
Ami ér ték szá mom ra, ar ra vi gyá zok. Amit
sok mun ka és ki hí vás árán sze rez tem meg,
azt nagy ér ték nek tar tom. Na gyon ér de kes
ké pet mu tat az, ha meg me rem kér dez ni ma -
gam tól, hogy szá mom ra mik az ér té kek, me -
lyek re na gyon vi gyá zok, il let ve ame lye kért
ren ge teg ál do za tot ho zok. És na gyon sajátos
kép lesz az, ha fel me rem mér ni, hogy egy
nap mi re hány órát for dí tok. Sok szor ne héz
ez a kép, de ren ge te get tud ala kí ta ni raj tam.
Mi ért? Mert ez az iga zi ér ték ren dem. Nem
az, amit szó ban fo gal ma zok meg, ha nem az,
amit a gya kor lat ban meg va ló sí tok.

Ami kor új mun ka tár sak kal ke rü lünk kap -
cso lat ba, vagy ön kén te sek kel dol go zunk, elő-
ször ak kor is ki csi ben sze ret jük őket ki pró -
bál ni. Szá mom ra na gyon so kat je lent az, ha
lá tok tá bo ra ink ban olyan el kö te le zett ön kén-
test, aki szí vét-lel két ki te szi, hogy a gye re ke-
ket se gít se. Tu dom pon to san, hogy csak ak -
kor le het rá na gyobb fe le lős sé gű fel ada to kat
bíz ni, ha vé gig megy a „sza már lét rán”, meg -
ta nul ja a csen des sé get és az alá za tot.

Szent Pál apos tol, ami kor óv a neo fi ták, a
fris sen meg tért em be rek túl zott sze rep vál la -
lá sá tól, ak kor ezt pon to san azért te szi, ne -
hogy va la ki fel fu val kod jék vagy ki dur ran-
jon, mint egy lu fi. Mi lyen sok szor meg ta -
pasz tal juk mi is ezt a hely ze tet. Ta lán má so-
kon, ta lán sa ját ma gun kon, hogy egy új kör -
nye zet ben, ha va la mit ránk bíz nak, ak kor el -
kez dünk benn fen tes ked ni, el kez dünk bi zal -
mas kod ni, ha mar naggyá tesz a be lénk ve tett
bi za lom, de sem alá zat tal, sem csen des ség-
gel nem tud juk el vé gez ni fel ada tun kat.

Ez zel szem ben mi lyen nagy se gít sé get je -
lent egy csen des, meg bíz ha tó mun ka társ, aki
el tud ja nyel ni az in for má ci ó kat, aki ter hel -
he tő és igen pre cíz. Pon to san tud juk, hogy

ez egy ha tal mas ér ték. Mi lyen gyak ran ke -
res sük mi is, a hű sé ges, ki tar tó, meg bíz ha tó
em be re ket, akik re tá masz kod ha tunk, akik
erő for rást, biz ton sá got, ki egyen sú lyo zott sá -
got je len te nek nap ja ink ban. Egy szer ze tes
egy szer úgy fo gal ma zott, hogy II. Já nos Pál

pá pá nak ha tal mas se gít sé gé re volt Jo seph
Rat zin ger bí bo ros, aki vé gig ott volt mel let-
te, ha tal mas pre ci zi tás sal, tu dás sal és te her -
bí ró ké pes ség gel volt meg áld va. Ugyan ak kor

– mond ja a szer ze tes – XVI. Be ne dek pá pá-
nak az egyik leg na gyobb ki hí vá sa az volt,
hogy nem volt ne ki egy Rat zin ger bí bo ro sa,
mint előd jé nek.

Emel lett nagy kér dés, hogy mi tu dunk-e
ki tar tó, pre cíz, csen des em be rek ké vál ni,

akik re má sok tá masz kod hat nak? És ezen a
pon ton szem be sü lünk a ma gunk gyen ge sé -
ge i vel. A hű ség egyik leg in kább gyen gí tő
pont ja a plety ká lás, ami kor nem tu dom tar -
ta ni a szá mat, il let ve a fél iga zság ok ter jesz -
té se, ami szin tén nagy za vart tud kel te ni sok-
sok te rü le ten. Az in for má ci ók jó ré szét azért
kap juk, hogy ma gunk ba zár juk és nem azért,
hogy szét kür töl jük. Mi lyen gyak ran él jük át
azt, hogy be lül ről úgy szo rít egy-egy in fó,
hogy nem tu dom ma ga mat tar ta ni és a „fél
vi lá got” te le szó rom ve le.

Ugyan ak kor tud juk és érez zük, hogy min-
den mu lan dó ér té ket meg előz nek az örök
ér té kek. Itt szok tunk pi ron kod va ma gunk
elé néz ni, mert va la hol a szí vünk mé lyén
érez zük, hogy sok kal töb bet kel le ne ve lük
fog lal koz ni, de úgy el sza lad a nap, hogy nincs
erőnk er re is ener gi át ál doz ni. Pár hó nap
alatt, több hir te len ha lál eset ről is ér te sül-
tem, ami kor nem volt idő a má sik tól el bú -
csúz ni. Ilyen kor majd nem min dig az ke rül
elő, hogy mi lyen jó lett vol na töb bet be szél -
get ni, több időt együtt eltölteni… Ami kor
az örök ér té ke ket he lyez zük elő tér be, ak kor
ez azt je len ti, hogy ne csak úgy él jünk, hogy
itt és most tel jes nek tart juk az éle tün ket,
ha nem úgy, hogy ha majd éle tünk utol só
pil la na tá ban vissza te kin tünk föl di lé tünk-
re, ak kor is tel jes egé szé ben ér té kes nek tart-
suk azt.

Mer jünk csen des, nagy alá zat tal bí ró em -
be rek ké vál ni, hogy így le gyünk má sok szá -
má ra az égi ek fe lé mu ta tó jel!

B.A.
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He gyi Lász ló egy há zi kap cso la to -
kért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár
be szé de ele jén a Te mes vá ri Pel bárt
Fe ren ces Gim ná zi um és Di ák ott -
hon (köz ke le tû, be cé zett ne vén: a
Fran ka) tör té ne tét ele ve ní tet te fel:
„Ami kor ez az in téz mény szü le tett,
egy volt a sok kö zül. Hi szen Ma -
gyar or szág is ko lá i nak több sé ge egy -
há zi fenn tar tá sú volt. Még csak
nagy ko rú vá sem vált, mi kor az ak -
ko ri ál lam úgy dön tött: be kell zár -
ni az egy há zi is ko lá kat. Mi kor 19
éves sé cse pe re dett a Fran ka, az ak -
ko ri re zsim nyolc ka to li kus gim ná -
zi um nak adott mû kö dé si en ge délyt,
köz tük is ko lánk nak is. Ak kor ér -
kez tek ide olyan ki vá ló ta nár egyé -
ni sé gek, mint ami lyen Je ro mos atya
volt, aki 1950-tõl itt szol gált, ta ní -
tott és ké sõbb gim ná zi u munk igaz -
ga tó ja volt. 40 évig nyolc ka to li kus
is ko la mû köd he tett, köz tük a Fran-
ka. Gim ná zi u munk és a má sik hét
is ko la men tet te át azt a tu dást, ami
ál tal új já a la kul ha tott a ka to li kus is -
ko la rend szer.” He gyi Lász ló ki -
emel te, hogy ez a gim ná zi um nem
csu pán egy a 123 ka to li kus kö zép -
is ko la kö zül. Kü lön le ges sé ge, hogy

fa lai kö zött mind a mai na pig fiú -
ne ve lés fo lyik. 0–24 órá ig együtt él -
nek a di á kok, ami ál tal kö zös sé gé
for má lód hat nak. Eb ben a gim ná zi -
um ban olyan kö zös sé gek ko vá cso -
lód tak össze, me lyek nek tag jai az
érett sé git kö ve tõ év ti ze dek múl tán
is össze tar ta nak. Igen je len tõs mind
a mai na pig az a szer ze te si je len lét,
amely a 85 esz ten dõt vé gig kí sér te.
He lyet tes ál lam tit kár úr a ne ve lés-
re he lyez te a hang súlyt, ami a gim -
ná zi um nak min dig is el sõd le ges fel -
ada ta volt. Majd ógö rög bõl is kap-
tunk egy kis lec két. Az óko ri gö rö -
gök az idõ ki fe je zé sé re két kü lön -
bö zõ szót hasz nál tak: kro nosz és
kai rosz. Va ló já ban ez zel két fé le idõ -
fo gal mat kü lön böz tet tek meg. A
kro nosz je len tet te azt az idõt, ami
a per cek egy más utá ni sá gá ból áll. A
te o ló gi á ban a kai rosz szó az idõ mi -
nõ sé gi for má já ra utal. Ez a ke gyel -
mi idõ. „Ilyen idõ le gyen szá mo tok-
ra az itt el töl tött négy-hat esz ten -
dõ” – for dult a di á kok hoz. „Az itt
ka pott él mé nyek bõl, tu dás ból táp -
lál koz za tok, és ad já tok majd to vább
a kül vi lág nak, mert a mai Ma gyar -
or szág nak, Eu ró pá nak nagy szük -

sé ge van rá” – ez zel az in te lem mel
fe jez te be be szé dét He gyi Lász ló.

P. Tóth Dam ján, a szent mi se fõ -
ce leb rán sa az ün ne pi al ka lom ra össze -
se reg lett szer ze te se ket, ta ná ro kat, di -
á ko kat és öreg di á ko kat kö szön töt te,
majd a té koz ló fi ú ról szó ló krisz tu si
pél da be széd del kap cso la tos pré di ká -
ci ó já ban el mond ta, hogy nem csak
sza vak ban kell meg tér ni, ha nem csat -
la koz ni is kell Jé zus hoz. A ko ráb bi
bû nös élet nem aka dály Jé zus nál. Is -
ten min den kit meg ke re sõ, meg ta lá-
ló sze re te tét pél dáz za Luk ács evan -
gé li u má nak rész le te. „Jé zus szin te
min dig bot rányt, meg üt kö zést okoz
be szé de i vel, cse le ke de te i vel. Ahogy
az ak ko ri, úgy a mai fa ri ze u sok is
meg bot rán koz nak raj ta. Ugyan ak-
kor, ami lyen bot rá nyo san be szél, az
az öröm oka szá munk ra. Alap ve tõ -
en min den er rõl az öröm rõl szól. Az
evan gé li um ban össze kap cso ló dik
meg ta lá lás és vissza ta lá lás örö me. (…)
Egy ko ri és mai té koz ló fi úk ad nak
há lát ma a 85 évért.” Dam ján atyá-
tól meg tud tuk, hogy 1939 és 1948 kö -
zött 244-en érett sé giz tek, 1950 és 2016
kö zött pe dig 5891-en. Te hát 6135 té -
koz ló fia van a Fran ká nak.

Az öreg di ák ok meg aján dé koz-
ták a gim ná zi u mot Hu szár Je ro -
mos atya dom bor mû vé vel, amely
Sza bó Gé za, Sze ge den élõ, 1958-
ban érett sé gi zett fe ren ces öreg di-
ák vál lal ko zá sá ban ké szült. Se gít -
sé gé re volt fia, Sza bó Ta más. Az
al ko tást Ko vács Zol tán, a Kép zõ -
mû vé sze ti Egye tem hall ga tó ja ké -
szí tet te. P. Lu ko vits Mi lán igaz -
ga tó atya ál dot ta meg és lep lez te
le a dom bor mû vet. Je ro mos atya
egyé ni sé gét egy ko ri di ák jai kö zül
Pinnyey Szi lárd idéz te föl. Sza va -
i ból meg tud hat tuk, hogy Je ro mos
atya 1944 szep tem be ré ben Esz ter -
gom ban ta nár és pre fek tus lett,
majd rö vid kény sze rû szü net után
1950 szep tem be ré ben új ra ta nít -
ha tott. Kö zel 50 éven át ok tat ta,
ne vel te a rá bí zott if jú sá got. Fõ
ok ta tá si, ne ve lé si el ve it a leg fõbb
pa rancs ra, a sze re tet re ala poz ta, s
ezt az zal in do kol ta, hogy a sze re -
tet az a kü lön le ges erõ for rás, ami
nem me rül ki so ha. In tel mei kö -
zül né hány pél da: „fel ada ta ink
tel je sí té sei és tet te ink alap ján va -
gyunk mér he tõ ek”, „adott sá ga ink
ér vé nye sü lé se a kö zös ség aján dé-
ka”, „ál do za tok nél kül nem szü -
let nek ered mé nyek”. Ok ta tá si
mód sze rét a tá len tum el mé let re
ala poz ta, így a ma xi má lis tu dást
hoz ta ki ta nít vá nya i ból. Szá mos

ki tün te tés bir to ko sa volt, de a leg -
ma ga sabb ki tün te té se a 90. élet -
év ét kö szön tõ lau dá ció ban hang-
zott el Za la eger sze gen: „A szen-
tek köz tünk él nek.” Jó sá gos Je ro -
mos ként em le get ték a hí vek, a
rend tár sak, és az egy ko ri ta nít vá -
nyok. Sze mé lyi sé ge bé két, de rût
su gár zott, amer re járt. Ta nít vá-
nyai fel néz tek rá, és a mai na pig
pél da kép ük nek tart ják.

Születésnap dombormûavatással
85 éves az esztergomi ferences gimnázium
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Az esz ter go mi fe ren ces gim ná zi um és a hét is ko la
– mely a kom mu niz mus ide jén is mû köd he tett –
men tet te át azt a tu dást, ami ál tal új já a la kul ha tott
a ka to li kus is ko la rend szer – fo gal ma zott ün ne pi
be szé dé ben He gyi Lász ló egy há zi kap cso la to kért
fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár, fe ren ces öreg di ák, ami-
kor szep tem ber 11-én szent mi se ke re té ben ad tak há -
lát a jó Is ten nek az el múlt 85 évért. A mi se után föl -
avat ták az in téz mény egy ko ri sze re tett igaz ga tó ja,
a jó sá gos Je ro mos atya dom bor mû vét.

Az egykori szeretett
igazgató, a jóságos Jeromos

atya dombormûve

Hűség kicsiben és nagyban


