a technikai, az emberi konfliktusokból szövődött küszködés, ami egy épület felépítése során 
lezajlik.; az a dráma, amelynek keretében folyik egy építkezés; az a zűrzavar, az a por, a kosz és a 
fokozatos épülés egy eszme szerint, egy organizmus szerint, az volt maga az Úr, aki közénk költözött, 
míg építkeztünk. Élő kövekből kell felépülnie a templomoknak. De a családi házaknak is. Mindennek, 
amiben lakunk, hiszen háznak nevezzük azt a papi köntöst is – causanak – amelyet felölt a pap. Sőt, 
testünket is felismerhetjük úgy, mint Isten házát, amelyet kegyelemmel élhetünk meg, arra a néhány 
évtizedre. Mert egyszer – és nem tehetünk róla – ide megérkezünk, és aztán innen el kell menni. És 
ezalatt az idő alatt valahogy gazdálkodni kell a mindennapjainkkal, minden perccel, mert az a miénk. 
Addig a miénk, ameddig itt vagyunk. És ahogyan jöttünk, úgy el is megyünk.  

Azt az építészeti stílust, amelyet én képviselek itt Közép-Európában, szerves építészetnek hívják. Mi 
ennek a lényege? Az a lényege, hogy az épület alja nehéz legyen, és természetes anyagokból készül-
jön. Mintegy a földnek a folytatása legyen. És ami rákerül, a tető, az pedig úgy nézzen ki, mintha az 
égből ereszkedne alá. Hogy találkozzon az ég és a föld. És ezen a limesen, ezen a vékony kis rétegen, 
ahol a föld és az ég találkozik, ott járkálunk mi. Ott élünk. És a mi szemünkön át itt látja a föld saját ma-
gát. Ez a dolog lényege. A jövő temploma csak olyan lehet, amelyikben az ég és a föld szerelmetesen 
találkozik. Egy szétszakított világban nem lehet élni. Szociálisan sem, elszegényedett tömegek és po-
fátlan elitek kettészakított társadalmában ugyanúgy nem lehet élni, mint akkor, ha eltávolítják tőlünk az 
eget, vagy eltávolítják tőlünk a földet. A jövő katedrálisa tehát szimbiózisa lehet égnek és földnek, ha 
úgy tetszik a sötétségnek és a világosságnak. Ősi fogalmak ezek, Hermesz Izmegisztosz, egy ősi 
egyiptomi azt mondta, hogy ami fönt van, az van lent; ami lent van, az van fönt is. Az építészetnek ez 
az alapvető mondanivalója. 

Ha a Húsvétra gondoltok, arra gondoljatok, amit Krisztus mondott: „lerombolom, és három nap alatt 
felépítem”. A tanítványok nem tudták, hogy nem a saját testi mivoltára gondol, hanem a saját testének 
kozmikus méreteit, égből jövő szubsztanciáját magasabbra emelte, mint azt a tudást, amely a föld bitor-
ló fejedelmének a birtokában van, a materializmust, az anyagelvűséget. 

Befejezésül pedig kérem, engedjétek meg, hogy felolvassak egy szöveget, a saját szövegemet, de 
úgy gondoltam ide való. 
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„Mit ér a keresztény és magyar ember? 
A koncepciók, a rendszerek kompromittálódásának korszakában élünk. A rendszerek válsága törté-

nelmi érvényességeket, emberi, szellemi és erkölcsi értékeket semmisít meg. A személy, a nemzet, a 
munka, a család, az öregség, a gyermek, a természet mind-mind áldozatnak tűnik, a nagy erőegyen-
súly áldozatának. A hatalmak egyre arcátlanabbak, arrogánsabbak és egyre merevebbek. Kis ország-
ban és nagy birodalmakban egyaránt. Ebben a korban az egyház, a haza óhatatlanul a civil társadalom 
romjain épült hadi társadalom rendszere alá kerül, és mint szervezet elveszti erejét. 

Gondoljuk csak meg! Nemzetköziség, egyetemesség, erkölcs, hazaszeretet – ezekhez a fogalma-
inkhoz keserűségek, csalódások, tartalmi hiányok, legyintések társulnak. E fogalmak, melyekért valaha 
lelkesedtek, az emberek életüket áldozták, mártírjai, hősei voltak ezen fogalmaknak, ma ki nem legyint 
és fordul el, ha erről hall beszélni. Ne is emlékezzünk megaláztatásainkra, a gúnyra, a verésre, behíva-
tásokra és elbeszélgetésekre! Nevetségessé tett papokra és Hamvas Bélákra, Bibó Istvánokra, Akácos 
Andrásokra, ne emlékezzünk! Minek! Inkább tegyünk fel néhány kérdést magunknak, vagy inkább így: 
vannak-e kérdéseink, melyekre választ kellene adni valakinek. Nem a hatalomnak kellene a kérdése-
inkre választ adni. Nem várhatunk választ, és ne is várjunk választ se honnan kívülről. Se lelki, se testi 
gyám, atya ne jelentkezzen! Úgy kellene a születésre és a halálra választ kapnunk vigasz és ideológia 
nélkül, hogy ne odázzuk el a kérdést. 

Mást se hallunk negyven éve, hogy bűnös nemzet vagyunk, kérjünk bocsánatot, nézzünk magunk-
ba, és lássuk meg a bennünk szunnyadó szörnyeteget, a nácit, hogy ezt még időben elhallgattassák 
bennünk. Gyanúval éljünk önmagunkkal szemben, mi bűnösök. Gyónjunk! Igaz, a születésre és a halál-
ra kellene gondolnunk inkább, ami mindannyiunk, mindannyiunk osztályrésze. Kiválasztottaké, szente-
ké, bűnösöké egyaránt. Kortársainkra, a velünk élőkre kellene gondolnunk, ők az igazi honfitársaink 
egy időben, egy hazában, és ebben vonulunk, születünk, élünk és hullunk el kivétel nélkül. Felbukka-
násunk ennek a világnak a felszínén, ez a létünk vet fel kérdéseket, az élet minőségére, és nem másra. 
Nem hipotézis értékű előtt- és utánkoncepciók izgatnak bennünket, hanem a jelen minősége. Ebben 
maradtunk magunkra. A jelen minőségét pedig nem lehet tanítani, azt élni kell. Élni kellene, hogy el ne 
vegyék tőlünk, hogy fel ne használják ismeretlen praktikákra. Élni ismeretek nélkül lehet ugyan, sőt 
ismeretek helyett mások gondolataival, jól megszerkesztett gondolathálóval borítva még jobban is lehet 
élni. De saját életet élni, a saját élet ismeretkatedrálisának lassú, jó időben épített falai teteje nélkül 
csak hazátlanul, kiszolgáltatott kóbor kutyaként lehet. Az ismeretet mindig az öregebb adta a fiatalabb-
nak. Miért? Mert csak így lehet, és másképpen nem lehet! Kik az öregebbek? Elsőként a szülők, máso-
dikként az idősebb testvér, harmadikként a nagyszülők, és csak azután – időben és fontosságban is – a 
felnőtt példakép. Majd – mikor eljött az ideje –, a példaképek jelentősége megnő, a többieké átalakul, 
és végre felépülve a belső ember, rátalál a neki való eszmékre, cselekvési és viselkedési alaptípusok-
ra. Önmagával egylényegűnek érezve a környezetet, amelyben és amelyért él. Így az öreg szülő, az 
öreg példakép, az öreg haza, az öreg kontinens az ember természetes sajátja lehet, amely igényli és 
megköveteli az aktivitást, a birtokbavételt, az újat, a gyermeket, a jövőt.” 

Ebben és kizárólag ebben a növekedési folyamatban mi a kereszténység? Minden bizonnyal szél-
sőséges avantgard eszme és élet. Hogy értem ezt? Mit mond a názáreti Jézus? Minden, ami bennünk 
és környezetünkben van, az halott. Új életet kell támasztanunk magunkban és környezetünkben. A 
halottak temessék el a halottat. Csak a Krisztusban, a Fölkentben, a kozmikus Emberistenben meghalt 
és feltámadott ember él, senki más. A törvényt, mint testet be kell tölteni. Inkarnációnk tárgya, és nem 
célja a törvény. És ha arra gondoltok, hogy az élet előttetek áll ismeretlenül, gyönyörűen, tele izgalom-
mal, tele jelenleg félreértésekkel, félelmekkel. Félelem a szerelemtől, félelem az elszakadástól, félelem 
a bizonytalanságtól és a tájékozatlanságtól, akkor gondoljatok arra, hogy megvan a lehetőség. És bo-
csánat, hogy egy civil ember mondja, Krisztusban megvan a lehetőség egy belső feltámadásra, az élet 
világos áttekintésére, hogy megkülönböztessük az élőt a holttól, hogy valóban világossá váljon mind-
annyiunk számára, hogy új nap és új föld, ami feladatunk és célunk, nem pedig a katasztrófa felé futás, 
a természet értékeinek és energiájának elhasználása, és annak a környezetnek a tönkretétele, amely 
tele van élettel és szépséggel. Szívből kívánom, hogy mélyen a szívetekben készüljetek fel a feltáma-
dásra! 

 
––––––––––––– 
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Dr. Nagy Menyhért Mójzes atya záró gondolatai. 
 
 
Kedves Makovecz úr! Hálásan köszönjük ezt a néhány szívhez szóló szót. Köszönjük, hogy emlé-

keztetett arra, hogy van egy zseni, egy géniusz, a fiatalság géniusza. Van egy magyar géniusz, és van 
egy keresztény géniusz: feltámadunk, és ezt hirdetjük a világnak. Hirdetjük, hogy van feltámadás és 
remény, és ti vagytok a holnap reménye és feltámadása. Ámen. 

 
A lelki nap szent misével folytatódott, amelyben Dr. Nagy Menyhért Mójzes atya prédikációjában a 

következőket mondotta: 
A mai Evangélium Jézus történetének egyik legabszurdabb jelenete. Tessék elképzelni azt, hogy a 

tizenkét apostol – akik most már évek és hónapok óta követték Jézust – közül egy elárulja Jézust. És 
igazában ő adja meg azt az alkalmat, hogy Jézust kivégezzék. Jézust keresztre feszítik. Hát nem ab-
szurdum az, hogy egy tanítvány, – akiben Jézusnak megvolt a hite, és bizalma – elárulja Jézust. 

Krisztusban Kedves Testvéreim! 
Mi, keresztények nagyon, de nagyon hasonlítunk Júdáshoz. Mi is gyakran eláruljuk Krisztust. Ti, fia-

talok azért, mert nagyon fiatalok vagytok, és nem emlékeztek. Az idősebbek meg azért, mert Magyar-
országon ez a mentalitás nem alakult ki, ami a nyugati világban – főleg Amerikában – a hatvanas évek 
elején úgy kellett ehhez hozzászoknunk. Azt mondták, hogy Isten halott. God is dead! Nem azt mond-
ták, hogy Isten meghalt, hanem azt, hogy halott. Ez nekünk teológusoknak és filozófusoknak nem meg-
lepetés. Mi tudtuk azt, hogy ez a kifejezés igazában Nietzschétől jött. Nietzschének volt ez a gondolata, 
hogy Isten halott. Őt eltemetjük, de örökre. 

Nagyhét keddjén ezen Evangélium után fölteszem a kérdést. Számunkra Isten halott-e, vagy meg-
hal? Néhány perccel ez előtt használtam azt a kifejezést, hogy bennetek, fiatalokban megvan a fiatal-
ság géniusza. Igyekszünk nektek megmagyarázni, hogy van egy magyar géniusz, van egy nemzeti 
géniusz. Mindenki próbálja megtalálni a saját lelkiismeretében a választ. És van egy keresztény géni-
usz is bennünk. Mi tudjuk azt, hogy ma is megvan  a bűn, a rossz, az a szemét, amit úgy elhintenek a 
levegőben, ami állandóan azt szeretné hirdetni, hogy Isten halott. A mi zsenink azt mondja, hogy Isten 
feltámad, és feltámadt. Természetes, hogy a világ olyan lesz holnap, amilyenné ti lesztek. A mai világ 
ilyen, talán mi vagyunk érte a felelősek, idősb generáció? Mindenki felelős érte. Hanem ezt a keresz-
tény géniuszt egy kicsikét ápolnunk kell. Hogy amikor kimegyünk az utcákra, és utazunk, és tapaszta-
lunk, és tanulunk mindig meglegyen bennünk az a gondolat, hogy a keresztény géniusz az egybe esik 
Jézus feltámadásával. Igyekezzünk ezt nemcsak átélni, hanem ebben megtalálni örömünket, és a fran-
cia azt mondja, hogy „raison d’étre”, életünknek a célját. Hogy azért építettek a múltban, hogy nekünk 
legyen. Mi azért építünk ma, hogy holnap legyen. Legyenek szép dolgok, legyen kereszténység, legyen 
szabadság, legyen barátság. A tegnapi három „b”: boldogság, barátság, és béke. Mi építjük a holnapot, 
és adjunk hálát Istennek, hogy az ő feltámadásával segít bennünket felépíteni ezt a szép holnapot. 
Ámen.” 
 

–––––––––––––– 
 
 

VERSENYEREDMÉNYEK 2000/2001. TANÉVBEN III. rész 
 
 
Sport 
 A ritmikus gimnasztika területi döntőjében Tóth Eszter 11. D osztályos tanuló a II. helyet szerez-
te meg. Testnevelő tanára: Bóta Mariann tanárnő. 
 
 Országos Aerobik Diákolimpia döntőjében Gyetvai Renáta 11. B osztályos tanuló a 9. helyen 
végzett. Testnevelő tanára: Bóta Mariann tanárnő. 
 
 Országos Diákolimpia ritmikus gimnasztika területi döntőjében Kazincbarcikán Tóth Eszter 11. 
D osztályos tanuló a II. helyen végzett, és bejutott az országos döntőbe. Testnevelő tanára: Bóta Mari-
ann tanárnő. 
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 Országos Diákolimpia kézilabda VI. korcsoportjának a az iskolánk leány kézilabda csapata a 
városi és a megyei versenyben egyaránt a II. helyet szerezte meg. A csapat tagjai Szavas Zsófia és 
Vraskó Jolán 9. K, Németh Klára 10. A, Ludányi Andrea 10. B, Dankos Aranka,és Papp Gabriella 11. B, 
Nagy Mónika 11. C, Birinyi Petra és Nagy Nóra 11. D, Szilágyi Petra 11. K, Bukta Zsuzsa 12. B, Koska 
Erika 12. K osztályos tanulók. A csapat felkészítője Bóta Mariann tanárnő volt. 
 
 Országos Diákolimpia kézilabda V. korcsoportjának a az iskolánk leány kézilabda csapata a 
városi versenyen a II., a megyei versenyben egyaránt a III. helyet szerezte meg. A csapat tagjai Tóth 
Erika 9. A, Molnár Zsuzsanna 9. B, Szarvas Zsófia 9. K, Emődi Kinga, Keresztes Anna, Kövesdi Linda 
és Németh Klára 10. A, Nagy Éva 10. K, Papp Gabriella 11. B, Nagy Mónika 11. C osztályos tanulók. A 
csapat felkészítője Bóta Mariann tanárnő volt. 
 

Megyei 4,5 km-es futóversenyen Oláh Péter 11. B osztályos tanuló a III. helyen végzett. Felké-
szítő tanára Némedy László tanár úr. 

 
 

Atlétikai városi versenyen 100 m-es síkfutásban 
 
800 m-es síkfutásban 
 
800 m-es síkfutásban 
távolugrásban 

Németh Klára 
Csiernyik Csaba 
Papp Gabriella 
Nagy Gábor 
Molnár Krisztián 
Németh Klára 

10. A oszt. 
11. C oszt. 
11. B oszt 
11. B oszt 
  9. K oszt. 
10. A oszt 

III. hely
I. hely
I. hely
I. hely
I. hely
I. hely

Felkészítő tanáruk Németdy László tanár úr 
 
 

Atlétikai megyei versenyen 400 m-es síkfutásban 
 
800 m-es síkfutásban 
 
 
1500 m-es síkfutásban
3000 m-es síkfutásban
távolugrásban 
magasugrásban 

Oláh Péter 
Molnár Krisztián 
Medve Helga 
Oláh Péter 
Nagy Gábor 
Hócza Adrien 
Hócza Adrien 
Németh Klára 
Németh Klára 
Szarvas Zsófia 

11. B oszt. 
  9. K oszt. 
  9. K oszt 
11. B oszt 
11. C oszt. 
11. K oszt 
11. K oszt 
10. A oszt 
10. A oszt 
  9. K oszt 

II. hely
IV. hely
IV. hely

I. hely
II. hely
II. hely
I. hely
I. hely
I. hely
II. hely

Felkészítő tanáruk Németdy László tanár úr 
 

 
Kolacskovszky  emlékversenyh 
 Várkút térségében 2001. április 21-én megrendezett tájékozódási emlékversenyen iskolánk 
négy csapattal vett részt. Ifjúsági kategóriában Nagy Zoltán 11. D osztályos tanuló a II. helyen végzett, 
míg Juhász József – iskolánk volt tanulója – és Gyurkó Máté 11. D osztályos tanuló a III. helyen értek 
célba. Felkészítő és kísérő tanár Csák György tanár úr volt. 
Elsősegélynyújtó verseny 
 A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete által szervezett elsősegélynyújtó versenyen isko-
lánk csapata a II. helyet szerezte meg. A csapat tagjai voltak Csuhaj Rita, Gyökér Petra, Kiss Mónika, 
Kovács Nóra Szuromi Katalin Tamás és Nikoletta, 9. E osztályos tanulók voltak. A csapat felkészítését 
dr. Mezei Éva végezte el.  
 
Helytörténeti vetélkedő
 2001. március 12-én tartották meg a városi helytörténeti vetélkedőt a Dobó István Gimnázium-
ban, ahol a Pádár Eszter, Szirmai Adrienn 9. B, és a Lehoczki Balázs, Szabó László 9. D osztályos 
tanulóból álló csapat a IV. helyet szerezte meg. A felkészítő tanáruk Kelemenné Oravecz Júlia tanárnő 
volt. 
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Történelem verseny 
 A Középiskolások Országos Történelem tantárgyi Versenyének megyei fordulójában Vass Zol-
tán 10. D osztályos tanuló a II., Holló Albert 9. A osztályos tanuló a 7. helyen végzett. Felkészítő taná-
ruk Kovács Ottó tanár úr volt. 
 
Matematika verseny 
 A Mátrafüreden megrendezett Palotás József Emlékversenyen Rakamazi Richárd 12. C osztá-
lyos tanuló a III., Bessenyei András 12. C osztályos tanuló V. helyen végzett. Felkészítő tanáruk Csák 
György tanár úr volt. 
 
Német nyelvi versenyek 
 Iskolánk német nyelvi előadói versenyében dicséretben részesült Kuzsella Szilvia, Nagy Nóra 
és Sutina Melinda 9. A, és Kocsis Orsolya 10. A osztályos tanulók. A versenyben Szabó László 9. D 
osztályos tanuló az I. helyen, Nyilas Adrienn 9. B osztályos tanuló a II. helyen, Koncsik Anita 11. D osz-
tályos tanuló a II. helyen végzett. A versenyben résztvevő tanulók felkészítő tanárai dr. Patkó 
Györgyné, dr. Rák sándorné, Bozóné Tóth Gabriella tanárnők voltak.  

 
A Langwest Nyelvstúdió által megrendezett Tehetségkutató Tanulmányi Versenyén német nyelv 

II. kategóriájában az országos döntő 7. helyén végzett Vincze Tamás és Pálkovács Zófia 5. C osztályos 
tanulók. Felkészítő tanáruk dr. Patkó Györgyné tanár nő volt. 

 
A gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium által megrendezett német nyelvi megyei szépkiejté-

si versenyen iskolánk tanulói közül Nyilas Adrienn 9. B osztályos tanuló a10., Szabó László 9. D osztá-
lyos tanuló a 11. helyen végzett. Felkészítő tanáraik dr. Patkó Györgyné tanárnő volt. 

 
Angol nyelvi verseny 
 A Langwest Nyelvstúdió által megrendezett Tehetségkutató Tanulmányi Versenyén angol nyelv 
IV. kategóriájában a középdöntőig jutott Kis Sarolta 12. A osztályos tanuló. Felkészítő tanára Hardie-né 
Molnár Erika volt. 
 
 
Szavalóversenyek 
 A magyar Költészet Napja alkalmából megrendezett József Attila Szavalóversenyen Szepesi 
Adrienn 12. E osztályos tanuló megyei különdíjban, Antal Gabriella 12. E osztályos tanuló jutalomban 
részesült. Felkészítő tanáruk dr. Nagy Andorné tanárnő volt. 
 
 A Németh László Vers- és Prózamondó Versenyen Várady Nóra 10. K osztályos tanuló a II., 
Sata Bánfi Ágota 11. K osztályos tanuló a III. helyezést ért el. Felkészítő tanáraik Tóthné Török Anna, 
Lapinskasné Máté Erika tanárnő volt. 
 
 A XI. „Anyám fekete rózsa” Magyar nyelvű Nemzetközi Versmondó Találkozón Várady Nóra 10. K 
osztályos tanuló különdíjat kapott. Felkészítő tanára Tóthné Török Anna tanárnő volt. 
 
 
Tehetséggondozó Országos Verseny 
 A Hajdú-Bihar Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Országos Leveleős Tanulmányi 
Versenyén újságírás tárgykörében Juhász Júlia 11. E osztályos tanuló a VI. helyen végzett. Szaktanár 
Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő volt. 
 
Tanulmánypályázat 
 A Németh László Társaság Országos Középiskolai Tanulmánypályázatán Szilágyi Petra 11. K 
osztályos tanuló III. díjat nyert. Király Gyöngyi 11. K osztályos tanuló emléklapot kapott. Felkészítő ta-
náruk Lapinskasné Máté Erika tanárnő volt. 
Lyka Károly művészettörténeti Verseny 
 Gyuris Boglárka 12. C osztályos tanuló a „A váci egyház”-ról írt dolgozatával az országos lista 
16. helyén végzett. Felkészítő tanára Fodor Jánosné tanárnő volt. 
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OSZTV 
 Kiss Dóra 12. E osztályos tanuló pedagógia és pszichológia tárgyak OSZTV döntőjében a 22. 
helyen végzett. Felkészítő tanárai Kovács László ás Mogyorósi Zsolt tanár urak voltak. 
 
OKTV 
 Az OKTV idegen nyelvű Filozófia Verseny második fordulójára behívást nyertek iskolánkból a 
következő tanulók: Püspöki Nóra, Sumi Nikolett, Szecskó Karola 12. A, Matajsz Gerorgina 12. B osztá-
lyos tanulók. Felkészítő tanáruk Varga B. János tanár úr volt. 
  

Filipcsényi Norbert 12. B osztályos tanuló az OKTV Filozófia tantárgy magyar nyelvű döntőjé-
ben a 17. helyezést érte el. Ezzel az eredménnyel mentesül az érettségi vizsga alól és jeles osztályza-
tot kap. Felkészítő tanára Varga B János tanár úr volt. 

 
Rakamazi Richárd 12. C osztályos tanuló az OKTV Matematika tantárgy II: kategória döntőjé-

ben a 31-57. helyezést érte el. Ezzel az eredménnyel mentesül az érettségi vizsga alól és jeles osztály-
zatot kap. Felkészítő tanára Csák György tanár úr volt. 

 
 

–––––––––––––––– 
 

HÍREK,    ESEMÉNYEK 
 
Német vendég 
 

A Katolikus Pedagógiai Intézet magyar és német iskolák képviselői számára 2001. március 4-5-én talál-
kozót szervezett, melynek célja a testvériskolai kapcsolatok kialakításának elősegítése volt. Gimnáziumunk-
ba Arnold Stracke úr, az olpei St. – Franziskus – Gymnasium tanára látogatott el. 

A tanulók és a tanárok létszáma a két gimnáziumban nagyon hasonló, mert az olpei iskola 55 tanára kö-
zel 1000 diákot tanít. Az iskolának két kórusa, öt röplabdacsapata, két zenekara van. Kiterjedt testvérkap-
csolati hálózattal rendelkezik, mert évek óta tartanak kapcsolatot egy szentpétervári egy wiluni (Lengyelor-
szág) és a thüringiai Worbis egyik gimnáziumával is. 

Bízunk abban, hogy hamarosan felvehetjük a kapcsolatot az olpei gimnáziummal, hiszen a német nyelv-
tanulás szempontjából nagyon fontos tanulóink számára a közvetlen kapcsolat, a diákcsere. 

A beszámolót dr. Szabóné Kállay Ágota készítette. 
 

♣♣♣♣♣♣ 
 
Műalkotások 
 

Újabb művészeti alkotásokkal szépült az iskolánk. Ez év februárjá-
ban Fodor János igazgatóhelyettes úr ajándékozott egy Szent Bernátot 
ábrázoló domborművet az iskolának., amelyet a régi épület lépcsőfor-
dulójában helyeztek el. 

Az iskola vezetése úgy döntött, hogy a lépcsőfordulót további mű-
vészeti alkotásokkal fogja ékesíteni. Igazgatóhelyettes úr javaslatára a 
magyar történelem kiválóságainak domborművei méltó díszei az iskola 
ezen részének. A megbízatást Kiss István szobrászművész kapta meg, 
aki elkészítette az alkotásokat. Így kerülhetett fel Árpád fejedelemről 
készült dombormű, nagy királyaink közül Szent Istvánnak, Szent Lász-
lónak és Hunyadi Mátyás királynak, az erdélyi fejedelmek közül Beth-
len Gábornak és II. Rákóczi Ferencnek, valamint a XIX. század két 
óriásának, Széchenyi Istvánnak és Kossuth Lajosnak fából készült 
arcképe. 

Úgy ítélhetjük meg, hogy a felújítással megszépült lépcsőforduló a 
Szent Bernát képpel és a most kihelyezett történelmi alakok képeivel 
méltó díszévé vált iskolánknak. 

 
A fényképet dr. Abkarovits Endréné tanárnő készítette. 
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Művészeti bemutató 
 
2001. május 5-én Pálfi Zoltán és Tunyogi Péter, az egri Gárdonyi Géza Színház művészei a Magyar Nyelve 
Hete alkalmából iskolánkban előadást tartottak. Műsorukon több egri iskola diákjai is részt vettek. A két elő-
adó maga válogatta össze a verseket. A repertoárban szerepeltek ismert költők ismert versei mellett kevés-
bé ismert költők még kevésbé ismert költeményei is. Így hallhattuk Arany János Walesi bárdok című költe-
ményét, de Heltai Jenő Szakácskönyv című versét is. Az előadó művészek a válogatás során törekedtek a 
műfaji sokszínűség megvillantására is.  

Úgy gondoljuk, hogy ez az előadás méltó volt a Magyar Nyelv Hetének szellemiségéhez, átérezhet-
tük, milyen csodálatos is a mi nyelvünk. Reméljük, hogy az előadással hagyományt teremthettünk és 
évről évre ilyen formában ünnepelhetjük meg a legfőbb kincsünket: a magyar nyelvet. 
A beszámolót Nagy Katalin és Szabó Orsolya 11. D osztályos tanulók készítették. 

♣♣♣♣♣♣ 
 
 
Érseki szentmise 
 

2001. május 10 - én az egri székesegyházban mi,sét celebrált dr. Seregély István érsek úr az 
egri katolikus iskolák tanárainak és tanulóinak. 

A szentmise végén iskolánk tanulói közül a következő diákjaink vehettek át emlékkönyvet és 
dicsérő oklevelet az érsek úrtól: 

 
Szecskó Karola 12.A osztályos tanuló. Négy éven át kitűnő tanuló,1999-ben a Soros Alapítvány 

Középiskolai Ösztöndíj Programjának keretében öt hetet tölthetett az USA-ban.2000-ben a Hajdú-Bihar 
Megyei TIT Országos Tanulmányi Versenyén első helyezést ért el magyar irodalomból. Féléven át 
szerepelt a Magyar Katolikus Rádió hittanórák műsoraiban.2001-ben bejutott az angol nyelvű filozófiai 
OKTV második fordulójába. 

Tóth Eszter 12.A osztályos tanuló. Jeles tanuló,1999-ben az Europa At School nemzetközi rajzpá-
lyázaton Diploma-díjban és éremben részesült. Angol nyelvből 2000-ben és 2001-ben is bejutott az 
OKTV második fordulójába. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által meghirdetett tanulmányi verse-
nyen angol nyelvből első helyezést ért el, ezzel felvételt nyert az egyetem angol nyelvi szakára. 

Bessenyei András 12. C osztályos tanuló. Négy éven át egyenletesen jó teljesítményt nyújtott. Ke-
resztény ifjúhoz méltóan példamutató magatartást tanúsított. Számítógép-kezelő és felhasználói ver-
senyeken éveken át jelentős sikereket ért el. 2001-ben az országos döntő negyedik helyezettje lett.  

Gyuris Boglárka 12. C osztályos tanuló. Jó tanuló, szerény, példás magatartású, hívő katolikus. A 
Lyka Károly Művészeti Versenyen a váci székesegyházról készített pályázatával bejutott az OKTV 
második fordulójába, ahol elért eredménye alapján az országos rangsorban a 16. helyezést ért el. 
Szabadidejében népi táncol, és iskolánk 5. osztályos gimnazistáit is tanítja néptáncra. 

Juhász Tamás 12. C osztályos tanuló. Négy éven át jó tanulmányi eredményt nyújtott, magatartása 
szerény és példamutató. Rendszeresen ministrál az iskolai szentmiséken. Két éven át sikeresen sze-
repelt a földrajz OKTV második fordulójában. 

Rakamazi Richárd 12. C osztályos tanuló. Tanulmányi eredménye, magatartása példás. Kiváló 
matematikus, aki számos városi, megyei és országos versenyen eredményesen szerepelt. Ebben az 
évben bejutott a matematika OKTV döntőjébe. 

Fábri Mónika 12. E osztályos tanuló. Négy éven át kiemelkedő szorgalmú és példamutató magatar-
tású tanuló. Számos iskolai, városi és megyei irodalmi versenyen szerepelt eredményesen. A magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia jubileumi pályázatán országos ötödik helyezést ért el. A tehetségkutató 
és képességfejlesztő országos versenyen irodalomból első helyezett lett. 

Szepesi Adrienn 12. E osztályos tanuló. Kiemelkedő szorgalmú és példamutató magatartású tanu-
ló. Számos iskolai, városi és megyei irodalmi versenyen eredményesen szerepelt. Megyei első helye-
zett volt az Édes Anyanyelvi Versenyen és országos döntőbe jutott. A tehetségkutató és képességfej-
lesztő országos versenyen magyar nyelvből első és második helyezést ért el. 

A gimnáziumi galéria vezetői, Kis Dóra, Polgár Éva, Tóth Barbara és Tóth Karola 12. E osztá-
lyos tanulók. Négy éven keresztül lelkiismeretes, pontos munkájukkal segítették az iskolai galéria és az 
állandó kiállítások, megemlékezések létrehozását. Szabad idejüket áldozták az iskola szépítésére, 
ötleteikkel példát mutattak társaiknak a keresztény erkölcs vizuális megformálásában. Tanulmányi 
eredményük és magatartásuk valamennyiüknek kiváló és példás. 
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Ballagás 2001 
 

2001. május 12 - én volt a 12. évfolyamosok ballagása iskolánkban. Az ünnepség a Him-
nusz eléneklésével vette kezdetét, majd Kormos Zsanett 12. B osztályos tanuló Kipling: Ha című köl-
teményét szavalta el. 

 
Dr Pisákné Balogh Éva igazgatónő ünnepi beszédében a következőket mondotta: 
 

Kedves Búcsúzó Diákok! Kedves Szülők, Nagyszülők! Kedves Vendégeink! Kedves Kollégáim! 
 

Szeretettel köszöntöm Önöket a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola bal-
lagási ünnepségén. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem Dr. Kerekes Károly zirci apát 
urat, Pásztor Gyula urat, a Polgármesteri Hivatal képviselőjét, Juhász Ferenc atyát, a Szent József 
Kollégium igazgatóját, dr. Nagy Menyhért Mójzes atyát, a Szent Erzsébet Kollégium igazgatóját, Dr. 
Csank István urat, a Ciszterci Öregdiákok képviselőjét, valamint Hegedüs Gábor urat, a Közoktatási 
Iroda munkatársát.  
 
Kedves Ballagó Diákok! 
 

Iskolánk legrégebbi hagyománya, hogy minden évben egyszer májusban megszólal az iskolai 
harang, amelynek hívó szavára a végzős diákjaink még egyszer utoljára végigmennek az alma mater 
falai között. A ballagás minden diákunk számára, így számotokra is egyszeri és megismételhetetlen  

A ballagásról is dr. Abkarovits Endréné tanárnő készített felvételeket. 
 
ünnepély. Ünnepély, amelynek üzenete, hogy végérvényesen véget értek a gimnáziumi évek.  

A búcsú megható perceiben felidéződnek az itt töltött évek sikerei és kudarcai, a diáknapok 
rendezvényei, az osztálykirándulások, a csodálatosan szép karácsonyi koncertek, a dolgozatírások 
izgalmas percei. Ti ahhoz a korosztályhoz tartoztok, akik tanúi voltak a ciszterci iskola újraindulásának, 
az épület megújulásának. Részesei voltatok egy formálódó, keresztény-katolikus iskola tanító munká-
jának. Négy éven át ciszterci diákok voltatok. De most búcsúztok és elmentek, mert az időtök lejárt.  
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Holnaptól már nem kell házi feladatot írnotok, nem kell készülnötök a másnapi órákra, nem kell 
felelni, dolgozatot írni. Holnaptól már az élet teszi fel majd a kérdéseit, és ezekre a kérdésekre már 
nem a tankönyvekben találjátok meg a helyes választ, hanem sokkal inkább a szívetekben, a lelketek-
ben és a józanságotokban.  

Bízom benne, hogy az elmúlt évek alatt megtanult sok-sok ismeret, képesség és tudás megérle-
lődött Bennetek. És megtanultátok legfontosabbat is: az élni tudás ismeretét. Sohase felejtsétek el 
azonban Pál apostol szavait: „Ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel el-
mozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem mit sem érek.” 
 
Kedves Szülők, Kedves Vendégeink! 

 
Ebben az évben 156 diákunk vesz búcsút iskolánktól. Ők 156-an 156 egyéniség, akik különbö-

ző energiával és akarattal, de tették a dolgukat. Valamennyien helytálltak az elmúlt évek során. A vég-
zős diákjaink tanulmányi átlaga 4,16. Huszonöt tanulónk kitűnő eredménnyel fejezte be a középiskolát, 
negyvenegy tanulónk középfokú, öt tanulónk felsőfokú nyelvvizsgát szerzett a gimnáziumi évek alatt. A 
számtalan versenyeredmények közül a teljesség igénye nélkül hadd emeljem ki Szecskó Karola, Tóth 
Eszter, Koncz Edina, Dobróka Tamás, Püspöki Nóra, Kaibás Gábor 12. A osztályos, Filipcsényi Norbert 
12. B osztályos, Bessenyei András, Gyuris Boglárka, Juhász Tamás, Rakamazi Richárd 12. C osztá-
lyos, Fábri Mónika, Szepesi Adrienn 12. E osztályos tanulókat 

 
Köszönöm a kedves szülőknek, hogy támogatták munkánkat, amely olyan, mint a kertészé. A 

palántát a szülők hozzák. Az iskola másra nem vállalkozhat, csak arra, hogy fölnöveszti. Megmunkálja 
a földet körülötte. Öntözi, hogy gyökerei táplálékot kapjanak. Félretolja, lenyesi a környezetéből mind-
azt, ami meggátolná, hogy a növekedéséhez elengedhetetlenül szükséges fény elérjen hozzá. Olykor 
meg, ha erős a szél, a felnövekvő hajtást karóhoz köti, hogy derékba ne roppanjon. S egy idő után el-
veszi mellőle a karót, s ettől kezdve aggódva figyeli, most már távolabbról, vajon olyanná nőtt-e fel, 
amilyennek szerették volna. Aggódva figyeli, hogy majd önállóan is megkapaszkodjék, hogy egyenes 
törzzsel álljon, hogy megnyugtató, életet sugárzó legyen. 
 
 
Kedves Búcsúzó Diákok! 
 

Az élet kapujában álltok, és a következő napokban már kemény megpróbáltatások, feladatok 
várnak Rátok. Legyetek erősek és kitartóak! Legyetek mindig készek arra, hogy megfeleljetek minden-
kinek, aki csak kérdezi, hogy mi az alapja a Benneteket eltöltő reménynek! Legyetek tudatában annak, 
hogy Bennetek van a remény, mert a Tiétek a jövő! De legyetek tudatában annak is, hogy a Tiétek a 
felelősség, hogy milyenné lesz a jövő! Legyetek jó keresztények és jó magyarok.! Legyetek hálásak 
szüleiteknek, hogy felneveltek Benneteket, és mindig mellettetek álltak. Búcsúzóul kívánok Nektek sike-
res érettségi, felvételi vizsgát! Kívánom, hogy teljesüljenek céljaitok és vágyaitok! Útravalóul a követke-
ző intelmekkel búcsúzom Tőletek: 

 
 „Ügyel a gondolataidra, mert azok szabják meg szavaid! 

Ügyelj a szavaidra, mert azok szabják meg tetteid! 
Ügyelj a tetteidre, mert azok szabják meg szokásaid! 
Ügyelj a szokásaidra, mert azok szabják meg jellemed! 
Ügyelj a jellemedre, mert az szabja meg életed!” 

Ballagásotok alkalmából őszintén kívánom, hogy legyen áldás azon az úton, amelyen ma elin-
dultok!  
 
Isten veletek! 

 
Dr. Kerekes Károly ny. zirci apát úr rövid beszédében felhívta a ballagó diákok figyelmét arra, 

hogy EMBER módjára kell leélni az életet, mert csak ez méltó az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimná-
zium végzős tanulóihoz. 

 
Pásztor Gyula úr búcsúztató gondolatai után Juhász Ferenc atya megáldotta az életbe most ki-

lépő diákjainkat. 
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Az itt maradó diákok nevében Koncsik Anita 11. D osztályos tanuló búcsúztatta a ballagókat. 
Idézte Jonh Wayne szavait: „A holnap az élet legfontosabb eseménye. Éjfélkor tisztán köszönt be. Tö-
kéletes, amikor megkapjuk, és a rendelkezésünkre áll. Újból és újból reméli, hogy tanultunk valamit a 
tegnapunkból." 

 
A ballagók nevében Szecskó Karola 12. A osztályos tanuló búcsúzott el az iskolától, a taná-

roktól és a diáktársaktól. Emlékeztette diáktársait arra, hogy „Igyekezetünk mellett szükségünk volt ta-
náraink lelkiismeretes munkájára s arra a tudásra, melyet önzetlen áldozatkészséggel adtak át nekünk. 
A tizenkettedikesek nevében köszönöm Nekik, hogy segítettek megismerni önmagunkat és a világot, 
neveltek emberségre, a tudás és a lelki értékek megbecsülésére. 

Megköszönjük szüleinknek, hogy hozzá segítettek bennünket ahhoz, hogy eljussunk az érett-
ségi vizsgáig, és közülünk sokan egyetemeken, főiskolákon folytassák útjukat. 

Meggyőződésem, hogy kitartó munkával, igaz hittel és emberséggel bármilyen akadályt le tu-
dunk győzni. 

Kedves Diáktársaim! 
 

Tőletek is ennek jegyében búcsúzom, „ Ne csak álmodd az életed, hanem éld az álmodat!” Azt kí-
vánom, hogy sikerüljön minden álmunkat valóra váltani! 

Ballagás 2001. 
 
A ballagási ünnepségen került sor a Gárdonyi – díj ás a Gárdonyi Alapítványi - díj átadására is. 

A végzős diákok közül Gárdonyi – díjban részesült Szecskó Karola, Tóth Eszter 12.A osztályos, 
Bessenyei András, Gyuris Boglárka, Rakamazi Richárd 12. C osztályos, Kis Dóra, Tóth Barbara 
és Tóth Karola 12. E osztályos tanuló. A tanárok közül pedig Fodor Jánosné és Koczok Mária ta-
nárnők voltak a díjazottak. Az alapítványi díjban Fábri Mónika és Szepesi Adrienn 12. E osztályos 
tanulók részesültek. 
 
 Az ünnepség a Szózat elhangzásával ért véget. A ballagó diákok pedig a Gaudeamus éneklé-
sével végigjárták az iskola folyosóit, tantermeit. Egy-egy szál fehér szegfű letételével búcsúztak el a 
Szent Bernát Templomban, és talán a szemük sarkában megcsillant egy-egy könnycsepp is… 
 

♣♣♣♣♣♣ 
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100 ÉVE SZÜLETETT TOBÁKOS KILIT 
 
 

1974. április 7-én, virágvasár-
nap délelőtt ¼11 órakor csendes, 
szelíd halállal távozott az életből 
egy csendes, szelíd szerzetestanár: 
Tobákos Kilit Pál. 
 

1901. május 7-én született 
Nagy-idán, a hajdani Abaúj me-
gyében, amely ma Szlovákia terü-
letén fekszik. Népes, buzgó katoli-
kus család  állt a háta mögött: 
édesapja – 13 gyermek atyja – 
tekintélyes, jómódú gazdálkodó, 
bíróviselt ember;  anyai nagybátyja 
a budapesti egyetem hittudományi 
karán az egyházjog professzora – 
két ízben az egyetem rektora is –, 
majd egri prépost-kanonok. Ő 
tanítatta Egerben, a ciszterci gim-
náziumban a Tobákos család négy 
legidősebb gyermekét, köztük – 
1911-től – Pétert és Pált, a két 
ikerfiút. 

Életútjuk az 1910-es évek második felében elvált, 
hogy negyven egynéhány év múlva 1950-ben, válságos 
körülmények között, újra összekapcsolódjon. Mindketten 
a papi hívatást választották: Péter az egri főegyházme-
gyébe kérte felvételét, Pál pedig 1917. augusztus 11-én 
öltötte magára a novíciusok fehér ruháját. „Kilit” szerze-
tesi néven 1921. július 12-én tett egyszerű, majd 1924. 
július 12-én ünnepélyes fogadalmat. 

Teológiai tanulmányait a Rend budapesti hittudomá-
nyi főiskoláján, egyetemi tanulmányait a budapesti Páz-
mány Péter Tudományegyetem bölcsészeti karán végezte 
s latin és görög nyelvből szerzett középiskolai tanári 
oklevelet. 1924. július 20-án szentelte áldozópappá 
Lorenzo Schioppa érsek, pápai nuncius. 

Igazi tennivalójával – a fiatalok tanításával és nevelé-
sével – tartósan tulajdonképpen csak 1930-ban találko-
zott, Egerben. A felszentelésétől eltelt 5 év mozgalmas 
volt a fiatal paptanár számára. Felszentelése után nyom-
ban Előszállásra került, ahol kápláni teendőket látott el. 
1925–26-ban mint gyakorló tanár tanított a rend székes-
fehérvári gimnáziumában, de súlyos betegsége miatt több 
hónapig szabadságon volt. Ezt követően az előszállási 
jószágkormányzóság központi irodáján dolgozott segéd-
számvevőként. A tanári katedrához 1926-ban került visz-
sza a Rend budai Szent Imre gimnáziumában, de lelki-
pásztori teendők újból elszólították 1928-ban, ezúttal 
Hercegfalvára. Ez a kitérő 1930-ig tartott. 

Első budai működése idején – 1943-ban majd vissza-
tér ide – a Szent Imre gimnáziumban még az első „nagy” 
nemzedék tanított. Az itt töltött néhány év, az itt megélt 
magas szintű szellemi környezetben az idősebb, tapasztal-
tabb tanárokat körülvevő testvéri melegsége oldotta a 
fiatal, pályakezdő tanár kezdeti bátortalanságát. Egerben 

már szaktárgyaiban alapos, 
hívatása gyakorlásában éretten 
komoly tanárt ismertünk meg. 

Életének legjelentősebb és 
legboldogabb szakaszát egri 
tanári évei töltötték ki 1930. és 
1943. között. Egerbe kerültekor 
nyomban egy első osztályt 
kapott, akiket gondosan és 
szeretettel elvezetett a „felsős” 
lét kezdetéig. 1934 szeptembe-
rében azután újra egy 60 fős, 
megszeppent gyereksereget 
vezetett első Veni Sancte-ra 
osztályfőnökként. Ezt az osz-
tályt már végigvezette az érett-
ségiig, s a nyolc év lehetőséget 
adott – ugyan nem csillogó és 
hivalkodó, de – megkapó és 
megbízható pedagógiai képes-
ségének kibontására. 

Osztálya – az akkori társa-
dalom keresztmetszetére jellemzően – földbirtokosok, 
katonatisztek, jegyzők, tanítók, kishivatalnokok, iparosok, 
kereskedők stb. gyermekeiből állt, akik tovább tagolódtak 
olyan csoportokra, mint bejárók, Foglaristák, Jegyzősök, 
stb. Mindezek ellenére sikerült osztályát egymást elfogadó, 
szükség esetén egymást segítő, osztálytársi, esetenként 
baráti közösségé alakítania. 

Nyitott, barátságos, de csak ritkán kitárulkozó egyéni-
ségében volt valami kedvesen közvetlen, ami hozzáférhe-
tővé tette számára az alsós diákok gyermeki lelkét. (Nem 
véletlen, hogy diák pasztorizációban is a kisebbeket ke-
reste: prédikációi, az általa vezetett lelkigyakorlatok 
nekik szóltak.) Órái változatosak, magyarázatai világo-
sak, számonkérésben, ha nem is túl szigorú, de követke-
zetes, lelkiismeretes volt. E mellett napról-napra tudott pl. 
gombfocizni kis tanítványival és közöttük teljesen felsza-
badultan érezte magát. 

Természetesen változtak pedagógiai eszközei is a 
„felnőttebbé” válással párhuzamosan. 1934és 1938 között 
a Gimnázium sportköri vezetője – 1934–39-ben még 
cserkésztiszt is – volt, szervezője az iskolai és iskolák 
közötti futball versenyeknek. A gimnázium 1935/36 évi 
Értesítője szerint „az úszókeretet Tobákos Kilit és Varga 
Bennó r. tanárok gondozták fáradhatatlan buzgósággal. A 
kedvelt futball és verseny-atlétika művelőit is Tobákos 
Kilit r. tanár nevelte és vezette lelkesedő szeretettel.” 
Ugyanezzel a lelkesedéssel látta el 1934-től 1943-ig a 
Sakk-kör tanárelnöki feladatát is, tanítva komolyodó 
diákokat és sokszor sakkozva velünk. 

A rend azon tanárai közé tartozott – és ez tette kiváló 
osztályfőnökké – akik képesek voltak közösséget teremteni. 
Ehhez a képességhez az egyéniségébe beépült alapokat 
nyilvánvalóan Nagyidáról hozta, a családból, ahol a szülők 
és a sok gyermek valódi közösséget alkotva élt. 
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Ezt a képességét kamatoztatta diákjai körében is, akikkel 
személyes kapcsolatot tudott teremteni. A gombfocimérkő-
zések és a futballmeccsek, a sakkozás és az együttjátszás 
örömei, a „madarak és fák napján” évről-évre a Bükkbe, 
vagy a Mátra-aljába szervezett jó hangulatú osztálykirándu-
lások éppúgy a közösségszervezés eszközei voltak, mint az 
elfogulatlanság, a kivételezés kizárása diákjai megítélésében. 
Sikerült elérnie, hogy diákjai bíztak benne, hozzáfordultak, 
ha valamilyen csínytevés miatt veszedelem fenyegetett, s az 
őszinteségért cserébe bízhattak abban is, hogy segít lecsen-
desíteni a hullámok háborgását. 

A teljesítést következetesen számon kérő, ugyanakkor 
családias melegséget sugárzó nevelés módszerével 
„Tobákos Úr” nyolc év alatt felnevelt egy hozzá és egymás-
hoz is ragaszkodó, egyéniségeikben színes összetételű és 
mégis testvériesen összetartó nagy családot. Ez a nagy csa-
lád, ez volt az ő igazi életműve. 

A szétszórattatás után, az igen nehéz évtizedekben a csa-
ládtagok összetartottak, ahol csak kellett segítették egymást 
és hűségesek maradtak „családfőjükhöz”, tanításához. Har-
minckét éven át minden évben többször is meglátogatták – 
különösen életének utolsó négy évében, pannonhalmi magá-
nyában – és jelenlétükkel, ajándékaikkal segítették, vigasz-
talták. 

1943-ban áthelyezték a budai Szent Imre Gimnáziumba. 
Az egri Szent Bernát Gimnázium az 1942/43. évi Évkönyv-
ében így búcsúzik el tőle: „Tobákos Kilit 12 és fél évet töl-
tött intézetünknél. Ez idő alatt nyugodt kedélyével, derűs 
lelkületével tanártársai és tanítványai szeretetét egyaránt 
megnyerte. Szoros tanári munkája mellett szívesen vett részt 
az ifjúsági sport vezetésben és sok szeretettel irányította 
éveken át a Sportkör működését. Buzgó lélekkel és kiváló 
eredménnyel végzett munkájára az intézet mindenkor hálás 
emlékezettel gondol vissza.” 

1943 és 1946 között tehát ismét a budai Szent Imre 
Gimnáziumban tanított, felsőbb osztályfőnökként. Egykori 
itteni tanítványai megbecsülő szeretettel ma is emlegetik, 
főleg azért, mert a háborús idők sok nyugtalansága között 
tudatosan törekedett osztálya lelki összetartozásának, belső 
öntudatának elmélyítésére. 

Tanári pályafutása 1946-ban fejeződött be. Négy évig 
még a pásztói rendházban élvezhette a Rend melegét, a 
rendház gondnokaként, és a hozzátartozó 70 hold birtokke-
zelőjeként. 1950-ben azonban körülötte is összeomlott ad-
digi világa. 

A Rend feloszlatása után újra az őt életbe indító közös-
ség, a család szerveződött köré. Testvére Péter, Feldebrőn 
plébános, vele lakott haláláig édesanyjuk, a háztartást egyik 

nőtestvére vezette. Itt talált otthont ő is, ahol testvére mellett  
káplánként – a kántori feladatot is ellátta. Péter testvérének 
1962-ben bekövetkezett halála után – nem egészen egy évig 
– Vizsolyban volt kántor, majd 1962–1970 között 
Nagyfügeden. Itt élt szerény körülmények között – most már 
csak húgával együtt – a földes kis kántori lakásban. Itt vett 
végső búcsút húgától is, akit súlyos betegségében odaadóan 
ápolt. 1969-ben lábtörést szenvedett, de hosszas kórházi 
kezelés után felgyógyulva, nagy erőfeszítéssel és nemes 
áldozatkészséggel látta el, amíg csak tudta kántori teendőit. 
Plébánosához meleg, baráti kapcsolat fűzte, mindig jól meg-
értették egymást. 

Nagyszámú vérszerinti rokonságának együttesében min-
dig hűségesen ápolta és élvezte az együvé tartozás melegét, 
örömét. Magára maradva, nagyon-nagyon megviselt testi 
állapotában is vállalni merte és tudta bonyodalmas utazások 
fáradalmait, hogy találkozhassék testvéreivel és azok csa-
ládjával. 

Szülőfaluját, a Felvidéket nagyon szerette, sokszor em-
legette, földijeit számon tartotta. Velük éppúgy, mint tanít-
ványaival kitartó és állandó volt szeretetteljes kapcsolata. 

A pannonhalmi Szociális Otthonba1970 július 2-án köl-
tözött be.  Itt csendes, visszavonult életet élt, szívesen elül-
dögélt a főmonostor belső udvarán a napsütötte padon, és 
imádkozott már-már lapokra széteső kedves imakönyvéből a 
Thesaurus Precum-ből. Máskor, a kerengőben jó társai segít-
ségével végzett, egyre nehézkesebbé váló sétái után szívesen 
és elmélyülve időzött a Skolasztika-kápolnában. Amíg 
egészsége engedte, örömmel segített a Horarum magyarítá-
sának munkájában, Aranyszájú Szent János beszédeinek 
görög eredeteiből való fordításával. 

1974. március 1-én ágya mellett elesett és combnyaktö-
rést szenvedett. Hiába operálták meg a győri Honvéd kórház 
baleseti sebészeti osztályán, ebből a betegségéből már nem 
tudott felgyógyulni. A halál közvetlen oka tüdőgyulladás 
volt. Egy hónap híján 73 évet élt. 

Vér szerinti családja népes közössége után egy még né-
pesebb lelki-szellemi közösség ölelte magához, hogy ott ő 
legyen létrehozója, alakítója szeretetre fogékony, fiatal lel-
kek új közösségének. Biztosak lehetünk benne, hogy az 
üdvözültek közössége is tárt karokkal fogadta. 
 
 

Az osztálytársak – Urbán Vilmos Gusztáv és Wolszky 
László írásban is rögzített – visszaemlékezéseit is felhasznál-
va szerkesztette 

dr. Szalóczi György és dr. Kerekes Lajos. 
 

 
––––––––––––––––– 

DIÁKTÖRTÉNETEK – 
Uzoni Kovács Zsolt gyűjtéséből 

 
Hadiérettségi 

 
Az I. Világháború első évében a nagyfokú tisztveszte-

ség arra  késztette a Monarchia kormányzatát, hogy ezt 
sürgősen pótolja. A kérdést úgy oldották meg, elrendelték 
a katonai szolgálatra alkalmas középiskolás fiúk besoro-

lását. Ez azt jelentette, hogy az iskolaév befejeztével a 
fiúk bevonultak, az alapkiképzés után a tiszti tanfolyamot 
elvégezve az ősz folyamán már a harcoló alakulatoknál 
voltak hadapród őrmesteri rangban. 

Az érettségit utólag lehetett pótolni. A tanintézetek  
iskolai szünetek idején érettségiztettek. A fiúk egy-másfél 
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hónap szabadságot kaptak, ez idő alatt kellett felkészülni-
ük és letenni az érettségit. Ezt nevezték hadiérettséginek. 

Egy idős ciszterci tanár mesélte az alábbi esetet: 
Gimnáziumunkban egy ilyen hadiérettségi alkalmával 

a latin írásbelinél az egyik osztályteremben volt felügye-
lő. Az egyenruhában levő fiuk szorgalmasan végezték a 
vizsgaszöveg fordítását. Feltűnt neki, hogy az egyik hátsó 
padban ülő csak szótárát lapozgatta, nézelődött, ceruzát 
hegyezett, egyszóval nem kezdett hozzá a fordításhoz. 

Úgy egy óra múlva valamilyen okból kifolyóan őt ki-
hívták a tanteremből, ahova csak jó háromnegyed óra 
múlva tért vissza. 

A legnagyobb csodálatára az előbb még lazsáló fiú fel 
sem nézett, úgy dolgozott. Odamenve hozzá, megdöb-
benve látta, hogy már a ceruzával leírt piszkozatot másol-
ja tintával. 

Megkérdezte tőle: 
– Mondd fiam, te milyen fegyverrel harcolsz? 
– Géppuskás vagyok – húzta ki magát a fiú. 

– Gondolhattam volna – mondotta a tanár –. mert 
rendes puskával ennyi idő alatt ezt a fordítást nem lehe-
tett volna megcsinálni. 

 
Az orvosi rendelőben 

 
1940 őszén dr. Sziklai Árpád iskolaorvos vizsgálatot 

tartotta magánrendelőjében. Névsor szerint kellett ott 
megjelenni. A mi csoportunk 15 órára volt rendelve. Az 
orvosi váróban volt asztal, szék és pad, – meg egy bölcső. 
Mattyasovszky osztálytársunk rögtön bele is mászott a 
bölcsőbe, amit többen elkezdtek ringatni. Mikor megunta 
a ringatást és ki akart belőle mászni, a többiek nem en-
gedték. Emiatt ricsaj és nagy zajongás támadt. Ekkor az 
ajtóban megjelent a doktor úr. Nagy csönd támadt. 
Mattyasovszky kimászott a bölcsőből. A doktor úr kivette 
szájából a szivart, végignézett rajtunk és csak annyit 
mondott: 

– Signori, vegyék le a sapkájukat, Nem állatorvosi 
rendelőben vannak. 

 
––––––––––––––––––––––– 

 

ÉRETTSÉGI – HATVAN ÉVE 
 
 
Napjainkban a hivatalosság azt kívánja a tanároktól, 

hogy forduljanak a diákhoz mint egyénhez, alkalmazkod-
janak a személyiségéhez, legyen az iskolában mindenki 
individuum. Éppen az a hivatalosság szorgalmazza az 
egyénítést (Rousseau szellemében?), amelyik fél évszá-
zada tömegintézménnyé tette és teszi azóta is a nevelés 
szervezeteit. 

Nem szeretem, ha az íróasztal mellett feltalálják a 
spanyolviaszt. Mert it arról van szó. Szent Bernát gimná-
ziumában már számos tanár így próbált nevelni. Ez az 
igyekezet (divatos, mert idegen szóval tendencia) nem 
fogta át az egész nevelést, ez kétségtelen, de jelen volt, 
pedagógiailag számítani lehetett rá. Például az én érettsé-
gi kalandomban, a szóbelin. Minden bizottságnak így 
kellene vizsgáztatnia. (Nem személyes, objektív  értéke-
lésnek ott volt és ott van az írásbeli.) 

Amikor befejeztem a magyar irodalmi feleletet, Palos 
igazgató úr megkérdezte, hogy mit olvastam Szekfű 
Gyulától. Nyomatékkal megismétlem, nem a történelem-
felelet után kérdezte. Nem szaktárgyi érdeke volt tehát, 
hanem személyes: korábban egy-két beszélgetésünk 
alkalmával, szó esett a kiváló történészről, akinek gondo-
latai nagyon hatottak rám (és akit később, az egyetemen, 
személyesen megismerhettem). – Németből szóbelizni 
kellett. Vajk tanár úr elém tette a szöveget: egy lap a 
neves osztrák író Mozart prágai utazása c. regényéből. 

Tudta, hogy szinte a szerelem rajongásával szerettem 
Mozart zenéjét. – Rássy tanár úr viszont azt tudta, hogy a 
fizikát nem fogja a fejem (hiába voltam jó matematikus), 
akár meg is bukhatnék, ám történelemből az élvonalba 
tartozom; tételem azt a címet viselte: Nagy magyar fizi-
kusok. Nem is kellene mondanom, hogy jelest kaptam. 

Különös találat volt a latin fordítás, jóllehet ebben 
Vajk tanár úr nem számolt az egyéni tényezővel. Húszso-
ros Horatius-verset kellett fordítanom. Íratlan törvény 
volt, hogy az érettségin nem szabad Horatiust fordíttatni, 
mert nagyon nehéz, én meg nem tartoztam a legjobb 
„latinosok” közé. A készülési idő alatt elkapott a műfor-
dítói ihlet. Egy lélegzettel lefordítottam az egész verset, 
olyan magyarsággal, amellyel a bizottság magyar szakos 
tagjai nagyon meg lehettek elégedve. (Persze nem vers-
ben fordítottam, de az antik versnek lehetséges prózai 
fordításuk is, ez az elfogadott olyan esetekben, amikor a 
célnyelv alkalmatlan az időmértékes verselésre. – A 
nyelvtani magyarázattól megmentett a bizottság elnöke.) 

Az ilyen személyesítéshez szükség van arra a nevelői 
szabadságra, amelyet a szerzetesiskola akkor még őrizni 
tudott az egyre idegesítőbb hatalmi beavatkozás ellenére. 
Ma töredékesen is nehéz lenne megismételni, mert any-
nyira irányítgatja a bürokrácia az iskolát és a nevelést. 

 
 Dr. Bán Ervin 
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hírek...hírek...hírek... 
 
•  ISMÉT MEGJELENIK A GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE – először, mióta ismét a Ciszterci Rend 
iskolánk fenntartója. Az öregdiákok – akiknek sikerült megőrizni – nagy becsben tartják a hajdani Értesítőket, Évköny-
veket, ifjúságuknak kedves tanúit. A régi értesítőkben mindig megtaláltuk a Ciszterci Diákszövetségről szóló fejezetet 
is. Ezért kértünk most mi is helyet a Ciszterci Diákszövetség híreivel, remélve, hogy a mai diákok majd folytatni fogják 
a krónikát.  
 

•  ÁGOSTON JULIÁN tanár úrról több írást is olvashattunk újságunkban. Találkozásainkkor többször 
felvetődött, hogy miért annyira feledékeny az utókor, hiszen szinte alig olvashatunk munkásságáról. Rónay László 
irodalomtörténész professzor is arra biztat, ne hagyjuk feledésbe merülni, Ágoston Juliánt mindenképpen érdemes 
„feltámasztani”. 
Elkezdtük gyűjteni megjelent írásait, verseit, A régi értesítők tanúsága szerint is több mint 20 lapban, folyóiratban 
publikált. A Vigiliában, Új Emberben megjelent írásait már összegyűjtöttük – több mint 50 vers. Kérünk benneteket, 
ha kezetekbe kerül tanár úr valamilyen írása, a másolatot küldjétek el, vagy más módon értesítsetek. 
Reméljük az összegyűjtött anyag majd megihlet egy „ciszterci-közeli” irodalmárt, hogy ezt az értékes életművet fel-
dolgozza.  
 

•  VÁCI KIRÁNDULÁS –Keszthelyi Ferenc OCist. váci megyéspüspök diáktársunkat látogattuk meg ez 
évben is május 10-én, több mint negyvenen – sokan feleségestül. Vendéglátónk először mindnyájunkat elfuvarozott a 
város szélén levő, teljesen újjávarázsolt kálváriához. Ismét egy szép váci műemléket láthattunk azok közül, melyek 
püspöktestvérünk gondoskodása révén keltek újból életre. Közben mindnyájunknak volt valami megbeszélnivalója a 
házigazdával. Az emlékezések, történetek tovább folytatódtak a finom ebédnél. Búcsúzáskor Tárkányi Laszló korelnök 
diáktársunk, köszöntötte nevünkben az aranymisés főpásztort, ki híven püspöki jelmondatához: Krisztusban mindnyá-
junk barátja.  

 

.A felvételt Bordás György diáktársunk készítette 
 
•  AZ EGRI CISZTERCI GIMNÁZIUM RÉGMÚLTJÁBÓL címmel olvashatunk tanulmányt 
testvérlapunk, a Budai FehérFekete húsvéti számában Badál Ede Álmos OCist tollából. Részletesen megismerhetjük 
iskolánk ciszterci múltjának első évtizedét, hisz a kezdet után 11 év múlva 1787-ben a Ciszterci Rendet feloszlatta a 
királyi rendelet, így a ciszterci tanároknak is el kellett hagyniuk a Rendházat. Igaz legtöbbjük Egerben maradt, s néhány 
évig öt „exciszterci” még tanított az iskolában.  

–––––––––––––––– 
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