Laudáció (szóbeli)
Burg Kastl Magyar Gimnázium (1958-2006)
Magyar Örökség Díj

A Burg Kastl Magyar Gimnázium 1958-ban nyitotta meg kapuit Bajorországban a második
világháború után külföldre szakadt és az 1956-ban menekült magyar diákok részére. Az iskolát
az akkori Német Szövetségi Köztársaság, a bajor tartomány, a helyi egyházi szervek és német
segélyszolgálatok, továbbá a magyar szülők és emigráns szervezetek támogatták. Lelki és anyagi
segítőihez tartoztak neves személyek is: Habsburg Ottó, a Pán-európai Unió elnöke, Alfons
Goppel bajor miniszterelnök, Mindszenty József bíboros, Magyarország hercegprímása, a
müncheni érsek és bíboros Josef Ratzinger, a Wittelsbach bajor hercegi család, és a Szabad
Európa Rádió magyar munkatársai. Ez a gimnázium egyesítette a már részben 1946 óta
Németországban és Ausztriában működő magyar iskolákat. 2006-ban az iskolát, ahol közel 4.000
magyar diák tanult az elmúlt majdnem 50 évben, anyagi okok miatt bezárták
A Burg Kastl Magyar Gimnáziumnak a történelmi Magyarország határain kívül létrehozott
magyar intézmények között egyedülálló szerepe volt.
A gimnázium a bajor kultuszminisztérium jóváhagyásával, a bajor tanterv szerint működött.
A diákokat magyar nyelven, főleg magyar származású, szintén menekült oktatók, szaktanárok,
szerzetesek és nővérek tanították. Iskolánk elődjét illetve a Gimnáziumot Ambrus Sztaniszló,
Galambos Ireneus, Harangozó Ferenc, valamint Radics János atyák igazgatták a kezdeti és utána
következő nehéz időkben. Az oktatás magas szinten és a nevelés az európai erkölcsi normák
alapján történt. Az ökumenikus keresztény nemzeti szellem és a magyar identitás továbbadása amelyben a külföldi magyar cserkészmozgalom is szerepet játszott - mindig súlyponti tényezők
voltak. A tanulók a világ minden pontjáról érkeztek.
A Gimnázium bezárása 2006-ban a volt diákok eddigieknél nagyobb összefogását eredményezte,
feléledt a Németországban bejegyzett Alumni egyesületünk. A gimnázium megmaradt
tárgyi hagyatékát, pl. könyveket, érettségi tablókat, népi tánc kellékeket, évkönyveket, stb.,
részben határon túli magyar iskoláknak ajándékoztuk, részben pedig állandó kiállításokon
mutatjuk be Kastlban és a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány keretein belül. Alma máterünk
története tehát nem fejeződött be
2010 október 24-én a Lakiteleki Népfőiskolával együtt közös ünnepséget szervezünk az
Országházban, „Burg Kastl Magyar Gimnázium – magyar örökség a jövőért” mottóval. További
céljainkhoz tartozik többek között a „Múlt a Jövőért” jótékonysági akció, amely anyagi és morális
támogatást nyújt a határon túli régiókban élő rászoruló magyar diákoknak. Ennek keretében idén
januárban tagjainktól gyűjtött 3.600 eurót adtunk át a munkácsi Szt. István Líceumnak.

Összefoglalva:
·
A belénk oltott magyarságtudatnak köszönhetően, diáktársaink öt kontinensen szétszórva
aktív szerepet vállaltak, és vállalnak ma is, a magyar külhoni (régebben emigrációs) diaszpóra
közösségi munkájában, pl. magyar egyesületek, egyházak, óvodák, cserkészet, tánccsoportok,
ifjúsági, irodalmi- és kultúrkörökben.
·
Több volt diáktársunk komoly elismerést ért el a befogadó országokban, továbbá ma is
aktívan vesz részt új hazája szakmai, tudományos és társadalmi életében.
·
Végül, az utóbbi években sok régi diák települt át, vagy vissza Magyarországra, ezzel
teljesítve sokunk szüleinek, nagyszüleinek eredeti szándékát: a hazatérést egy szabad hazába.
Úgy gondoljuk, hogy kettős kulturális kötödésünk mellett, magyarságunk megőrzésének példája
és tanulsága, megerősítheti a mai magyarországi fiatalság identitását is.
A „Magyar Örökség Díj”” eddigi legmagasabb fokú elismerést jelenti volt iskolánknak,
és nekünk is, volt diákjainak. Ezt az Örökséget szeretné a Burg Kastl ALUMNI mai
munkájával a jövőnek is továbbadni.
A volt diákság, a tanárok és nevelők nevében: Köszönjük szépen!
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