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EGRI FEHÉR/FEKETE
a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei 

és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola „színes” lapja
 

A 80 éves a Ciszterci Diákszövetség 
dr. Zakar Polikárp zirci főapátúr köszöntője 

 
özös tapasztalatunk, hogy ciszterci gimnáziumaink mindnyájunk lelkében mély nyomokat hagytak. Az érettségi 
találkozók is ezt bizonyítják., számos egyéb megnyilvánuláson kívül. Belső igényünk, hogy ápoljuk a kapcsola-
tot az alma materrel és egykori ciszterci diáktársainkkal. 

Ennek az alapélménynek adott kifejezést 1922. március 15-én dr. Klebersberg Kunó gr., székesfehérvári gimnáziu-
munk egykori diákja, akkori belügyminiszter, Gaal Gasztonnal, a nemzetgyűlés egykori elnökével és gr. Zichy János-
sal, amikor levélben fordultak a Ciszterci Rend Zirci Apátsága egykori tanítványaihoz és javasolták, hogy alakuljon 
meg a Ciszterci Diákszövetség. Ennek éppen 80 éve. A szövetség alapszabályait az 1923. február 15-én tartott alakuló 
közgyűlésen az akkor már vallás- és közoktatásügyi miniszter Klebersberg Kunó mint elnök és Bitter Illés, tanker. kir. 
főigazgató, központi igazgató hagyták jóvá. A belügyminiszteri jóváhagyás is megérkezett 1924-ben. Mi volt a célkitű-
zés? Két idézet kívánkozik ide: 

K

Az egyiket az előbb említett felhívásból veszem: 
A magyarság közlelke számára fel akarjuk magunkban újítani a szép, boldog időket, amikor derűsen, jókedvvel vol-

tunk magyar diákok. Bele akarjuk lüktetni a közélet fáradt, lassú vérkeringésébe fiatal életünk eszméinek frissességét. 
Fenn akarjuk tartani azokat a kipróbált, áldott hagyományokat, amelyeket a Ciszterci Rend termelt és alakított ki ke-
resztény magyar kultúránk alapjai számára. Szeretettel akarjuk felkarolni, támogatni, életcéljukhoz segíteni a szegé-
nyebb sorsú utódainkat, hogy így a gyakorlatban és a testvéri szeretet melegével kísérje egymást a ciszterci tanítvány az 
életben. Őrei, küzdő harcosai akarunk lenni a keresztény magyar intelligenciának, amelynek kinevelésében látta min-
denkor célját a Ciszterci Rend. 

A másik idézet az alapszabály 2. pontjából van, ahol igazában ugyanezeket a gondolatokat találjuk: 
A szövetség célja, hogy az életbe is kivigye és ébren tartsa azt a szeretetet, mely az iskolaévek folyamán a tanítványok 

lelkében egymás iránt kifejlődött. Célja továbbá a ciszterci rendi intézetekből kikerült főiskolai növendékeket ösztöndí-
jakkal, ifjúsági otthonokkal, menzák, esetleg internátus létesítésével anyagilag, erkölcsileg támogatni. 

Nem feladatom, hogy – még ha csak nagy vonásaiban is a megírjam a Diákszövetség nyolcvan évének történetét. A 
célkitűzés igazában ma is ugyanaz, még ha talán más stílusban írnánk is meg a fent idézett egyik-másik mondatot. 

Köszönöm az Alapítóknak a gondolatot és az indítást és mindenkinek, aki ezeket a célkitűzéseket igyekezett és igyek-
szik megvalósítani. 

••••••••••••••• 
 
 

A Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya  2002. november 23-án, szombaton 10.30 órai 
kezdettel tartja X. tisztújító Közgyűlését 

a ciszterci gimnázium II. emeleti fizikai előadójában 
 
     Napirend 
1. Elnöki megnyitó Dr. Kovács Endre Gergely OCist, elnök 
2. Beszámoló az elmúlt évben végzett munkáról  Előadó: Tóth Kamill ü,v, elnök 
3. A ciszterci szellemiség a mai iskolánkban Előadó: Rácz István Pelbárt OCist, egri házfőnök 
4. Bejelentések, hozzászólások, javaslatok 
5. Tisztújítás Vezeti: Dr. Szerdahelyi Ferenc a jelölőbizottság elnöke 
6.  Elnöki zárszó. 
   Eger, 2002. október 14. 
          Tóth Kamill 
                   ü.v. elnök 
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Találkozóink 2002-ben 
 
60 évesek –(1934–1942) – Tobákos Kilit  tanár úr osztálya találkozóját Egerben tartotta meg június 1–2-án, amely-
ről beszámolót Nagy Györgyi dr. Nagy Iván lánya írta: 

Édesapám sajnos már 1981. szeptember 13-a óta nincs közöttünk., de mivel addig mindig ő szervezte-rendezte a ta-
lálkozókat, ezért azóta édesanyámmal mi folytatjuk ezt a hagyományt. Így történt ez most is a jubileumi 60 éves talál-
kozón. A szervezésben segítséget nyújtott két egri osztálytárs Kerekes Lajos és Szalóczy György. A találkozón felme-
rült a kérdés: ki írja meg a beszámolót? – hiszen az eddigi tudósítók Berta Ferenc, majd Wolszky László már meghal-
tak. Tekintve, hogy senki sem vállalta, én jelentkeztem. Így került most sor arra, hogy olyan történjen, ami még nem 
volt: egy ciszterci diák gyermeke kér szót az újságban. 

A találkozó két napos volt. Június 1-én 9.15-kor érkeztünk az egri autóbusz pályaudvarra Forgács Mihály(Svájc), 
édesanyám dr. Nagy Ivánné Cini és én. Kerkes Lajos bácsi várt bennünket és vitt a szálláshelyünkre. Majd fél 12-kor 
elsétáltunk a Hatvani temető főbejáratához, mivel a találkozó első programja az itt nyugvó ciszterci tanárok sírjának 
megkoszorúzása volt. Sajnos nem sokan jöttünk össze. dr. Szalóczy György és felesége Klárika, dr. Berta Ferencné 
Magdi és két leánya Marcsi és Katica, unokatestvérük Marika, dr. Kerekes Lajos, Forgács Mihály, Kurczweil Ödön, 
édesanyám és én. Délután már csak öten mentünk busszal Andornaktályára, Kerekes Lajos bácsi vendégmarasztaló 
borpincéjébe. ahol jó ízű beszélgetés közben kóstolgattuk a finom borokat és Lajos bácsi által készített vadászpástéto-
mot.  

Másnap, június 2-án 10 órakor a Szent Bernát templomban dr. Kerekes Károly ny. zirci apátúr celebrálta szentmisén 
vettünk részt. Hagyományokhoz híven az oltár előtt 36 gyertya égett az elhunyt tanárok és osztálytársak emlékére. Apát 
úr a mise keretében is megemlékezett róluk. Mise után a régi osztályterembe mentünk, ott volt az eredeti osztálytabló és 
egy szék a rajzteremből, amit anno koptattak az osztály tagja is. Mivel olyan kevés osztálytárs volt jelen, tanár pedig 
egy sem, Kerekes apáturat kérték fel tiszteletbeli osztályfőnöknek, aki megtartotta az órát. Először a Himnuszt énekel-
tük el, majd felállással tisztelegtünk elhunyt osztálytársakra emlékezve. Ezután a megjelent hét osztálytárs számolt be 
életéről, majd a távollevőek leveleit hallgattuk meg. Az osztályfőnöki óra után a Szent Erzsébet Ciszterci Leánykollégi-
umának ebédlőjébe mentünk, ahol a találkozó programja a közös ebéddel fejeződött be. Itt Török Zoltán mondott ünne-
pi köszöntőt. 

Vendégeink voltak: dr. Kerekes Károly ny. zirci apát, dr. Kovács Endre OCist püspök, és dr. Nagy Mójzes OCist egri 
házfőnök. 

Ebéd után az autóbusz, ill. a vonat indulásáig beszélgettünk, megállapodtunk, hogy szeptember 7-én ismét találko-
zunk. 

A találkozón megjelentek: dr. Berta Ferencné Magdi (Budapest), dr. Csanády László (Budapest), Érsek Dénesné Jut-
ka (Miskolc), Forgács Mihály (Svájc), dr. Kerekes Lajos (Eger), Kurczweil Ödön (Gyöngyös), Molnár Tamás és fele-
sége Márti (Budapest), dr. Nagy Ivánné Cini és lánya Györgyi (Budapest), Nyizsnyánszky Tiborné Gabika és lánya 
Gabi (Miskolc), dr. Szalóczy György és felesége Klárika valamint lányuk Évike és férje két gyermekükkel (Eger), 
Szikora Mihályné Otti (Budapest), Török Zoltán és lánya Erika vőlegényével (Eger).              (Nagy 
Györgyi) 
 
 
58 évesek – (1936–1944) – Falubíró Győző osztálya június 14-én tartotta találkozóját Egerben. 13 fiú és jó pár 
családtag jött össze és elég sokan adtak hírt magukról telefonon vagy levélben.  

A 10 órai „diákmisén” Ritter Marci és Kalapos Jóska voltak a celebránsok és meghallgattuk Marci szívünkhöz és ko-
runkhoz szóló szép szavait. A templomból kijövet Sucu (Szerdehelyi Feri) fotózott nagy buzgalommal, de már ott vár-
tak ránk ill. a templomra az iskola diákjai, kiknek 11-kor volt a Te Deum-uk. Sok kedves matrózruhás kislányt láttunk, 
sajnos fiúkból keveset.  

Az iskolában az emeleti kápolnából alakított osztályteremben beszámolókkal folytatódott a találkozó. Mindenki sorra 
került a névsorból. A résztvevők: Balla János (Nagytálya), Dobrányi László (Vác) és felesége Saci, Fügedi István (Bu-
dapest), Kalapos József (Nagykálló) Lieszkovszky Gyula (Budapest) és felesége Marcsi, Oláh Gyula és felesége Mandi 
(Budapest), dr. Ritter Márton (Németország), dr. Szabó Gábor (Miskolc), dr. Szerdahelyi Ferenc és felesége Nóri 
(Eger), dr. Tóth Ferenc (Eger), dr. Turcsányi Tibor (Budapest), Versényi György (Balassagyarmat) és felesége Piroska, 
leánya és veje. Mindenki mondott valamit az elmúlt esztendőről. Aki régebben volt találkozón, azt jobban faggattuk. 
Versényi Gyurka utoljára 1964-ben volt közöttünk, így az ő szavait figyeltük leginkább. 

A távollevők leveleit, üzenetét is meghallgattuk. Erényi Tibi beszámolójából megtudtuk, hogy otthon eléggé helyhez 
kötötten éli életét, Földes Menyus ugyan Egerben lakik, a Szt. Vince kórház lelkésze, de szinte mozgásképtelen. Nem 
volt itt Horváth Lajbi, ki máskor mindig megjelent, Intze Pista telefonon üzent: jól van, Juhász Tibi üdvözlő levelét 
Nizzából Tóth Feri olvasta fel. Kakuk Jenő korházból írta levelét, Kékesi Gyurka Kanadából ígérte, hogy jún. 14-én Egri 
Leánykával koccint tiszteletünkre, Lőcsey Ivántól is kaptunk egy kedves lapot. Ő csak 2 éven keresztül járt velünk, de 
sokan szívesen gondolunk rá. Mohi Gyurka már évek óta nem tudja programjába beilleszteni a találkozót. Üdvözlő 
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sorait Turcsányi Tibi ismertette. Reméljük jövőre tán sikerül a programozás. Oláh Elemértől hosszú hallgatás után jött 
levél, mely több. szomorú hírt tartalmazott: feleségét nem rég vesztette el. Osztozunk fájdalmában. Mindenki igen saj-
nálta, hogy Papp Jim nem volt közöttünk. Levelében ígérte, hogy legközelebb majd jönnek. Így legyen! Sági Lali 
Zánkáról telefonált, üdvözölve a találkozó résztvevőit. Nem vállalkozott a hosszabb útra. Reméljük 2004-ben a 60.-ra 
azért majd eljön közénk. Nagyon sajnáltuk, hogy Sávoly Titi az időpont miatt nem tudott köztünk lenni. Mint írta, az 
öccsénél, Miklósnál volt Németországban. Köszönjük hosszú beszámolóját. Ő még aktív orvos, és így kötött az ideje, 
reméljük jövőre majd időben meg tudunk állapodni a találkozó dátumáról. Tavaly örültünk, hogy Székely Gyurka közöt-
tünk volt. Idén csak levelét olvashattuk, de ígérte, hogy jövőre eljönnek. Úgy legyen! Szemerédi Dinitől is kaptunk 
üdvözlő sorokat. Egészsége rendben, de a találkozó időpontja családi okok miatt nem megfelelő számára. Örültünk Tóth 
Albin levelének. Bizony már igen régen volt közöttünk. Írta, hogy nehezebben mozog és hosszabb útra nem tud vállal-
kozni. Wolsky Agenor felesége telefonált, hogy Agenor betegsége miatt nem tud eljönni. a találkozóra (júliusban temet-
tük). 

 A meghívón szereplő 33 fő kiegészült Augusztinyi Béla nevével. Címét Erényi Tibi adta meg. Sajnos nem válaszolt a 
meghívásra, de reméljük majd erre is sor kerül. 

A régi Foglár-kert melletti vendéglőben ebédeltünk. A beszélgetés itt Tóth Feri finom borának köszönhetően egyre 
élénkebben tovább folytatódott. Ebéd után a társaság egy része Szerdahelyi Feriékhez ment egy kis kávéra és feleségé-
nek Norikának finom süteményeit kóstolhattuk és még sokáig beszélgettünk.              (O.Gy.) 
 
 
56 évesek – (1938–1946) – Varga Bennó (I-VI.) és Károly Asztrik (VII-VIII.) osztálya – már korábban elhatároz-
ták, hogy nemcsak jubileumi évfordulókon, hanem minden évben felkeresik az Alma Matert, szívesen jönnek össze 
ifjúságukról emlékezni.  

Elhatározásukat ez évben is megvalósították, s ha nem is tömött sorokban, de szép számmal találkoztunk június 15-
én templomunk előtt. Nagy örömünkre dr. Kerekes Károly apáturunk – egyetlen élő rendi tanárunk – is elfogadta meg-
hívásunkat és dr. Kovács Endre püspök valamint Erdődy Imre osztálytársainkkal együtt celebrálták a szentmisét. A 
Szent Bernát templomban visszaidéztük a régi diákmisék hangulatát; hálát adtunk, hogy ismét együtt lehettünk, imád-
koztunk elhunyt osztálytársainkért, betegeink gyógyulásáért. 

A szentmisét követően a régi tablók megtekintése után a szokásos rendhagyó „osztályfőnöki” órát Károly apátúr ve-
zette, énekkel és sok humorral fűszerezte az elhangzó beszámolókat, felejthetetlen diákcsínyeket. 

A Szent József Internátusban nagyszerű ebéddel és  kedves szavakkal fogadott minket Juhász igazgató úr, s jó hangu-
latban késő délutánig együtt voltunk, bizakodva, hogy jövőre ugyanitt találkozhatunk. (Úgy legyen) 

Jelen voltak: dr. Bereckei Ottó és felesége, Erdődy Imre, Hargittai Emil, dr. Kovács Endre, Madaras Sándor és fele-
sége. Pók Tibor és felesége, Póta György és felesége, Szamosvölgyi Ferenc.  

Mogyorosi Ottó és dr. Sturm József kimentették magukat. Betegségük miatt dr. Kulcsár Kálmán, Nagy Emil és dr. 
Törő Béla nem tudtak eljönni.         (Pók Tibor) 
 
 
55 évesek – (1939–1947) – Vajk Atanáz osztálya június 29-én tartotta találkozóját Egerben. 
1947-ben 51-en tettünk érettségi vizsgát az egri Szent Bernát gimnáziumban és most magamat is beleértve – 38 volt 
diáktársamnak tudtam meghívót küldeni. Nagy érdeklődés volt a találkozó iránt, a még élő, bár megöregedett diáktár-
sak körében. Azonban részint a távolság – sok diáktársunk van külföldön – másrészt a családi és egészségi körülmé-
nyek miatt csak 18 diák és 11 hozzátartozó vett részt a találkozón, 
Nevezetesen: Bódvai Vince és felesége, dr. Bordás Béla, vitéz Botár Elek, Böjthe Tamás, dr. Fazekes István és felesé-
ge, Gajottó Szilvio, dr. Gál József, Győry Iván valamint felesége és leánya, Kádár Emil és felesége, Pázmándy István, 
Simon István és felesége, Spolechnyi Sándor, Szelényi György  és felesége, Szommer István, Tóth Bendsa Andor és 
felesége. 

A névsorolvasásnál felolvastam azok leveleit vagy telefonüzenetét, akik nem tudtak megjelenni: Bérces Imre, dr. 
Dániel Ferenc, Dobrányi Zoltán, Endrényi Olivér, Fluk Ottó, dr. Fodor László, dr. Goots László, Hidegkuti Sándor, 
Ignácz Lajos, dr. Kertész Pál, Kiss Ferenc, Kovách Antal, Kulcsár Ödön, dr. Magyar Árpád, vitéz Mátray Dezső, Tóth 
és Vizi László. Nagyon megörültünk egymás viszontlátásának. A találkozó programját a ciszterci templomban szentmi-
sével kezdtük., amelyet dr. Gál József apát, osztálytársunk celebrált, szentbeszédében megemlékezve a már örökre 
eltávozott osztálytársainkról. 

Szentmise után a volt VIII-os osztályterembe vonultunk, ahol névsorolvasással egybekötve emlékeztünk az elmúlt 
évekre, megtekintettük tablónkat, elmerengve milyen fiatalok voltunk valamikor. Majd a temetőbe mentünk, ahol meg-
koszorúztuk volt tanáraink sírját. Ezután az egri vár bejáratánál a közelmúltban épült Imola udvarház éttermében fo-
gyasztottuk el az ünnepi ebédet, pezsgőkoccintással ünnepelve az 55. éves találkozónkat. Ebéd után még kellemesen 
elbeszélgettünk, majd búcsút vettünk egymástól, ígérve, hogy három év után ismét találkozunk.             (Mohai Lajos) 

 
 

–––––––––––––––––––––––––– 
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ISTEN HOZTA,  PELBÁRT ATYA! 
 

 
Rácz István Pelbárt ciszterci atyát a zirci főapát úr 

ez év augusztusában helyezte Egerbe a Gárdonyi 
Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kol-
légium spirituális vezetőjének. Pelbárt atyát a gim-
názium rádiójában elhangzott beszélgetés rövidített 
változatának ismertetésével szeretnénk bemutatni. A 
interjút Derakas Zsófia és Bánka Arnold a 10. A osz-
tály diákjai készítettek.  
 

Kérjük beszéljen Pelbárt atya diákéveiről, 
 

Az Alföldön, Kecskeméten születtem, több mint 80 
esztendeje. A szüleim egyszerű emberek voltak: édes-
apám iparos, édesanyám – az akkori szokás szerint – 
otthon vezette a háztartást, de ha szükség volt rá, sző-
nyegszövéssel, perzsaszőnyeg-csomózással segített 
anyagi helyzetünkön. A gimnázium nagy részét a kecs-
keméti piaristáknál végeztem. 15 éves koromtól magam 
is vállaltam munkát, annál is inkább, mert édesanyám 
meghalt. Instruáltam osztálytársaimat vagy a nálam 
kisebbeket is. Ekkortájt gondoltam először arra, hogy 
pap legyek. Ezért is választottam felsős gimnazista 
koromban a görögöt és nem a franciát. Gimnázium utol-
só két évére Pécsre kerültem, a ciszterci gimnáziumba. 
Mikor Pécsett, a Széchenyi téren megláttam a ciszterci-
ek Nagy Lajos Gimnáziumát, jé – mondom – ez is papi 
iskola! Szállást a pedellusnál az igazgató úr szerzett 
részemre, én pedig reggelenként ministráltam, és ezen a 
címen kaptam tőle a reggelit. Jellemző rá, hogy a szobá-
jában fogyasztott reggelijét osztotta meg velem. Nem 
voltam kitűnő tanuló, de a matematikát és a fizikát szí-
vesen és könnyen tanultam és osztálytársaimnak is ab-
ban segítettem.  

Érettségi után jelentkeztem a ciszterci rendbe. Ennek 
már 60 éve, és azóta is jól érzem magam. A Gondviselés 
jelét látom abban, hogy Pécsre mentem ciszterci iskolá-
ba és megismerhettem a ciszterci rendet. Egyéniségem-
nek ez a családias szellemű szerzetesrend felel meg 
legjobban. Más rendben, más stílusban, más szellemi-
ségben élnek. Olyan ez, mint a mezőknek a virágai: 
mind szép, mindnek megvan a maga értéke, hasznossá-
ga; összesítetten teszik ki a mező szépségét. Egy-egy 
szerzetesrend más szín ebben a virágos mezőben.  

A novíciátusban ismét a legkisebbek, legfiatalabbak 
voltunk és éreztük azt a szeretetet, amivel körülvettek 
minket. Nem volt minden szabad, hiszen megvolt min-
denkinek a napirendje, mi újoncok nem érintkezhettünk 
a klerikusokkal, a felszentelt papokkal, hanem csak 
azokkal, akik tanítottak bennünket. Csak karácsonykor 
és húsvétkor nem volt meg az elkülönítés, akkor lehetett 
kommunikálni akárkivel. A teológiát 5 év alatt végeztük 
el, aztán pappá szenteltek – engem 1947. június 24-én –, 
és úgy kerültem be az egyetemre, matematika-fizika 
szakra. A szakvizsgát letettem ugyan, de 1950 nyarán a 
Rend feloszlatásakor az egyetem befejezéséhez a gya-
korló év még hiányzott.  

… a szétszóratás utáni életéről. 
 

A szerzetesrendek feloszlatása után, a szétszóratás 
„szokatlan” helyzetei változtatták meg életformánkat… 
Egyőnként így, másónkét úgy…  

Badalik Bertalan veszprémi püspök úr – Endrédy 
Vendel apátúr ajánlására – zirci káplán-hitoktatónak 
átvett, majd 1951 őszén a szomszéd nagyközségbe, 
Nagyesztergárra helyezett plébánosnak. Innen 1953 
márciusában volt plébánosommal, az akkor már státuson 
kívüli tisztelt és szeretett Kukoda Miklós atyával bör-
tönbe „diszponált” az uralkodó hatóság. Elég sokra 
ítéltek, de nem kell azt komolyan venni, mert a nagyzo-
lás jellemző volt arra az időszakra. 12 évet kaptam, 
később a fellebbvitelin ezt csökkentették 7 évre, majd az 
53-as amnesztiával harmadolták, így 4 és fél évet töltöt-
tem volna börtönben, de 56 júliusában szabadultam, 
három év és 3 hónap börtön után, így sokkal kevesebbet 
töltöttem le. Utólag – bár nem vágyik oda senki sem – 
nem cserélném el, mert ott is sokat tanultam és tapasz-
taltam: emberismeretet, mert ott nem lehetett kétszínűs-
ködni. Aki tisztességes gondolkodású, az tisztességes, 
de aki nem, az nem tudja magát sokáig tartani, nem úgy, 
mint a civil életben. A börtönben megismertük egymást, 
egymás viselkedését, gondolkodását, nemcsak velünk 
szemben, hanem az eszméivel szemben is.  

A börtön után civil munkát kaptam, habár papi mun-
kát is mindig végeztem, de „társadalmi munkában”. 
Ahol elfogadtak, ott kisegítettem. A szintén 56-ban 
szabadult, Endrédy Vendel apát úr ajánlására Pannon-
halmán, a szociális otthonban vállaltam könyvelői állást. 
Ott csöppentem bele a közgazdasági és könyvelői mun-
kába. 5 és fél évig dolgoztam ebben a szociális otthon-
ban, ekkor a szükséges tanulmányokat – mérlegképes 
könyvelői, az államháztartási ismereteket – is elvégez-
tem. Majd 1963-tól Pestre kerültem az Országos Mentő-
szolgálathoz Itt beruházóként dolgoztam több mint tíz 
évig. A széktől a repülőgépig mindenféle beszerzéssel 
kellett foglalkoznom, és a beruházás minden ága, így a 
mentőállomások építésének lebonyolítása is a feladatom 
volt. Az egri mentőállomás beruházója is én voltam, 
ennek már 32 éve.  Akkor minden héten jártam Egerben, 
és valamelyest már akkor megismertem a várost.  

1973-ban egy olyan vállalthoz kerültem, amely mun-
kásszállásokat épített és tartott fenn. Ez is elvett 10 
esztendőt. Közben népi ellenőr is voltam.  

1982-ben mentem nyugdíjba és kerek 20 éven át, mint 
„nyugdíjas” a Katolikus. Egyházi Szeretetszolgálat 
hívására, társadalmi munkában kamatoztattam az évti-
zedek során tanultakat a szociális otthonok létesítésénél. 
Ekkor ugyanis már kezdték megengedni, hogy a Szolgá-
lat otthont építsen sérült gyermekeknek, időseknek, 
később már civileknek.  

1989–90-től adta meg az állam azt a lehetőséget, hogy 
a szerzetesrendek újra indulhassanak. Ekkor is a Szere-
tetszolgálatnál tevékenykedtem, de már hivatalosan is 
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kaptam papi megbízatást: egy budai kápolna dolgait 
látom el még most is.  

Most a főapát úr ideküldött Egerbe, de még nem tu-
dott a helyemre kinevezni más szerzetest. Sajnos az idős 
szerzetesek egyre fogynak, a fiatalok jelentkeznek 
ugyan, de nem olyan nagy a teherbíró képességük, és 
egyébként is lassabban tanulnak. És bizony otthonról 
sem kapnak olyan elindítást, hogy több kitartásuk le-
gyen. Csak lassan növekszik a fiatal rendtagok száma.  
 

Hogyan döntötte el Pelbárt atya, hogy szerzetesként 
kívánja életét folytatni? 
 

Erre nagyon nehéz válaszolni, mert ezt nem mindig 
érzi az ember. Nekem már korán volt ilyen szándékom, 
de erről nem beszéltem senkinek, még Pécsett sem. A 
paptanárok sem kérdezik azt meg a diákoktól, hogy pap 
akarsz-e lenni, legföljebb imádkoznak érte, ha úgy lát-
ják, hogy ez a fiú az ő ítéletük szerint alkalmas a szerze-
tesi hivatás betöltésére. Az imádság a legjobb eszköz, 
mert amikor imádkozom valakiért, akkor nem beszélem 
rá, hogy tegyen meg valamit, a döntését nem befolyáso-
lom, és mégis a Jóistennél igyekszem közbenjárni. Min-
den bizonnyal imádkozott értem az édesanyám is, amíg 
élt, de sosem beszéltünk erről. Ez az egyénnek a dolga. 
Az ima segíti az embert, de nem úgy, hogy rábeszéli 
valamire. 

 1950-től a civil tevékenységem is ciszterci élet, mert 
amikor mi ünnepélyesen örök fogadalmat teszünk, ak-
kor örömmel fogadjuk el, hogy erre a hivatásra eljuthat-
tunk, és Istennek elkötelezhettük magunkat. Ez a foga-
dalom – amikor a keretek megváltoznak – akkor is fo-
gadalom marad, mert az Úristennek szól. A körülmé-
nyeim ugyan 1950-ben megváltoztak, mert addig a 
Rendben az embernek nem kellett gondoskodnia magá-
ról. Amit dolgozik a szerzetes, azt a Rendnek dolgozza, 
amit szerez, azt a Rendnek szerzi. De szétszóratás után 
magamról kellett gondoskodnom. A lényeg azonban így 
is megmaradt. Az ember végzi a feladatát napról napra. 
Nem az a fontos, hogy milyen keretben élünk, hogy 
nehéz-e vagy sem, hanem az, hogy van-e erőnk hozzá. 
Más körülmények között más volt a kísértés, de meg-
kaptuk a kegyelmet ahhoz, hogy szabad akarattal és élő 
hittel feldolgozzuk, és ezért nem nehéz a szerzetesi élet. 
Kifelé ez talán nehezebbnek is látszik. Mindez attól 
függ, hogy mennyi az erőnk. Lehet, hogy nekem ötkilós 
csomagot kell cipelnem, de nehéz, míg a másiknak az 
ötven kiló is könnyűnek látszik.  
 

Mi a véleménye városunkról? 
 

Most az egrieknek szemébe mondjam, hogy tetszik a 
város?! Az elmúlt 30 évben sokat változott, szépült. 
1948-ban is voltam itt, akkor kerékpárral látogattam el 
ide gyerekekkel. Később is voltam erre többször is. 
Addig is szép város volt, egy hegyi város mindig mara-

dandóbbat tud építeni már az építőanyagánál fogva is, 
mint egy alföldi, ahol legföljebb téglát égettek vagy 
vályogot vetettek. De Eger egyébként is közismerten 
szép, és gazdag múlttal rendelkező város. A napokban 
hivatalos ügyben voltam fenn a várban, szinte alig is-
mertem rá, annyira átépült. Egy kisvárosban jobb élni, 
mint egy nagyvárosban.  
 

Melyek Pelbárt atya tervei? 
 

A terveimet a hivatásom megszabja. Amikor a főapát 
úr ideküldött, ismerte eddigi munkámat. Szívesen is 
jöttem, de nem magam törekedtem ide, nem kértem, 
hogy engem helyezzenek át Egerbe. Ha azt mondja az 
apát úr, most ide küldelek, akkor az Úristennek az üze-
netét kapom meg rajta keresztül. Így megkapom hozzá 
az Úr kegyelmét is. Nekem a hivatásomhoz való hűség 
nagyon fontos, mert ezen keresztül a Jóisten mindig 
megsegített. Nem kényszerből, keservesen, hanem min-
dig vidáman végzem a munkámat. Mindenhol tudták, 
hogy pap vagyok, és hogyan viselkedjenek velem, de én 
is mindig tudtam, hogyan kell nekem viselkednem. Itt is 
a hivatásomnak eddigi útjához közel vagyok. A tanítás-
hoz nem, abból már kiöregedtem, de a nevelésből talán 
még nem. 
 

Mivel szereti tölteni Pelbárt atya a szabadidejét? 
 

Itt még olyan túl sok szabadidőm nincs, mert be kel-
lett rendezkednem, idemenni, odamenni, és visszajárok 
még a budai kápolnába is, péntek délután megyek, mert 
szombatonként és vasárnaponként ott misézem. 
 

 Mit üzen Pelbárt atya iskolánk diákjainak és az újsá-
gunk olvasóinak? 
 

Kívánom a diákoknak, hogy szüleiktől kapják meg a 
bölcs szeretetet. Nem az a jó, ha mindent megkapunk, 
ha mindent elnéznek nekünk, hanem ha kell, figyelmez-
tessenek, ha kell, fegyelmezzenek meg. Ezt ti vegyétek 
ajándéknak, mert később látjátok ennek a hasznát, ami-
kor szükségetek lesz az akaraterőre. Mert akarat, jóság 
és önfegyelem nélkül a tudás sem sokat ér. Arra vigyáz-
ni kell, hogy az erejét mindenki megfelelően ossza be, 
semmiből nem jó a túlzás. Kedvességgel, szolgálatkész-
séggel örömet tudunk okozni másoknak, és ezáltal a mi 
örömünk is teljessé válik. 

 
 
Köszönjük a két kedves kérdezőnek, hogy beszél-

getésük nyomán mi öregdiákok is megismerhettük 
egy kicsit az egri rendház új főnökét, aki Károly atya 
kimutatása szerint Egerben a ciszterciek sorában a 
263. 

Isten segítségét kérjük itteni munkájára! 
 
 

––––––––––––––––––––– 
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KÉT KIS ÉVFORDULÓ 
 
Most éppen fél évszázada… 1952 iskolatörténeti 

szempontból érdekes dátum. Abban az esztendőben érett-
ségiztek utoljára olyan osztályok, amelyek nyolc évig 
jártak gimnáziumba, és amelyek a humánnak nevezett 
„tagozat”-ban – nyolc évig tanultak latint. Ilyen diákok 
álltak a vizsgabizottság elé a bajai III. Béla Gimnázium-
ban is, amely államosításig a ciszterci rend intézménye 
volt. Az 1952-ban ott érettségizők tehát tanulmányaik 
félidejéig, ciszterci diákok voltak. A vizsgabizottságban 
két olyan tanár fogalt helyet, akiknek egri ciszterci múltja 
volt. Az egyik Maróti Károly Jenő (meghalt 1988-ban, 
Baján); ő 1947/48-ban a Szent Bernát Gimnáziumban 
tanított. A szétszóratás után polgári ruhát öltött, és 1950 
őszén tanári állást vállat a III. Bélában. – A másik egri 
„tartozék”: jómagam. Károly latinból vizsgáztatott, én 
oroszból. 

Az érettséginek volt egy komikus jelenete is. Az 
egyik vizsgázó nem tudta kiugratni az emlékezetéből az 
orosz többes szám első személyű birtokos névmást; úgy 
próbáltam segíteni rajta, hogy a latinra hivatkoztam: 
„Latinul  noster, nostra, nostrum.”. Károly hangosan 
felkiáltott: „Ne vedd el az én kenyeremet!” 

Éreztük a vizsgateremben a humán műveltség légkörét. 
Utoljára. A következő évtől kezdve ezt a fajta műveltséget 

már csak olyanok ismerték, akiket egyénileg, az otthon 
fegyverzett föl vele. 

 
*** 

 
Hatvanöt éve, 1937 szeptemberében lett iskolánk vi-

lági tanára dr. Takács Tibor. Franciát és németet tanított. 
Ő volt első franciatanárom. Az év végén hagyományt 
tört: ő volt tudomásom szerint az első világi tanár, akinek 
fényképe a tablóra került. Sajnos nem nevezték ki (mai 
műszót használva: szerződéssel alkalmazták)., a tanév 
végén távoznia kellett. Elhagyta a várost is. 1964-ben 
láttam viszont Szegeden, akkor tanárképző főiskolán 
tanított. Az én tanítványaim az egyetem gyakorló általá-
nos iskolájának harmadikos, negyedikes kisdiákjai vol-
tak, franciára tanítottam őket. Tibor meghallgatta az 
egyik órámat, utána néhány okos észrevételt tett („J’ai 
quelques remarques à faire”) egykori tanítványának mun-
kájára. Később még egyszer összehozott a sors, a repülő-
gépen – mindketten Franciaországba utaztunk továbbkép-
zésre. 

Sajnos meghalt, mielőtt hetvenedik évét elérte volna. 
Nyugodjék békében! 

Dr. Bán Ervin 
 

–––––––––––––– 
 
 

VIRÁGCSOKROK A ZIRCI TEMETŐBEN 
III. rész 

 
 

8. 1993-ban halt meg Bárdos Albert is. Hozzá a zene és 
a zenetörténet kötött. Rövid ideig tanított a miskolci zene-
iskolában, majd innen hamarosan Budapestre került s itt 
szintén zenét tanított, hamarosan mint jó képességű, lati-
nul nagyon jól tudó társát Rajeczky Benjamin a zenetör-
téneti intézetbe vitte. S itt Kornél (ez volt a civil neve, s 
én inkább ezen a néven ismertem) hozzáfogott a XVII–
XVIII. század magyar zenetörténetének feltárásához. Az 
ötlet hallatlanul jó volt, a módszer pedig kifogásolhatat-
lan. Először Sopron, majd ezután kutatott Győr és Eger 
levéltáraiban, hogy mindegyik város XVI–XVIII. zenei 
életét feltárja és bemutassa. Egymásután jelentek meg 
könyvei. Tudtam róla már a hatvanas években is, hogy 
kandidátusi disszertációját a régi passiójátékok történeté-
ről írta. S amikor egy egészen különleges miskolci pél-
dányra bukkantam, akkor azonnal írtam neki egy levelet, 
amelyben felhívtam figyelmét erre a kottás kéziratra. Jött 
is szinte azonnal és írt is róla egy tanulmányt, majd annak 
rendje-módja szerint ennek különlenyomatát is megkap-
tam tőle. 

Kutatási területünk sok tekintetben azonos pályán fu-
tott. Én a XVII–XVIII. század diákszínjátszásának feltá-
rását tűztem ki célul, s minthogy a színház ma sincs 
zene nélkül, úgy akkor sem volt. Egyszer egyik tanul-

mányomban bemutattam a sárospataki jezsuita iskolai 
színház múltját, s kutattam az után is, hogy volt-e ennek 
a színpadnak hangszertára. S volt. Pontosan lehet tudni, 
hogy milyen hangszerek maradtak a sárospataki jezsui-
táktól a feloszlatás után. S ezeket a hangszereket a szín-
pad tartozékai között leltározták be. Bárdos Kornél ezt 
az adatomat hosszan idézte, s ettől kezdve szinte állan-
dóan cseréltünk könyvet vagy különlenyomatot. Meg-
küldte nekem Eger zenéjének történetéről írott könyvét, 
majd 1988-ban a régi magyar drámakutató csoport kon-
ferenciáján bemutatott egy XVIII. századi operát. Elő-
adásával igen nagy sikert aratott. Annyira, hogy ezentúl 
konferenciáinkról már el sem lehetett volna hagyni a 
zenetörténészek előadásait. Ma már éppen az ő előadá-
sának ötlete nyomán külföldi zenetörténész is megjelent 
csoportunkban. Így a néprajz, az irodalomtörténet, a 
művészettörténet mellett konferenciáinkon helyet kap-
tak nagyon jó és hasznos előadásaikkal a zenetörténé-
szek is.  

Kornél a legjobb kolléga volt, csodálatos barát és kivá-
ló tudós, de papként is a legjobbak között volt a helye. 
Most ott nyugszik a zirci temetőben .Egy emberrel, egy 
kollégával, egy nagyon jó baráttal kevesebb van a földön. 

Folytatás a 19. oldalon. 
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VENI SANCTE SPIRITUS 
 

2002. szeptember 2-án 9 órakor a Bazilikában tartotta a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakkö-
zépiskola a tanévnyitó, ünnepi szent miséjét. A Veni Sanctén az iskola 804 diákja, 67 tanárja, számtalan 
vendég és szülő vett részt. 

 
A Rácz István Pelbárt atya által celebrált szent misének befejeztével mondta el dr. Pisákné Balogh Éva igazga-

tónő a tanévnyitó beszédét. 
Kedves Diákok, Kedves Szülők, Kedves Tanárok! 
Az iskolában látszólag minden tanév egyforma: tanévnyitó, tanévzáró, tanulás, szünet, monoton körforgás. A 

valóságban minden tanév különböző, állandó változás megismételhetetlen emberi sikerekkel, kudarcokkal, örö-
mökkel és bánatokkal. A mi iskolánk is állandóan változik. Ma éppen 5 éve annak, hogy ciszterci gimnáziummá 
alakultunk. Öt évvel ezelőtt egy másik úton, a krisztusi úton indultunk el. 

Ebben az évben a legnagyobb változás, hogy az iskola és a kollégium egy intézmény lett. Az új neve: Gárdonyi 
Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. 

Dr. Nagy Menyhért Mójzes atya nyugdíjba vonult, és Székesfehérvárra költözött. Innen, a távolról is köszönjük 
Mójzes atyának az elmúlt évek eredményes és értékteremtő munkáját. Isten áldását kérve kívánunk Neki jó egészsé-
get, boldog nyugdíjas éveket. Az elmúlt napokban érkezett hozzánk Rácz István Pelbárt atya, akit szeretettel köszön-
tünk, mint a ciszterci rend házfőnökét és iskolánk spirituális vezetőjét. Isten hozta Pelbárt atyát intézményünkben. 

Az idén 164 új 5. és 9. évfolyamos diák érkezett hozzánk. Kívánunk nekik középiskolai tanulmányaikhoz sok 
erőt, kitartást és türelmet. Használjátok ki az időt, legyetek készek arra, hogy ha Isten parancsát kell teljesíteni, 
teljesítsétek azt, ha küzdeni kell az erényért, küzdjetek; ha nehézséggel kell szembeszállni, mindig legyetek ké-
szek a cselekvésre! Az előttetek járók példáját kövessétek! Az elmúlt év végén 159 diák fejezte be tanulmányait. 
Valamennyien sikeres érettségi vizsgát tettek. Öt év tanulás után először volt lehetőség iskolánkban két tanítási 
nyelvű érettségi vizsga letételére. 20 tanulónk vállalkozott rá, közülük 17-en az érettségi eredmény által megkap-
ták a felsőfokú nyelvvizsgát is. Reméljük, hogy a jövőben még többen követik példájukat. 

 
Kedves Diákok! 
A Veni Sancte alkalmából ismét felcsendül az ének, Jöjj Szentlélek Úristen. S mi megemlékezve az isteni Mes-

ter intelmeiről, alázattal és áhítattal kértük a Szentlélek kegyelmét, hogy szívünket felmelegítve értelmünket megvi-
lágítsa. Egy új tanév kezdetén mit is kérhetnénk, mint hogy a kegyelmek osztogatója adjon nekünk tanulékony 
szívet és bölcsességet. Erre van most a legnagyobb szükségünk. 

Az iskola állandóan változik, de egyetlen dolog örök érvényű: a diáknak tanulni, a tanárnak tanítani kell. A tanulás 
olykor gyötrelmes és fáradságos munka. Sokszor teszitek majd fel a kérdést, miért kell ezt megtanulni? A válasz mindig 
egyszerű, mert a tudás felemel benneteket, a tudás az a kincs, amit soha senki sem vehet el tőletek. Mert csak ennek a 
kincsnek a birtokában élhettek értelmes emberi életet. De tudnotok kell, hogy a tudás nem egyszerűen az ismeretek 
sokasága, hanem sokkal inkább a képességnek és a jellemnek a csiszolt gyémántja. Ti, akik egyházi iskolát választot-
tatok arra, hogy magatok is igazi gyémánttá váljatok, jól tudjátok, hogy ez a kincs Krisztus útján található. Mi vendég-
ségbe várunk Benneteket, mint ahogy az Evangéliumban is vendégségről van szó. A keresztény ember, aki Isten terített 
asztalánál éli az életét, kell, hogy 
bízva tudja remélni, nem a vak vég-
zet irányítja mindannyiunk sorsát. 
Isten eljövendő országáról naponta 
imádkozunk, s tudjuk, hogy ez az 
ország itt és most már él bennünk. 

Tudjuk és merjük vállalni hitün-
ket, mert tudatában vagyunk an-
nak, hogy magyar és keresztény 
múltunk van. Amit teszünk, azt e 
hazában ezer év óta tesszük. 
Krisztus óta pedig kétezer éve ezt 
az utat járják az emberek. Ezen az 
úton kell most tovább mennünk. 
Nekünk, valamennyiünknek. Ezen 
az úton kell hazát, embert és Istent 
szolgálnunk tanulással és tanítás-
sal egyaránt. Legyen ezen az úton 
erőnk, kitartásunk és hitünk ebben 
a tanévben  

Iskolánk új polgárai a Veni Sanctén 
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VÁLTOZÁSOK A TANTESTÜLETBEN… 
 

„holtomiglan-holtáiglan” Esküvők a tantestületben 
 
 

 
2002. augusztus 10-én házasodott össze Maróti Péter és 
Lehoczki Erika, iskolánk olasz szakos tanárnője. 

 2002. augusztus 17-én a felnémeti templomban 
Kaposvári Rajmund és Polgár Anita, iskolánk 
magyar szakos, óraadó tanárnője 

 
Iskolánk minden dolgozója és diákja nevében ezúton is hosszú, boldog életet kívánunk az ifjú házasoknak! 

 
 

ÚJ TANÁRAINK… 
Batki Évának hívnak. Egerben születtem, és ma is itt élek. Tavaly végeztem a deb-
receni Kossuth Lajos Tudományegyetemen német szakán. Másik szakom az angol, 
melyet jelenleg az egri Eszterházy Károly Főiskolán végzek. Nagy öröm volt számom-
ra, hogy visszatérhettem a Gárdonyi Géza Gimnáziumba. Itt végeztem középiskolai 
éveimet, és most német nyelvet tanítok.  
Külön öröm számomra, hogy keresztény szellemiségű iskolában dolgozhatok. Közép-
iskolás koromban nyílt fel a szemem Isten titkaira és igazságaira. Bízom abban, hogy 
hozzám hasonlóan, sok diákom is meg fogja tapasztalni, hogy Istent szeretni és kö-
vetni a legcsodálatosabb tudomány. 
 

 
Hollóné Kocsik Judit. Borsod megyéből származom, egy Ózd melletti kis faluban 
nőttem fel. Ózdon érettségiztem 1995-ben.  
Az idén végeztem Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem magyar német 
szakán. Ez év szeptemberétől tanítok magyart ebben a gimnáziumban. 
1998 óta vagyok férjnél, férjem katonatiszt az egri Dobó István Laktanyában. Esküvőnk 
után közel három évig az Alföldön éltünk, Szabadszálláson, Egerbe tavaly februárban 
költöztünk. Nagyon szeretem a várost, az itteni embereket és a gimnáziumot is. Régi 
vágyam teljesült, amikor elkezdtem tanítani. 
 

 
 
Kelemen Éva vagyok. Az idén végeztem a Debreceni Tudományegyetemen angol 
szakon. A tanítási gyakorlatomat januárban itt töltöttem, ekkor annyira megkedveltem a 
diákokat, hogy úgy döntöttem, mindenképpen itt fogok tanítani. Jó hangulatú órákkal, 
kellemes légkörben igyekszek mindenkit bevezetni az angol nyelv rejtelmeibe. 
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Királyné Fülöp Mária vagyok. Két fiam van: Róbert, aki molekuláris biológus és Péter, 
aki orvostanhallgató. 
Magyar- ének szakos tanárként dolgoztam Ostoroson, majd a Szent Erzsébet Ciszterci 
Kollégiumban lettem nevelőtanár, és évekig hittant is oktattam. Ebben a tanévben a 
kollégiumi munkám mellett óraadóként éneket tanítok, amire évek óta vágytam, és Isten 
nagy ajándékának tekintem ezt. 
Szívesen részt veszek önismereti, személyiségfejlesztő és segítő tréningeken, mert 
fontosnak tartom ezeket a feladataim ellátásában és önmagam alakításában is. De az 
életemben legfontosabb Isten, aki mellett minél hitelesebb vallásossággal szeretnék 
tanulságot tenni. 

 
Köböl Zsolt vagyok. 2000-ben végeztem az Eszterházy Károly Főiskola hittantaná-
ri – magyar szakán. A 2001/2002-es tanévet Spanyolország Solsona nevű város-
ában nyelvtanulással töltöttem. 2002 júliusában feleségül vettem Nagy Viktóriát. Ő 
idestova négy hónapja Köböl Zsoltné. Jelenleg a Miskolci Egyetem magyar kiegé-
szítő levelező tagozatára járok. Gyűjtöm a régi könyveket, rajongva szeretem a XIX. 
századi irodalmat, és szívesen foglalkozom drámákkal. 
Minden reggel felkelek, és minden este lefekszem, közben pedig azt csinálhatom, 
amit szeretek: tanítványaimmal lehetek, és két értékcentrum felé próbálom irányíta-
ni őket: a hit és a tudás felé. 

 
 
 
Nagygyörgyné Béres Ildikó vagyok. Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegye-
temen két éve szereztem meg matematika tanári, ábrázoló geometria tanári és angol 
szakfordítói diplomámat. Ez év augusztusától lakom Egerben, és szeptembertől tanítok 
ebben az iskolában. 
 
 
 
 

 

Laib Adrienn vagyok, 34 éves, német és francia szakos nyelvtanár. Nagy öröm szá-
momra, hogy idén szeptembertől a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban és Szak-
középiskolában német és francia nyelvet taníthatok. Vallásos vagyok, már gyermek-
korom óta vonzott a hit világa. 1995-ben végeztem a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudo-
mányegyetem Bölcsészeti Karán német és francia nyelvszakon, licenciátus diplomát 
szereztem. Van egy ötéves kislányom, és mindössze 1 éve tanítok. Már tízéves ko-
romban tanár akartam lenni. Most igazi hivatásomnak érzem ezt a munkát, és bízom 
abban, hogy Isten segítségével még sok évig tanítani tudok. Úgy érzem, hogy a gár-
donyis diákok egyre közelebb állnak hozzám, és szeretem őket. Legnagyobb kihívás-
nak érzem a tanulók felkészítését az érettségire és nyelvvizsgára. Szeretem a gyere-
keket, a természetet, a könyveket és a színházat.  
 

•••••••••••••••• 
 

HÍREK,    ESEMÉNYEK 
 
Pedagógusnap 

 
Az 50. pedagógusnapon Eger megye jogú város polgármesteri hivatalának közoktatási irodája iskolánk tanárai 

közül dr. Patkó Györgyné tanárnőt „Eger Város Oktatásügyéért és Neveléséért”, Hegedűs Gábor 12. K osztályos 
tanulót pedig „Eger Kiváló Tanulója, Kiváló Sportolója” címmel tűntette ki. A kitüntetteknek utólag is szívből 
gratulálunk.  

 
Testvériskolai kapcsolat 
 

Az iskolánk tanulói között már általánosan ismert tény, hogy az elmúlt tanévben sikerült kialakítani egy testvéris-
kolai kapcsolatot az olpei St.-Franziskus Gymnasiummal. (Olpe városa Észak-Rajna-Wesztfália tartományban van.) 
Az iskolák igazgatóságának kölcsönös látogatása után a nyár elején megérkezett iskolánkhoz az  
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első német csoport – 5 fiú és 9 lány – Doris Wolf tanárnő, Karl-Erich Wolf, és Arnold Stracke tanár urak vezetésé-
vel. A látogatásról a tavalyi évkönyvben is lehette már olvasni, most viszont a fényképek segítségével felidézhető 
a látogatás néhány kedves és felejthetetlen pillanata. 

 
 

 

2002. szeptember 6–17 között Bozóné Tóth Gabriella és dr. Patkó Györgyné tanárnők vezetésével 15 fős tanu-
lóküldöttség vendégeskedett az olpei St.-Franziskus-Gymnasiumban. Erről a látogatásról számolnak be a csopor-
tot vezető tanárnők, illetve Holló Albert 11. A osztályos tanuló. 

Az olpei gimnázium 15 fős diákcsoportjának júliusi egri látogatása után diákok iskolánk történetében először lá-
togathattunk ki Olpéba, ebbe a 15 000 főt számláló, gyönyörű környezetben lévő, vonzó, kedves városba. Itt meg-
csodálhattuk az építészeti emlékeket, a templomokat, a szép szobrokat, a kulturált belvárost, a tágas, kertes csa-
ládi házakat, a parkokat, a sok virágot. A belváros egyik legszebb és legnagyobb épülete a patinás St. Franziskus 
- Gymnasium, ahol 1000 diák tanul, készül az érettségire és a felsőfokú tanulmányokra. Az iskola fenntartója, a 
Szent Ferenc rend Olpéban 100 éves hagyományokra tekinthet vissza. Ottlétünk idején együtt ünnepelhettük ezt a 
szép jubileumot. 

A tíz napos utazás felejthetetlen élményekkel gazdagított valamennyiünket. Bepillantást nyertünk a gimnázium 
és a város életébe. A tanulók délelőttönként iskolába jártak, és mi kísérőtanárok is lehetőséget kaptunk az óralá-
togatásra. A meglátogatott, magas színvonalú német nyelvi órák szakmai, pedagógiai továbbképzésként hatottak 
ránk. 

Az iskolavezetés és a szülői munkaközösség képviselője közös ebéden köszöntötte a csoportot, és a gimnázi-
um igazgatója, dr. Franz Josef Schott úr bemutatta az épületet, a termeket, és megismerked-hettünk az itt folyó 
sokrétű munkával. A városházán Horst Müller polgármester úr fogadott bennünket, és elkísérte a csoportunkat 
még egy városnézésre is.  

Az iskola épületében kaptunk barátságos vendégszobákat. Az épület egyik szárnyában lakó fereces rendi apá-
cák Angelika nővér irányításával gondoskodtak rólunk, és lopták be magukat a szívünkbe. 

A szervező kollégánk, Arnold Stracke és Karl-Erich Wolf immár régi ismerősökként fogadtak bennünket, és 
rendkívül gazdag, értékes programot kínáltak. Három autóbuszos kirándulást szerveztek. Eljutottunk Elspebe a 
Karl May-fesztiválra, gyönyörködtünk a festői fekvésű Bigge-tóban, Bonnban megnéztük a „Német Történelem 
Házá”-t. Kószáltunk Köln belvárosában, és megcsodáltuk a páratlan szépségű Dómot is. Eljutottunk Attendornba, 
ahol egy különlegesen szép cseppkőbarlangot varázsoltak elénk. A német kollégákkal elutaztunk még a jellegze-
tes német favázas házak városába, Freudenbergbe és a közeli Siegenbe is. A hazautazás előtti vasárnapot ismét 
Olpéban töltöttük, ahol részt vettünk a St. Martnmus templom különleges jótékony célú búcsúján. Itt elfogyasztot-
tunk egy-egy csésze kávét süteménnyel a világrekordot hozó közel 1000 m hosszú terített „kávézó asztalnál”, ahol 
600 diák kínálta a 4500 vendéget. 
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Nehéz szívvel vettünk búcsút. Sok kedves kollégát ismerhettünk meg, akik otthonaikba is meghívtak bennün-
ket. Így eljutottunk a Stracke, a Wolf, a Kaufmann és a Kund családhoz, és tölthettünk velük kedves, hangulatos, 
feledhetetlen órákat. Diákjainkkal naponta találkoztunk, és mindig örültünk a jó híreknek, s annak, hogy jól érzik 
magukat, és egyre jobban értik a német szót, és egyre több a sikerélményük. 

Úgy érezzük, érdemes volt vállalni a csere megszervezését, és bízunk abban, hogy ez az értékes partnerkap-
csolat még sok tanulónknak fog lehetőséget adni a nyelvtanulásra, élmények szerzésére, baráti kapcsolatok te-
remtésére. 

Bozóné Tóth Gabriella és dr. Patkó Györgyné tanárnők. 

 
A vonatunk hatodikán, szombat reggel indult Egerből, majd átszállást követően a Liszt Ferenc Expressen utaz-

hattunk tovább Bécs, Passau, Nürnberg városokon keresztül Frankfurtig. Aztán Giehsen és Siegen következett, 
ahol vendéglátó családjaink már vártak ránk. Jó érzés volt ismét látni a nyáron megismert barátainkat, akikkel a 
fárasztó út után is még sokáig beszélgettünk. Másnap, vasárnap Olpéban egy nagy piknikszerű jubileumi ünnep-
ségen vettünk részt szabadtéri istentisztelettel egybekötve. Ez volt az iskola fenntartójának ünnepe.  

Hétköznap délelőttönként órákat látogattunk, ismerkedtünk a német diákok mindennapjaival. Délutánonként 
autóbuszos kirándulásokat tettünk a környék nevezetességeinek megtekintésére. Programunkban szerepelt a 
kölni dóm, amely 800 éve épült, és Európa egyik legnagyobb temploma. Bonnban, Német Szövetségi Köztársaság 
egykori fővárosában megnéztünk egy érdekes múzeumot, amely Németország történetét mutatja be a II. világhá-
ború és a III. birodalom végóráitól napjainkig. Láttuk a hatalmas folyót, a Rajnát is. Szerdán elmentünk egy olyan 
múzeumba, ahol belecseppentünk Winnetou és Old Shatterhand világába. Szabadtéri színpadról szemléltük meg 
a híres Vadnyugat egy történetét. Majd az attendorni Atta-Höhle nevű cseppkőbarlangban jártunk. Péntek este a 
végzős diákok Abi-Partyjára voltunk hivatalosak. Ez Olpétól kb. 40 km-re egy gyártelep hangárjában volt. Ezen a 
rendezvényen gyűjtenek pénzt a végzősök az érettségi bankettjükre. Az utolsó hétvégén szabad program volt, 
amit családi körben töltöttünk el. Abban a kisvárosban, Drolshagenban, ahol én laktam éppen arató ünnep volt, és 
a város fönnállásának 450. évfordulója, amit a helyiek hatalmas fesztivállal ünnepeltek meg. 

Hétfőn reggel búcsúztunk el vendéglátóinktól, akiknek megígértük, hogy még látni fogjuk egymást. Egész nap 
zötykölődtünk hazafelé a vonaton és estére érkeztünk haza tele élményekkel. Köszönjük a két tanárnőnknek, hogy 
elkísértek bennünket és vigyáztak ránk. Jó és érdekes volt ezt a pár napot az olpei gimnázium falai között tölteni, 
Németországban barátokat találni, és felejthetetlen élményekkel gazdagodni. 

Holló Albert 11. A osztályos tanuló. 
Koszorúzás 

2002. szeptember 11-én az Eger Vára Barátainak Köre az egri vár diadalának 450. évfordulója alkalmából em-
léktábla avatást és koszorúzást szervezett. Ebből az alkalomból dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő, Varga B. 
János oktatási igazgatóhelyettes, Sallai Réka és Marton Miklós 9./A osztályos tanulók megkoszorúzták – többek 
között – dr. Pataki Vidor, dr. Lénárt János emléktábláit és Gárdonyi Géza sírját. 

 
Galéria 

Ebben a tanévben elsőként Szajkó Mária 12. E osztályos tanuló rajzai láthatók az első emeleti galériában. 
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VERSENYEREDMÉNYEK A 2001/2002. TANÉVBEN 
IV. rész 

 
Sportversenyek 
 

2002. május 7-8-án megyei atlétikai verseny volt Heves városában. Az előző számban közölt eredmények mel-
lett még az alábbi sikereket is elkönyvelhetjük. 

800 m leány síkfutás Gyökér Pertra 10. E osztály I. hely 
magasugrás Németh Klára 11. A osztály I. hely. 

Megyei döntőben iskolánk leány kosárlabdacsapata a III. helyet szerezte meg. A csapat tagjai Bakos Csenge 
9. A, Deme Csilla 9. E, Balázs Ildikó és Mészáros Krisztina 9. K, Berecz Kinga és Vraskó Jolán 10. K, Keresztes 
Anna 11. A osztályos voltak. 

Városi leány labdarúgó-bajnokságon iskolánk csapata a III. helyet szerezte meg. A csapat tagjai Ugrai Mag-
dolna 9. C, Virág Mónika 10. B, Tamás Nikolett, Újlaki Andrea és Sótér Boglárka 10. E, Antal Anett, Horti Vivien és 
Kecskés Ágnes 11. A, Harmat Krisztina és Mezei Tímea 11. C osztályos tanulók voltak. 

Városi fiú labdarúgó-bajnokságon iskolánk csapata a II. helyet szerezte meg. A csapat tagjai Szabó Ádám 9. E, 
Kovács József 10. A, Bozsik Zoltán 10. K, Balázs László és Pászti Ottó 11. D, Berta Dávid, Magyari László és 
Malik Bálint 12. D osztályos tanulók voltak. 

Flaskay Mihály iskolán tavasszal érettségizett tanulója a berlini úszó és műugró Európa-bajnokságon 100 m-es 
mellúszásban a 6. helyet szerezte meg. Az 50 m-es mellúszásban 27.51 mp-es eredménnyel, új magyar csúccsal 
megszerezte az ezüstérmet. 

Hegedüs Gábor 13. K osztályos tanuló pedig a Bariban megrendezett ifjúsági vízilabda Európa-bajnokságon a 
második helyen végzett magyar válogatott tagja volt.  

Kovács Ádám 9. B osztályos tanuló a Gdyniaban megrendezett ifjúsági és serdülő Európa-bajnokságon az ifjú-
sági sprintversenyben a 13. helyen végzett. 

„Kolacskovszky Lajos” országos tájékozódási verseny 
2002. április 20-án Felsőtárkány és térségében gyermek-, ifjúsági – és felnőtt kategóriában indultak a verseny-

zők. A 9 km-es távolságon 13 ellenőrzési pontot kellett megtalálni, illetve svéd iránytű alapján két ellenőrzési pon-
tot, amelynél a tájfutó térképen szerkesztést is kellett végezni. Csák Péter főiskolai hallgató – volt diákunk - az 
iskolánk színeiben indulva végzett az I. helyen.   

Angol nyelv 
Az „Oxford University Press” Kiadó által meghirdetett „Készíts egynyelvű szótárat!” pályázaton iskolánkból 

Birincsik Petra 5. C osztályos tanuló – szaktanára Egedné Gerencsér Ildikó –, Gerják Anita és Márkly Réka 12. K 
osztályos tanulók - szaktanáruk Csákváriné Veréb Valéria – munkája bekerült a tíz legjobb pályamű közé. Így 
meghívást kaptak az Országos Széchenyi Könyvtárban megtartott díjkiosztó ünnepségre. 

A Művészetek Háza Idegennyelvi Könyvtára és a British Council által szervezett angol nyelvi versenyen gim-
náziumunk tanulói esszéírásban és országismereti totó kitöltésében jeleskedtek. A legjobb esszét Jacsó János 13. 
K osztályos tanuló írta, aki munkájával angol nyelvű enciklopédiát nyert. Tanára: Csákváriné Veréb Valéria tanára. 

A többiek is könyvjutalomban részesültek. A 9. K osztályból Örsiné Mohl Szilvia tanárnő tanítványai: Rédecsi 
Mariann, Köblő Ágnes, Ludányi Mercédesz. Bagi Emese tanárnő tanítványai: Liktor Erzsébet 10. K, Fügedi Zsófia 
13. K osztályos tanulók. Csákváriné Veréb Valéria tanárnő tanítványai közül Szendrei Krisztina, Jánvári Katalin 10. 
K osztályból, Potoczki Annamária 11. K osztályból, Kádár Krisztina és Szabó Viktor a 12. K osztályból. 

Tehetséggondozó Országos Verseny 
A Hajdú-Bihar Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Országos Levelezős Tanulmányi Versenyén rajz 

tantárgyból Nagy Dóra 12. A osztályos tanuló a V. helyen végzett. Szaktanár Fedics Miklós tanár úr volt. 

KÖMÁL eredmények 
A 2001/02-es tanévben a Középiskolai Lapok által meghirdetett országos feladatmegoldó pontversenyben a 

következő tanulók vettek részt iskolánkból: 
Hadobás Ádám 
Huber Mária 
Lányi Tamás 
Majoros Richárd 
Buri Alexandra 
Czene Boglárka 
Homonnai Rita 

 9. B oszt 
 9. B oszt 
 9. B oszt 
 9. B oszt 
10. B oszt 
10. B oszt 
10. B oszt 

 Nagy Zsol 
Rábai Orsolya 
Szegedi Tamás 
Izsóf Rita 
Juhász Anikó 
Koncsik Anita 
Magyari László 

10. B oszt. 
10. B oszt. 
10. B oszt. 
11. B oszt. 
11. C oszt. 
12. D oszt  
12. D oszt. 
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Kiemelkedő eredményt ért el éves munkája alapján: Rábai Orsolya és Czene Boglárka 10. B osztályos, Izsóf 
Rita 11. B, Juhász Anikó 11. C osztályos tanulók. A tanulók felkészítő tanára Csák György tanár úr volt. 

Rajzverseny 
Tóth Judit 9. K osztályos tanuló aranydiplomát szerzett azon a „Szivárvány 2002” elnevezésű nemzetközi rajz-

pályázaton, amelyen 34 országból 10 500 pályamunkát bírált el a zsűri. 

 
VERSENYEREDMÉNYEK A 2002/2003. TANÉVBEN 

I. RÉSZ 
Szavalóverseny 

Sata-Bánfi Ágota iskolánk 13. K osztályos tanulója a 2002. szeptember 12-13-án Gyulán megrendezett 
Simonyi Imre szavalóverseny döntőjében I. helyezést kapott. Szaktanára Lapinskasné Máté Erika tanárnő.  

Sportversenyek 
2002. szeptember 26-án Eger megyei jogú város önkormányzatának sportigazgatósága által a város elsőéves kö-

zépiskolásainak megrendezett atlétika versenyén iskolánkból a következő tanulók értek figyelemre méltó eredményt: 
 

 3000 m fiú síkfutás 
400 m leány síkfutás 
leány súlylökés 
100 m fiú síkfutás 
leány távolugrás 

Kis Gábor 
Hócza Gréta 
Labancz Anita 
Cseh Gergely 
Antal Judit 

9. A osztály 
9. K osztály 
9. E osztály 
9. K osztály 
11. A osztály 

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

Hatvanban rendezték meg 2002. szeptember 27-én a a megyei diákolimpia döntőjét, ahol az 5. Korcsoport le-
ány kategóriájában Hócza Gréta 9. K osztályos tanulónk az I. helyen végzett. Ugyancsak az I. helyezést ért el a 
felnőtt női kategóriában Hócza Adrienn 13. K osztályos tanuló. 

 
–––––––––––––––– 

 

ÍGY ÍRUNK MI 
 

ÚTRAHÍVÓ TANÁROKNAK ÉS DIÁKOKNAK - ÚJ ISKOLAÉV KEZDETÉN 
 
A hit a szív ügye: mindennél erősebb világosság, mindennél világosabb erő. 
Aki felismeri, hogy az univerzum legkisebb pontocskája lényegileg azonos a bennünk lévő legkisebb pontocs-

kával, felismerte Istent. Ezzel azonban munkánk nemhogy befejeződött volna, hanem épphogy csak elkezdődött. 
A hit annyit ér, amennyit megvalósít. Ha hiteles, hiteles az élet, hiteles a lét. Üdv. Ha hiteles, akkor felelős. Felelős 
a gondolatért, a kimondott szóért, a szóból született tettért, vagy éppen azért, ami nem született meg. A tét sokkal 
nagyobb, mint gondolnánk: ha mozdulunk, megmozdul velünk az univerzum is. A „jó” és a „rossz” mozgások amp-
litúdója azonos. A különbség az irányukban van. A „jó” érezhetően megemel: egészségben, erkölcsben, szellemi 
épségben. A „rossz”: zuhanás. Sötétség, összezavarodottság. A „rossz” jelenlevőségét eltagadni hiba volna. A 
„rossz” nem más, mint elhanyagolt, vagy agyondédelgetett tulajdonság. De kezelhető. Megfordítható. (Metanoia). 
Csak formálni kell. Gyúrni, akarni, változtatni. Hogy mi a forma etalonja? Valószínűleg nincs egyetemes irányelv. 
De ami mindenkinek megadatott, az a kicsike pont, és épp ez a pontocska fogja tudni, és kinek-kinek meg is fogja 
mondani. Te csak engedd élni! Ápold nap mint nap, mert csak így lehet hitelesen lángolni és világítani! 

Bagi Emese tanárnő 
 
Marsi Rita Veronika (11. E): Mered-e vállalni önmagad? 
 
2002. május 25-én a gyöngyösi ferences plébánia bérmálkozó csoportja elutazott Nagymarosra, s ennek a 

csoportnak én is tagja voltam. Erre az útra azért volt szükség, hogy másnap szívben, lélekben megerősödve áll-
hassunk a minket megbérmáló dr. Kovács Endre Gergely püspök atya elé. Nagymaroson Varga Kamill ferences 
atya vezetésével több előadást hallgattunk végig. 

Az egész lelki napot gyönyörű környezetben, hegyek és dombok között rendezték meg, ahonnan nagyszerű 
volt a kilátás. A természet hangjait hallgatva mindenki el tudott gondolkodni azon, hogy milyen a viszonya Istennel, 
Jézussal. S hogy barátként vagy ellenségként tud-e rájuk gondolni. Az előadásoknak, amelyet a nálam idősebb 
katekumenek (hitjelöltek, azok az emberek, akik a keresztséget készülnek felvenni) tartottak, az volt a fő mondani 
valója, hogy: mered-e vállalni önmagad. Mered-e ezt több ember előtt is vállalni? Tudod-e, mik az értékeid? Tu-
dod-e egyáltalán, ki vagy? Mersz-e végre dönteni? Isten mindenkinek a barátja akar lenni, de a döntést neked kell 
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meghoznod! Szóval vele vagy ellene! Szerintem mindenki, aki ott volt Nagymaroson, új ismeretekkel gazdagodott. 
Meg kell említenem, hogy arról is szó volt: milyen az ideális párkapcsolat. Először is nem szabad elhamarkodni, 
mindennek meg van a maga ideje. A második dolog, hogy egy a rossz döntésnek az is lehet a következménye, 
hogy egy harmadik ember szenvedi meg azt, hogy a szülei rossz döntést hoztak. 

Ezt a napot soha nem felejtem el. Tehát: merd meghozni a döntést!!! 
 
 
Versek az ááááááááá.-sok(k)tól 

Király Fruzsina: A kezdet 
 
 Eljött szeptember elseje. 

Ez az iskola kezdete. 
Új, intelmek, új tanárok,  
Új közösség és barátok. 
 

Félve jöttünk, szorongva. 
Mit kapunk a tarsolyba? 
Elég lesz-e egész évre, 
Hitünk és kitartásunk? 
 

Segít majd a jó tanárunk, 
Egyengeti az utunk. 
A feladathoz felnövünk 
amit elvárnak tőlünk 

 
Király Fruzsina: A kezdet 

 
 Belépek az iskolába, s a portás  

nénit köszöntöm szeretettel áldva. 
 
A mosolygása bátorságot önt belém,  
és ezután már nem leszek bátortalan, kistehén. 
 
Különös, érdekes és furcsa érzések kerengnek, 
de így fogom megtanulni az illemet. 
 

Büszke vagyok rá, hogy idejárok, 
vártam ezt már nagyon a nyáron. 
 
Napról-napra jobban érzem magamat, 
de elhagyni nem szabad az agyamat. 
 
Szeretem ezt az iskolát, szeretni is fogom mindig, 
mert a legnagyobb dolog a tudás. 

 
Bozó Anikó: Az én iskolám 

 
 Szeptember elsején beléptem küszöbén. 

Remélem, mire elvégzem, nem leszek egészen vén. 
A tanárok és diákok kedvesen fogadtak. 
Gondolom, az előbbiek majd sokat faggatnak. 

Iskolánkban katolikus szellemben tanulunk. 
Havonta egyszer osztálymisére járunk. 
S van heti két hittanóránk, 
Mert ciszterci az iskolánk. 

 
Mire végzünk, felnőttek leszünk. 
Főiskolára, egyetemre, dolgozni megyünk. 
Nem tudhatom a jövőt, hogy tudásomból mi fakad, 
De remélem, az iskoláról csak jó emlékem marad. 

 
Dánia 
 

Minden alkalommal, amikor hallom ezt - Dánia -, furcsa érzés fog el. Dánia sokat jelent nekem. Talán túl sokat 
is. örömet, bánatot, nevetést és sírást, felfedezést és elvesztést, de legfőképpen a második hazámat. 

2001 tavaszán nyertem el egy szervezet egy éves dániai ösztöndíját, és júliusban már útnak is indultam az is-
meretlenbe családomat, barátaimat és a régi osztályomat hátrahagyva. Ekkor még nem is sejtettem, vajon mit fog 
hozni a jövő. Mindössze tizenöt éves voltam, amikor repülőgépem landolt Koppenhágában, a dán fővárosban. 

Az első egy hetet egy felkészítő táborban töltöttem, rajtam kívül még 40 cserediákkal a világ minden tájáról. A 
táborban intenzív dán nyelvtanfolyamon vettünk részt, és helyzetgyakorlatok segítségével készítettek fel minket az 
év során adódható problémákra. Meg kell mondjam, hogy igencsak furcsa és félelmetes érzés az, amikor az em-
ber 15-16 évesen rájön arra, hogy a csereévvel mire is vállalkozott valójában. A legtöbbekben ez az érzés a felké-
szítő tábor alatt tudatosult, így a tapasztalt táborvezetők nagy segítséget nyújtottak lelkiekben is. Azonban volt egy 
másik dolog is, ami az első egy hét alatt nem hagyott bennünket nyugodni. Tudtuk, hogy még pár nap és találko-
zunk azokkal a fogadócsaládokkal, akiknél a következő egy évet fogjuk tölteni.  

Számomra az volt a furcsa, hogy olyan emberekkel kellett „hazamennem”, akiket egyáltalán nem is ismertem. 
Az első hetek bár nehezek voltak, de fokozatosan megszoktam az új környezetet, és egyre jobban éreztem ma-
gam. A dán „szüleim” kezdettől fogva úgy bántak velem mintha a saját gyerekük lettem volna. Még az első héten 
tisztáztuk, hogy szólíthatom őket apának (Far) és anyának (Mor). A „szüleim” birkatenyésztéssel foglalkoztak, így 
csereévem alatt megtanultam birkát terelni, nyírni és etetni, amire mindmáig nagyon büszke vagyok. Lett három új 
testvérem is, a 16 éves Gry, a 20 éves Kitt és a 22 éves Therese. Gry és Kitt még gimnáziumba jártak, Thererse 
pedig vadászattal foglalkozott. A legkisebb „testvérem” bokszolni járt, és megérkezésem után rögtön engem is 
magával vitt az edzésekre. Számos bokszmeccse volt a csereévem alatt, amelyekre természetesen mindig eljár-
tam szurkolni. 
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Nagyon nagy szerencsém volt a fogadócsaládommal, 
mert mindvégig úgy éreztem, hogy teljesen bevontak az 
életükbe, és örömöt okozott nekik, hogy megismertethet-
ték velem a dán kultúrát. Azt is tudni kell, hogy ők semmi-
féle anyagi juttatást nem kaptak azért, hogy én náluk 
lakhattam egy évig, ezért én nagyon hálás vagyok nekik, 
mert feltételek nélkül befogadtak és szerettek. 

A „szüleim” a nyelvtanulás terén is sokat segítettek. 
Délutánonként az „apukámmal” gyakoroltuk a dán nyelv-
tant és kiejtést.  Így neki köszönhetően 3 hónap alatt már 
elég jól tudtam dánul kommunikálni.  Mivel ők a han- 

gokat a torkukban képzik, a „szüleim” arra biztattak, 
hogy vegyek egy korty vizet a számba, és így próbáljam 
meg imitálni a dán kiejtést. Hát, ez elég nehéz volt… 

A farmunk egy kis szigeten, Bornholmon volt, amely-
nek csupán 45 000 lakosa volt. De szerencsére, amilyen 
kicsi volt a sziget, olyan szép is. A szigetlakók körében az 
a legenda terjedt, hogy miután Isten megteremtette 
Skandináviát minden szépségből, amit felhasznált, még 
maradt neki egy kicsi. Ezt összegyúrta, bedobta a balti-
tengerbe, így született Bornholm. A szigeten vannak 
fehér homokos strandok, sziklás tengerpartok, erdős 
völgyek, kopár szirtek között kialakult tavak, egyszóval 
csodálatos természeti formák, amelyek valóban paradi-
csomi érzést keltenek. Érdekes volt, hogy az szigetlakók 
már úgy megszokták környezetüket, hogy őket nem is 
nyűgözte le a bornholmi táj szépsége. Ezért a többi cse-
rediákokkal elhatároztuk, hogy együtt derítjük fel a szige-
tet. Egy év alatt bebarangoltuk az egészet, és több „re-
kordkísérletre” is vállalkoztunk. Először is két nap alatt 
körbebicikliztük a sziget 105 km-es partvonalát, majd egy 
másik alkalommal ugyanezt a utat gyalog tettük meg 

három nap alatt. Mi, a cserediákok úgy igyekeztünk kihasználni ezt az egy évet, ahogy nekünk az a legemlékeze-
tesebb legyen. Így télen is több „rekordkísérletünk” volt, például februárban fürödtünk a jéghideg tengerben. 

Azonban az év nem csak szórakozásból állt. A többi cserediákokkal együtt szenvedtem a dán nyelvtanulással, 
a honvággyal, de mindemellett nagyon vártuk valamennyien a dán karácsonyt, ami rendkívül izgalmasnak ígérke-
zett…          Várady Nóra 11. K osztályos tanuló 

 
 (Folytatás következik.) 

 
Broadstairs (Nagy-Britannia) 

 
Hatalmas izgalommal és várakozásokkal készültünk a K osztályok immár hagyományos angliai útjára. Szep-

tember 6-án lejárt az ábrándozások, a tervezgetések ideje, és az autóbusz elindult velünk a megvalósulás felé. 
Röpke 24 órai folyamatos utazás után érkeztünk Brüsszelbe, ahol egy kint élő, régi gárdonyis diák, Turcsányi 
Andrea kedves vezetésével ismerkedhettünk meg a város legfőbb nevezetességeivel.  

Másnap -8-án- reggel szakadtunk el a "kontinenstől", és a komp fedélzetén némi vacogással töltött másfél óra 
után angol földet ért a lábunk. A híres doveri fehér sziklákat csak sejteni tudtuk a ködben. Az első kellemes meg-
lepetésünk az időjárás volt: várakozásainkkal ellentétben Angliában sütött a nap, és ott tartózkodásunk során 
végig a szövetségesünk maradt. Némi szorongással vártuk, hogy a vendégfogadó családok egyenként megjelen-
jenek a találkozóhelyen, és lassan mindenkit "hazavigyenek". Az osztály többsége az elindulás előtt vette a bátor-
ságot, és egy rövid bemutatkozás erejéig még otthonról fölhívta az angol családját telefonon. Ezt a gesztust a 
vendéglátók örömmel fogadták, és sokunkat már ismerősként fogadtak.  

Szeptember 9-én, hétfőn kezdődött el az igazi munka a Kent School of English-ben. Szinte alig tudtunk ma-
gunkhoz térni, olyan gyorsan követték egymást az események. Az osztályt egy nyelvi felmérés után több csoportra 
osztották, és bár egy szolnoki csoport jóvoltából a magyarok túlnyomó többségben voltak a német és később ér-
kező osztrák diákokhoz képest, a társaság változatosnak és érdekesnek bizonyult. Az órákat fiatal, de nagyon 
gyakorlott tanárok tartották. Reggel 9-től délután negyed 1-ig tartott a tanítás, de ezt sem kell a hagyományos 
módon elképzelni. A termekben nagy asztalok körül ültünk, mindenki látott mindenkit, és így könnyebben  tudtuk 
megoldani a  társalgási feladatokat. Rengeteg olyan hasznos dolgot gyakoroltunk, amit valójában már tanultunk, 
de "élesben" most vettük igazán hasznát. A legigazibb tanulás - ami tényleg nem "iskolásan" történt - a tanórák 
után következett. Kaptunk olyan délutáni feladatokat, amelyek során a helybeli lakosokat kérdezgetve kellett telje-
síteni, például a városismereti versenyben. Csak lélegzetünket visszafojtva tudtuk követni a Dickens-múzeumban 
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elhang-zott vezetést, amely 
nemcsak a híres íróról, hanem 
korának szellemiségéről, vala-
mint hétköznapi életéről is 
szólt. Bárhova mentünk, ango-
lul kellett boldogulnunk - és ez 
sikerült is! Örültünk, mert senki 
nem éhezett amiatt, hogy nem 
mert megszólalni az étterem-
ben, a vásárlásban egyenesen 
profik voltunk, és osztályfőnö-
künket csak akkor sikerült ki-
engesztelnünk, ha valahol 
elszakadtunk a csoporttól vagy 
elkéstünk, ha beszámoltunk 
arról, hogy a járókelőket meg-
kérdezve találtunk el a megbe-
szélt helyre.  

A legintenzívebb nyelvi 
kapcsolatot a vendégfogadó 
családokkal tartottuk. Az angol 
vendéglátás nem egészen 
olyan, mint a magyar. (Igaz, 
nálunk is vannak "Zimmer Fe-

ri"-típusú házigazdák.) Bár Broadstairsben is voltak olyanok, akik keveset törődtek néhányunkkal, elmondhatjuk, 
hogy mindenki sokat tanult a családjától. A körülményeink változatosak voltak, a praktikus egyszerűségtől a ná-
lunk luxusnak számítóig. Külön örömünkre szolgált, ha a családok gyerekeivel vagy más nemzetiségű 
vendégdiákjával is beszélgethettünk. Sok barátság született ezekből a találkozásokból. 

A broadstairs-i iskola épülete

A délutáni programok során is remekül éreztük magunkat. Lehetett filmeket nézni, közösen énekelni: az iskola 
tanárai, Gerry és Nigel gondoskodott a jó hangulatról. Tettünk gyalogtúrát Margate-be, és minden lehetséges alka-
lommal utunkba ejtettük a TENGERT! Ez volt az az élmény, ami mindenkit magával ragadott, akár esett, akár fújt, 
akár dideregtünk a hidegtől. Kétszer mentünk moziba, a filmekről vagy jót vagy semmit. De legalább angolul be-
széltek. Sportolásra is nyílt lehetőségünk, kétszer tökéletesíthettük tudásunkat a tekézés (bowling) tudományának 
területén - ezek a délutánok is nagyon sikeresnek bizonyultak. Egyszer egy trópusi hangulatú látványuszodában 
áztattuk tagjainkat, és néhány tanárunkkal igyekeztünk megismertetni a víz alatti világot - több-kevesebb sikerrel.  

A vidám időtöltés mellett rengeteg olyan helyre jutottunk, ahol a maga valóságában szembesülhettünk Nagy-
Britannia történelmének nevezetes helyszíneivel, műemlékeivel és emlékműveivel. Kétszer jutottunk el 
Canterburybe, de még ez is kevés volt. Megtekintettük a székesegyházat, amely Anglia vallási életében Eszter-
gomhoz hasonló szerepet tölt be. Sokan közülünk még soha nem láttak ehhez hasonló léptékű és szépségű ka-
tedrálist. Vidáman sétáltunk a város középkori hangulatát megőrző, bájos főutcáján is, ahol a csinos üzletekben 
készséggel szabadítottak meg minket fölösleges pénzünktől. A doveri vár hangulata olyan volt, mintha egyenesen 
Hódító Vilmos idejében jártunk volna. Betekinthettünk a középkori királyi udvartartás hétköznapjaiba, a mestersé-
gek fortélyaiba és a hétköznapi tárgyak világába is. A várostrom megjelenítése, a kiállítás, a torony tetejéről elénk 
táruló kilátás a vár és a város két évezreden átívelő történelmi fontosságát érzékeltette. A római kori világítóto-
ronytól kezdve a 2. világháborús lőállásokig, a földalatti titkos kazamatákig mindent megtalálhattunk itt. 

Egy szombati napot Londonban töltöttünk. Már eleve kevésnek látszott ennyi idő erre a hatalmas, sokarcú vá-
rosra, de igyekeztünk ott tartózkodásunk minden percét kihasználni. A Parlamentet és a Westminster-Apátságot 
csak kívülről tudtuk megtekinteni, majd a St James Palotához, a Királyi Lovastestőrség főhadiszállásához igyekez-
tünk. Megtudhattuk, kik és hogyan kerülhetnek ebbe az elit, hagyományőrző katonai alakulatba, és milyen kikép-
zésben kell részesülniük, hogy végül a nagy állami ünnepeken a világ szeme előtt parádézzanak, és védjék az 
uralkodó család tagjait. Szerencsére idejében érkeztünk a Buckingham-Palota elé az őrségváltásra. Nagy élvezet-
tel sétáltunk (csak képletesen, mert sietni kellett) a St James Parkban, ahol a mókusok az emberek kezéből ettek, 
és a legkülönbözőbb vízimadarak úszkáltak a tóban, vagy a turisták előtt tetszelegtek a járda mellett. A sok talpa-
lás után buszos városnézés következett. Szerencsére a déli csúcsforgalomban a busz csak araszolni tudott, így a 
város nevezetességeit szép kényelmesen meg tudtuk nézni, igaz csak kívülről és messziről. A Towernél szálltunk 
le a buszról, és órákat töltöttünk ebben a nagy történelmű, felbecsülhetetlen értékű kincseket őrző erődben. A 
földbe gyökerezett a lábunk a világ legnagyobb gyémántja látványától; a normann kápolna nemes egyszerűsége 
mindenkit elcsendesített egy kis időre. Borzongva néztük a helyet, ahol Morus Tamás, Boleyn Anna és még sok 
híres történelmi személy feje a porba hullott; ott sétáltak mellettünk a híres hollók, "akiknek" a jelenlététől a Tower 
és a birodalom léte függ. A Tower I. Erzsébet-kori egyenruhába öltözött őrei, a Beefeaterek pedig a világ legter-
mészetesebb módján viselték furcsa ruhájukat, kedvesen elbeszélgettek a turistákkal, és nem vonakodtak, ha le 
akartuk fényképezni őket. Hatan az osztályból más elképzelésekkel érkeztek Londonba: ők mindenképpen a Bri-
tish Museum páratlan gyűjteményeiből kívántak valamennyit látni. Elbeszéléseikből megtudtuk, hogy a múzeum 
hatalmas, és rengeteg szobor, múmia, ókori váza, és érdekes módon egy magyar papírpénz (100 000 pengő) is 
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található a kiállított tárgyak között. A "kincses szoba", ahogy ők hívták, pedig értékes arany diadémjaival, ékszere-
ivel a betörők álma. Amennyire ezeket őrzik, az is marad. Lehet, hogy más programot is lehetett volna szervezni 
Londonban, de bőségesebbet aligha. Ezért a szép napért külön köszönettel tartozunk gépkocsivezetőinknek, 
akiknek a jóvoltából ennyi mindent láthattunk a brit fővárosból. 

A londoni kirándulás után vészesen kezdtek fogyni a napok. Azok, akik addig szenvedtek a honvágytól, kezd-
ték jobban érezni magukat, akik pedig nem, egyre szomorúbban gondoltak arra, hogy hamarosan itt kell hagyniuk 
ezt a kedves várost. 

Még nem is mondtuk el, milyen város Broadstairs! Egy tipikus, tengerparti kisváros, pazar stranddal, aranyos, 
emberi léptékű házakkal, kedves emberekkel, rengeteg virággal, ahol haza lehet menni egy esti program után úgy, 
hogy nem kell félni a kihalt utcákon (bár ahol mi megjelentünk, a kihaltság kifejezés érvényét veszítette). És a 
Rugby Club felé itt sem ajánlatos sötétben kóborolni!  

Az utolsó napon egy hatalmas karaoke-esten vettünk részt. Izzott a levegő, az énekesek egymást váltogatták, 
a lányok énektudásán csak a fiúk lelkesedése tett túl. A végén még a krónikus honvágyban szenvedők is maradni 
szerettek volna!  

Vigasztalásul útban hazafelé Párizsban is töltöttünk néhány kellemes órát. Néhány nevezetességet itt is meg-
nézhettünk a buszból, fölmehettünk az Eiffel-toronyba, és esti kivilágításban körbejártuk a Notre-Dame-ot. Útköz-
ben megálltunk Reimsben, ahol megcsodáltuk a székesegyház gyönyörű szobrait és a Chagall-üvegablakokat. 

Utunk során rengeteg élménnyel gazdagodtunk, de ne feledkezzünk meg a legfontosabbról: nagyszerűen tud-
tuk használni az órákon szerzett ismereteinket, láthattuk és érzékelhettük a nyelvtudás értékét, örültünk, hogy 
ennek révén egyenlő partnerei lehettünk a világ különböző részeiből érkezett fiataloknak. Azzal az elhatározással 
érkeztünk haza, hogy vissza fogunk menni Angliába, találkozni akarunk újonnan szerzett barátainkkal, és föl fog-
juk keresni mindazokat a helyeket, amelyeket nagyon megtetszettek, vagy látni szerettünk volna, de most nem 
sikerült. Reméljük, ezek az álmaink valóra fognak válni! 

 
 A 10. K osztály tanulói 

♣♣♣♣♣♣♣ 
Manchester (Nagy-Britannia) 

 
2002. június 28-án indultunk életünk talán legnagyobb útjára, Angliába. Ausztriában gyönyörű tájakon jártunk, 

az első nagy állomásunk Németország volt. Kölnben megtekintettük a Dómot, majd elmentünk az óvárosba is. A 
következő megálló Brüsszel volt, itt láthattuk a világhírű Pisilő fiú szobrot, és végigmehettünk a csodálatos 
vendéglősoron is. A szűk utcán egymást érték a vendéglők, éttermek, s az utcára voltak kipakolva a székek és 
asztalok, erősen megnehezítve a közlekedést, mert a legfeljebb egyméternyi szélességű sávban néhol csak egy 
ember fért el.  

A csatornán komppal keltünk át, és vasárnap hajnali 4-kor érkeztünk Doverbe, ahol a fehér sziklák káprázatos 
látványa fogadott minket. Megtekintettük a Warwick Castle-t, s itt több érdekesség várt minket, mint azt előre sejt-
hettük. A dolgozók középkori viseletbe voltak öltözve, s rövidesen úgy éreztük magunkat, mintha visszamentünk 
volna az időben néhány századot. Többféle múzeum tárgyait és a csodálatos rózsakertet csodálhattuk meg, ez 
utóbbiban ezerféle rózsa között sétálhattunk. Megnéztük még a várbörtön kínzóeszközeit, felmentünk a bástyákra, 
elcsodálkoztunk a fantasztikusan szép kilátáson, a kastély mellett iramló folyón. Nem csodálkozom azon, hogy 
annak idején ez a vár bevehetetlen volt. Következő állomásunk Stradford volt, Shakespeare szülővárosa. Meg-
nézhettük a nagy író szülőházát és rövid séta után a sírját is, amely egy kápolnában volt elhelyezve. A végállomá-
sunk Manchester volt, ide este 7 óra körül érkeztünk meg. Pótcsaládunk tagjai már vártak bennünket, és elfoglal-
tuk ideiglenes otthonunkat. Vendéglátóink fölöttébb türelmesek és kedvesek voltak.  

Másnap az iskolai munka kezdődött. Csoportokra osztva tanultunk. Hétfőn a térképismeret és tájékozódás volt 
a feladat, majd megnéztük a belvárost és a híres városnegyedeket. A délelőtti tanulások után mindig új látnivalóval 
ismerkedtünk meg: sétáltunk a Tatton parkban, melyet egy gróf hagyott a városra, mert nem volt utódja. Ez igazi 
angolpark 3 tóval, nagy mezőkkel és virágos kertek labirintusával. Szerdán Yorkba és Chesterbe mentünk, mind-
két helységben az óvárost tekintettük meg. Pénteken pedig Liverpoolba vittek minket. Megtekintettük a híres 
Dockot illetve a Beatles Múzeumot. Délután még a Manchester United stadionját is megmutatták. Szombaton 
Londont érintve indultunk vissza az öreg kontinensre. A fővárosban megnéztük Madamme Tussau panoptikumát 
és a Buckingham Palotát és a Big Bent.  

Az éjszakai komputazás után Párizsban álltunk meg, és igyekeztünk minél több nevezetességet megnézni: a 
Notre Dame-ot, Napóleon sírhelyét, a Louvre-ot, a Diadalívet és az Eiffel-tornyot. 

Életre szóló élményekkel tértünk haza. Az utat szeretném megköszönni a szüleinknek, a békéscsabai Man-
chester Nyelviskolának, mert az ő szervezésüknek köszönhetjük ezt a csodálatos 10 napot. Remélem, minél több 
diáktársamnak lesz lehetősége arra, hogy átélje ezt az élményt, hisz többet tanultunk itt angolul, mint többhónapos 
nyelvi gyakorlaton itthon, Magyarországon. 

 Ferencz Katalin 10. A osztályos tanuló 
 
 

♣♣♣♣♣♣♣ 
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Kirándulás Prágába 
 

A mezőkövesdi Szent László Plébánián már 5 
éve működik a „simogató kéz” csoport. Ebben a 
csoportban – mint segítő – már három éve részt 
veszek. Havonta kétszer vagy háromszor tartunk 
foglalkozást, melyen a serült gyerekek és szüleik is 
jelen vannak. Gyakran kirándulunk vagy színházba 
megyünk. 

Ezen a nyáron nagy öröm ért, a csoport vezető-
je, Marika néni meglepett, hogy az eddigi munkánk 
jutalmaként segítőtársaimmal együtt egy prágai 
körutazáson részt vehetünk. Nagy izgalommal ké-
szültünk az augusztus elsején kezdődő útra. Mikor 
megkaptam a jó hírt, első utam a könyvtárba veze-
tett. Kikölcsönöztem egy Prágáról szóló útikönyvet, 
és már fényképen nézegettem a város nevezetes-
ségeit. 

Végre elérkezett a várva várt nap. Modern „Mer-
cedes” autóbusszal utaztunk, mely kényelmünket 
és biztonságunkat szolgálta. Hajnali ötkor indultunk, 
és tizenkét órai utazás után megérkeztünk a „tor-
nyok városába”. Este elfoglaltuk szobáinkat a szál-
lodában, és izgatottan vártuk az első sétát Prágá-
ban. 

Reggel az első utunk a várhoz vezetett. A Mold-
va–folyó partján a dombok egyikén áll a prágai vár, 
a Szent-Vitus templommal. Tamás, az idegenveze-
tőnk így mutatta be a várat: „Ez a masszív, de még-
is könnyed hatású építészeti remekmű a történelem 
kővé vált, de mégis eleven emlékműve.” A tizenegy 
évszázada álló váron megfigyeltük az egymást váltó 
korszakoknak a jegyeit, amelyek mindegyike rajta-
hagyta bélyegét a palotán. Fennállása óta egyetlen 
dolog, a szerepe nem változott meg, ugyanis ez a 
cseh államiság központja. Itt lakott a cseh király, 
majd 1918-tól köztársasági elnök. A várból egész 
Prágában gyönyörködhettünk, s innen láthattuk a 
következő úti célunkat, a Károly-hidat. Ez a híd köti 
össze a várat és az óvárost. Két oldalán harminc 
szoborból, szoborcsoportból álló sor látható. A 
szobrok között örömmel fedeztem fel az irodalom-

órán már tanult híres egyházatyának, Szent Ágostonnak a szobrát. A Károly- híd olyan nevezetessége Prágának, 
mint Párizsnak az Eiffel-torony vagy mint Rómának a Colosseum.  

Orjol 

Másnap az „arany Prága szívében”, a Vencel téren jártunk. Ez a művészeti és kereskedelmi élet központja. A 
tér két oldalán üzletek és éttermek sorakoznak, s finom prágai specialitásokkal: sörrel és knédlivel fogadták éhező 
és szomjazó csoportunkat. Az egész tér fölé a Nemzeti Múzeum és a Szent Vencel-szobor magasodik. 

Harmadnap az Óvárosban tettünk sétát. Itt is világhírű látványosság fogadott minket, még pedig az „Oroloj”, 
azaz a városháza tornya. A toronyban minden óraütéskor kinyílt a kis ajtó, és elsétáltak előttünk az apostolok. A 
menetet a csontváz vezette, egyik kezében a harang kötele, a másikban - az emberi élet múlandóságát, lepergé-
sét jelképező - homokóra volt. Majd az ablakfülkék mögött álló kakas kukorékolni kezdett. Kis csoportunk is a turis-
ták százaihoz hasonlóan gyönyörködve nézte és hallgatta a bábjátékot.  

Úgy gondolom, ezen a három napon a város gyönyörű és leghíresebb nevezetességeit megnézhettük. Remé-
lem, még máskor is eljutok „a tornyok városá”-ba, az „arany Prágába”. S hazaérkezésem után három nappal szo-
morúan néztem a televízióban a lesújtó képeket. Ahol pár napja jártam, mindent elöntött az ár. Elszomorodott a 
szívem. 

Köszönöm szépen ezt a szép utat az egyházközség vezetőinek. Örülök, hogy ilyen szép helyen jártam. Azon-
ban számomra nagyobb öröm az, amikor a sérült gyerekekkel lehetek, és felvidíthatom őket, mosolyt vihetek az 
arcukra. A szeptemberi első foglalkozásunkkor megosztottam velük az élményeimet. 

Pázmándi Edit 10. A oszt. tanuló 
 

♣♣♣♣♣♣♣ 
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VIRÁGCSOKROK A ZIRCI TEMETŐBEN… folyt a 6.oldalról 
 

9. 1997-ben halt meg Kisgergely Bálint. Nekem és né-
hányunknak prefektusunk és magyar tanárunk volt. Ko-
moly megfontolt férfit és nagyszerű tanárt veszítettünk el 
benne. Zircen ismerkedtem meg vele. Szigorú, de mindig 
jókedvű nevelő volt. Arcán gyakran megjelentek a szigor, 
de sokkal gyakrabban a mosoly vonásai is. Magyar óráira 
nagyon becsületesen felkészült. Gyakran feleltetett, és 
szigorúan osztályozott. A magyar irodalom történetének 
azonban olyan rejtelmeit tudta megmutatni, amilyeneket 
azelőtt csak Ágoston Juliántól tapasztaltam. Julián azon-
ban akkor foglalkozott velünk, amikor még aprócskák 
voltunk, hetedikes, azaz az új rendszer szerint harmadikos 
gimnazista korunkban azonban már mindannyian kíván-
csian kerestük az írás, az irodalom és az írók titkait.  

Órái végtelenül élvezetesek voltak annyira, hogy még a 
szigorúan matematikai érdeklődésű osztálytársunk is 
olvasta és szerette a magyar irodalom remekeit. Egy 
alkalommal egy hosszú, több napos bakonyi kirándulásra 
vitt el néhányunkat. Meglátogattuk a legjelesebb ciszterci 
plébániákat. A hosszú erdei gyalogláson nagyon közel 
kerültünk hozzá. Egyetemista koromban gyakran meg-
fordultam nála a Caritas irodájában. Ennek az idős és 
beteg papokat gondozó intézménynek ő volt a mindenese. 
Vezetője, pénzügyese, gépkocsivezetője. Ezen kívül még 
ki tudja hány hivatala volt. Akkor már nem tanított, de 
dolgozott, dolgozott. Amikor azonban én is elkerültem 
Pestről, akkor hosszú évekig nem találkoztunk. Valami 
szörnyű betegség támadta meg, amely könyörtelenül 
vonszolta a végső cél felé. Hosszú évek után, amikor újra 
meglátogattam kőbányai lakásán, akkor már nagyon 
gyenge állapotban volt. Arcán még mindig megmaradt a 
mosoly, beszélgetni akkor is, mint korábban, nagyon 
jóízűen lehetett vele, de a fájdalom jelei már megjelentek 
arcvonásain. Akkor úgy szerettem volna átölelni, vagy 
valami csodadoktorként megsimogatni arcát, kezét, hogy, 
hogy teljesen meggyógyult volna. Csak megfogtam a 
kezét és nagyon fájdalmasan elbúcsúztam tőle, egyik 
magyartanáromtól, akinek többek között azt is köszönhe-
tem, hogy magam is magyar szakos középiskolai tanár 
lettem. Évekkel később, már csak annyit hallottam, hogy 
meghalt. Nem örültem, de megnyugodtam, hogy a zirci 
temetőben nyugszik ő is. Mit mondhatok most neki? 
Talán annyit, hogy nagyon tiszteltem és szerettem, hogy 
nem tudom elfelejteni, hogy mindig is nagyon jó rá visz-
szaemlékezni, hogy szeretnék még vele odaát találkozni. 
Talán megérdemlem. Isten áldjon Bálint atya! 

 

10. A zirci temető számomra nagyon kedves halottja 
Szabó Vilmos. 1998-ban halt meg. Temetésén, sajnos, 
nem vehettem részt, elvesztését azonban még mindig 
fájlalom. Fiatal, legfeljebb harminc éves tanár lehetett, 
amikor nekünk a biológiát tanította. Nem volt a biológiá-
nak olyan titka, amit ő ne tudott volna. Ráadásul nagyon 
kifinomult esztétikai érzéke volt, s így az erdők, mezők 
virágait olyan csodálatos érzékkel tudta össze válogatni 
és vázába tenni, hogy azt látni mindig csodás élmény 
volt. Az ő és az én családom élete úgy alakult, hogy 
gyakrabban tudtunk találkozni. Rokonsága Egerben és 
Eger környékén lakott. Az igaz, hogy Dunántúlon tanított 

általános iskolában, később azonban talán innen is kinéz-
ték, mert pap volt, szerencsére a hortobágyi nemzeti park 
ornitológusa lett. Többször tartott előadást Debrecenben, 
s ilyenkor mindig a legszebb madárfelvételeket lehetett 
látni a vetítő vásznon. Még túzokot is sikerült lefényké-
peznie neki. Pedig ez igazán ritkaság. Neki sikerült. Deb-
receni korunkban gyakran látogattunk nagyiváni otthoná-
ba. Csodálatos volt látni, hogy milyen sikerrel csempészte 
be szobájába a hortobágyi tájat, az emberek, a madarak 
fényképeit, a rétek erdők füveit, virágait. Fekvőhelyére 
kidolgozott juhbőrt borított, asztalán valamiféle népi 
szőttes volt, s rá népi kerámiában az erdő, mező virágait 
helyezte. Ő így érezte még szobájában is jól magát. Nem 
volt egyedül, környezete állandóan ott élt közvetlen köze-
lében, mellette. 

Egy debreceni látogatásunk alkalmával megbeszéltük 
vele, hogy legközelebb Egerbe utazásunk alkalmával 
benézünk hozzá Nagyivánba. Így tettünk, ő azonban nem 
volt otthon. Hosszasan vártunk rá, s már éppen indulni 
akartunk, amikor távolból egy magas férfi közeledett 
felénk. Hosszú, egész lábát, combját betakaró gumicsiz-
ma volt rajta. Csizmája lucskos, saras volt, pedig 
Nagyiván akkor már rég nem kaphatott esőt. Ő volt az. 
Nyakában az elmaradhatatlan fényképezőgép, tarisznyája 
már üresen lógott a vállán, s egyik kezében is volt valami. 
Sűrűn kért bocsánatot, s elmondta az egész számunkra is 
felejthetetlen madártani élményét. Elbeszélése még csa-
ládunk legkisebb tagjának a figyelmét is lekötötte. 

A pusztán, egy mocsaras helyen felfedezett egy fa tete-
jén valamiféle sas fészket. Feljegyezte, hogy mikor tojta a 
tojásokat a fészekbe a madár, s tudta, hogy körülbelül 
hány nap múlva kell a tojásokból a kicsinyeknek 
kikelniök. Pontosan azon a napon, amikorra érkezésünket 
megbeszéltük. A tudomány azonban szentebb dolog, azt 
is sejtette, hogy mi türelmesen megvárjuk. Ő tehát felka-
paszkodva a fészkelő madár fája melletti másik fára, 
szinte percről percre figyelte, kivárta amint a kicsik cső-
rükkel feltörték a számukra már szűkös tojás mészkő-
falát, s a több ikres születésnek szinte minden pillanatát 
lefotózta. A fotót csak jóval később láthattuk, a friss 
élmény elmondása azonban többet ért minden diafilmve-
títésnél. 

Művésze volt a fotózásnak.  Egy diafelvételére máig hatá-
rozottan emlékszem. A képet a hortobágyi pusztában készí-
tette. Előterében egy öreg gémeskút állt, amelynek gémje 
már majdnem vízszintes volt. A gém és a függőleges szár 
találkozási pontjánál a háttérben a vöröslő, lenyugvó nap 
nézett szembe a fényképezőgépével. A kép azt az illúziót 
keltette, mintha a napfény maga a keresztre feszített Krisztus 
lenne. Vili bácsi gyakran tartott lelkigyakorlatokat, a diaké-
peit nagyon gyakran használta fel arra, hogy mindenkivel 
ismertesse a Teremtő fenséges tetteit, a szépség elmondha-
tatlan csodáját. Utoljára Zircen találkoztam vele. Akkor már 
egy súlyos műtét után volt, s oly végtelen szerényen említet-
te, hogy a műtét utáni kábulatában, félálmában olyan közel 
volt hozzá Jézus és Mária. Tudtuk, hogy menthetetlen volt. 
Tudtuk, és aggódtunk érte, mert mindig olyan közel volt 
hozzánk. Ő a mi családunkba tartozott, mi az övébe. Az ő 
családja pedig a ciszterci rend volt és maradt. Neki is kö-
szönhetem, hogy ebben a botorkáló, lassan haladó megúju-
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lásban és kislépésű fejlődésben én is feleségem is, talán 
gyermekeim is a cisztercieket közel érzik magukhoz. 

A zirci temetőben ezeket szerettem volna elmondani, 
amikor néhány hasonló érzelmű, korú és világnézetű tár-
sammal ott elmondtuk néhány fohászt a sírok fölött. A 
ciszterciektől emberséget, szeretetet és megértést kaptunk. 
Valamennyi a legkiválóbb példa volt, akiket diákjaik pél-

daképül választottak ki. Nem tudom, hogyan lehet hálát 
adni az Istennek, hogy ilyen tanárokat rendelt mellém, 
hogy ilyen jó barátokat kaptam, s ilyen precíz kutatótársak-
ra akadtam. Istennek legyen hála értük. 

Dr. Kilián István 
 

 
–––––––––––––––––––– 

 
 

 

… Mert vannak ugyan jó és kevésbé jó, sőt szent és gonosz emberek is, de nincsenek egyrészről jó, becsületes, 
nemes-szándékú generációk, s másrészről olyanok, amelyek ez erkölcsi tulajdonságokat kisebb mértékben ápolnák 
lelkükben, Az ember örök, s az egymást felváltó nemzedékek nem jobbak vagy rosszabbak egymásnál, – csak kü-
lönbözők! Különbözők a társadalmi és történeti adottságaik, különböző a hívatásuk és feladatuk, különbözők az 
akadályok és nehézségek, melyekkel meg kell küzdeniök, – de valamennyien emberek!            Dr. Palos Bernardin 

 

 
 
 

EMLÉKEZÉSEK ÁGOSTON JULIÁNRA 
 
 

Újságunk 2001. Te Deum-i számában írtunk arról, 
hogy Rónay László professzor úr biztatásán felbuz-
dulva gyűjteni kezdjük Ágoston tanár úr irodalmi 
hagyatékát. Azóta igen szép anyagot sikerült össze-
hozni.  

Munkánkat lelkesen támogatja a tanár úr unoka-
öccse Ágoston Zsolt is, aki nagy gonddal rendezte 
nagybátyja hagyatékát, és most életrajzának megírá-
sán dolgozik. Kérésére tanítványai közül többen leír-
ták Ágoston tanár úrral kapcsolatos diákkori és ké-
sőbbi emlékeiket, melyet újságunkban is közlünk. 

 
Először Molnár József festőművész diáktársunk 

visszaemlékezését olvashatjuk. Neki hét éven át volt 
osztályfőnöke és magyar-latintanára. 

 
Ágoston Julián kiemelkedő személyisége nagy hatás-

sal volt rám. Szinte azonnal figyelemmel kísérte képző-
művészeti hajlamom megnyilvánulását. Magyartanárként 
dolgozataink hibáit piros tintával javította ki. Egyiket 
visszakapván, megdöbbentem a rengeteg piros aláhúzás 
láttán. Az osztályzás viszont jeles volt. Látva zavaromat, 
megmagyarázta, hogy a festői látást eláruló sajátos fo-
galmazásokat huzgálta alá. Megkönnyebbültem. 

Olykor rajzaimat túl tárgyilagosnak találta. Felhívta 
figyelmemet a feszítettebb, szenvedélyesebb kifejezés 
fontosságára. Rodinra hivatkozott. Versmondásommal 
kapcsolatban ugyancsak az átélést kérte számon, amikor 
Ady: Proletár fiú verse c. költeményét mondtam el. Bi-
zony abból hiányzott az átélés, a művészet varázsa. Ké-
sőbb értettem meg, miért nem voltam jó versmondó. A 
szenvedély és a költőiesség máig sem jellemző festésze-
temben. A tárgyilagosságon túlmutató, lírai-szemlélődő, a 
mélységet kereső munkáimat azonban nagyon becsülte, 
hitelesnek, igaznak tartotta, s mindig érdekelte. 

Nagyon örültem, amikor a legméltatlanabb elbánások 
kínos évei után találkozhattunk és barátságát, érdeklődé-

sét ismét tapasztalhattam. Néhányszor a műteremben is 
meglátogatott, ahol örömmel mutattam meg festményei-
met. A Csók Galériában 1967. június végén rendezett 
gyűjteményes kiállításom megnyitóján jelen volt. (Nagy 
László nyitotta meg.) Az erről készült fotókat őrzöm. Az 
egyiken osztálytársaim körében, civil ruhában Ágoston 
Julián élénk és derűs arca és alakja is látható. 

Sajnálatos, hogy barátságunk nem tartott soká, alig 
két év múlva elveszítettük bálványozott osztályfőnökün-
ket, nekem akkor már pertu barátomat. A barátság doku-
mentuma az a kézirat is, amit egyik látogatása alkalmával 
hagyott nálam: „Molnár Józsefnek barátsággal és szere-
tettel” a végén aláírva: Ágoston Julián. Hosszú vers volt, 
amit a máig a Nemzeti Galériában levő „Anyám” című 
festményem ihletett. A vers címe: „Parasztmadonna”.  

2002. június 10-én a budai ciszterci Szent Imre gim-
názium dísztermében Ágoston Julián költészetével fog-
lalkozó esten örömmel hallgattam Kilián István kitűnő 
előadását és az általa felolvasott versek között a „Pa-
rasztmadonna” kezdő és befejező sorait. A vers így elő-
adva kifényesedett. Ez alkalommal a vers középső része 
nem hangzott el. Kihagyása átütőbbé, frappánsabbá tette 
hatását. 

Kíváncsi lettem volna, hogyan hangzik jó előadótól a 
teljes versszöveg. Emlékszem, magyarórán Julián milyen 
remekül mondta a verseket. Sajnos saját költeményeit 
nem az ő előadásában hallhattuk. Olvasva meg nemigen 
értettük. Az általa akkor kedvelt prózaversek titkait nem 
fogtuk fel. Az írásjelek elhagyása is nehezítette a megér-
tést, nagyon modernnek hatottak. Bevallom, ma sem 
könnyű megfejteni hosszú verseinek formai törvényeit és 
minden üzenetét Én is kevés energiát fordítottam arra, 
hogy kipótoljam a kiváló magyarórákon tanultakat, a 
versformák és a rejtett gondolati ritmusok rejtelmeit ille-
tően. Szakbarbárrá vállaltam, és már kevés lehetőség áll 
előttem, hogy ezen módosítsak. 
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Hogy a szöveget szuggesztívan lehet előadni, Julián 
mutatta be Sík Sándor nagy költeményének szavalókó-
russal való előadatásával. Mint e kórus tagja én is megta-
nultam az egészet, s háború után szülőfalumban egy ün-
nepélyen emlékezetből mondtam el. Hogy hallgatóim 
mennyit értettek belőle, sohasem kérdeztem. 

Osztályfőnökünk az osztályszellem erősítésére java-
solta, készítsünk „Aranykönyvet”. Címlapját én festettem 
a kódexek pompájával és iniciáléival versenyezve. Úgy 
emlékszem mindenkinek tetszett. Sajnos, írás nem sok 
került bele. 

Az érettségi tablónkat is én készítettem. Sok órát töl-
töttem el a rajzteremben. Sokszor a latin órák alatt is ott 
dolgoztam. Újszerű technikát, a spriccelést alkalmaztam. 
Mongyi Gyula modern tablója volt a példaképem. A 
tablónk ma is megvan.  

Nyolcadikosként Kakuk Pista osztálytársunk szer-
kesztette a faliújságot. Az illusztrációkat én rajzoltam. Az 
osztályszellem szilárd volt. Julián sokszínű és ötletes 
egyénisége napról-napra növelte ezt. Óráit érdekessé, 
hangulatosakká tették pl. a népdalok, a jógalégzési gya-
korlatok. Pedagógiai felfogása újszerű volt, nekünk im-
ponált. Nyitott szellemű paptanár volt, megkövesedett 
dogmák nem korlátozták, a humánum volt az iránytűje. 
Én nagy embernek tartottam, ezért lepett meg, amikor 
osztályunkba lépő Endrédy Vendel apáturat kézcsókkal 
üdvözölte. A hatalmas termetű tekintély mellett feudális, 
rangtisztelő ifjú szerzetesnek tűnt e pillanatban. 

A tiszti rangúakkal viszont behatóan meg kellett is-
merkednem. Érettségi után azonnal be kellett vonulnom 

az egri Megyei Laktanyába. Intenzív gyalogsági újoncki-
képzés után mentem az első rövid szabadságra. Felemás 
bakancsomban, félig elégett koszos zubbonyban (erre 
kellett felvarrnom a karpaszományt), bajonettel az olda-
lamon, furunkulusokkal a nyakamon, igen ágrólszakadt 
vitézként engedtek ki a kaszárnya kapuján. A rendház 
útba esett, Ágoston Juliánt kerestem fel. Örömmel foga-
dott, azonnal levezetett az ebédlőjükbe és pompás vacso-
rát adatott. Kiéhezett bakaként nekiláttam a káprázatos 
lakomának. Aztán vonatra ültem és megérkeztem a szülői 
házba. Sajnos azonnal édesanyám ápolására szorultam, 
mert a fejedelmi vacsora megártott. Otthon magam rend-
be hozva a falu orvosánál jelentkeztem, aki a nyakamon 
feszülő keléseket felvágta és beragasztotta. Így rövid 
szabadságom leteltével újra hadrafogható állapotban 
tértem vissza az egri laktanyába. 

A kapcsolatomat az egri ciszterci gimnáziummal első-
sorban Ágoston Julián jelentette. A háborút és a rövid 
orosz fogságot szerencsésen megúszva ismét Ágoston 
tanár urat kerestem fel. Beszámoltam főiskolai tanulmá-
nyaim megkezdéséről. Akkor még bizakodók voltunk. Ő 
is, én is. Két év múlva levéllel jelentkeztem s beszámol-
tam, hogy a főiskolán a dialektikus materializmussal is 
foglalkozunk. Válaszlevelében írta, hogy ő megérti, hogy 
érdekesnek találom az újdonságként ható eszméket, de óv 
a beszűküléstől, a más jelű egyoldalúságtól. 

Későbbi találkozásainkról írásom elején beszámoltam. 
Mindig sajnálom, hogy kapcsolatom csak nagyon becses 
emlékként él az ő távozása után. 

                 Molnár József 
 

–––––––––––––– 
 

    ISTEN VELED, MÓJZES ATYA! 
 

Mójzes atya – dr. Nagy Menyhért Mójzes OCist – 1998 szeptemberében jött Egerbe mint rendházfőnök. Nem ismer-
tük őt, hiszen csak két éve jött haza Amerikából több mint 45 évi távollét után, de megtudva, hogy bajai öregdiák, és 
akinek a mi osztályfőnökünk Falubíró Győző szintén osztályfőnöke volt, már testvérünknek éreztük. Nagy lendülettel 
és energiával folytatta a Rendház – a Szent Erzsébet Kollégium –felújítását. Láthattuk hogyan újult meg az elhanyagolt 
Szent Bernát kert, és a Szent Bernát szobor is visszakerült 50 éves száműzetése után a helyére.  

Támogatva az öregdiákok törekvését, segítségével: a 8 osztályos oktatás is elindult a gimnáziumban. Neki köszönhet-
tük, hogy újságunk „színessé” vált: s olvashatunk az iskolánk életéről.  

És talán úgy van, ahogy Mójzes atya írta: … a látható dolgok megújulását szel-
lemi és a lelki újjászületés jelei is követik majd.... 

Habár már nem tanított az iskolánkban, de benne tudós tanáraink utódját is lát-
tuk  

A főapátúr ez év augusztusában Székesfehérvárra helyezte Mójzes atyát. Sajnos 
nem volt alkalmunk elbúcsúzni tőle. Köszönjük az Egerben töltött évek értékes 
munkáját, az öregdiákok iránt mutatott vendégszeretetét.  

Isten segítse a további életében! 
O. Gy. 

–––––––––––––––––––– 



22 Egri FEHÉR/FEKETE 2002. Veni Sancte 
 

 

Elbúcsúztunk Wolsky Agenortól 
 

2002. július 16-án életének 76. évében Egerben elhunyt Wolsky Agenor diáktársunk. 
Agenor 1926. november 20-án született Egerben. Édesapja a város társadalmának megbecsült tagja, a polgári iskola igazga-

tója volt. A családban 4 gyermek nevelkedett. Agenor 1936-ban iratkozott be a Szent Bernát gimnáziumba, ahol 1944-ben 
érettségizett. Tanulmányait a budapesti orvosi egyetemen folytatta, de az akkori körülmények nem tették lehetővé tanulmá-
nyai befejezését. Egerbe hazatérve az építőiparban dolgozott, később az oktatásban is aktívan tevékenykedett. 

1989 után az újjászerveződő Ciszterci Diákszövetség egyik alapítója volt, és fáradhatatlanul munkálkodott annak ér-
dekében, hogy szeretett iskoláját a Ciszterci Rend Zirci Kongregációja visszakapja. Különösen szívügyének tekintette a 
nyolc osztályos gimnázium újraindítását. 

A 60–80-as években ő szervezte Falubíró Győző osztályfőnök úr 1944-ben érettségizett osztályának találkozóit. Neki 
köszönhettük, hogy ez évben már a 18. alkalommal jöttünk össze, igaz betegsége már nem tette lehetővé, hogy ő is 
köztünk lehessen. 

Nagy részvét mellett temették el július 22-én az egri Rozália temetőben, ahol a szentmisét diáktársai dr. Kovács End-
re püspök és Valuch István apát-kanonok mutatták be. A temetési szertartást Valuch István végezte. Diáktársai nevében 
dr. Tóth Ferenc búcsúztatta: 

Tisztelettel és fájdalommal veszünk végső búcsút egy szeretett baráttól, egy igaz embertől Wolsky Agenortól. Aki-
nek a hosszú évtizedek alatt sokszor meg nem érdemelt mellőzöttségben, igazságtalanságban, olykor vádaskodá-
sokban volt része. Amelyeket ő emelt fővel és bizonyára némelykor megkeseredett lélekkel fogadott el az élettől. 

Meghatottan emlékezem vissza serdülő korunk napsugaras idejére, amelyet azokban a vészterhes időkben egye-
dül a felülmúlhatatlan ciszterci szellem volt képes megteremteni és megőrizni. Szilárd jelleme, megalkuvásokra nem 
hajló egyénisége mellett örökös mókamestere is tudott lenni. Szinte sugározta magából olykor a baráti szeretet biz-
tonságát. Diákéveinknek, diákélményeinknek szinte élő lexikona volt A hétköznapok apró eseményeit gondosan 
gyűjtögette, és alkalomadtán finom iróniával, de sohasem bántó módon, szeretettel osztotta meg velünk. Fiatalsá-
gunk emlékeinek élő adattára tudott lenni. 

Az élet tiszta örömeiből, a felszabadult gondtalan derűből, a boldog órákból oly kevéske jutott számára. Már maga 
a korszak is, amelyben a mi generációnk élni kényszerült, szinte mindent elrabolt tőlünk, ami szép és derűs és tiszta. 
Mi, akik életkorunknál fogva magunk is az elmúlás küszöbén állunk és várunk a Mindenható megszólítására, a búcsú 
órájában úgy gondolunk Rád, hogy Te a megpróbáltatások sűrűjében is megtartottad a hitet, amely a legnagyobb erő 
a földi életben. A Téged ért csapásokra példás kötelességtudattal, töretlen munkaszeretettel adtál méltó választ. 

Emlékezni fogunk Rád Agenor! 

*** 
Diákéveinknek, diákélményeinknek szinte élő lexikona volt… – mondotta búcsúztató Tóth Ferenc. Itt maradt osztály-

társai a jó ízű diáktörténeteket mesélő Agenort idézik legszívesebben, hisz mindenegyes kis anekdotája visszahozta a 
szépemlékű diákidők varázsát. Hál’ Istennek Sági Lajos osztálytársunk kedves feleségének, Jolikának munkája nyomán 
egy kis kötetnyi ránk maradt Agenor diáktörténeteiből. Egy vele történt diákemlékét így írja le.  

Hatodikban bevezették a Közgazdaságtant. Külön szaktanár nem lévén Erdélyi Guidó tanár úr vállalta a taní-
tását. Hétfőn és csütörtökön volt óránk Vele. 

Késő őszt írtunk, de még kellemesek voltak a napok. Pénteken kihirdették, hogy szombaton délután 3 órakor cser-
készruhában, teljes felszereléssel sorakoznunk kell – mármint a cserkészeknek – a Primuszon, mert másfélnapos me-
netgyakorlatra és kiképzésre megyünk a bervai cserkészparkba. – Viharkabátot és másfélnapi hidegélelmet mindenki 
hozzon magával! 

Így is történt Lanyha őszi időben mentünk és zuhogó hóban jöttünk, még világosban, de késő délután, vasár-
nap, vissza az Intézetbe. A városba fegyelmezetten, dalolva értünk, s a Rendház ablakából több tanárunk szem-
lélte a bevonulást, – köztük Erdélyi tanár úr is. – Ez lett a vesztünk. 

Hétfőn első óra Gazdasági ismeretek. Mondanom sem kell, még a lecke címét sem tudtam elolvasni, csak ott az 
iskolában. Beírván az osztálykönyvet, felüti a noteszét s velőkig hasító hangján máris szólít: Wolsky Agenor! 

Forgott velem minden, de összeszedtem magam, kimentem a katedra mellé, az ablak felőli oldalra. A felelők-
nek ez volt a helye.  
– Ná, kérem, mi volt a lecke? 
Összes tudásomat összeszedve kivágtam: – A munka. 
– Jól van, kérem, eddig jeles, na mondja tovább! 
Nem mondtam, mert fogalmam sem volt róla. Erre Ő:  
– Gyorsábbán, mert lehúzom a cipőjét és Lukáccsál csiklándoztatom a tálpát, hogy gyorsábbán feleljen! 
Utóbbi próbálkozása sem hozta meg a várt sikert, s máris bevéste a noteszába az elégtelent, ellenőrzőmbe a kö-
vetkező szöveget: „Gazdaságtanból elégtelenre felelt Erdélyi Guidó. 
S dicstelen szereplésem tanulságaként az Úr hangja: 
– Jegyezzék meg, hogy mágukat nem azért íratták be az iskolába, hogy esőben, hóban, sárban meneteljenek, 
hánem ázért, hogy tanuljánák! 
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hírek...hírek...hírek... 
 
•  80 ÉVE ALAKULT A CISZTERCI DIÁKSZÖVETSÉG  EGRI OSZTÁLYA – Az 
1922/23 iskolai évi Értesítőnk szerint a Diákszövetség egri osztálya a „… múlt isk. év záróünnepélye után – 1922. júni-
us 29. –  alakult meg intézetünk régi tanítványi körében…” és mint a később kiadott Névtárban olvashatjuk: az egri 
osztálynak 22 örökítő és 248 alapító tagja volt. Hálásan emlékezünk egri diákszövetségünk alapítóira, kiknek szép elha-
tározásait és nemes szándékait a ma élő öregdiákok is vállalják. 
 
•  CISZTERCI ALAPÍTVÁNYUNK a SZJA 1%-ából 2002-ben 180 043 forinttal részesedett. Köszönet 
azoknak, akik segítettek. Ebből az összegből tudjuk fedezni újságunkban megjelenő „Színes”-nek költségeit.  
 

Marczis Demeter a váci kirándulásunkkor Keszthelyi Ferenccel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
•  MARCZIS DEMETER operaénekes diáktársunkkal tölthetett el egy élvezetes órát, aki július 7-én va-
sárnap délben a „Névjegy” c. műsort hallgatta a Kossuth rádióban. Hallhatta a pécsi az operatársulatnál eltöltött 40 
évének nevezetes szerepeit, de megtudhattuk, hogy Kodály Zoltán is figyelemmel kísérte pályafutását. 
Akik a tavaszi váci kiránduláson a Karolina kápolnában „élőben” is élvezhettük Marczis Demeter mély átéléssel előa-
dott Sarastro áriáját, meggyőződhettünk, hogy zengő basszusa ma is őrzi frissességét. 
 
•  SZENT BERNÁT ÜNNEP ZIRCEN – Idén is megtörtént, ami mostanában minden évben: a Szent 
Bernát ünnepség augusztus 19-én Zircen. 

Szent Bernát ünnepségnek hívjuk a legtöbben, pedig nemcsak Szent Bernátot ünnepeljük ilyenkor, hanem azért is iz-
gulunk, hogy hány hófehér habitus kerül gazdára, hány fehér habitus változik át fehér-feketévé, hány elkötelezett kispa-
punk tesz ideiglenes, hány örök fogadalmat. 

Dr. Zakar Polikárp főapátúr mindenek előtt megemlékezett az ünnepi szentmise igehirdetésében Szent Bernátról, a 
megreformálandó szerzetesek közé lépő fiatalemberről, aki néhány év alatt hallatlan magasságokba emelte a megrefor-
mált szerzeteseket és halálakor már mindenki új szerzetesrendet tartott számon: a ciszterci rendet. 

Az igehirdetés után a fehér-fekete „kis barátok” álltak a Főapátúr elé, és József valamint Anasztáz testvérek alázato-
san kérték „Isten és a Rend irgalmát”. Az oltár mögött felolvasták ideiglenes fogadalomújításuk szövegét, aláírták, majd 
fogadták a Főapát áldását: „Istenünk, áradj lelkünkbe és töltsd el őket azzal a kegyelemmel, amelynek erejéből képesek 
lesznek arra, hogy ajándékokozó szeretetedből végre is hajtsák azt amit megígértek…” 

Három, az előírások szerint többször ideiglenes fogadalmat tett testvér lépett azután a főapátúr elé: Őrs, Péter és Dá-
niel testvérek. Ők is a Rend irgalmát kérték, hogy ünnepélyes örök fogadalmat tehessenek, hogy egész életükre végle-
gesen és visszavonhatatlanul eljegyezzék magukat a Renddel. Ezt „másodállásban” nem lehet megtenni, ezért leborultak 
a földre, és a közösség a Mindenszentek litániáját énekelte felettük. A jelképek ereje által most mindenki érezte, hogy 
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ezek a fiatalok meghaltak a világnak és a szerzetescsalád feje: az apát „támasztja fel” őket egy új, másik életre, a Rend-
nek elkötelezett krisztusi életre: „Kedves Testvéreim – szólította meg őket a főapát – akarjátok-e magatokat az örök 
fogadalom címén még bensőbben Istennek szentelni… akarjátok-e Krisztust a szűk és meredek úton követni, azáltal, 
hogy megígéritek állhatatosságotokat és engedelmességeteket Szent Benedek atyánk Regulája szerint?” – „Igen, 
Atyám”, ígérték a testvérek, és kezüket az apát kezébe téve fogadták: „Atyám, ígérek neked, és törvényes utódaidnak 
engedelmességet Szent Benedek Regulája szerint egészen a halálig.” 

Ezután a közösség is befogadta a fogadalmasokat: az oltár mellett félkört alkotva várták őket, akik mindenki előtt le-
térdeltek és mondták: „Imádkozz értem, Atyám!” 

Majd a Főapát énekelte a három gyönyörű felszentelő imát: „Istenünk… tekints kegyesen szolgáidra, akik kinyilvání-
tották, hogy lemondanak a világról… vezesd a monasztikus élet fegyelmének útján… senki mást ne kövessenek, csak 
Téged… óvd meg őket a világ hiábavalóságaitól… és add, hogy legyen erejük a szenvedések és megpróbáltatások kö-
zött a Te kifogyhatatlan vigasztalásodból erőt meríteni…” 

Ezután megkapták az örök fogadalmasok zsolozsmázó szent ruháját a kukullát, minden atyával és testvérrel békecsó-
kot váltottak, és az örök fogadalmasok közé állva elringatta lelküket a zsoltár kenete: „Íme, milyen jó és mily gyönyö-
rűséges, ha együtt laknak a testvérek.”         -i –f 

 
•  „NEM VAGY MAGAD” – Ágoston Julián költészete  – címmel rendezett klubdélutánt a Ciszterci 
Diákszövetség Budai Osztálya az Egri Osztállyal közösen június 10-én a budai Szent Imre Gimnáziumban Az előadó 
dr. Kilián István egyetemi tanár diáktársunk volt, majd Bánffy György Kossuth-díjas színművész diáktársunk tolmácso-
lásában hallhattuk Ágoston Julián verseit. Az est vendége Kalász Márton költő, a Magyar Írószövetség elnöke meleg 
szavakkal emlékezett Ágoston Juliánra, akinek pécsi diák korában tanítványa is volt és aki költői pályájának elindításá-
ban segítette. Remélhetjük, hogy ez az est is megerősítette diákszövetségünk törekvését, hogy Ágoston Julián költői 
munkásságát érdemes felkutatni és ismertté tenni. 
 
•  „HASZNÁLNI JÖTTEM, NEM TÜNDÖKÖLNI” – találóan így jellemezte Molnár József fes-
tőművész diáktársunk pályafutását a jubileumi kiállítása megnyitóján Zsolnai Gábor művészeti író augusztus 22-én 
Számosan – közöttük diáktársai –köszöntötték ekkor a közelgő 80. születésnapja alkalmából rendezett kiállításon a 
festőművészt a budapesti XI. kerületi Karinthy szalonban. Munkásságának minden korszakából láthattunk festménye-
ket, de talán a szülőfalujának, Nagyrédének világát és budai otthonának környezetét bemutató képeket csodáltuk legszí-
vesebben. Isten éltesse kedves diáktársunkat! Ad multos annos! 
 
•  VERSMONDÓ VERSENYT rendeztek Ágoston Julián emlékére a kunszentmártoni Kármelita Rend-
házban a város lokálpatriótái, lelkes lakóközössége és a helyi karmelita szerzetesek 2002. június 7. és 9. között hagyo-
mányteremtő céllal. 
Az ünnepséget szombaton dr. Kerekes Károly ny. zirci apátúr beszéde nyitotta meg, majd a város lokálpatrióta polgárai 
nevében Tóthné B. Mária, a versmondó verseny főszervezője, az Ágoston család nevében a költő unokaöccse Ágoston 
Zsolt helyezett el koszorút Ágoston Julián emléktáblája előtt. A papköltő életét és munkásságát Ágoston Zsolt méltatatta.  
A versmondó verseny témája: Katolikus költők istenes versei A versenyt, melyre Erdélyből és a Vajdaságból is érkeztek 
résztvevők, két kategóriában rendezték: az általános iskolásoknak – akik számára Ágoston Julián Az alkony –, a közép-
iskolásoknak – akiknek pedig  Szívem: a legszebb májusi fa. c. költeménye volt a kötelező vers. A zsűri elnöke Szabó 
Gyula Kossuth-díjas érdemes művész, zsűritagok Kissné Zsíros Ágnes tanár, Ágoston Zsolt műszaki tanár, Sípos Anna 
könyvtáros és Baldaszti József gyémánt-diplomás magyar-történelem szakos tanár voltak.            (Ágoston Zsolt.) 
 

–––––––––––––––––––––––––– 
 

H  A  L  O  T  T  A  I  N  K  
 

Diáktársaink, akiknek halálhíréről értesültünk: 
 

 Wolsky Agenor (1944) – Eger 
 Korózs János (1935) Montreal – Kanada 

Nagymihályi István dr. (1949) – Eger  
Szelényi György (1949) – Eger 

 
Requiescant in pace! 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

Ha közölnivalód lenne, légy szíves írd meg vagy telefonáljál Tóth Kamill, 3300 Eger, Vallon u. 33. tel.:(36) 429 642 ill. 
Oláh Gyula, 1114 Budapest, Bartók Béla út 25. III. 5/A tel.:(1) 386 2295  vagy E-mail: olah@hcbc.hu– címére. 

Az Egri FEHÉR/FEKETE 2002. Veni Sancte-i számát Oláh Gyula, a „Szín e s ”-et Kovács Ottó állította össze. 
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