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A kastli Magyar Gimnáziumban járt diákok találkozója, pünkösd 2022, junius 05.- 06. 
Szervezö: Burg Kastl Alumni e.V.  
 
 
A németországi MAGYAR ÉLETNEK egyik sarkalatos összefogása és évröl évre ismétlödö 
eseménye a volt Kastl Magyar Gimnáziumban járt diákok rendszeres találkozója. Ez azzal 
kezdödött, hogy az elsö évfolyam, az 1958-ban érettségizettek a tablójukon megigérték 
egymásnak: „találkozunk 1963-ban“. Ök betartották igéretüket és példaként szolgáltak 
minden 2006-ig következö érettségi osztálynak, úgy hogy a ballagás napja négy évtizeden 
át egybeesett mind számosabb osztályok öt, tíz, tizenöt és akár negyvenöt éves 
találkozójával. Szinte természetesnek illetve magától érthetönek nevezhetö, hogy egy ilyen 
sziklaszilárd hagyomány az iskola fennállásától függetlenül is nagy mértékben folytatódni 
tud. 
 
Egyéb egyesületektöl, szervezetektöl és baráti köröktöl eltéröen ebbe a társaságba nem 
igen lehet apáról fiára, anyáról lányára bekerülni, mint egy népitánccsoportba, egy 
cserkészrajba vagy teniszklubba, ahol feltétel nélkül követhetik egymást a generációk. 
A kastlisok gyerekei csak akkor lesznek kastlisok, ha iskolás korukba már maguk is azok 
voltak. Ilyenek elöfordulnak, de számban talán meglepöen kevesen – legalább is ahhoz 
képest, hogy a Magyar Gimnáziumban járt késöbbi szülök milyen lelkesdéssel gondolnak 
kastlis éveikre és ápolják mai napig az ott nyert barátságokat meg ismeretségeket. 
 
A kastli sajátosságokat, példáúl a szinte globalizált kapcsolatrendszert, ápolni és 
kezelhetövé tenni találta ki az 1964-ben érettségizett Kiss Ulrich 1972-ben az Alumni 
egyesületet. E nélkül és az egyesület életben tartása nélkül, melyet az 1972-ben 
érettségizett Szilágyi Zoltán az iskola megszüntetése után nagy energiával szorgalmazott, 
nem volna elképzelhetö a kastli pünkösdi találkozók hagyománya a 2010-es és 2020-as 
években. Nemcsak az érettségi évfolyamok találkoznak kisebb-nagyobb arányban, hanem 
öt évenként „világtalálkozót“ is tartunk, melyen a Németországban, Magyarországon, egyéb 
európai országokban lakó kastlisokon kivül néhány az Egyesült Állomokban vagy más 
földrészeken elö diáktársak is részt vesznek. 
 
Két év „kényszerszünet“ után, a folytonosság érdekében ez év tavaszán a Burg Kastl 
Alumni e. V. elnöki kara összejött lényeges meghivottakkal együtt abban a reményben, 
hogy idén megint meg tudjuk rendezni az évtizedes hagyománynak elkötelezett Kastli 
Pünkösdi találkozót. Nürnbergben összeült Schmidt Károly elnök, Gelléri Emil, Katona 
Ágnes, Müller György, Szilágyi Zoltán és Dezassze Miklós. Elökészítették a kastli 
kommunális rendezvényhely, a Steinstadel, és a magyar Cserkészpark egy részének 
bérlését. Központi találkozóhelyek és azok müködtetése nélkül bár folynának a 
beszélgetések az egyes vendéglökben, de a különbözö korosztályok nem találkoznának 
akaratlanul is egymással, ami pedig a rendezvény egyik lényege. A másik persze az, hogy 
ha már az Alumni egyesület vállalja az elökészülést és az adott költségeket, akkor váljon 
láthatóvá és hallhatóvá is a színhelyen. Hiszen még évtizedeig lész rá szükség és igény, 
mivel a legfiatalabb érettségi-évfolyamosok mostan még csak 35 évesek. Annál nagyobb 
öröm, hogy most is csatlakoztak újabb diáktársak az eddig is tagdíjfizetö Alumni törzshöz. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
A napközi jó hangulathoz nélkülözhetetlen süteményeket és a hagyományos lángost az 
elérhetö és bevált amatörrökre bízták rá. A szombatestére tervezett tábori ellátást 
bográcsgulyással az egyesület saját kezébe vette. 
Már pénteken megérkeztek az elsö segitökész társak, munkájuk eredménye hamar látható 
volt. Szombaton déltöl kezdve gyültek a „soron lévö“ épp úgy mint a nem soron lévö és 
talán annál lelkesebb résztvevök. Délután kettökor Schmidt Károly Alumni-elnök és a kastli 
polgármester Stefan Braun megnyitották a 2022-es Pünkösdi Találkozót. A polgármester 
nem csak a volt diákok vonzását Kastlhoz méltatta és biztatta öket további rendszeres 
visszatérésre, hanem nem is rejtette véka alá a megelégedettségét azzal, hogy a 
várépületben létesülö rendörföiskola egy szerencsés utódlási megoldás a község számára. 
A Zászló felvonása és a Magyar Himnusz eléneklése zárta az ünnepélyes perceket. Szép 
számban összejöttek az érettségi találkozó osztályok is: 1967, 1972, 1977, 1982, 1992, 
1997 és 2002. Körülbelül 120, talán 140 volt diák maradt többnyire két napig jelen. A 
pünkösd vasárnapi rövid istentisztelet után, melyet Csákvári Dániel lelkész a 
Steindstadelban tartott, bemutatkoztak a soron lévö találkozó osztályokból megjelentek. 
Nagy benyomást keltett az 1961 érettségizett Oláh János visszaemlékezése az iskola 
népitánccsoport alapítására, mellyel sok minden mellett az a szándék is bevált, hogy az 
iskolát a környezö német iskolák között ismertté és bizonyos értelemben nem csak 
versenyképessé, hanem kimagaslóvá tegye – ami egyrészt legendás római vagy párizsi, 
másrészt számtalan kastli és Nyugatnémetország szerti fellépéssel vált valóra. 
 
 
Kastli baráti üdvözlettel, 
A Burg Kastl ALUMNI egyesület nevében  
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