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Hetven éve áll Szent Bernát szobra  
 

1931. május 14-én avatták fel az Szent Bernát 
szobrát, melyet dr. Vargha Damján egyetemi tanár, 
iskolánk volt növendéke és tanára ajándékozott az 
intézetnek.  

Az 1930–31 évi értesítőben részletes leírást ol-
vashatunk az emlékünnepélyről. „Szentmise után 
valamennyien, hívők, szülők, s növendékek, az inté-
zet kertjében felállított szoborhoz vonultunk. A szo-
borleleplező ünnepséget az intézeti énekkar vezette 
be Beethoven: Dicsőit Téged énekével, majd a doná-
tor, Vargha Damján dr. egyetemi tanár úr nevében, 
akit családi gyásza akadályozott meg a megjelenésé-
ben, László Vincze dr. tanár lépett az emelvényre s 
felolvasta a nagylelkű ajándékozó átadó beszédét.” 
Ezután Kürti Menyhért dr. a gimnázium igazgatója 
mondott köszönő szavakat. A mai szemmel érdekes-
ségnek számít, hogy az ünnepélyen egy VI-os diák 
szavalta Várkonyi Zoltán – később ismert Kossuth-
díjas színész, rendező, a budai Szent Imre Gimnázi-
umban akkoriban végzett ciszterci diák – Szent Ber-
nátról írt alkalmi költeményét.  

A később minden év májusában e szobor előtt em-
lékeztünk meg Szent Bernátról, iskolánk név-
adójáról. 

Szétszóratás után a szobrot templomunk elő-
csarnokában láthatjuk. Mójzes atya a régi helyén, a 
szépen rendbe hozott kert-udvarban szeretné újból 
felállítani, tervei szerint bronzba öntve. 
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Köszöntjük aranymisés 
dr. Kovács Endre Gergely OCist elnökünket! 

 
A kerek évfordulók is jelzik az évek múlását. Most egy ilyenhez értünk a jó Isten segítségével: Dr. Kovács Endre 

Gergely OCist, médiai c. püspök, általános érseki helynök, templomigazgató, ciszterci diáktestvérünk 2001. április 15-
én tartja aranymiséjét. 

Szeretett diáktársunk középiskolai tanulmányait a Ciszterci Rend egri Szent Bernát Gimnáziumában, teológiai 
tanulmányait a Zirci Hittudományi Főiskolán, majd a Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi 
Karán végezte, ahol teológiai doktorátust szerzett. 1946-ban lépett a Ciszterci Rendbe, ünnepélyes fogadalmát a magyar 
szerzetesek deportálásának napjaiban, 1950-ben tette. Pappá, mint az Egri Főegyházmegye klerikusát 1951. április 8-án 
szentelték. VI. Pál pápa 1975. január 7-én püspökké nevezte ki, február 7-én volt a szentelése. 

Hétéves kápláni szolgálat után az egri Teológiai Főiskolán lett tanár és spirituális. Már mint segédpüspök vállalta 
1980-ban a Miskolc-Mindszent-i plébánia vezetését, míg a Főegyházmegye mai Főpásztora vissza nem hívta őt Egerbe 
általános helynökévé. Emellett a Szent Bernát ciszterci templom templomigazgatói szolgálatát is ellátja. 

 
Mi egri ciszterci öregdiákok, szövetségünk újraalakulása óta, mint elnökünket köszönthetjük. Szövetségünk életét 

különösen Egerbe visszatérése óta nagy szeretettel, figyelemmel, gondossággal irányítja. Fáradságot nem ismerve 
munkálkodott, hogy iskolánk ismét a Ciszterci Rend irányítása alá kerüljön. Neki köszönhetően is újra elindult a 8 
évfolyamos oktatás gimnáziumunkban. Hívatásából eredő nehéz munkája mellett segíti és irányítja szövetségünk 
mindennapi munkáját. 

t.  

n teljesíthessük.  

. 

nem az ész.] 

 
Az egri ciszterci diákközösség, osztálytársai köszöntjük e szép évfordulón. Isten segítse továbbra is hívatása 

gyakorlásában! Kérjük, hogy továbbra is támogassa és irányítsa Diákszövetségünke              (Sz. J.) 
 

 
 

–––––––––––––– 
 
 

ÚJ UTAKAT KERESVE… 
 

Lelkigyakorlatok a gimnáziumban 
 
Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatai minden téren 

emlékeztetnek a hivatásos katona életére és az ahhoz 
kapcsolódó testi gyakorlatokra. Megtérése után Szent 
Ignác meggyőződött róla, hogy a léleknek is meg kell 
adni azokat a felfrissülési lehetőségeket, amelyeket a 
testnek megadunk a testi gyakorlatokban. Mindkét 
gyakorlat azonos célt szolgál: meg kell erősítenünk mind 
testünket, mind lelkünket, hogy hívatásunkat és 
feladatainkat hatékonya

Mit várjunk a mai világban egy lelkigyakorlattól? És 
milyen legyen a lelkigyakorlat ahhoz, hogy valamilyen 
eredményt fel is tudjon mutatni? 

Nekem az a meggyőződésem, hogy a mai fiatal gimna-
zista elfordul minden olyan „lelki gyakorlattól”, amely 
elsősorban fegyelmezett életet kíván. Ugyanakkor azon-
ban, mint a mindenkori fiatal – ne felejtsük el! – a mai 
fiatalember sem szívesen keresi az élet értelmének mély-
ségeit, ahogyan a magasba szárnyaló filozófiai gondolko-
dás sem vonzza. A „meditáció”, vagyis elmélkedés soha 
sem volt az ifjúság elsőrendű ambíciója. Hanem mind-
ezek ellenére meg kell próbálnunk az ifjú lelket felemel-
ni. A fiatalságnak vannak kulturális és esztétikai igényei, 
tud lelkesedni szellemi javak iránt, tiszteli a lélek vágyait 

és azokra hallgat is. Gyakran tapasztaljuk, hogy szeretné 
szeretni Istent. 

Hogy közelíthetjük meg tehát a fiatalok világát, lelkét, 
fantáziáját, erkölcsi nosztalgiáját? Magam részéről már 
évek óta hangsúlyozom, hogy a középiskolában nem 
érdemes „apologetikát” tanítani – ami különben mindig 
nagyon kísérti a hittantanítókat a fiatalok vallásos 
nevelésében – amikor a hitnek a legalapvetőbb elemeit is 
alig ismerik, s amikor szívesebben gondolkodnak azon, 
hogyan lehetne lerombolni azt, amit mi idősek építettünk, 
s építeni és építtetni szeretnénk

A lelkigyakorlat legyen, először is egyetemes, 
beszéljen a fiatal minden nemesebb érzékéhez, szellemi 
és lelki életének minden rétegéhez: kezdjük a 
gondolattal, folytassuk a zenével, fejezzük be s Szép 
örök értékeivel. Pascalnak a gondolata nem szűnik meg 
aktuális lenni: „C’est le coeur qui sent Dieu, et non la 
raison. Voilà ce que c’est que la foi: Dieu sensible au 
coeur, non à la raison.”  (Pensées, 481 [8.]) [Igazában a 
szív az, amely megérzi Istent, és nem az ész. Íme a hit 
(lényege): az Istenre érzékeny szív, és 

 
***** 
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Az Adventi lelkigyakorlat az Egri Gárdonyi Géza 
Ciszterci Gimnáziumban (december 11–14), sokak szerint 
nagy sikert hozott. Az egyetlen eltérő véleményt egy 
szomszédos plébános fejezte ki, aki szerint Mójzes atya 
nagy hibát követett el, amikor a gyónást nem tette 
kötelezővé. Az igaz, hogy én azt mondtam, hogy van 
gyónási lehetőség, de nekem eszembe sem jutott volna, hogy 
a gyónást kötelezővé tegyem. Azt szoktam mondani, hogy 
amikor úgyis magas a „kötelező dolgok száma”, ritkán 
gondolunk arra, hogy keveset tartunk meg azokból. Ha 
Szent Benedek gondolatát követném, azt mondanám, hogy a 
lelkigyakorlat nem „megérkezés”; az is egyfajta 
„conversio”: amíg a fiatalság Istent keresi, addig a 
szentségek bevezetését a reményre bízzuk, később azokra is 
so

ezeti. Ezért a szentbeszédek megtartására fiatal 
pa

lelkigyakorlatos szentbeszéd csak 
né

 éppen van; 
kö

ja korunk nagyon népszerű muzsikáját. Nem hiszem, hogy 

” késztet. 

t. 

 Crucis”-ával befejezni.  

s, amelyen át vezet Isten 
él éje. 

 
Dr. Nagy Menyhért Mójzes 

 
––––––– –––––– 

r kerül. 
A lelkigyakorlat programjának a felépítésében 

vezérgondolatom a következő volt: a teremtés és a 
megváltás igazságát úgy kellene feltárni, hogy azt a fiatalok 
el is tudják fogadni. Azt mindenki tudja, hogy a fiatalok 
szívesebben meghallgatják a „fiatal papot”, mint azt, aki 
ugyan „tudósabb”, de már benne van a korban. Mert nem 
szükségképpen a gondolat vagy az „igazság” az, ami a lelket 
az Isten felé v

pokat kértem meg. 
Amint már említettem, az volt a vágyam, hogy a 

lelkigyakorlat legyen egyetemes (univerzális) 
gondolatában és egy áttekintő megfontolása hitünknek és 
Isten közelségének. A teológiának megvan a maga sajátos 
metódusa Istent megismertetni, az Ő létét tanulmányozni; a 
Szentírásnak is van egy bizonyos „teológiai” magyarázata. 
De a felnőtt teológusnak a szempontját sok esetben a fiatal 
elméje nem tudja elérni. A teremtés és megváltás történetét 
könnyebb elfogadni, ha azt a művészetek és a tudományok 
világa kíséretében igyekszünk prezentálni. Természetesen, 
a tudományos kérdésekre az iskolai tanítás alatt sor kerül; 
majdnem lehetetlen azoknak helyet biztosítani a 
„prédikációk”-ban. A 

ha engedi meg ezt a „luxust”.  
Hanem, marad a zene és az irodalom, aminek egy-két 

dimenzióját meg lehet ismertetni, s aminek az újdonsága 
oda vezetheti a fiatal lelket, ahová a lelkigyakorlat irányul: 
Isten felé. Az építészet, például, valamilyen isteni 
igazságot minden bizonnyal kifejez, de ilyen kérdésekre – 
azt mondanám – az iskolai tanítás tér ki ritkán. Pedig, pont 
a legkeresztényibb építészeti stílusok, mint a gótika és a 
barokk sokat mondanak az „Isten tisztelet” természetéről, a 
mennyország milyenségéről és szépségéről. Egy-két 
megjegyzés elégségesnek bizonyul ahhoz, hogy a fiatal 
körülnézzen abban a templomban, ahol

rülnézzen és egy kicsikét elgondolkodjék a kérdésben. 
De mindennél hatékonyabbnak bizonyult a klasszikus 

orgona zenének a beiktatása a lelkigyakorlatunkba. A tény 
az, hogy a mai világban a zene is globális méreteket ölt: 
sokak számára a zene birodalma a „diszkó muzsikával” 
kezdődik, s azzal is fejeződik be. Nem is olyan rossz gon-
dolat tehát olyan zenét is bemutatni, mint a barokk muzsi-
ka, amely szépségében és harmóniájában messze felülmúl-

degradáló megjegyzés volt részemről, amikor azt mondtam 
a diákoknak, hogy a muzsika alatt nem kellett „meditálni”, 
vagyis „elmélkedni”, hanem csak „gondolkodni” azon, 
amit a prédikátor mondott a teremtésről és a megváltásról, 
s amit az építészet is kifejez a maga módján. 

Az orgonistával előre megegyeztünk abban, hogy ő 
ugyan orgonán fog játszani, de érzelmeket fog kifejezni: a 
lelkiismeretet felébresztő „toccata” muzsikát, vagy a 
„fugát” hadd kövesse egy lelket elringató, megnyugtató és 
felemelő, békét teremtő zene, amely mindenkit 
„gondolkodásra

A körülményekből ítélve, a két esemény (a szentbeszéd 
és a zene) olyan sikeresen megtette hatását, hogy a zene 
programot az egész diáksereg mély csenddel és áhítattal 
fogadta és hallgatta. Nem tartom kizártnak, hogy a 
legtöbben nem elmélkedtek, de biztos vagyok, hogy a zene 
újdonsága és szépsége sokakat „elgondolkodtatott”. Ha 
valaki panaszkodott, panaszának oka nem a klasszikus 
(barokk) zene volt, hanem a téli hideg, amely az év ezen 
szakaszában gyorsan lehűti az emberi teste

Mindenképpen meg kell említenünk a lelkigyakorlat 
irodalmi dimenzióját is. A világirodalom remekművei 
nagyon szépen összeférnek a vallásos gondolattal; sok 
irodalmi remekmű határozottan vallásos ihletű. Mindenki 
ismeri a középkori Passiók irodalmi és teológiai értékét. 
A „keresztút” megismétli a Passiók történetét, s az 
egészet átviszi az irodalom területéről a keresztény 
ájtatosság világába. Paul Claudel „Chemin de la Croix” 
(Keresztút) című költemény sorozata valóban egy 
irodalmi remekmű, de egyben a keresztény számára egy 
csodálatos imádság is. Ennek a mestermunkának három 
állomását (a tizennégyből) hallgattuk meg, amelynek a 
felolvasását szintén klasszikus zene követte, illetve előzte 
meg. Igaz, hogy diákjaink nagy többsége soha nem 
hallott J. S. Bach Máté Passiójáról, de csodálatos volt 
Paul Claudelt Bach Máté Passiójával bevezetni, és Liszt 
Ferenc „Via

 
***** 

 
Mennyiben volt lelkigyakorlatunk igazi 

lelkigyakorlat? Mi az, amit másképp csinálnánk ma? – 
Talán sok mindent. Az adott helyzetben azonban, úgy 
érzem, hogy minden úgy történt, ahogyan történhetett és 
ahogyan történnie kellett, mert sikeres volt… Az biztos, 
hogy egy másik alkalommal igyekezni fogunk a 
lelkigyakorlat természetéhez még hűségesebben 
ragaszkodni. Egy lelkigyakorlatban talán több helyet és 
szerepet kellene biztosítani a Szentírásnak! Vannak a 
Szentírásban olyan történetek, amelyeket a 
lelkigyakorlat rövid ideje alatt is meg lehetne és kellene 
ismertetni. Istenismeretünk felé vezető útnak egyik 
legszebb állomása a Szentírá
ő Ig
 

–
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ÉVFORDULÓK JUBILEUMOK 
a 2001. esztendőben 

 

2

pátság elöljárójának, Beitler Metódnak 

l a Rendház – a mai Szent Erzsébet Kollégium –, és alakították ki a 
g

ártak. Az 1991. 

 között a falak között tanultunk mi öregdiákok és ezeket látja a Gárdonyi Gimnáziumba járó mai ciszterci diák is.  
 

OCist. Egerben érettségizett 1871-ben. 1879–1917 
között ta ított a gimnáziumban, 1892–1917 között igazgatója volt. 

rmegyei Nagyidán Tobákos Pál Kilit OCist. A gimnáziumot Egerben végezte, 1930–
19

901. november 11-én Egerben született Rajeczky Ferenc Béni OCist, aki a középiskolát végezte Egerben.  
 

  az 50 éve 1951-ben érettségizettek június 16–17-én 

  az 57 éve 1944-ben érettség

–––––––––––––––––– 
 

 

25 éve 1776-ban vette át a Ciszterci Rend  az egri gimnázium fenntartását. 
Az iskolát alapító és fenntartó jezsuiták rendjét 1773-ban XIV. Kelemen pápa eltörölte. Eszterházy Károly egri 
püspöknek köszönhetően az iskola nem szűnt meg, mivel az egyházmegyei papjai vették át a jezsuita tanárok 
munkáját. A kormány új fenntartókat keresett és talált is: a pásztói és pilisi a
Vörös Antal főigazgató 1776. november 8-án adta át az egri kollégiumot és gimnáziumot. 
Beitler Metódot 261 ciszterci szerzetes követte Egerben. Isten adja, hogy még sok követőjük támadjon! 

 

100 éve 1901-ben épült fe
imnázium jelenlegi formáját. 
Vajda Ödön zirci apátúr volt iskolánk újjáépíttetője. Hosszú előkészületek után Alpár Ignác ismert építész tervei 
alapján 1900. március 18-án kezdődött az építkezés. Az 1900/01 tanévben a tanulók a Líceumba j
szeptember 5-i Veni Sancte után az új tanévet már a felépített és teljesen megújított iskolában kezdték el.  
Ezek

150 éve született… 
1851. augusztus 13-án Gyöngyösön Kassuba János Domokos 

n
 

100 éve született… 
1901. február 19-én Pécsett Pataki János Vidor OCist. Egerben érettségizett és 1925–38 között tanított az iskolában. 
 

1901. május 7-én az Abaúj vá
43 között Egerben volt tanár. 

 

1

*** 

Érettségi találkozót terveznek 2001-ben: 
 
   a  60 éve 1941-ben érettségizettek május 19-én 
   az 55 éve 1946-ban érettségizettek június 8–9-én 
 
 
   az 59 éve 1942-ben érettségizettek június 9-én 
 izettek június 23-án 
 

Köszöntjük aranym  JEROMOS OCist  isés KESZTHELYI FERENC
váci püspök diáktársunkat! 

 
A Ciszterci Rendben kezdte hívatására való felkészülését, Zircen tett örök fogadalmat, de pappá 

szentelése már a szétszóratás után, 1951. április 2-án volt Székesfehérvárott. 
Püspöki jelmondata: Krisztusban barátok – melynek valóságát mi ciszterci öregdiákok is állandóan 

tapasztalhatjuk. Baráti, szerető, kedves egyénisége nemcsak a korban hasonló diáktársait, hanem 
az idősebb és fiatalabbakat is magával ragadja. A váci látogatásaink varázsa mindnyájunkban 
elmélyítette az együvé tartozás érzését. 

Isten segítse továbbra is szép és magasztos hívatásának gyakorlásában. Adjon jó egészséget 
áldozatos munkája folytatásához. Kívánjuk, hogy továbbra is tudjon munkálkodni egyházmegyéje 
újjáalakításában. 

Köszönjük a szép barátságot, kedves vendéglátást, amit oly sokszor kaptunk tőle. 
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MAGYARORSZÁG NEMZETISÉGI VISZONYAI A XIX. SZÁZADBAN 
 

Dr. Für Lajos előadása 
 

Kedves, mélyen tisztelt hallgatóim! 
A címben szereplő téma, mint minden történelmi téma igen nagy. Mondhatnám se vége, se 

hossza. A cím tartalmaz három nagyon fontos fogalmat, amit jó lenne, ha az ember pontosan ismerne. 
Mielőtt a téma lényegéről szólnék, megpróbálom e három fogalmat meghatározni. 

Az előadás tárgya a nemzetiség, az etnikum, kerete térben Magyarország, időben pedig a XIX. 
század. Ezek keretek, de fontos fogalmak is. Mit értünk a nemzetiség fogalmán? Én magyar nemzeti-
ségű vagyok. Én román vagy német nemzetiségű vagyok. Ez azt jelenti-e, hogy valaki minek vallja 
magát? Van mögötte még valami más is. Általában magyar, román vagy német nemzetiségűnek az 
szokta magát vallani, aki azon a nyelven beszél, akinek az az anyanyelve. Nemzetiségi fogalomba 
tehát meghatározó elem az anyanyelv. De vallhatom magamat magyar nemzetiségűnek is anélkül, 
hogy az én anyanyelvem a magyar lenne. Gyerekoromban nem ezt a nyelvet tanultam meg, csak ké-
sőbb tanultam meg, de felnőtt korban én magyar akarok lenni, s magyarnak vallom magam. A nemze-
tiségnek van még egy harmadik összetevője is. Ez pedig a származás. Ez a legkülönösebb valami, 
mert származása a magyar embernek nagyon sokféle lehet. Annak ellenére lehetséges ez, hogy az 
anyanyelve magyar. Mivel a nagyanyja, a nagyapja, a dédapja nem biztos, hogy magyar volt. Tehát 
származásomat illetően lehetek igen különböző. Különösen így van ez itt, a Kárpát-medencében. Én 
most itt végigkérdezhetnék mindenkit, hogy hogyan hívják, mi a családi neve, mert a származásra leg-
inkább az ember családi neve utal. A családi neve kicsit magába foglalja, hogy kik voltak az ősei. Mi-
lyen nemzetiséghez tartoztak, milyen anyanyelvűek lehettek. Biztos vagyok benne, hogy a jelenlevők-
nek a fele nem magyar családnevű lenne. Itt aztán még tovább bonyolódik a helyzet a származást 
illetően, mert az anyja származását illetően újabb kérdések merülnek fel. Aztán a dédszülőknél újabb 
problémákkal találkoznánk. Nem folytatom, mert könnyű belátni, hogy a Kárpát-medencében annak 
alapján megítélni valakinek a nemzetiségét, hogy milyen a származása, az egyenlő a lehetetlennel. Ez 
képtelenség. Ennyit a nemzetiségről. 

Van a címnek egy másik eleme: Magyarország. Ez a hely. Ha én azt mondom, hogy Magyaror-
szág, milyen kép ugrik be képzetünkbe? Nyilván, először az, amit mi naponta látunk, amelyben élünk, 
amelyben ma vagyunk. Igen ám, de nekem nem erről a Magyarországról kell beszélnem, nekem a XIX. 
századi Magyarországról. A két Magyarország semmiképpen nem azonos, mert a mai Magyarország 
egy XX. századi drasztikus békediktátumnak az eredménye. Ezt a békediktátumot úgy hívják, hogy 
Trianon. A XIX. századi Magyarország egészen más volt, nemcsak valóságosan. A XIX. századi em-
ber képzetében egészen másfajta Magyarország létezett. Azt gondolhatnánk, hogy a XIX. századi Ma-
gyarország azonos azzal, amit Trianonban szétdaraboltak. Nem ez volt. A valóságban a XIX. századi 
Magyarország, amelynek a területe 325 000 négyzetkilométer volt, a többféle fázisban és többféle for-
mában létezett. A század első felében, 1848-ig nem volt része az un. Erdélyi Nagyfejedelemség, nem 
volt része a Dráva – Száva közi ún. Horvát-Szlavónország, ráadásul volt még egy Határőrvidék is, te-
hát több darabból tevődik össze az a rész, amit akkor mégis csak Magyarországnak gondoltak. Jött 
1848, megvalósult Erdély és Magyarország uniója. Elbukott a szabadságharc, Magyarországot újra 
szétdarabolták. Erdély és Horvát-Szlavónországot újból leválasztották, sőt létrehoztak egy új földrajzi 
tájat, amit közvetlenül Bécs alá rendeltek, és amit úgy hívtak, hogy Szerb Vajdaság és Temesi Bánság. 
1867-ben a kiegyezésnél újra megtörtént az egyesülés Erdéllyel, Horvát-Szlavónország is újra része 
lett a Magyar Királyságnak, társországi minőségben. Ez a Magyarország létezett aztán egészen 1918-
ig, az I. világháború végéig. Tehát a XIX. századi Magyarországnak legalább három – négy változata 
volt.  

A történészek azt szokták csinálni, hogy a századokat egyetlen fogalommal, a századra legjel-
lemzőbb fogalommal megpróbálják megjelölni. Így kapta a XV. század a „humanizmus” jelzőjét, a XVI: 
század lett a „reformáció százada”, a XVII. század az „ellenreformáció százada”, amit újabban a „kato-
likus megújulás” századának is neveznek. A XVIII. század a „fény százada”, azaz felvilágosodás szá-
zada, míg a XIX. század a „liberalizmus”, hogy szebben mondjam a „szabadság” százada lett. 

A „szabadelvűség százada”, ha le akarom fordítani magyarra a liberális szót. Tehát a XIX. szá-
zad minden fontos eseménye valamilyen módon tehát kapcsolódik a szabadság fogalmához, a liberális 
eszmék rendszeréhez. Ez a kapcsolódás megtörténhet háromféleképpen. Az egyik az volt, amikor a 
szabadság alatt azt értem, hogy az egyénnek legyen szabadsága. Az ember egyéni szabadságjogait 
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ez a század fogalmazta meg, s ez a század próbálta a valóságba is átültetni. A szabadság azonban 
nemcsak az egyén szabadságát jelentette a XIX. században, hanem a társadalmi szabadságot is, a 
társadalmi esélyegyenlőséget is. Nemcsak az egyén nem lehetett alávetett, nemcsak az egyénnek 
vannak jogai, emberi jogai, hanem a társadalomban sem lehet alárendelt és fölérendelt, uralkodó és 
szolga állapotú ember. Ezért a társadalomban is azokat a rétegeket és csoportokat, akik valamilyen 
módon alávetett részei az ország vagy állam társadalmának, meg kell szüntetni, magyarán szólva fel 
kell szabadítani. Ezért kerül napirendre egész Közép – és Kelet-Európában, de még Nyugat-Európa 
nagy részében is a jobbágyság felszabadítása, mert liberalizmus nem tűrte el, hogy az egyik emberre 
nem vonatkozik a törvény, a másikra pedig vonatkozik. Azt mondta, hogy az embernek nemcsak 
esélyegyenlősége, hanem törvény előtti egyenlősége is van. De nemcsak a törvény előtt egyenlő, ha-
nem a terhek vállalásában is egyenlőnek kell lenni az embernek, anyagi ereje szerint., vagyis közte-
herviselés kell. Magyarán szólva le kell bontani azt a társadalmi világot, amely másképp osztályozta az 
embereket, másképp rendezte a társadalmat, és az egyének sorsát és helyzetét. Le kell bontani a ren-
di társadalmat, azaz a feudális társadalmat. (Ma, amikor hangoztatják a liberalizmust, csak arra gon-
dolnak, hogy az egyénnek legyen meg minden szabadsága, már-már szinte korlátlan legyen ez a sza-
badsága.) A XIX. század és az igazi klasszikus liberális eszme azonban vallotta az egyén, vallotta a 
társadalom, és vallotta a másfajta emberi közösség szabadságát is, mert az ember nemcsak társadal-
mi állapota szerint tartozik bele valamilyen embercsoportba, hanem az előbb emlegetett nemzetisége, 
az előbb emlegetett anyanyelve szerint is. Tehát úgy is része vagyok egy embercsoportnak, hogy ma-
gyar vagyok. A szabadság tehát azt jelentette, hogy nemcsak az egyénnek vannak jogai, nemcsak egy 
társadalmi csoportnak kell, hogy legyenek jogai, hanem kell, hogy legyen joga egy másfajta emberi 
közösségnek, a nemzetiségnek, a nemzetnek is. A nemzeti közösségeket ugyanúgy megilleti a sza-
badság, mint az egyént, vagy a többi embert is. 

S máris belekerültünk abba a világba, amit a XIX. században eleinknek; – derék, kiváló eleink-
nek, olyan nemzedékeknek, amely addig talán soha nem volt a magyar történelemben, és sajnos talán 
azóta sem volt, – a XIX. század nagy nemzedékének meg kellett oldania. Meg kellett oldani, hogy le-
bontsa azt a rendi világot, amely megkötötte az embert társadalmilag is, meg egyénileg is. Létre kellett 
hozni valami olyasmit, amiben a nemzet szabadsága biztosítva van. 

Csakhogy a gond mindjárt itt adódott. Abban a legkiválóbbak még többé-kevésbé egyetértet-
tek, hogy meg kell szüntetni a rendi kötöttségeket, jobbágyság alávetettségét, stb. De abban, hogy 
hogyan lehet megteremteni a nemzet szabadságát, már sokféle érdek és sokféle nézet ütközött össze. 
Először is azért, mert ez a Magyarország a XIX. században olyan volt, amilyen volt. Több részből állt, 
és ezeket a részeket váltogatták, hol idecsatolták, hol odacsatolták. Miért tehették, tették ezt? Mert 
Magyarország be volt tagolódva egy nagy birodalomba. Ezt a birodalmat úgy hívták, hogy Habsburg 
Monarchia vagy Habsburg-birodalom. Tehát szembe kellett kerülni mindjárt azzal, hogy a nemzeti sza-
badság megvalósításához rendezni kellett az ország helyzetét ebben a hatalmas birodalomban, ame-
lyiknek egyik tagországa volt Csehország, Észak-Itália és több más ország, országrész. Rendezni kel-
lett tehát a viszonyt ezzel a birodalommal. Volt, aki azt mondta, ki kell békülni a Habsburgokkal, vala-
hogy a birodalmon belül kell nagyobb szabadságot teremteni a nemzetnek. Volt, aki azt mondta, 
szembe kell szállni vele, el kell szakadni tőle, és biztosítani kell a teljes nemzeti szabadságot. 

A gond azonban nemcsak ez volt, hogy a nemzet szabadságának ügyében nem volt egyetértés 
teljesen

ak gondolkozásában, hogy mégis az a Ma-
gyarors

it el kell mondani, hogy ez – bizony – 
nem vo

 a korabeli nemzedékek között. Az is gond volt, hogy ezt az országot a XIX. században való-
ban lehetett darabolni, mert nemcsak magyarok éltek ebben az országban. Ebben az országban a XIX. 
század elején nagyon sok nem magyar élt. Mit gondoltok, mennyi lehetett a magyarok és nem magya-
rok aránya? Az ország népessége még csak 11–12 millió körül járt. Ezen belül a magyarok aránya a 
valóságban 40 % volt, azaz kb. 5 millió magyar lélek. A többi 60 % nem magyar volt. Hét nagylélek-
számú és tizenegy kislélekszámú népcsoportja volt az országnak, tehát összesen tizennyolc népcso-
port élt ebben a Kárpát-medencében. Persze, a 40 %-os részarány nagyon magas volt, mert ez – még 
egyszer mondom – 5 millió magyar lelket jelentett. 

Hogyan lett ez így? Miért élhetett akkor a kortárs
zág a Magyarország, az a királyi Magyarország az egész Magyarország, noha csak 40 %-a volt 

magyar. Jogos volt, akkor hogy így gondolkodott Kossuth, Deák, Széchényi vagy Eötvös, ha az egy-
szerű többséget sem érte el a magyarság? Miért lett ez így? 

Hát, erről egy külön kis órát tudnék tartani, de azért anny
lt mindig így. Hogy ez nagyon is a késői korszakban történt meg. Hogy a Kárpát-medencének, 

amit akkor Magyarország fogalma alatt értettek Bécsben is, meg Pesten is, az – sajnos – a török világ 
alatt vált olyanná, hogy ilyen kicsi arányúvá zsugorodott benne össze a magyaroknak a száma és 
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részaránya. Mert a honfoglalástól, 896-tól egészen 1526-ig, a mohács csatáig és az azt követő százöt-
ven éves török uralom idejéig ennek a Kárpát-medencének 70 – 80 százaléka mindig magyar volt. 
Magyar anyanyelvű és magyarul beszélt, s mindössze 20 – 25 % - a tartozott a nem magyarok közé. A 
török világ alatt azonban az történt, hogy a török hódoltság az ország középső részét szállta meg, ék 
alakban nyomult be, és ott maradt százötven éven keresztül. Tehát Magyarország százötven éven 
keresztül hadszíntérré változott. Mivel a Kárpát-medencének már a honfoglalás óta elsősorban a kö-
zépső zónáját szállta meg a magyarság, szín magyar vidékeken állt a harc, a háború százötven éven 
keresztül. Ott pusztult el legjobban a népesség! És amikor vége lett a török világnak, és lezárult a Rákó-
czi-szabadságharc is, tehát a XVIII. század elején ugyanannyi volt ennek a területnek a lakossága csak, 
mint a mennyi Mohács előtt volt. Kétszáz év alatt egyetlen lélekkel sem nőtt az ország lakossága! Sőt, a 
középkori négy- milliós népességnek már csak a fele volt magyar! Míg Mohács előtt a négymillióból 80 
%, azaz hárommillió volt magyar, most a török után csak kétmilliónyian voltak a magyarok! Nem volt 
semmi népszaporulat kétszáz év alatt! A magyarság nem tudta megtartani lélekszámának a szintjét, 
sőt egymillióval csökkent! Egyharmadával csökkent! 

És még itt sincs vége a nemzeti katasztrófának, mert ezután következett a XVIII. század! Ha-
talmas 

en nagyon lecsökkent, még mindig viszonylagos többségben voltak. Mert az a 60 %, amely 
nem m

eti újjászületés a legerőteljeseb-
ben a legnagyobb népcsoportot, a magyart hatotta át. A 40 % volt a legerősebb, s azért is erős volt a 

arányú külső betelepítések indultak meg: németeket, románokat, ruszinokat telepítettek le, vagy 
települtek le maguktól az országba. A XVIII. század végére az ország népességében a magyarság 
aránya a 40 %-ra esett vissza! Tehát valójában a XIX. század, amelyről nekem itt még beszélnem kel-
lene, úgy indult meg a magyarság számára, hogy háromszáz év alatt, 1526-tól a XVIII. század végéig 
részarány az országban 80 %-ról a felére zuhant vissza! A lakosság 60 %-a nem magyarul beszélt! 
Ennek oka volt az is, hogy a nemzetiségek már a középkorban a határnak a külső zónájában helyez-
kedtek el, amelyet a török világ nem igazán érintett, ott kevésbé voltak harcok. Az ott lévők természe-
tes népszaporulata is növelte azt ott élő nem magyarok lélekszámát, és állandó volt a betelepülésük és 
beszivárgásuk. S így állt elő az a tragikus helyzet, hogy amikor megindult Európa-szerte és Magyaror-
szágon is a nemzeti újjászületés ügye a szabadság jegyében a nemzeti önállóságnak, a szabadság-
jogoknak a megszerzése , akkor az a Magyarország, amelyben a magyarok megpróbálták ezt a jogu-
kat megszerezni, nagy részében nem volt magyar. Tehát itt a másik nagy gond – tisztelt hallgatóim –, 
hogy a korabeli Magyarországnak és magyar politikusnak, a szellem valamennyi emberének, íróknak, 
költőknek, tudósoknak egyaránt nemcsak azzal kellett szembenézni, hogy hogyan lehet az ország 
nemzeti önállóságát a Habsburg hatalommal szemben biztosítani, hanem azzal is, hogyan lehet a saját 
országában egy ugyancsak meginduló nemzeti újjászületésen keresztül eső nem magyarokkal szem-
ben az országát egyben tartani. Megtartani azt az államiságot, amelyre joggal lehettek büszkék, s 
amely így volt egészen a XIX. század elejéig, akkor is ha időnként ide-oda darabolták az egyes részeit. 
Tehát szembe kellett nézni két nagyon fontos dologgal, a fölöttük álló birodalmi hatalommal, és egy 
mögöttük álló, de velünk szemben egyre inkább fölhangolódó, egyre inkább ők is a nemzeti önállósá-
gukért küzdeni akaró nem magyarok törekvéseivel. Így indult a XIX. század.  

Valamit azonban el kell mondani. A magyarok, noha a súlyuk, a lélekszámuk a Kárpát–
medencéb

agyar volt, hat nagy népcsoport és tizenegy kis népcsoport között oszlott szét. Az utánunk kö-
vetkező legnagyobb népcsoport a román volt, amely mindössze 16 %-át alkotta ennek a Kárpát-
medencei Magyarországnak, kétmillió volt mindössze a lélekszámuk akkor. A többi pedig még kisebb 
volt. Nyolc-tíz-tizenkét %-ot képviseltek csak a Kárpát-medencében, de itt voltak. S ami még súlyosab-
bá tette a helyzetet, hogy az itt élő népcsoportok nagy részének a határon kívül volt egy hatalmas nagy 
nemzeti törzse. Az erdélyi románoknak Moldvában és Havasalföldön, a Délvidéken élő szerbeknek 
Szerbiában, a horvátok a szlovénekkel és a szerbekkel mint délszlávok gondoltak egy államot. A ruszi-
noknak, más néven ruténeknek ott voltak a Kárpátokon túl a nyelvtestvéreik, az ukránok. A szlovákok 
pedig egyre inkább a csehek felé és az oroszok felé kezdtek kacsingatni a pánszlávizmus jegyében. 
Tehát mindenkinek, kivéve talán a németeket, akiknek persze máshol voltak tartalékaik, a határon túl 
erős bázisuk volt. Nemcsak azzal kellett szembenézni tehát a korabeli magyar politikának, hogy a ha-
tárokon belül hogyan lehet egybetartani ezt a sokféle nációból összeálló Kárpát-medencét, hanem 
azzal is, hogy egyre inkább erősödtek a külső biztatások, bátorítások, hogy szakadni, elszakadni. 
Előbb csak egy iskolát kívánni, előbb csak is autonómiát kívánni, majd önállóságot kívánni, s majd azt 
követelni, hogy egyesüljünk Romániával. S ez aztán 1918 végén, 1919-ben valamennyi előbb említett 
népcsoport esetében be is következik. 

A XIX. század első fele azonban úgy telt el, hogy ezek az eszmék éppen csak csirázni kezdtek. 
Nem voltak igazán ható tényezők. A XIX. század első felében a nemz
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magyar

 uszítására és bíztatására nem utolsó sorban. Levonta 
minden

dul meg. Elkezd mozogni a 
társada

t 
évente.

 az asszimilációval 
csökke

ság, mert az elhelyezkedése továbbra is, s – hála Istennek – mind a mai napig még a medence 
középső részére esik. A magyar népcsoport ugyanis a Kárpát-medence középső részeit tartja megülve 
vagy megszállva, nemcsak a mai Magyarország területén, hanem a szomszédos országokban élő ma-
gyarok nagy része is. Így a magyar népcsoport elhelyezkedése előnyösebb, mert aki a központokban 
ül – szokták mondani –, uralja a környéket is. A város és a vidék kapcsolatában soha nem a vidék a 
meghatározó, hanem a város, ami mindig meghatározza a környékét is. De ez gyenge vigasz! A XIX. 
század első felében azonban az is fontos volt, hogy nemcsak ez volt a legerősebb és legnagyobb lé-
lekszámú népcsoport, nemcsak az, hogy a medence közepén foglalt helyet, hanem hogy a magyar 
teljes társadalmat alkotott. Minden rétegével rendelkezett a korabeli társadalmi szerkezetnek. Voltak 
főnemesei, voltak köznemesei, voltak kisnemesei, voltak gazdagabb és szegényebb jobbágyai, voltak 
városi polgárai. Ez a többi népcsoportnál, a horvátok kivételével, egyiknél sem volt meg. Egyiknek sem 
volt például nemessége, a horvát kivételével. Náluk ez azért alakulhatott így, mert Horvátország év-
századokon át társországa volt Magyarországnak. Része a Magyar Királyságnak, de állandó belső 
autonómiával, önkormányzattal rendelkeztek. 

Gyökeres változás állt be a XIX. század közepén, jött a forradalom, annak minden tanulsága. 
Tanulság a Habsburgoknak, tanulság a magyaroknak és tanulság a nemzetiségieknek is, aki fegy-
vert fogtak a magyar forradalom ellen, – Bécs

ki nagyjából a tanulságait is, és így született meg 1867-ben a kiegyezés, amely új államszer-
kezetet hozott létre. Megszületett a kiegyezés a magyarok és a Habsburg család között, és megszü-
letett egy másik kiegyezés a magyarok és a horvátok között is. 

Valójában a Kárpát–medence országában egy új korszak vette kezdetét azért is, mert közben 
óriási erővel megindult a medence iparosodása, gyökeresen átalakult a mezőgazdaság, ami azon-
ban sokkal fontosabb a témánk szempontjából, hogy városiasodás in

lom hatalmas mértékben, megindul egy társadalmi mobilizáció. A városokban egyre inkább 
kialakulnak azok a „műhelyek”, amelyeket inkább „olvasztó tégelyek”-nek nevezhetnénk, ahol a kü-
lönböző nyelvű népcsoportok összeolvadnak. És így ebben a korszakban megindul a magyarság 
számarányának növekedése. És ezért szokták állandóan azt mondani a szomszédaink, hogy erő-
szakkal elkezdtük őket asszimilálni. De ez nem igaz! Ez nemcsak azért nem igaz, mert ők mondják, 
hanem azért, mert a valóság minden ténye ezzel ellentétes. A magyarság számaránya ugyan nő, de 
főként a városokban. A városok azok, amelyek az oda beköltöző népek beolvasztását elvégzik. Ha 
valaki kiszakad egy hagyományos környezetből, s bekerül egy teljesen vadidegen világba, nyilvánva-
lóan minél előbb igyekszik hasonulni az új környezetéhez, mert különben a levegőben lógó ember 
talajtalanná válik. A város ezért is asszimilál, erőszak nélkül, a puszta létezésével. Így indult meg a 
magyarság növekedése, és ebben a lélekszám arányú növekedésében szerepet játszott az asszimi-
láció is. De az asszimiláció csak két népcsoportra terjed ki a Kárpát – medencében: a városban lakó 
németekre és a zsidóságra. Róluk külön kellene beszélni, mert külön nagy kérdése a XIX. század-
nak. Hihetetlen mértékben megnőtt a lélekszámuk, óriási bevándorlás indult meg keletről, Galíciából, 
amelyet a XVIII. században a Habsburg-birodalomhoz csatoltak, és Oroszországból, ahol kegyetlen 
pogromoknak voltak kitéve. Ezért indul meg a bevándorlásuk a Kárpát-medencébe, s egy évszázad 
alatt 80 000-ről 900 000-re nőtt a zsidóság száma. A zsidóság bejött, s ugyanúgy elkezdi magát ma-
gyarnak vallani, noha még csak törve beszéli a magyart, de nemzetiségét tekintve azt mondja, hogy 
én magyar vagyok. Mint ahogy a városlakó német sem tudott tökéletesen magyarul, de azt mondta, 
hogy nemzetiségemet illetően magyar vagyok. Tehát a két nagy népelem, amely a magyarság sorait 
erősítette, a zsidóság és a magyarországi németség volt. Nem igaz tehát az a vád, hogy azt itt élő 
szlovák, ruszin, román, szerb és horvát népcsoportokat asszimilálták! Pláne erőszakkal, iskolával. Az 
iskola önmagában sose lesz az asszimiláció eszköze! 

Ezen kívül azért is nőtt meg a magyarság részaránya, mert nagy volt a természetes népsza-
porulata, szemben a mostani tragikus helyzettel. Akkor – mint az itt élő többi népcsoportban is – jó-
val több volt a gyermek. Ezer lélekre akkor a magyarok körében tizenegy-tizenkét gyermek eset

 Tizenegy – tizenkét gyermek! Ez volt az ezrelékes népszaporulat. 
A másik pedig, hogy megindult a nagyarányú kivándorlás, de ez az ország középső részét, 

ahol a magyarság leginkább élt, a legkevésbé érintette. A kivándorlás a permvidékeken élő szlová-
kokat, ruszinokat és románokat érintette leginkább. Az ő népességük tehát nem

nt, hanem a nagyobb méretű kivándorlással. Így állt elő az a helyzet, hogy a magyarság a 
Kárpát-medencében a XX. század közepére újra 50 % fölé tornázza magát. 1910-ben Horvátország 
nélkül 54,5 % vallotta magát magyarnak a Kárpát-medence húszmillió lakójából. Ezért lehetett a ma-
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gyarság száma 10.100.000, a legmagasabb, amit Mohács után elérhetett, de messze alacsonyabb 
volt, mint amit Mohács előtt magáénak mondhatott.  

Aztán jött a XX. század minden borzalmával. Soha olyan mélyponton a magyarság a Kárpát-
medencében 1100 éves történelmében nem állt még, mint ahol most áll. Tudjátok, hogy mennyi a 
részará

„A MAGYARSÁG MÁR 1000 ÉVE TAGJA EURÓPÁNAK…” 

 
 
A diáknapok egyik rendezvénye volt az a beszélgetés, amelyet Nagy Katalin és Tábi Anna-

mária 11. D osztályos tanulók folytattak Homa János képviselő úrral, Eger város, Felsőtárkány 
és 

olánkban Homa János urat, Eger városának országgyűlési képviselőjét, 
ki a meghívásunkat elfogadta, és vállalta, hogy válaszol kérdéseinkre. Tisztelettel köszönjük körünk-

ben

zzon be. 

hívást, mert én 
is egyházi középiskolába jártam. 1970-től 1974-ig az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimná-
ziu

a négy gyerekből három egri iskolába jár, egy pedig Pestre. Az egri iskolás a II. 
szá

sáról is! 

ogy az újjáalakuló pártok valami-
lyen nyilvánosságot kapjanak. Nem volt könnyű, mert az akkori megyei lapnál nem sok fogékonyság 
mu

nya? Én pontosan kiszámítottam, mert az utóbbi időben demográfiát tanítok itt a főiskolán: 33 
– 34 %. Az egész Kárpát-medence lakosságának alig egyharmada! Annak a Kárpát-medencének, 
amely népességének a XVI. század végén még több, mint háromnegyed része magyar volt. És ha 
így haladunk tovább, ha így csökken tovább a népesség, évi 50 000 lélekkel, ahogy mostanában 
csökken; és még jobban, ha fogy tovább, – már pedig fogyni fog – a határon túli kisebbségeink lélek-
száma, akkor 2010-re újra odaküzdheti magát vissza, ahol 1910-ben volt, mert legfeljebb 10 millió 
lesz a Kárpát-medencében, miközben 40 millió lesz a medence egész népessége. Egynegyede! – 
Barátaim. Egynegyede! Ezen kell elgondolkozni! És azon, hogy mi történt akkor a múlt században, 
amikor a magyarságnak volt államalkotó ereje, volt természetes biológiai ereje, és volt politikai ereje 
is. Rajtatok a sor, hogy újból legyen! De ne csak erőtök legyen, hanem hitetek is! 
 

––––––––––––– 
 

 
Beszélgetés Homa János képviselő úrral 

Noszvaj községek országgyűlési képviselőjével. Úgy gondoljuk érdemes a beszélgetés szö-
vegét közzétenni, s ezzel olyanok is részesei lehetnek a találkozónak, akik más programokon 
vettek részt. 
 

Szeretettel köszöntjük isk
a

 dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónőnket, dr. Nagy Menyhért Mojzes atyát, tanárainkat, és diákjain-
kat. Beszélgetésünknek az a célja, hogy diákjaink  jobban megismerhessék a mai politikai életet, meg-
ismerjék az országgyűlés munkáját, egy politikus mindennapjait. 

 
Tisztelettel kérem tehát képviselő urat, hogy pár mondatban mutatko
 
Szeretettel köszöntök én is minden kedves jelenlévőt. Örömmel fogadtam el a meg

m tanulója voltam. Így talán lelkiekben jobban rá tudok hangolódni arra, ami itt a ciszterci gimnázi-
umba történik. 

Magamról pedig annyit érdemes elmondani, hogy négy gyerekem van, ebből kettő középiskolás, 
kettő általános iskolás; 

mú gyakorlóba jár, ének tagozatra, orgonálni és zongorálni tanul. Feleségem is, és én is tanári dip-
lomával rendelkezünk. Én jelenleg a Pázmány Péter Tudományegyetemen egy posztgraduális képzé-
sen veszek részt történelemből, de itt a főiskolán a kommunikációs szakon tanítok belpolitikai újság-
írást. 

1998-tól vagyok országgyűlési képviselő, előtte pedig tizenkilenc éven keresztül újságíróként dol-
goztam. 

Elöljáróban talán ezeket tudnám elmondani magamról. 
 
Szeretnénk néhány mondatot hallani a politikai pályafutá
 
Újságíróként 1989 idején, a rendszerváltáskor azon dolgoztam, h

tatkozott arra – sajnos azóta sem sokat változott a helyzet –, hogy ezekről a pártokról írjanak, vagy 
ezek a pártok a saját programjukat, arcukat megmutathassák. Ezért új újságokat kellett alapítani. Itt, 
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Észak – Magyarországon a Heti Hírnök című újság jelent meg Miskolc központtal, és ennek az újság-
nak én voltam a helyi, regionális vezetője, és később az észak-magyarországi vezetője is. Az új politi-
kai szervezetek tehát ebben az újságban jelenhettek meg. Itt kezdődhetett tehát az én politikusi pá-
lyám is. Egyébként úgy gondoltam, amikor lezajlottak az 1990. évi parlamenti választások, és megala-
kult az első szabad parlament és kormány, hogy az én politikusi pályám véget is ér, mert én újságíró-
nak képzeltem magamat. De rosszul ítéltem meg mind a magam, mind a politika és a politikusok sze-
repét. A nehézségeket látva pár év múlva azon vettem észre magam, hogy már ismét politizáltam. 
Ekkor már 1995-öt irtunk. Ekkor kristályosodott ki számomra, hogy mely politikai irányvonalak állnak 
hozzám közel. Neveltetésem és iskolám miatt elsősorban a Kereszténydemokrata Párthoz vonzódtam, 
azonban láttam, hogy óriási belső harcokat vívott a párt, és a párt vezetői közül sokan átmentek a Fi-
deszbe, így egyre többször jelentem meg a Fidesz rendezvényein. Megismertem a párt 1998-as vá-
lasztási programját, és végül képviselőjelölt lettem, majd a sikeres választás után képviselő. 

 
Ön, mint Fidesz képviselő a párt minden tevékenységével, véleményével egyetért-e? 
 
Ezt sokan úgy gondolják, hogy ha valaki egy pártnak a tagja, akkor minden ízében azonosul a párt-

jával. Ez nem ilyen egyszerű. Van egyfelől a pártfegyelem, amelynek lényege ott keresendő, hogy ha 
kor

zavazott a pártjával, vagy a pártjával ellentétesen. Kiszámoltam, 
hog

lamenti képviselőre nehezedik, adott döntések-
nél

érdést. A törvény- előkészítés hosszú munkája, vitája 
utá

Így az elvi egység az alapja az egyes döntéseknek, 
am

érdekképviseletét is ellátni? 

tör-
vén hozásban képviseljem azokat az értékeket, amelyek az én személyemhez fűződnek. Én az érté-
kek

mányon van egy párt, ill. a koalícióban kormányzó pártok, amelyek kialakítanak egy kormányprog-
ramot, és azt igyekeznek végre is hajtani, akkor  a képviselőnek is alkalmazkodnia kell a közös véle-
ményhez Így tett ez a mostani koalíció is, amelynek tagjai a Fideszen kívül az MDF és a Kisgazdapárt, 
és erre szervezik a törvényhozás munkáját is. A képviselőnek végig kell gondolnia, hogy mennyire 
enged a személyes szabadságából, és mennyire kell magáénak vallania a pártjának a programját, és 
aszerint politizálnia. 

Minden évben készül Politikai évkönyv című kiadvány, amelyben feltüntetik minden képviselő neve 
mellett, hogy ki hány alkalommal s

y én vagyok a 15. a Fideszben, aki a Fidesz programja ellen szavazott. Ugyanakkor a szavazata-
imnak csupán 2,15%-a az, amit a kormányprogram ellen tettem. Ezek általában lelkiismeretei ügyekkel 
kapcsolatos szavazatok voltak. 

Mielőtt bekerültem volna a parlamentbe, én is úgy gondoltam, hogy az egyénnek nagyobb szabad-
sága van döntésekben, de az a nyomás, amely egy par

 sokkal nagyobb, és a döntés kötelezettsége sokkal keményebb, mint az ember saját elgondolása, 
pillanatnyi érzése vagy gondolata. 

Az, hogy mi hogyan szavazunk egy-egy kérdésben, nem ott a parlamenti ülésen, abban a két-
három másodpercben dől el, amikor felteszik a k

n az Igazságügyi Minisztériumban megszövegezik a törvényjavaslatokat, majd a parlamenti bizott-
ságok elé kerülnek a javaslatok, ahol pro és kontra hangzanak el vélemények. Sokszor ezek a viták és 
álláspontok alakítják az egyén véleményét is, mert általában a szombati futárpostával megkapott több 
kilónyi anyagot átnézni sokszor lehetetlen. Általában az emberhez közelálló ügyekbe ássa be magát a 
képviselő, azaz azokba az ügyekbe, amelyekben az a bizottság illetékes, amelynek ő is tagja. A bizott-
sági ülések döntései mellett még a pártok frakciói is kialakítják a véleményeiket, álláspontjaikat, amit a 
szavazásnál képviselni kell. 

Mivel a pártban egységes világnézetű, elkötelezettségű emberek foglalnak helyet, a közös gondol-
kodás a törvények megalkotásában is megjelenik. 

i biztosítja az egyén meggyőződésének az érvényesülését is. Ritkán fordulhat elő tehát az a hely-
zet, hogy az ember a saját lelkiismerete ellen szavaz. Az esetek nagy többségében az ember nem is 
tekinti erőszaknak, ha a párt álláspontja szerint szavaz. 

 
Mint parlamenti képviselő hogyan tudja a képviselői körzetének az 
 
Az elején azt mondhattam, mint civil módon gondolkozó ember, hogy az én dolgom, hogy a 
y
 közül az első helyre a keresztény értékeket tenném, második helyre a nemzeti gondolatokat. 

Azonban menet közben kiderült, hogy nemcsak a parlamenti törvényhozói munka fontos egy képviselő 
életében, hanem nagyon erősen kell azért a választókerületért lobbiznia, amelyikbe megválasztották. 
Tehát nemcsak a törvényhozói munka fontos, ami ráadásul még egy kicsit személytelen is, hanem a 
helyi ügyekben való érdekképviselet ugyanilyen, vagy talán még fontosabb munka. Előfordult a helyi 
ügyek képviseletében az is, hogy más pártok képviselőivel közösen és sikeresen tudtunk fellépni. Kü-
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lönösen az elmúlt időszakban lezajlott millenniumi ünnepségekkel kapcsolatban történtek ilyen közös 
fellépések, például egy-egy kastély vagy templom felújítás kapcsán. 

Ha már szóba került a Millennium el szeretném mondani, hogy a bizottságokban – amikor az ün-
nep

érjünk át a mai politikai helyzetre. Mi az Ön véleménye arról, ami a Kisgazdapártban manapság 
zaj

mikor Torgyán Józsefet elkezdték piszkálni, az jutott eszembe, hogy amikor Horn Gyula építette a 
ház

om el, hogy a kisgazdákon belül 
van

 kor-
má

s végül azt kérdeznénk meg, hogy hogyan látja személyes jövőjét, meddig kíván képviselő ma-
rad

észült itt Egerben egy felmérés, amely olyan eredményt hozott, hogy az MSZP támogatottsága 
val

lés-sorozat tervezésével foglalkoztunk – komoly vitákat kellett folytatni a baloldalhoz tartozó képvi-
selőkkel, akik váltig azt hangsúlyozták, hogy az Európai Unióba igyekvő Magyarországnak nem kellene 
ennyi időt és pénzt áldoznia a múltjára, nem kelt-e ez visszatetszést egyrészt az Unióban, másrészt a 
környező országokban. Én is és a jobboldali pártok is úgy gondoltuk és mondtuk, hogy egyrészt az 
Unióban lévő franciáknál és olaszoknál sincs ez másképpen, másrészt nem ártunk mi azzal egyetlen 
népnek sem, ha összegyűjtjük mindazt az értéket, szellemi kincset, amit ez a nép az elmúlt ezer éven 
át előállított és felhalmozott. A kereszténység felvételével a magyarság már 1000 éve tagja Európának, 
minket nem most kell felvenni. Mi nem a saját akaratunkból hagytuk el Európát 1945 után, és mi most 
legfeljebb visszatérünk Európába. 

 
T

lik? 
 
A
át, nem csinált ekkora patáliát a sajtó. Ez azért van, mert a média egy része szimpatizál a baloldal-

lal. Bántott, hogy ennyire felfújták ezt az egész ügyet, és bántott az is, hogy azok a problémák, ame-
lyek a Kisgazdapárton belül voltak, egy ilyen ügy kapcsán jöttek elő. Szerencsésebbnek tartottam vol-
na azt, hogy ha azok az elitek, akik a Torgyán hibáját régóta látták, nem a sajtó és nem az ellenzék 
által összehozott össztűz során léptek volna elő, hanem egy belső, szervesebb folyamat eredménye-
ként. Ahogy mentünk előre az eseményekben, mégis csak fájdalmas elismerni azt, hogy sok esetben 
nagyon rosszul reagált Torgyán József azokra a dolgokra, amelyek az ő közvetlen környezetében tör-
téntek. Tehát valahol mégis az őt támadókat igazolta az élet. Amit így utólag most már meg tudok fo-
galmazni, az az, hogy elég sok olyan hiba történt a Kisgazdapártban is, a kormányon belül is, a Föld-
művelési és Vidékfejlesztési Minisztériumon belül is, aminek nem lett volna szabad megtörténnie. Nem 
szabad lett volna megcsinálni azt, amit a kisgazdák csináltak, például azt, hogy futball-klubokat patro-
náltak. Ez - mint kiderült - a visszaéléseknek a lehetőségét hordozta. Visszatetsző volt az is, hogy a 
minisztérium tagjai költséges és talán felesleges külföldi utakra vállalkoztak, míg más minisztériumok, 
mint a Külügyminisztérium, nagyon visszafogott volt. 

Most tehát én is úgy látom, és talán összességében azt mondhat
 egy óriási belső harc, a párt frakcióvezetői posztjáért, a különböző hatalmi pozíciók elnyeréséért. 

Az egy külön kérdés, hogy az a három minisztérium, amelyben tisztességesen dolgozó kisgazda politi-
kusok vezetnek, milyen helyzetbe kerülnek, ha nem az általuk fémjelzett csoport kerül ki győztesen 
ezekből a belső küzdelmekből. Talán az lenne a szerencsés, ha a fiatalabb generáció kerülne ki győz-
tesen, mert úgy ítélem meg, hogy nekik talán több a veszíteni valójuk. Úgy érzem, hogy ők talán fele-
lősségteljesebb politikát folytattak az elmúlt két, két és fél évben. Bízom abban is, hogy a kormánykoa-
líció ki fogja tölteni még a hátra lévő másfél évet, ami még a választásokig hátra van. 

Annyit még érdemes a kérdésről elmondani, hogy a Kisgazdapárt mindkét fele támogatja a
nyt. Tehát a kormány egészen biztosan el tudja látni a feladatát a következő választásokig. Ez azért 

is fontos, mert a következő időszak legfontosabb kérdései az Európa Unió csatlakozási tárgyalások 
törvényei lesznek a parlament napirendjén. Ezeknek a törvényeknek a nagy része olyan, amelyeknek 
megszavazása az ellenzéknek is érdeke.  

 
É
ni? 
 
K

ahol 60 % körül volt, a Fideszé pedig 23%. Ez azt jelzi, hogy az én politikai pályafutásom eléggé 
bizonytalan. Természetesen én igyekszem ezt a felmérést komolyan venni, remélem korrekt volt a 
felmérés, és nagy erőkkel kell dolgoznom azért az elkövetkező időszakban, hogy megnyerjem a vá-
lasztást. Ez a felmérés az elmúlt év decemberében készült, de akkor országos szinten jobb volt a hely-
zet a Fidesz oldaláról nézve az adatokat. A februári országos adatok pedig már arról szóltak, hogy 
bizonyos szempontból a Fidesz már befogta az MSZP-t. A politológusok szerint ez a legutóbbi kor-
mányzati döntéseknek a kedvező lakossági fogadtatása. Én bízom abban, hogy az országos tendencia 
itt Egerben is érvényesül, de úgy ítélem meg e városban talán még az MSZP vezet. Ennek több oka 
van, s ezek közül az egyik az, hogy mi a helyi médiában nem tudunk megjelenni. Az, hogy a városban 
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64 szociális bérlakás alapjait fogják márciusban lerakni, elhangzik, de az már nem kerül annyira nyil-
vánosságra, hogy erre a pénzt a kormány adja. Mint a hogy az sem hangzik el eléggé, hogy ennek 
eléréséhez volt némi közöm. 

Mindennek az is a következménye, hogy az állampolgároknak fogalmuk sincs arról, mit csinálnak a 
kor

, hogy azok a dolgok, amelyek történtek Magyarországon a rendszer-
vál

 szépen a válaszokat. Ha valakinek még van kérdése a képviselő úrhoz, kérem tegye fel! 

azt jelenti, hogy elindult egy olyan folyamat, amely értékeli a kommunista diktatúrákat. Én azonban úgy 
érz

életesen, mert 
amikor világossá vált 1989-ben, hogy fordulat lesz, az akkori politikai elit jelentős része átvándorolt a 
gaz

 na-
gyo

zió közvetítéseiből az is látszik, hogy a parlamentben a kép-
vise k sokan és sokszor újságot olvasnak, beszélgetnek, vagy éppen üresek a székek. A képviselők is 
em

ert a különböző pártok megfogalmazzák a különböző, lehetőleg radikális csökkenté-
seiket, noha tudják jól, hogy ennek rövid távon, tehát a következő választásokra nincs meg az esélye. 
Ho

–––––––––––– 

mánypártok, és mit csinál az ellenzék. Ugyanakkor Magyarországon járt a Nemzetközi Újságíró 
Szövetség elnöke, mert veszélyben van a közszolgálati média. Azonban Magyarországon a közszolgá-
lati médiában reggel, délben, este be lehet mondani, hogy veszélyben a közszolgálati média. A márci-
us 15-i megemlékezést közvetíti a televízió, de az SZDSZ elnöke elmondja a közvetítésben, hogy a 
mai megemlékezést nem közvetíti a televízió. Amíg ezek és az ezekhez hasonló jelenségek előfordul-
hatnak, addig nincs azonos lehetősége a különböző pártoknak és politikusoknak. Amíg a média 
szelektálni tud a hírek összeállításánál, más mércével mérhet a különböző oldalak esetében, esetleg 
megpróbálja elhitetni, hogy ne menjenek el az emberek szavazni, vagy azt sugallja, hogy minden jobb 
volt 1989 előtt; addig nehéz dolga van annak a politikusnak, aki új gondolkodás megfogalmazója, meg-
jelenítője. 

Ugyanakkor én bízom abban
tás óta, szép lassan be fognak érni, és az emberek látni és tudni fogják, hogy milyen előnyei vannak 

a polgári demokráciának a proletárdiktatúrával szemben. S tudni fognak majd választani is. 
 
Köszönjük
 
Ettől az tanévtől az iskolákban megemlékezünk a kommunista diktatúra áldozatairól is. Ez valahol 

em, hogy ez társadalmi szinten nem történt meg. Ön szerint mi lehet ennek az oka? 
 
Ez nagyon nehéz kérdés. Én úgy látom, hogy a rendszerváltás nem történt meg tök

dasági életbe, ahonnét nagymértékben tudta és tudja mind a mai napig befolyásolni a politikát. 
Mindezek mellett a kommunista diktatúra áldozatairól való megemlékezés nagyon fontos, és jelké-

pes dolog. Országos megemlékezés kettő lesz, az egyik Budapesten, a másik itt Egerben. Tudom
n jól, hogy azoknak az embereknek az életét visszahozni, akiket meggyilkoltak, akiket megkínoz-

tak, nyomorékká tették, már nem lehet. Akiket üldöztek, akiket emberségükben gyaláztak, most jelké-
pesen elégtételt kapnak, de tudom, hogy az elvett, megnyomorított életeket megváltozatni már nem 
lehet. Teljes igazságot tenni ebben a kérdésben már nem lehet.  

 
Elégedett-e a parlament munkájával? 
 
A kérdésben benne van, hogy a televí
lő

berek, és a parlamenti munkának is megvannak a nehézségei. Az ülések rendszerint reggel nyolc 
órakor kezdődnek, és a legtöbb esetben éjjel tizenegy órakor fejeződnek be. A képviselők is belefárad-
nak ebbe, nekik is tájékozódniuk kell az újságokból, szót kell váltaniuk egymással, vagy éppen a par-
lamenti bizottságokban is meg kell jelenniük. Lehet, hogy mindezt a televízióban visszatetszést kelthet. 

 
Az elmúlt hetekben felmerült, hogy a parlament létszámát csökkenteni kellene. Ön szerint lehetsé-

ges ez? 
 
Ennek a kérdésnek a napirendre kerülése már a választási küzdelem része, de úgy is mondhatom, 

hogy színjáték, m

sszú távon, tehát évtizedekre előre megállapítani a parlament létszámát elviekben racionális és 
talán meg is valósítható elképzelés. Ugyanis ma az a helyzet, hogy az MSZP a pártlistán, a Fidesz 
pedig az egyéni képviseletben számít erősebbnek, tehát a csökkentés mikéntjéről nem tudnak meg-
egyezni, ezért mondtam, hogy mindez már a választási küzdelem előjátéka. 

 
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és válaszolt a kérdéseinkre. 
 

n is köszönöm a meghívást, örömmel jöttem, és válaszoltam a kérdésekre. É
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HÍREK,  ESEMÉNYEK 
 

DDr. Zakar Fer tása Egerben 
 
 
20 ból 

ké esemé ka-
lomból Juhász Ferenc atyával, a MKR igazgatójával beszélgetett a rádió mikrofonja előtt. A főapát úr 
sz

 
 szépült. És 

érem, hogy tovább fog szépülni, ha lesz is ebben  most talán egy kis lelassulás. Mint tudjuk, a peda-
ógusok bérét emelnünk kell, ami egy nagyon jó dolog, de emiatt nem tudjuk ugyanolyan ütemben 

fol

, hogy milyen jól menjen a dolgunk; hanem hogy szolgáljuk az 
ifjú

resztény iskolát akarunk. … Én azt 
sz

 azt mondom, hogy a matematikus hittan órát tartson, vagy a nyelv-
tan

t, mint fenntar-
tót

lég sok feladatom van a mai nap folyamán. Egerben két intézményünk működik, a Gárdonyi Géza 
Gimnázium és Szakközépiskola, és ezen kívül a Szent Erzsébet Leánykollégium. Mind a kettőnek a 
irci főapát a fenntartója. Mindegyikben volt néhány megbeszélendő ügy. Ezért jöttem fel, és természe-

enc Polikárp főapát úr látoga

01. március 1-én Egerbe látogatott DDr. Zakar Ferenc Polikárp főapát úr. Zsúfolt programjá
nyt emelnénk ki. Vendége volt a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőségének, s ez alt 

akított időt arra is, hogy az iskolában rövid tantestületi értekezletet tartson.  
 
 Az értekezleten elmondott gondolataiból és a rádióban elhangzott beszélgetésből idézünk. 

 

 „…Régen jártam már itt, már majdnem egy éve. Örömmel látom, hogy az iskola tovább
íg
g

ytatni az épület helyreállítását. Örülünk annak, hogy a pedagógusok munkáját most már az egész 
világon kezdik jobban honorálni.  

Olvastam a félévi beszámolót, és nagyon szépen köszönöm azt a sok munkát, amit végeztek. Tu-
dom azt, hogy igazából hivatásból teszik mindazt, amit tesznek, nem azért a csekély fizetésért; nem 
azért lettünk valamennyien pedagógusok

ságot. Amikor Mojzes atyával annak idején fogadalmat tettünk, akkor arra tettünk fogadalmat, hogy 
az ifjúság nevelését fogjuk szolgálni. Azt hiszem, hogy azóta csináljuk is ezt. Csináltuk akkor is, amikor 
azzal fenyegettek bennünket, hogy nem sokáig fogjuk mi ezt csinálni. Éppen a napokban mosolyogva 
olvastam a dallasi apátnak 1970-ben nekem írt levelét, hogy Magyarországon már senki nem számít 
arra, hogy mi valamit is tegyünk Magyarországon, legfeljebb valami anyagi segítséget fognak tőlünk 
várni. S néhány évtized múlva mint zirci főapát olvastam e levelet. 

A jelentésből látszik, hogy mindannyian igyekeznek munkájukat maradéktalanul elvégezni, és ezt 
tovább is kell csinálni, az életben sok mindent minden nap újra kell kezdeni. Minden nap újra kell indul-
ni, mint keresztényeknek, minden nap újra kell mondani, hogy mi ke

eretném mondani, hogy az Isten megáldott azzal, hogy már a gimnáziumban is jó tanítók és tanárok 
közé kerültem. Jó tanárok voltak, mert hatottak rám. … 

Ha a tanár átlátja és tudja az anyagát, akkor azt úgy tudja előadni, hogy azt sokan megértik. Még 
azt szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy ha a tanár érzi, hogy az osztály vele együtt jön, az új erőt ad 
neki, és sikeresebb lesz a tanítás. 

Ugyanakkor azt is hozzáteszem, hogy ne csak tudást közvetítsünk, mert a lényeg, hogy példát ad-
junk a diákoknak, hogy hogyan éljük az életünket, hogy mire is való ez a földi élet, és hogy hogyan is 
állunk a legfőbb kérdésekben. Nem

ár valamilyen kitérést tegyen, de a diák megérzi, hogy a tanár mögött mi van. Nem a hit tanáraink 
gyakorolták ránk a legfontosabb hatást - ezt Mojzes atya is megerősítheti -, hanem azok, akinek az 
élete mutatta meg azt, hogy tényleg hivatásuknak tekintik a foglalkozásukat. 

Nagyon köszönöm tehát a munkájukat, én amennyire lehet, és amennyire tudok, igyekszem önöket 
segíteni. … ismételten mondom, hogy én nagyon meg vagyok elégedve az iskolának a fejlődésével. 
Tudom, hogy nem volt gyerekjáték önöknek sem 1997-ben elfogadni a Ciszterci Rende

, de nekünk se volt egyszerű azt mondani, hogy vágjunk bele ebbe a problematikába. Állíthatom 
azonban, hogy intézményeink szépen fejlődnek, nemcsak olyan értelemben, hogy szépülnek, hanem a 
tudományok közvetítésében is. Látszik ez az egyetemi felvételik eredményein; és látszik azon is, hogy 
megfelelő az iskoláink iránti érdeklődés.  

Köszönöm a meghívást, kívánok további jó munkát, és szeretném azt ígérni, hogy nem telik el egy 
újabb egész esztendő, hogy újra itt legyek.” 

 
***** 

 
E

z



14 Színe s  Egri FEFE  2001. HÚSVÉT  

tes

leánykollégium. 

 

enti, hogy krisztusi iskola. Ez nagyon is lehetséges, sőt a tények azt igazol-

lent, hogy „negyven nap”, amikor készülünk 

annak ezen a 
világon, 

 

en ezzel kapcsolatban szeretnék beszámolni az egri érsek úrnak is, hogyan látom a két intézmé-
nyünk működését. 

…1948-ban öt gimnáziumunkat oszlatták fel, jelenleg visszakaptuk mind az ötöt, még ha a bajait 
nem is mi működtetjük. Ugyanakkor van két kollégiumunk is, az egyik egy fiú kollégium Pécsett, és a 
másik - a már említett- egri 

Ebben az öt intézményben a rendnek körülbelül százhúsz pedagógusa dolgozott 1950 előtt, és en-
nek messze menő többsége ciszterci rendtag volt. Ma háromszázharminc tanárral dolgozunk, ebből 
mindössze tíz a szerzetes. 

Az intézménynek így is ciszterci intézménynek kell lennie nemcsak abban, hogy a fenntartó 
ciszterci, hanem minden részletében. A ciszterci iskola katolikus iskola, amivel azt akarom mondani, 
hogy keresztény, ami azt jel
ják, hogy nagyon is jól el tudják látni az ilyen intézményeink a maguk feladatát a laikusokkal is, tehát 
nem felszentelt papokkal és szerzetesekkel, ha megfelelő módon történik a tanárok megválogatása. 
Két alapvető szempont van: az első, hogy az illetőnek mi az erkölcsi, hitbéli beállítottsága. Nem mon-
dom mindenképpen azt, hogy máris minden tanárunk nem tudom én mennyire hitvalló ember, de azt 
igenis mindenkitől elvárjuk, hogy, semmiképpen se támadjon alapvető hitbéli igazságokat. Azonkívül 
legyen meg a szakmai felkészültség, mert világos, hogy a katolikus iskolának a tudás közvetítésében 
is igen kiváló iskolának kell lenni…. 
 Most a Nagyböjt időszakában vagyunk. Nem a böjt gyakorlatán van a hangsúly, hanem azon, 
hogy készülünk Húsvét nagy ünnepére. Én azt hiszem, hogy ez az egyház szóhasználatában is így 
van, hiszen a hivatalos neve Quadragesima, ami annyit je
a Feltámadásra. Arra kell felkészülnünk, hogy azt méltóképpen ünnepeljük meg. Maga az, hogy keve-
sebbet eszem, vagy nem eszem, vagy húst nem eszem, az önmagában nagyon kevés. Tehát az egész 
egy készülés valamire, és azt kell a böjtnek és sok minden egyébnek előkészíteni. Szent Benedek 
Regulájában van egy külön fejezet arról, hogyan kell ezt a negyven napot tölteni. Természetesen nem-
csak arról van szó, hogy az étkezések rendje változik. Tudjuk, hogy az őskeresztényeknél a böjt nem 
annyira abban állt, hogy kevesebbet ettek, hanem késő délután és valamivel kevesebbet étkeztek. 
Tudjuk, hogy a kartauziaknál ma is sok esetben naponta csak egyszer esznek. Hogy ez orvosilag 
mennyire helytálló, nem tartozik ránk. Mindenesetre ez a tradíció és Szent Benedek Regulája két étke-
zést enged meg, míg Nagyböjt idején csak egyet. Van valami reggeliszerűség ugyan, de az illető igenis 
érzi az éhséget. De a Regulában sem ez a Nagyböjt lényege. A lényeg az, hogy mindenben készüljön 
a nagy ünnepre a szerzetes, azaz jobban tartsa meg a csend idejét, tudjon hallgatni, mikor hallgatni 
kell. Azonkívül minden érzékével készüljön Húsvét szent ünnepére. Vigyázzon a szemére, ne aludjon 
túl sokat. Itt se az a fontos, hogy magamat minél jobban kínozzam, mindig álmos legyek. Nem erről 
van szó, hanem arról, hogy a testemet hozzam olyan állapotba, hogy az érzékenyebb legyen az Isten 
igéjének a hallására. Tehát minden cselekedetem, amivel változtatok valamit a természetnek a rend-
jén, arra szolgál, hogy lelkiállapotom jobban be tudja fogadni az Isten igéjét, s így jobban tudjon ké-
szülni Húsvét ünnepére… 

…Visszatérve az intézményeinkre…. örömem telik abban, hogy egyre inkább látom, hogy si-
kerül ezekbe az intézményekbe krisztusi, keresztény szellemet belevinni. Sikerül az iskoláinkban egy 
harmonikus együttlétet kialakítani, ahol az emberek kezdik megérteni, hogy miért is v

hogy mik az életnek a nagy kérdései. Abban is nagy örömem van, hogy látom, amint épülete-
ink szépülnek, és minden remény megvan arra, hogy ezen a vonalon tovább tudunk lépni. Ebben az 
évben vissza fogjuk kapni a teljes zirci apátságot, amelyiknek csak kétötöde van jelenleg a mi birto-
kunkban. Ez lehetővé fogja tenni, hogy Zirc kifejtse a maga teljes hivatását. Én nagyon remélem azt is, 
hogy ezzel a hívatások száma is növekedni fog. Világviszonylatban nem állunk nagyon rosszul, ugyan-
akkor ha arra gondolok, hogy mekkora feladatok állnak előttünk Magyarországon, akkor azt kell monda-
nom, hogy bizony sokkal több hívatásra volna szükség ... A problémánk az, hogy van egy harminchá-
rom éves hiány az öregek és a fiatalok között, tehát azok között, akik 1950 előtt, és akik 1989 után 
léptek be. Ez annyit jelent, hogy öregjeinknek még mindig igen-igen sok munkát kell végezniük, és 
kevés az a fiatal, aki most készül vagy már felkészült a jövendő hívatására. Ez jelent komoly kihívást, 
de én hiszem azt, hogy a hiányt az ifjúság érzékeli, és majd pótolja. 

 
 

––––––––––––––––– 
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Történelmi előadás 

000. december 12-én iskolánkban Dr. Für Lajos, az ELTE professzora előadást tartott „Magyarország 
ne . században” címmel. 

 
2

mzetiségi viszonyai A XIX
 
Továbbképzés biológia és földrajz szakos tanároknak 
 

Iskolánkban 2000. december 12- én a Nemzeti Tankönyvkiadó - referencia iskolájaként - biológia és 
föl

Kos

drajz tantárgyakból továbbképzést tartott. 
 

zorúzás 
 
Iskolánk tanulói közül a kollégisták és az egri tanulók vettek részt a kollégium előtti téren az 1956. de-

ce rtűz áldozatainak emlékére rendezett ünnepi megemlékezésen és koszorúzáson. mber 12-i egri so
 
Gombavató 

 
2000. december 15-én tartották a 12. évfolyam tanulói a gombavatót. 121 gimnazista és 38 szakközepes 

tan eresztül készült műsorral és ünnepélyes vacsorával e napra.  
Az os ályok műsorai – természetesen – az elmúlt évek „történelmi” jeleneteit, és az elkövetkező hóna-

po
an látják Rómeó és Júlia 

tör

solti: Jó estét öreganyám! 

sak nem tele van a hócipellő az érettségi miatt? Hát igen, már a jövőnk sem a régi! 
 nem? 

 fel a 
ba kezetekkel vakarjátok meg a fejeteket! 

om a termet, amiben az érettségitek fog történni. 

l szeretnél beszélni? 

anárnő: Nagyon jó. Akkor beszéljünk Csokonairól! 
, akinek legkedvesebb verse a Nem 

tud t nem tudhatom! 

? 

ciók, a közönség az A osztály előadásában a németek, a spanyolok táncát láthatta, 
a C  adtak elő. 

űrűn kattogtak a fényképezőgépek, működtek a videokamerák, hogy megörökítsék a felejthetetlen és 
tal

álytermekben folytatódott az ünnepség, ahol az osz-
tál

mbokat”.  

uló több héten k
zt

k, főleg az érettségi félelmeit jelenítették meg. A 12. A osztály a jövőt a kozmoszból jött idegenek segít-
ségével akarta biztosítani, a 12. B-sek hangulatos előadáson mutatták be, hogy

ténetét, a 12. D szenzációs órákat mutatott be az elmúlt évek forgatagából,  a 12. E nagyszerű énekes 
előadással jellemezett tanárokat, a 12. C osztály a jövőt egy jósnőtől szerette volna megtudni. Lássuk ho-
gyan. 

 
„Jósnő: Íjjjjjjjjá! Ezek a naív „gádzsók” egy csomó pínzt fizetnek az óriási jóstehetségemért. Tisztára bo-

lond az agyuk! 
Z
Jósnő: Nektek is kedveskéim! Szerencsétek, hogy öreganyátoknak szólítottatok! Miféle bolond szél fútt 

ide tégödötöket? C
Attila: Na néne, vállalja, vagy
Norbi: Tessék ide vetni szemének bájos pillantását! Benne van a néni egy kis pénzszerzési akcióban? 
Jósnő: Ha ennyire sürgős, vágjunk bele! Csak tegyétek azt, amit mondok! Álljatok körbe, emeljétek

l lábatokat és a jobb kezeteket. A bal 
Laci: Mi a francnak ez a hűhó? 
Jósnő: Nem beleszólós a parti! Tedd, amit mondtam, különben kilövöm az agyadat a Holdra! 
Laci: Jó, jó! Maga tudja , mit csinál. Legalább is remélem. 
Jósnő: Látom, látom a jövőt: Lát
Judit: Melyik érettségit tárgyat látja, nénikém? 
Jósnő: Hát … a magyart! 
 
Tanárnő: Halljunk egy kis irodalmat! Judit! Kirő
Judit: József Attiláról!  
T
Judit: Csokonai nagy költő volt, legalább olyan nagy, mint Radnóti
hatom…Tanárnő, én ez
Tanárnő: Gyere, Attila! Mi a kedvenc témád? 
Attila: A pénzversek, a bordalok? Vörösmarty Mihály: Bordal. …. 
Tanárnő: És József Attilától mi a kedvenc versed
Attila: Karóval jöttél. 
Tanárnő: Attila, fiam! Karóval is mész!” 
 
Voltak táncos produk
-sek pedig gyimesi csángó néptáncokat
S

án gondtalan perceket. 
A sok bajjal és gonddal járó műsorok után az oszt

yfőnökök köszöntötték az osztály tanulóit, feltűzték – az összetartozást, az iskolához kötődést és a felnőt-
té válást is jelképező – „go



16 Színe s  Egri FEFE  2001. HÚSVÉT  

A vacsora után tovább folyt a beszélgetés; az iskolavezetés, a tanári kar tagjai felkeresték az egyes osz-
tályok termeit, a kötetlen beszélgetésekben belemerültek az emlékek felidézésébe. Majd az osztályok tanu-
lói keresték fel egymás termeit, és közös táncolásba kezdtek. Az ünnepség fergeteges hangulatban ért vé-
get, késő éjszakába nyúlóan. 

 
Ajándék 
 
2001. január 16-án gimnáziumunk hajdani diákja, Pataki József művésztanár és tűzzománckészítő, isko-

lán alkotásával ajándékozta meg: egy tűzzománc technikával készített állami címerrel, mely ezek 
után a tanári szobát díszíti. A szintén tűzzománc „Eger csillaga” kép az igazgatói szobába került. A porcelán 
tec

kat három 

hnikával készült „Az egri remete” című alkotás pedig az emléktáblákkal ékesített folyosón kapott helyet. 
 
2001. február 27-én Fodor János igazgatóhelyettes úr iskolánknak ajándékozta Molnár József fafaragó-

művész Szent Bernátot ábrázoló alkotását, amely a régi épület lépcsőfordulójában került kihelyezésre. 
 
 
Diáknapok 
 
2001. február 21–22-én tartottuk meg iskolánkban az évenként ismétlődő diáknapokat. Az is évente is-

mé ődő szokás, hogy e napok szervezésében a tizenegyedik évfolyamos osztályok tanulói jeleskednek. 
Ezen osztályokból indulnak a diákigazgató-jelöltek is, akik programokkal töltik meg e két napot, s egymással 
„ve erzik meg társaik szavazatait. A legtöbb szavazatot kapó jelöltből válhat diákigazgató. 

bben az évben minden tizenegyedik osztály indított jelöltet, tehát öt diákigazgató-jelölt közül választha-
tot

zös 
bü

 
csa

s vezetést szervezett. 

na 
Te

rom fiatal színésze Vásári komédiák címen rövid, vidám jelenete-
ke

zgató. Aztán volt éljenzés, öröm és tánc éjfélig. 
 

Interjú a 2000/2001-es tanév diákigazgatójával.

tl

rsenyezve” sz
E

t az iskola polgársága. A 11. A osztályt Hajdú Gábor, a 11.B osztályt Oláh Péter képviselte. A 11. C osz-
tályból Math Dániel, a 11.D osztályból Berta Dávid indult, míg a 11.E osztály Gál Gábort indította. 

A jelöltek már a diáknapok előtt hangsúlyozták, hogy nem a versengés, hanem a két nap tartalmas eltöl-
tése a céljuk, és hogy barátságukat hangsúlyozzák, több programot közösen szerveztek. Ilyen volt a kö

fé, a nyitó tánc és a diák-tanár foci, ahol a tanárok csapata 2 : 0-s félidő után 3 : 2-re legyőzte a diákigaz-
gatók csapatát. A győztes csapatban Mr. Adrew Currie két gólt, míg Mogyorósi Zsolt tanár úr egyet szerzett. 
A diákigazgató-jelöltek csapatának mindkét gólját Berta Dávid szerezte. (Egyébként  kemény meccs volt. A

patok nem kímélték önmagukat és egymást.) 
Hajdú Gábor programjából kiemelést érdemel a mezőkövesdi Matyó Néptánc bemutatója, a majorette-

bemutató, az angol vetélkedő, a jósda, a Top Dance Company valamint az okkultizmusról szóló előadás. 
Oláh Péter programjában akrobatikus rock-n-roll, braek-párbaj, extreme sportbemutató, rock koncert, és 

a látványos kémiai kísérletek említhetők. 
Math Dániel korongozást, kutyás bemutatót, vetélkedőt, autó
Berta Dávid vidám vetélkedőt szervezett az ötödik évfolyamosoknak, bemutatót tartottak a latin-amerikai 

táncokból, íjászatból, de volt komolyzenei és AIDS -előadás, az iskola vendége volt Halász Péter, a Du
levízió főszerkesztője, aki a csángókról tartott előadást; és Homa János, Eger város országgyűlési képvi-

selője. Az egri Gárdonyi Géza Színház há
t mutatott be. 
Gál Gábor kézműves, fodrászati, sminkelési és graffiti bemutatót, house partyt szervezett, de vendégül 

látták a főleg csángó népzenét játszó Kerekes népzenei együttest is. 
Csütörtök este a két nap zárásaként nyitó tánccal vette kezdetét a diáknapokat záró disco. Érezhető volt 

az izgalom akkor, mikor Dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő kihirdette a diákigazgató-választás eredményét: 
Berta Dávid lett a diákiga

♣♣♣♣♣♣ 
 
 

 
Hogyan készült a 11. D osztály a diáknapo
 

restünk, pólót és újságot terveztünk. Az egész 
os  végéig. Sokat gondolkodtunk, és nagy vitákat 

lytattunk főleg az osztályfőnökkel, de az osztályon belül is parázs volt olykor a légkör. 

kra?  

Már novemberben elkezdtük a készülést, támogatókat ke
ztály benne volt ebben a munkában, szinte az elejétől a

fo
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Hogyan dőlt el, hogy ki lesz a diákigazgató-jelölt? 
 
Az év első osztályfőnöki óráinak egyikén eldöntöttük a részvételt. Az iskola hagyományait figyelembe vé-

ve, s az én széles ismeretségi köröm alapján a lányok úgy döntöttek, hogy én leszek a legalkalmasabb je-
lölt. S igazuk lett. 

ilyenek voltak a diáknapi rendezvények? 

gadott formában és módon történjenek. Természetesen az osztályoknak is keményen 
kellett dolgozniuk ezen a két napon is. De úgy láttam és úgy éreztem, hogy a rendezvények renden lezajlot-
tak

 a tanulók jól szórakozzanak, s mellékes volt számunkra, hogy ki lesz a diákigazgató. 
Így fordulhatott elő, hogy segítettük egymást, és hogy közös programokat is szerveztünk. 

zzel azt akarod mondani Dávid, hogy nem örültél a megválasztásodnak? 

tanév diákigazgatója? 

tartó munkának van értelme és eredménye. De én úgy látom, hogy ez így van az élet 
többi területén is.  

 

ek az értékelésben. Két korcsoportra bontva jutalmaztuk a résztvevőket. A kicsik és a 
nagy gimnazisták is könyvjutalmakban részesültek. Az ötödik osztályosok lelkesedésükért külön jutalmat is 
kaptak. A kilencedik évfolyamosoktól kezdve három művészeti ágban a következőhelyezések születtek: 

okális zene 

strumenrális zene 

 
I.   hely 

   hely 

 
Antal Anett 

oros Halnalka 
c 

 
10.A 

1.B 

 
Egri népdalok 

ubinstein. Melódia 
 Széki muzsika IV. tétel 
lla 

 Köszönjük m nyiukn k a közreműködését és további munkájukhoz sok sikert kívánunk. 
a né ovács a é árnők volta, a diáko-

at pedig Koncz Edina  Tó E osztá nul

   A művészeti bemutatóról a beszámolót Kovács Beáta tanárnő készítette. 

 
M
 
Míg a diákok a programokon szórakoztak, addig a diákigazgató-jelöltek azon dolgoztak, hogy a progra-

mok rendben, a me

. 
 
Milyen volt a viszony a diákigazgató-jelöltek között? 
 
Természetesen már korábbról ismertük egymást, s minden diákigazgató-jelölt úgy állt a diáknapok ren-

dezvényeihez, hogy

 
E
 
Természetesen nagyon boldog voltam, és nagyon örültek az osztálytársaim is, de nem igazán erről szól-

tak a diáknapok.  
 
Milyen tanulságot hagy örökül a következő évfolyamoknak a 2000/2001-es 
 
A siker csak akkor születhet meg, ha az osztály minden egyes tanulója akarja, s teszi a dolgát. Csak az 

összefogásnak és a ki

 
 

 A diáknapi művészeti bemutatón sok színvonalas műsorszámot hallgathattak meg az érdeklődők. 
Diákjaink sokszínűségről, eredeti előadásmódról, alapos felkészültségről tettek tanú bizonyságot. Nehéz 
dolga volt a zsűrin

 
 
Versmondás: 
 
 

I.   hely 
II.  hely 
III. hely 

Pázmándi László 
Szepesi Adrienn 
Ludányi Katalin 

11.C 
12.E 
  9.K 

Arany János: Pázmán lovag 
József Attila: A Dunánál 
Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus 

 
V
 
 
 
In
 
 

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

Prokai Krisztina 
Kormos Zsanett  
 
B
Budai Feren
Szajkó Enikő 

11.D 
12.B 
 
1
  9.B 
10.C 

Egy rózsaszál 
Palóc kendős leánytánc 
 
R
Gulyás László:
Martin : Tarante

 
 indan a
  A zsűri tagj i Ballagó Csernyák Éva, K  Beát s Lénárt Veronika tan
k  12. A és th Barbara 12. lyos ta ók képviselték. 
 
 
 
 

–––––––––––––––––– 
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VERSENYEREDMÉNYEK 2000/2001. TANÉVBEN   
II. rész 

 

 

 

Táncverseny 
 

2000. szeptember 23-án rendezték meg Székesfehérvárott az E Junior II. standard kategória or-
zágos táncversenyét, ahol iskolánk diákja, Pásztor Adrienn 9. E osztályos tanuló Rajna Ádámnak az olda-
n I. helyezést szerzett. 

Sport

s
lá

 
 

étikai versenyen a Németh Klára 10. A, Szarvas Zsófia 9. K, Horti Vivien 10. K, 
Papp Krisztina 9. D és Pelyhe Edina 10. D osztályos tanulókból álló leány csapat II. helyezést ért el. Ugyan-
akkor egy zetettben Németh Klára II., Szarvas Zsófia III. helyet szerzett. Felkészítő tanáruk Némedy 
László. 

50 m-es női hát  Jakab Dániel    5. C oszt II. hely 
50 m-es női gyors Gledura Bianka    5. C oszt. III. hely 

olimpia sí versenyének alpesi lesiklásán iskolánk tanulója  
sz elyezé

 
z Országos  szá értek el he-

lyezéseke
I. hely 

4x50m-e
     Hegedűs Gábor  11. C oszt. 

    Szabolcsi Márton   9. K oszt. IV. hely 
 
 

Irod

 
2001. január 31-én Eger megyei jogú város önkormányzata sport- és létesítményigazgatósága által 

megrendezett fedettpályás atl

éni öss

 
A megyei Diákolimpia úszás számaiban iskolánk tanulói közül a következő tanulók értek el kiemel-

kedő eredményt: 
50 m-es női pillangó Gledura Bianka    5. C oszt. I. hely 

 
Országos Diák

 

. A o tályos tanuló II.  Kerekes Anna 10  h st szerzett.

A Diákolimpia úszás számai közül iskolánk tanulói a következő mokban 
t. 

100 m-es férfi mell úszás  Flaskay Mihály   12. K oszt 
s férfi gyors váltó Flaskay Mihály   12. K oszt. 

     Bocsi Gergő  10. A oszt. 
 

almi alkotás 
 
A M
 

Fábri Mónika 12. E osztályos tanuló  
 

d mint közösség” címmel készített irodalmi dolgozatot. A pályaművek értékelé-
sekor mu eg. Felkészítő tanára Dr. Nagy Andorné.  

eri Hivatala és a Megyei Művelődési Központ által a Magyar 
Kultúra N tegóriában  

ájával.  
elkészítő tanára: Dr. Nagy Andorné. 

KPK Titkárságának versenyfelhívására iskolánkból  

 „A keresztény csalá
ája az V. helyezést kapta mnk

 
Eger Megyei Jogú Város Polgármest
apja alkalmára kiírt pályázaton a II. ka
Fábri Mónika 12. E osztályos tanuló az I helyet,  
Kápolnai Dóra 12. E osztályos tanuló pedig a III. helyet szerezte meg pályamunk
F
 
Népmese- és népballadamondó verseny 
 

Városi né
 IV. helyezést szerezte meg.  

elkészítő tanára: Köves Eszter. 

pmese- és népballadamondó versenyen iskolánk diákja,  
Pogány Balázs 10.C osztályos tanuló a
F
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Kitaibel Pál Biológia verseny 
 
A Kitaibel Pál Biológia verseny megyei fordulójába jutott Lakatos Éva 10. B osztályos tanulónk. 

elkészítő tanára: Horváth Sándorné. 

ia verseny

F
 
Dr Árokszállásy Zoltán Biológ
 
Dr Árokszállásy Zoltán Biológia verseny megyei fordulójában iskolánkat Lengyel Adrienn 10. B osz-
uló képviselte.  tályos tan

elkészítő tanára: Horváth Sándorné. 

ínyi János Középiskolai Kémia verseny

F
 
Ir  

piskolai Kémia verseny első kategóriájában megyei fordulójába jutott iskolánk-
ból Nagy

elkészítő tanára: Dr. Andó Jánosné. 

 „Szép magyar beszéd” verseny

 
A Irínyi János Közé

 Zsolt 9. B osztályos tanuló.  
F
 
A  

p magyar beszéd” verseny iskolai fordulóját, ahol a követ-
kező ered

Gimnáziu

 
2001.február 26-án tartottuk meg A „Szé
mények születtek: 
 
mi kategória: 

 
1. Koncz 

    Lapinskasné Máté Erika 
3. Lázár Anett  10. K oszt.     Tóthné Török Anna 

10. A oszt.     Polgár Anita 

 kateg

Edina    2. A oszt. Felkészítő tanár: Lapinskasné Máté Erika 
2. Ludányi Katalin  9. K oszt. 

    Lenkey Judit  
 
Szakközépiskolai ória: 
 
1. Szepesi Adrienn  12. E oszt    Dr. Nagy Andorné 
2. Szabó Marianna  10. E oszt.    Dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya 
. Jaskó Ildikó   10. E oszt.    Dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya 

indkét kategóriában az első és a második helyezett képviseli iskolánkat a megyei fordulón. 

rse y

3
 
M
 

Angol ve n  

A városi angol nyelvi előadói versenyen iskolánkat 18 tanuló képviselte. Koncz Edina 13. A osztá-

 
erseny

 

lyos tanuló Csákváriné Veréb Valéria tanárnő felkészítésével II. helyet szerzett. 

Számítógépes v  

.február 22-én megtar-
tott döntő n a 4. helyezést szerezte meg, és megkapta a helyezéssel járó 30 000 forintot is.  

ttila.  
 

 
Bessenyei András 12. C osztályos tanuló a Berzsenyi Dániel Kollégium által meghirdetett Felhasz-

nálói és Információ keresési Versenyen országos döntőbe jutott. Szombathelyen 2001
be
A felkészítő tanára: Molnár A

Német verseny 
 
A Goethe Intézet országos német nyelvi versenyére iskolánkból 8 tanuló készített pályadolgozatot, 

és a szób b: 
1. Koncsik Anita  11.D  Felkészítő tanára: Dr. Rák Sándorné 

 11.C        Dr. Szabóné Kállay Ágota 
. Tóth Laura   11.C        Dr. Szabóné Kállay Ágota 

 tanulmányúton vehet részt Németországban.  
s Tóth Laura

eli forduló után 3 tanuló jutott továb

2. Szlávics Noémi 
3
A verseny végeredményeként Koncsik Anita kiemelt ösztöndíjat kapott, és bekerült azon nyolc ta-

nuló közé, akik 2001. június 28 - július 27 között
Szlávics Noémi é  pedig 3 hetes németországi tanulmányutat nyert. 
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Angol nyelv- és irodalom verseny 
 
Tóth Eszter 12. A osztályos tanuló a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által hirdetett angol nyelvi 

versenyen I. helyezett lett, s így felvételt nyert az egyetem angol szakára. 
 
OKTV 
 
2001. január végére lezajlottak az Országos Középiskolai Verseny első fordulói, és az elvégzett ér-

tékélések alapján iskolánkból az OKTV II. fordulójába jutott tanulók a következők: 
 
Matematika  Rakamazi Richárd 12.C     Felkészítő tanára:  Csák György  
Angol nyelv  Kiss Virág      12.A    Gerjákné Csibrány Éva 
Földrajz 

orné 
panyol nyelv  Püspöki Nóra      12.A    Szammer Ernő 

am zi Ric ágo
lődöntőn a 11. he-

i Nóra elődön ben a 8. hely
 

 Juhász Tamás      12.C    Halász Barnabás 
Német nyelv  Koncsik Anita      11.D    Dr Rák Sánd
S

 
Rak a hárd az orsz s döntőbe jutott. 
Koncsik Anita a 2001. február 26-án Cegléden megtartott kelet-magyarországi e

lyet szerezte meg. 
Püspök a Budapesten megtartott tő  2 en végzett. 

Lyka Károly művészettörténeti verseny 
 
Gyuris Boglárka 12. C osztályos tanuló „A váci székesegyház” –ról készített dolgozatával bejutott a 

verseny I
 

–––– 
 

„Ne a külsőt nézd!”

I. fordulójába. Felkészítő tanára Fodor Jánosné. 

––––––––

ÍGY ÍRUNK MI… 
 

 
 

Sokat gondolkodtam azon, megírj m bántok meg vele senkit. Sajnos, 
én is sokat szenvedtem már kiskorom uncognak a hátad mögött, utánad 
kiabálnak, vagy jól megbámulnak. 

Én sz m meg senkit, mégis megvetettek. Vannak hasonló helyzetű barátnőim, 
kik már öngyilkosságra is gondoltak. 

özben idegileg szinte tönkre tette magát, mert az a fiú nem akarta őt iga-
zá

talok is, sokkal boldogabb kapcsolatok születnének, mert ha valaki 
tel

vedéseimet. 

ont hogyha megtalálod, nem fogsz csalódni! 

 
–––––––––––– 

am-e ezt a cikket, de úgy vélem, ne
ban is. Szörnyű érzés, mikor összek

emély szerint nem bántotta
a

A mai világ csupa külsőségekre épül, és éppen a legfontosabbat, a belsőt nézik nagyon kevesen. Hogy 
miért? Erről egy egész estés vitaműsort lehetne rendezni. Tavaly az egyik barátnőm beleszeretett egy vele 
egyidős fiúba. Reménykedett, és k

n megismerni. Sajnos, nem csak Ő van ezzel így! Szerintem, ha a szemléletmód megváltozna, és több 
figyelmet fordítanának a belsőre a fia

jes szívéből szereti a másikat, annak a párja a legtökéletesebb teremtés a világon. 
Pedig valójában senki sem tökéletes! Még azok sem, akik tökéletesnek gondolják magukat. Sorolhatnék 

híres énekeseket, sportolókat, színésznőket, akik éveket tagadtak le, vagy boldogtalanok voltak, pedig lát-
szólag mindenük megvolt. 

Az édesanyám mindig azt szokta mondani, hogy mindenkiben és mindenben csak a jót keressem, és ne 
a külső rossz alapján ítéljek meg valakit. 

Szerencsére az utóbbi időben – a középiskola kezdete óta – úgy fogadnak el az új osztálytársaim és a 
szobatársaim, amilyen vagyok. Tudom, itt is vannak kivételek, de a többség szerencsére mellettem áll, és ez 
elfeledteti velem korábbi szen

Véleményem szerint minden ember olyan, mint egy elásott kincs, amit csak akkor találsz meg, ha van 
akaraterőd és türelmed a keresésére, visz

Hát, csak ennyit szerettem volna közölni veletek, és arra kérnélek titeket, hogy vegyetek minket ember-
számba. Köszönöm, hogy elolvastad cikkemet, remélem tetszett, és ne felejtsd: Nem a külső a lényeg! 
 

Csík Viktória 10. A 
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EGY ÖREGDIÁK EMLÉKEI A 10-ES ÉVEKRŐL 
 

 
Dr. Kádár László 1911–20-ban végezte középiskolai 
tanulmányait a Ciszterci Rend egri Kath. 
Főgimnáziumában, ahol 1920-ban érettségizett. 
Iskolai emlékeit 87 éves korában, 1987 májusában 
Vajk Atanáz kérésére írta meg, aki fiának, Emilnek 
volt az osztályfőnöke. 1944/45 tanévben 5 Kádár fiú: 
László, Emil, István Tamás, János járt a Szent Bernát 
gimnáziumba. A kéziratot Kádár Emil bocsátotta 
endelkezésünkre. 

ógusok voltak. A jó Isten adjon nekik 

t nekünk ciszterci 
verendája, apáti keresztje és kis fejfedője. 

raimról és a velük és 
ozzájuk kapcsolódó epizódokról. 

volt. Felső osztályban nekünk a 
rténelmet tanította. 

zenekarát. Herovics 

el nekünk Schiller Minna 
on Barhelm-ét. Nagyon élveztük. 

l.  – 
y vesztette el a Bartók tanár úrral kötött fogadást. 

etőbe. Imát 
ondottunk sírjánál. Örültem, hogy fiam az Ő nevét 

am. Másnap tényleg ezt a 
telt kaptam. Nagyon szerettem őt. Sajnáltam, mikor 

, a 

uk Homéroszt és a görög 

t megnézni, Füzesabony után egyik 

r a zeneteremben én 
yakoroltam az énekkarral, ahol felügyelő tanárként 

r
 
Az V. osztály ismétlése miatt két kedves osztályfőnököm 
is volt: Bartók Egyed és Braun Jácint, igazgatóim pedig 
Kassuba Domokos és Werner Adolf. Mind a négyükre 
hálás szeretettel gondolok, akik diákszerető, meleg szívű 
emberek és jó pedag
örök nyugodalmat. 
Úgy emlékszem, hogy első osztályos koromban hunyt el 
Vajda Ödön apátúr. Az egész iskola a fekete lepellel 
borított templomban gyászmisén imádkozott lelkiüdvéért. 
Későbbi hónapokban látogatásra osztályunkba jött az új 
apátúr Békefi Remig. Imponáló egyénisége nagy hatással 
volt ránk, kis diákokra. Tetszet
re
 
Most megemlékeznék kedves taná
h
 
Bartók Egyed első osztályfőnököm volt. Szeretettel 
foglalkozott velünk, a középiskolát kezdő diákokkal. 
Emlékszem, egyik órán elmesélte, hogy mielőtt Egerbe 
jött, valahol Dunántúlon lelkészkedett egy községben, 
melyhez több tanya is tartozott. Egyik tanyai látogatása 
alkalmával megrohanták a kutyák. Csak úgy tudott tőlük 
megszabadulni, hogy négykézlábra ereszkedett. A kutyák 
szétszaladtak. Komolyra fordítva, Bartók tanár úr nagyon 
tartalmas ember 
tö
 
Braun Jácint felső osztályban volt osztályfőnököm. Az 
ifjúságot szerető, jó lelkű embernek ismertük. Minket 
tegezett, ha magázni kezdett, akkor már valami baj volt a 
kréta körül. Egyszer, azokban a nehéz években, Vigh 
Tibor barátommal egy acetilénnel töltött bicikli lámpával 
róttuk az utcákat, mivel nem voltak kivilágítva. Szembe 
találkozva osztályfőnökünkkel a Széchenyi utcában, pont 
rávilágítottunk. Másnap jött a számonkérés: „Fiatalurak, 
hol jártunk a sötétben?” – Munkaszerető ember volt. 
1920-ban vele hoztuk össze az iskola 
Tóni civil tanárunk volt a karmester.  
Braun tanár úr latin mellett németet is tanított. 
Színészkedve szépen olvasta f
v
 
Grész Leó volt a számtan tanárunk. Abban az időben írta 
a „kis Grész”-t. Ha nem akartunk felelni, érdeklődtünk a 

könyvének kiadása felől. Különben nagyon közvetlen, 
barátságos ember volt. Szerettük mint tanárt is. – Az alsó 
osztályokban társunk volt az iker testvérpár: Tobákos 
Péter és Pál. Egy ízben Bartók tanár úr az osztályba jőve 
felszólította őket, hogy számtan órán cseréljenek helyet. 
Mikor azután Grész tanár úr számtan órára jőve megkér-
dezte az egyiktől: „Péter, mi volt mára feladva?” – a 
kérdezett kijelentette, hogy ő nem Péter, hanem Pá
Íg
 
Szalay Gábor kicsi, testben gyenge, vallásos lélek, 
valóságos földi szent. Édesanyját nagyon szerette, 
délutánonként kis fekete cilinderét feltéve látogatta. A 
délutáni litániákon tömjén illata mellett ministráltunk 
neki. Mikor drága Gábor fiam a novíciátusa után 
fogadalmat tett, én is Zircen voltam. Unger Barna tanár 
úrral mentünk ki sírjához a zirci tem
m
kapta rendi nevének. 
 
Tordai Ányos Gárdonyi Géza barátja, költői tehetségű 
irodalmár. Óráin élvezettel hallgattuk előadásait. Jegyzete 
szerint tanultuk az irodalmat. Diákéveim alatt írta és 
rendezte a Mikes c. színdarabot. Előadásán a színfalak 
mögött szép meleg hangján a török pap imáit énekelte. 
VIII-os koromban önképzőkörben Végvári: „Eredj, ha 
tudsz” c. versét mondottam el. Mint az önképzőkör 
tanárelnöke felhívott szobájába és a verset még egyszer el 
kellett mondanom. A legközelebbi nyilvános ünnepségen 
a szülők előtt is elszavaltam. – Érettségi előtti este, 
vacsora után barátommal sétáltunk. Összetalálkozva vele, 
megkérdezte: „Laci, mit szeretnél felelni?” „Petőfi 
szerelmes líráját” – mondott
té
elkerült Egerből igazgatónak Bajára. 
 
Kovách Demjén a természetet szerető tanárunk
diákokkal mindig komolyan beszélt. Elhittük neki, hogy a 
szobája ablakából látja az Eged aljában dohányzó fiúkat. 
Cséplő Páltól szívesen hallgatt
filozófiát. Figyelmeztetett bennünket, hogy ennek nagy 
hasznát látjuk majd az életben. 
Perényi Kandid geometria- és rajztanárunkat is nagyon 
szerettük. (Emil bátyámnak volt barátja) Ő rendezte a 
kirándulásokat. Mikor II-os koromban Budapestre 
utaztunk az állatkerte
társunk – Tanyi János – meghúzta a vészféket. Kapott is 
tőle egy nyaklevest. 
Kalovits Alajos és Szabó Franci mindketten a Rendet 
tisztelő civil tanárok voltak. Lojzi bácsi, mikor a nehéz 
évek jöttek, elbúcsúzott tőlünk. Akko
g
Módly Dezső hittanárunk volt jelen. 
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Pataki Vidor és Rajeczky Béni kedves osztálytársaim 
voltak. Mindketten sok érdemet szereztek a Rendnek: 

idor az egri vár kutatója, Béni pedig Kodály barátjaként 
s 

 Ciszterci Rend tevékenységét és eredményeit mi
sodáltam. Sok tekintélyes, képzett embert adtak drága

ott, hogy a legmagasabb fokon fejleszthesse 

agoktól magam és enyéim részére kérem 
segítő imáikat.  

Dr. Kádár László ciszterci öregdiák 

 

MAGYAR DALLAMOT ÉNEKELTÜNK 
 

 a „primusz”-on, ki 
az 

dály érvelt 
zzal is, logikusan, hogy a németek sem a franciá
ölcsönöztek diákdalt, gondoskodtak róla a magukébó

ból”, 
ezt 

olyanok, amelyeket az én iskolámban 
soha nem énekeltek, de akkoriban nem ha  

. így énekelnek egy ideje az én ballagó tanítványaim 
ossz egyveleg. 

Dr. Bán Ervin
 

 

Z
mában „Ki tud 

rólu

kolánk tanárának emlékét, 
Diá

 
volt

epélyen állt a zenekar élén. 
Flot

ozva 
gyű

917/18-ig. „Kalovits Alajos dr., világi, államtudományi 
doktor, Heves vármegye kir. tanfelügyelőségéhez szolgálat-
tételre beosztott áll. elemi iskolai tanító, a Szent István Tár-

ráló bizottságának tagja, az Egri Dalkör 
alka

ikor az rá nézve veszedelemmel járt, 
min

ekövetkezett a rendszer bukása" – 
olva

int zeneszerzőt is tiszteltük. Több, intézetünkben 
sike te: 
Hunyadiak, A kereszt diadala, Szent Imre látomás

 
1959-ben, életének 78. évében halt meg Egerben. 

(O.Gy.)
 

V
a Tudományos Akadémia Intézetében. Mindkettő híre
ember lett szegény kicsi hazánkban. 
 

hazánknak. Ha a Rend valakiben tehetséget látott, min-
dent megad

A ndig 
 c

 

tudását. 
Befejezve gondolataimat – mint öreg ciszterbarát – a még 
élő kedves rendt

______________________ 

 
Egri iskolánkban, hosszú idők hagyománya szerint, a 

ballagó nyolcadikosok végig mentek
iskolaépület elé, közben az iskola fúvós zenekara a 

„Ballag már a vén diák”-ot játszotta. 
Ám hatvan évvel ezelőtt, 1941-ben, változás történt. 

A zenekar tagjainak a fele a búcsúzó osztályból került ki, 
így az együttes működésképtelenné vált. A búcsúdalt 
ugyan lehetett volna hangszer kíséret nélkül énekelni, 
de… A készülődés idején történt, hogy Kodály Zoltán 
szégyendalnak nevezte a ballagási nótát. Való igaz, hogy 
a német érzelmesség szülötte volt, de nem Schubert vagy 
Mendelssohn kultúrált romantikus érzelmességének 
regiszterén szólt. Vajon rá voltunk utalva olyan 
országban, amely – a miénk – Európa egyik 
leggazdagabb kultúrkincsével rendelkezett? Ko
a któl 

l. 
sem
is. Rk

Az iskola igazgatója megfogadta a nagy zeneszerző 
intését, a szégyendal éneklését a tanári testület megtiltot-
ta. A ballagók és a maradék a magyar paraszti örökségtől 
kértek dallamot, azt énekelték: „Elmegyek, elmegyek, 
hosszú útra megyek” meg „Elindultam szép hazám

a csodálatosan szép magyar keservest, amely a nagy-
világba menekült Bartók Béla sors szimbóluma lett. 

Hatvan év múltán is hálás vagyok érte; magyar ének 
kísért erre a rövid, de fontos útra. Úgy látszik a kodályi 
szónak volt tartós hatása is, a mai ballagók mostanában 
országszerte éneklik azt a két dalt. Igaz, hozzá a régit is, 
sőt, a Ballag már…-hoz egy-két szörnyen csúf idegen 
nóta „csatlakozott”, 

llottam másutt

––––––––––––– 

KALOVITS LOJ
 
Az Új Ember katolikus hetilap egyik szá

I BÁCSIRÓL… 

jtöttük össze az adatokat. 
Magántanulóként 1903/04-ben végezte el a VIII. 

osztályt, és 1904 júniusában érettségizett jó eredménnyel.  
1910/11. tanévtől a tanári testület tagja, folyamatosan 

sulat tankönyvbí
k?” – címen szerepelt Kalovits Alajos neve is. A Magyar 

Katolikus Lexikon szerkesztője írta a felhívást: a soron 
következő „K” betűs kötethez kért adatokat. 

Tisztelve is
kszövetségünk kötelességének érezte, hogy az általunk 

hozzáférhető adatokat összegyűjtse és a Magyar Katolikus 
Lexikon szerkesztőihez eljuttassa. 

Emlékét már csak azok őrizhetik, akik még a 30-as 
években voltak gimnazisták, és amellett valamiféle 
zeneszerszámmal is tudtak bánni. Ugyanis 1939-ben még ő

 az iskola vonós zenekarának karmestere. Utoljára 1939. 
novemberében, a Szent Imre ünn

ow: Nyitány a Martha c. operából szerepelt a műsoron. 
Visszaemlékezve, de főleg a régi Értesítőket lap

1

rnagya, az ifjúság orgonistája és énekkarának vezetője, 
az ének rk. tanára (Tr. é. 1.)” – olvashatjuk az 1910–1911. 
évi Értesítőben. 

„1919-es kommunista forradalom alatt a kultúr-
szakosztály vezetőjeként művelődési megbízott jóakaratúan 
megengedte, hogy a hittan helyett bevezetett tárgyakat 
ciszterci tanárok tanítsák, mindent elkövetett, hogy a 
tanácsköztársaság által megkövetelt nyilatkozat megtételét a 
ciszterci tanárok elhalasszák.” …Az iskola átadásával 
kapcsolatban „m

dent elkövetett, hogy a döntő pillanat elhalasztassék, 
mindaddig, amíg b

shatjuk róla az 1919/20. évi Értesítőben. 
Majd az 1925-től 1939-ig az iskola vonós zenekarát 

vezette heti 2 órában.  
M
rrel előadott ifjúsági színdarab zenéjét is ő szerez

a. 
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GIMNÁZIUM TANÁRI TESTÜLETE AZ 1947/48 TANÉVBEN 
 

Ócsvár Géza tanár úr karikatúrája 
 
 

 
 
A rajzon látható tanárok balról jobbra (Póta Béla felismerése szerint): Bánlaki László (világi pap, fekete reverendában), 
fölötte Kereks Károly, Ocsvár Géza, alatta Mikó Sándor, Révész Amadé, háttal Károly Asztrik, jobbján Mészáros Er-
vin, szemben Rassy Paulin, alul ülve Habis György, bilincsben Rédey Rezső, felette Kalász Elek, őfelette Ágoston 
Julián, mellette Hegyi Kapisztrán, karolja Maróti Jenő, H. Kapisztrán mögött Kádár Antal, mögötte Vajk Atanáz. 
Előtte levő civil: Hajas Bandi iskolatitkár (Hölvényi O. közlése alapján) 
Többen az akkori tanári karból nem láthatók a képen: Baghy Osvát, Varga Bennó, Hervay Levente, Szabó Tihamér. 
(A képet Ócsvár tanár úr özvegye, Elvike őrizte, majd dr. Hölvényi György az iskolánk egykori tanárjának köszönhetően 
Póta Béla diáktársunk adta át közlésre.) 

______________________ 
 

hírek...hírek...hírek... 
 
•  MÓJZES ATYÁT fertálymesterré avatták! Örülünk e hír hallatán, hiszen azt jelenti, hogy a Szent Er-
zsébet kollégium mellett már Eger városához is erősebb kötelékek fűzik. Folytatódik a szép hagyomány: hiszen dr. 
Kürti Menyhért, dr. Palos Bernardin és dr. Hegyi Kapisztrán után most már újabb ciszterci, dr. Nagy Mójzes egri ház-
főnök, „barátom-uram” – a fertálymesterek egymásközti hivatalos megszólítása – is viseli e „mesterség” jelvényét. 
Gratulálunk e megtiszteltetésnek! 
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•  KÖSZÖNTJÜK DR. SEREGÉLY ISTVÁN egri érsek urat, a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztá-
lyának örökös tiszteletbeli elnökét 70 éves születésnapja alkalmából. Isten sokáig éltesse!  
 
•  KOSSUTH-DÍJJAL TÜNTETTÉK KI BÁNFFY GYÖRGY színművész diáktársunkat. „Nél-
küle szinte el sem képzelhető az anyanyelv ápolása” – olvashatjuk a róla szóló méltatásokban. Sokunk számára igen 
emlékezetesek színpadi alakításai. Szívesen, s egy kis büszkeséggel halljuk versmondását a rádióban, TV-ben. Emléke-
zünk az újrainduláskor, 1989-ben Egerben mondott beszédére. A Jászai Mari- és Kazinczy-díjas, érdemes és kiváló 
művész, a Magyar Örökség-díj után méltán kapta a nemzet megbecsülését jelentő Kossuth-díjat. Szeretettel gratulálunk 
diáktársunknak és sok sikeres szereplést kívánunk! 
 
•  DR. BESZNYÁK ISTVÁN egyetemi tanár diáktársunkat Szent-Györgyi Albert-díjjal tüntették ki ez 
év januárjában a Magyar Kultúra napján. Szeretettel gratulálunk! 
 
 
 
•  A PRIMUSZRÓL kértünk fényképet 
tavaly több alkalommal is. Az iskola távolabbi 
terveiben szerepel e területnek visszaállítása. a 
műemlék jelleg eredeti kialakításának 
figyelembevételével.  
A fényképet a hatvanas évek elején Pataki Vidor 
tanár úr készíttette. Mint képeslapot küldte el 
Homonnay József 1934-ben érettségizett 
tanítványának, amelyet az elhunyt diáktársunk fia 
H.József bocsátott rendelkezésünkre. 
A fényképről. egy kis fantáziával visszaidézhetjük 
a Rendház kapujához hasonlóan kialakított 
bejáratot. Talán a mai diákok számára is jelent 
majd valamit, ha a primuszról hallanak. 
 
 
 
 
 

––––––––––––––––––– 
 

H  A  L  O  T  T  A  I  N  K  
 

Kovács György diáktársunkat március 28-én temettük Budapesten a Farkasréti temetőben. A szentmisét és a temetési 
szertartást Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök végezte. Kedves diáktársunk sokunk által ismert és szeretett tagja volt 
az egri ciszterci öregdiákok társaságának. A budai Bartók Béla úti órásműhelyében hosszú évtizedeken keresztül volt 
tanárai és diáktársai szívesen keresték fel. Gondos és pontos munkájáról messze ismert volt és a baráti beszélgetéseken 
– amikor más kapcsolattartásra alig volt lehetőség – sok mindenről tájékozódhattunk. Az újjászerveződött Diákszövet-
séghez is lelkesen csatlakozott. Emlékét szeretettel őrizzük. 
,  

Szirbek Hugó Ferenc OCist zirci plébánoshelyettes életének 75. évében meghalt. Zircen temették március 9-én a 
Ciszterciek Sírkertjében. 
  

Diáktársaink, akiknek halálhírérõl értesültünk: 
 

 Szoboszlay Lajos (1941) – Miskolc 
 Szabari László (1939) – Nyíregyháza -Kál 
 

Cserháti Ferenc (1948) – Bern (Svájc) 
Bányi László (1943)  

 

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 2001. húsvéti számát Oláh Gyula, a „Színe s”-et Kovács Ottó állította össze. 
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