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A Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium ötödikesei 
Elindult a nyolc osztályos oktatás 

 
nyolcéves gimnázium mellett érdemes volt-e elköte-
lezni magunkat? Talán még korai lenne, hogy egy-
értelmű választ igyekezzünk adni a kérdésre. Az 

események azonban lelkesedésünket csak növelik. Az isko-
lánknak az arcképe megváltozott, mindennap tovább válto-
zik, s merjük remélni, hogy jó irányba haladunk. Mit ígér 
tehát a jövő? S ha mégis még egyszer határozni kellene, 
hogyan döntenénk? 

 
Természetesen senki sem tudja, mit hoz a jövő, de az el-

múlt néhány hónap, amely augusztusban távoli jövőnek 
látszott, arra vall, hogy érdemes volt vállalni a kockázatot. 
Alig értük el a tanév harmadik hónapjának végét, máris 
mindannyian örömmel valljuk, hogy az „ötödikeseket” nem 
lehet nem szeretni: úgy éreztetik jelenlétüket, úgy tanulnak, 
viselkednek, beszélnek, „hangoskodnak”, játszanak, hogy 

gyermeki lelkületük mindenkinek ígéretről beszél, és min-
denkit reménnyel tölt el. 

De hogyan is tudnánk egy kívülállónak megmagyarázni, 
mit szeretünk ezekben a „kis gimnazistákban”. Mindenek 
előtt arra gondolok, hogy mint minden családban, nálunk is 
a legkisebbeknek „jár” a szeretet. Ez Benjámin boldog 
sorsa! Nem is önzésről van szó, hiszen nem azért vonzódunk 
a kicsinyekhez, mert azokat el akarjuk kényeztetni – 
Krisztus is magához hívta és átölelte a kicsinyeket (vö. Máté 
18:2, Márk 9:36, Luk 9:47) – hanem mert tudjuk, hogy a 
szeretet úgy táplálja és növeli a kicsit, mint a mindennapi 
kenyér. 

Három hónapja igyekszem megérteni őket: találkozom 
velük a gimnázium folyosóján, hallgatom őket az osztályte-
remben, néhányukat látom a kollégiumban is, a tekintetem 

A
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„irigykedve” követi őket, amint gondatlanul játszanak az 
udvaron. Láttuk és mindnyájan csodáltuk őket a „gólyabá-
lon”. Ők természetesnek tartják – és még csak véletlenül 
sem köszöntenének engem „csókolommal” –, hogy a legil-
lőbb köszöntési mód a „Dicsértessék a Jézus Krisztus”. 
Szerintem már köszönésükben érezhető az az egészséges 
öntudat, hogy ők gimnazisták, ciszterci gimnazisták, egy 
keresztény iskola tagjai. Talán korai lenne ezt és az ehhez 
hasonló érzelmeket belemagyarázni érzelmi világukba; de az 
bizonyos, hogy magatartásukban érezni, túl vannak az álta-
lá

mindent, amit bemutattak tehetségről 
és

osztván a közönség élvezetét, szellemességét még 
m

yelvnek a tanítása csak később kerül majd be az iskolai

etne és kellene a 
ci terci nyolcéves gimnáziumról beszélni, nemde? 

 
Dr. Nagy Menyhért Mójzes OCist 

 

osztályban, Tobákos tanár úr 
osz

jelenő lap 1979. szeptemberi számában volt olvaható.  

pappá a zirci apátsági templomban. Okl. történelem–

9), és itt halt 
me

n 
megkísértett életével tanúságot tegyen hitének erejéről, 

 

nos iskola mindennapias gondolkodásán. 
Megtörtént a „gólyabál”, ahol először láttuk őket 

szerepelni mint „osztály”, mint csoport. Feltételezhetjük, 
hogy az egész programot nem ők állították össze, de el kell 
ismernünk, hogy ők voltak a „szereplők”. Hogy kifejezzem 
azt, amit mindenki látott, hallott és csodált, a jól ismert 
amerikai kifejezést fogom használni: programjuk egy 
nagyon kedves és nívós „talent show” volt. Hallottunk ott 
zenét (minden formájában: ének, zeneszerszámokon játszott 
muzsikát, éneklést) – szavalatot és mesemondást; láttuk őket 
táncolni, vigadni… S 

 lelkesedésről tanúskodott. 
Legkellemesebb meglepetést nekem a „konferáns” kislány 

szerezte. Nagyon okosan, intelligensen és csodálatos 
humorral és szellemes megjegyzésekkel nyitotta meg 
estélyük műsorát. Annyira szellemes volt, és olyan szépen 
meg tudta játszani „fontos” szerepét, hogy a közönség 
felfigyelt szellemes magatartására, s szívélyes nevetéssel 
fogadta szavait. Ezek után, ahelyett, hogy zavarba jött volna, 
konferánsunk még jobban kiélezte szavai élcét, s így, 
meg

agasabb régiókba emelte. 
Külön elismerést és csodálatot érdemel az osztály-

munkájuk. Két osztályukat látogattam meg az elmúlt napok-
ban: valamilyen „természettudomány” (növénytan) óra volt, 
a másik pedig „latin” órának ígérkezett ugyan, de igazában 
görög kultúra, főleg a görög építészetet ismertette. (A latin 

programjukba.) Az első tantárgy – a tanárnő kiváló módszert 
alkalmazva, természetesen – bevezette a gyereket a „káposz-
ta és a hagyma birodalmába”, ahol nemcsak a növények 
természetes sajátosságait fedezték fel, hanem azoknak az 
egyes kulináris szerepét is megtaníttatta velük. Ismeretük és 
tudásuk kellemes meglepetést okozott az én irodalmi fantá-
ziámnak.  

n  

Még meglepőbb volt részletes ismeretük a görög 
építészetben. Már rendkívüli volt az, hogy ismerték a három 
görög oszlop-formát: a dórt, jónt és a korinthoszit, de milyen 
okosan tudtak beszélni a görög építészetnek szépségeiről, 
egyszerűségéről és különböző korszakairól! 

Az ismert pedagógiai sikerek mellett nem lenne szabad 
megfeledkeznem az új nyolcéves gimnázium történelmi és 
„társadalmi” fontosságáról sem. Mindannyian egy általános 
újjáéledésről álmodunk; szeretnénk hinni, hogy korunk 
„renaissance”-át valamiképpen meg tudjuk teremteni. S 
mindenki úgy képzeli, hogy azt valaki más fogja lehetővé 
tenni. Szabad legyen remélnünk, hogy az a „valaki más” a 
mai nagyon fiatalok lesznek. Nem! nem lehetünk igazságta-
lanok a szkeptikusokkal szemben. Hanem ismerjük el, hogy 
a fásult nemzedékek után, akik a reményüket nem vesztették 
el a megújulás lehetőségében, a mai kicsinyek fogják meg-
valósítani azt, amit a fáradság és a kiábrándulás lehetetlenné 
tesz a felnőttek számára. „Hagyjátok a kicsinyeket Jézushoz 
menni…” Ez az a nemzedék, amelynek megadatott a lehető-
ség, hogy „tiszta, tanult és istenies” legyen. 

Erkölcsi fölényről sohase szabad beszélni; az az erény, 
amely ismeri saját nevét, nem erény. A keresztény életben, 
ha van valami fölény – s talán van! – a az a hitben, 
reményben és szeretetben testesül és nyilvánul meg. A mai 
magyar életre gondolva talán még Szent Pál is megbocsát 
nekem, ha azt mondom, hogy számunkra a ma és holnap 
ifjúsága a legnagyobb REMÉNY! Így is leh

sz
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Tanáraink voltak… 
Simonyi (Scherk) Marián 

 
Ma már kevesen emlékeznek Scherk (Simonyi) 

tanár úrra, aki csak egy évig – 1935/36 tanévben – 
tanított Egerben. Akkor az I. osztálynak – a későbbi 
Ágoston tanár úr osztályának – volt az osztályfőnöke. 
Ezenkívül még a II. 

tályában tanított.  
Az alábbi emlékező írás – Palos Bernardin tollából 

– a Szolgálat c. negyedévenként Ausztriában meg-

 
Bácsalmáson született 1909. december 6-án. A cisz-

terci rendbe 1927-ben lépett, és 1933. júl. 2-án szentelték 

földrajz szakos középiskolai tanár volt. Egy-egy évi egri 
és székesfehérvári tanárkodás meg előszállási káplánsága 
után visszakerült az áldott dús bácskai földre, ahol szüle-
tett, s ahol végül életét leélte. Baján volt gimnáziumi 
tanár egészen nyugalomba vonulásáig (196

g váratlanul 1978. november 7-én. 
Szerény, másokért élő, rendtársairól mint házgondnok 

különös melegséggel és hozzáértéssel gondoskodó, tanít-
ványai szívét megnyerő, gondos és képzett szerzetes-
tanári egyéniségéről talán semmi kiemelkedőt nem je-
gyezhetnénk föl, ha Isten nem választotta volna ki arra, 
hogy megrendítő sorsával, szenvedésektől kivételese
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minden megpróbáltatást szelíd derűvel elfogadó keresz-
tény rendíthetetlenségéről. 

Baját már 1944. okt. 20-án ellenállás nélkül kiürítet-
ték a német megszállók, a Dunántúlon azonban még 
tovább folyt a harc. Így történt, hogy 1945 februárjának 
egyik kora délutánjának német repülőgép bombát dobott 
a bajai megyeháza előtti térre. Többen meghaltak, a téren 
éppen áthaladó Simonyi Marián pedig életveszélyesen 
megsebesült. A kórházban hosszú ideig lebegett élet-halál 
között, a rendkívül áldozatos orvosi beavatkozás azonban 
megmentette életét. Az orvos – dr. Nánay Andor, a bajai 
kórház sebészfőorvosa, aki azóta már meghalt – hihetet-
len szívóssággal küzdött életben maradásáért, s megér-
demli, hogy Simonyi Mariánnal együtt reá is emlékez-
zünk. 

Marián testvérünk életben maradt, de egyik lábát tő-
ben, a másikat térd fölött amputálni kellett. És megkez-
dődött életének nagy próbatétele: élet a tolószékben és 
két mankóval a hóna alatt. Újra meg kellett tanulnia va-
lamennyire mozogni, ezenfelül elviselni rokkant tehetet-

lenségét. Súlyos megpróbáltatásában még mélyebbre 
gyökerezett a gondviselő Istenbe vetett hite, és oly fokban 
bontakozott ki akaratereje, hogy a derű, a megbékélt 
öröm lett ezentúl magatartásának alapvonása: „… amikor 
gyönge vagyok, akkor vagyok erős” (2Kor 12,10). Az 
otthon, csak ülve misézni tudó pap, a továbbra is szerény 
szerzetes rokkantságában magára vonta az 
elközömbösödött világ tekintetét is. Amint erősödött 
magabiztossága, úgy kezdtek tágulni életkörülményei. Az 
1950 után testvére családjában élő szerzetestanárt munká-
ra kérte föl államosított gimnáziuma. Itt 10 évig gondnok 
volt, majd 8 évig – nyugalomba vonulásáig – rendes 
tanárként működött. Semmit sem változtatott azelőtti 
magatartásán, s megnyerte az oktatásügyi hatóságok 
tiszteletét, a város nagyrabecsülését, és mindvégig tapasz-
talta tanítványai szeretetét. Ezért amikor 1978. nov. 14-én 
Bácsalmáson eltemettük, sírját nemcsak gyászoló rend-
társai, hanem az állami III. Béla Gimnázium tanárai és 
volt diákjai is körülállták.  

 (-s.  –n.) 
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Gondolatok a szerzetesi életről 
Részletek Mójzes atya Kiss Benedek OCist temetésén mondott beszédéből 
 

Mi ciszterci-bencés szerzetesek nem szűnünk meg ma-
gunkban tudatossá tenni, hogy életünk szekerének rúdját, 
de még inkább tekintetünket s egész lényünket Isten felé 
kell fordítanunk. Néha úgy látszik, hogy Szent Benedek 
atyánk ennél egy kicsit kevesebbet kíván, amikor a 
„conversio morum meorum”-ot kéri tőlünk. Vannak aztán 
akik azt mondják, hogy az igazi szerzetes egész életét 
sírjának megásásával tölti. 

… 
Benedek atyában megtestesült a szerzetesi élet dilem-

mája: milyenek is legyünk? Volt idő, amikor úgy éreztük, 
hogy a szerzetesi élet csak kontemplatív lehet, s valóban 
arra törekedtünk, hogy Isten felé forduljunk, bár soha 
nem feledkeztünk meg a látható világról, s azokról, akik 
ezt a látható világot betöltik. Mindig élt a keresztényben 
az a tudat is, hogy a „másikért felelősséget” kell vállalnia. 

A kontemplatív ciszterci-bencés szerzetesből tanító 
R

öznöm a keresz-
té

olt semmiféle gyengeség: sőt, a párizsi Notre-
D

szen újat, mélyen keresztényit, amit most 
má

 barokk vagy rokokó templom, 
am

end lettünk. Kinőttünk a múlt idők gondolataiból, de 
soha nem tagadtuk meg igazi hívatásunkat, mert elismer-
jük, hogy a tanításban a legalapvetőbb „motívum”: 
„Krisztus szeretete sürget.” 

Szabad legyen egy hasonlatot kölcsön
nység építészetéből. A gótikának sikerült népszerűsíte-

nie azt az alapvető teológiai gondolatot, hogy a gótikus 
templom igazában egy hajó, amely az emberiséget a 
történelem, vagyis az idő tengerén át az örökkévalóságba 
szállítja. Az utazás alatt kevés lehetőség volt a látható 
világban gyönyörködni: a hajóból csak a végtelen tengert 
és a csillagokat látni. S mikor megjelentek a színes, fes-
tett ablakok, azok a kilátást még jobban csökkentették, s 
figyelmünket még jobban az istenies dolgokra és a törté-
netekre terelték. Ez volt a kontemplálandó világ, erre 

esküdött Cîteaux és Clairvaux és Cluny és a középkori 
Zirc is. 

Nem v
amoe-on vagy a kölni gótikus katedrálison túl, az embe-

ri génius nem sok olyan dolgot alkotott, amely azoknál 
szebb lenne. Hanem, a keresztény gondolatot nemcsak az 
emberi szellem élteti és táplálja: a keresztény gondolat a 
Szentlélek területe is? a világot – a művészi alkotást is – 
elsősorban a Lélek élteti és ihleti. A legnagyobb, a leg-
szebb, a legmagasztosabb érték a világmindenségben, a 
mi korszakunkban: az az élet, a lét. A gótika, amelynek 
nem volt ideje felmérni a látható világ és a lét minden 
szépségét, s amely talán túl gyakran emlegette a „siralom 
völgyét”, a végén átadta helyét a barokk művészetnek, az 
öröm és a győzelem művészetének. 

A barokk nem hozta le az eget a földre; de mégis ho-
zott valami egé

r ötszáz esztendeje csodálunk és szeretünk. Megnyitot-
ta szemünket arra a szépségre, amely elkápráztatja sze-
münket s elbűvöli lelkünket és hallásunkat. Megtanultuk, 
bár mindig tudtuk, hogy földi életünk a mennyország 
előcsarnoka: csak ezzel az élettel tudjuk kiérdemelni és 
fogjuk megszerezni az örök életet. Ebben az életben ta-
nuljuk meg szeretni Istent és embert, a láthatatlan és 
látható világot; az örök életet, amelyre a miénk minden 
bizonnyal hasonlít! Ezt a látható világot választotta Isten 
Fia és itt lett emberré Jézus Krisztus, Urunk és Megvál-
tónk. 

Az örök élet? És ez az örök élet, milyen lehet? – Hát 
olyan, mint egy szép

ely képes megsejtetni Isten országának a mélységét, 
magasságát, csodálatos színeit, örömét, szeretetét; meg-
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sejtetni azt az országot, ahol Isten minden a mindenben. 
És ha valaki nem érzékeny a barokk színekre, akkor hall-
gasson barokk zenét, amely édeni szépségével ismét a 
mennyország harmóniájára emlékeztet.  

És milyen az Isten? Hát olyan mint egy szép barokk 
vagy rokokó templom, vagy mint egy szép orgonazene, 
vag

iók pusztulását szomorú-
an

ónak? Az Egyházban mindenkinek 
ig

Dr. Nagy Menyhért Mójzes OCist 

●●●●●●● 

 

Szépülő templomunk, kollégiumunk, iskolánk… 
 
 

Örömmel tapasztalhatjuk, hogy az iskolánknak és a 
ollégiumnak (rendháznak) nagyon is megkopott épületei 

sz

lt, felújított részének. Ősszel 
lá

A gimnáziumban belseje is folyamatosan újjászületik. 
A tanév kezdetén a diákok a szépen felújított lépcsőház-
n

– a háború akadályozta. meg, hisz a 

i. 

, a rendház – a mai kollégium – 
fe

osszú évek 
k

r gondos gazdák… 
O. Gy. 

 

y Bachnak Máté Passiója, amelyet Isten jelenléte tesz 
széppé. Mert végeredményben, a mennyországot Isten 
zenéje s festészete tölti be; a mi építészetünk, festésze-
tünk, zenénk utánozza azt, ami csak ott fenn valósulhat 
meg. Mindannyian biztosak lehetünk, hogy Danténak 
igaza van, amikor azt mondja, hogy mi úgy alkotunk, 
mint Istennek unokái. 

Mi ciszterci-bencés szerzetesek is Isten unokái vagyunk 
alkotásunkban. Amikor civilizác

 vesszük tudomásul, nem csüggedünk; inkább újakat 
alkotunk, mert nem tudunk nem alkotni: „Isten szeretete 
sürget” megismerni és megismertetni csodálatos művét és 
terveit. Mert nekünk keresztényeknek nemcsak a hit eré-
nye adatott meg, hanem a szereteté, meg a jövőbe vetett 
reményünké is. 

Az Egyházban kinek van igaza? A kontemplatív szer-
zetesnek-e vagy a tanít

aza van, aki Isten felé fordítja szívét. 
… 
 

Egy kis angol történetben szeretném összefoglalni 
gondolataimat. Íme a történet: 

Egy éjjel egy embernek volt egy álma. Azt álmodta, 
hogy a tengerparton sétált a homokban. Hanem fentről, 
valaki időnkint élettörténetének egyes mozzanatait vetí-
tette le szeme elé. 

Egy idő után észre vette, hogy minden levetített élet-
mozzanatát két pár nyom jelezte a homokban; az egyik az 
övé lévén, a másik az Istené.  

Amikor életének utolsó jelenetét is láthatta, visszate-
kintett lábnyomaira. Észrevette, hogy gyakran, életének 
egyes szakaszaiban csak egy pár lábnyomot láthatott. Azt 
is észrevette, hogy az akkor történt, amikor életének leg-
mélyebb pontjait élte. Ez bántotta, megkérdezte tehát 
Istentől: „Uram, te azt mondtad, hogy ha egyszer elhatá-
rozom, hogy téged követlek állandóan velem tartasz. – 
Észrevettem azonban, hogy életem leggyötrőbb napjaiban 
csak egy pár lábnyom van a homokban. Nem értem, hogy 
éppen akkor hagytál el, amikor legnagyobb szükségem 
volt rád. 

Az Úr így válaszolt: „Gyermekem, én nagyon szeret-
lek téged, és soha nem hagylak egyedül. Megpróbáltatá-
sod és szenvedésed idején, amikor csak egy pár lábnyo-
mot látsz, akkor történt, amikor én hordoztalak téged! 

 

100 éve is újjáépítették 

k
ép csendben megújulnak. 1997-ben az építmények 

igencsak elhanyagolt állapotban voltak, mikor a Rend 
ismét „fenntartójává” lett az „elállamosított” intézménye-
inek. Nem nagyon láthattuk annak nyomát, hogy az el-
múlt 50 év alatt komolyabb felújítás történt volna. Igaz, a 
Csiky Sándor utcában készült egy tantermi épület, meg-
lehetősen elütve a környezettől, nekünk ugyan egy ki-
csit(?) mindig idegen. 

Az utóbbi években azonban már örülhettünk iskolánk, 
kollégiumunk egy-egy megúju

R

thattuk, hogy lebontották a templom körül az állványer-
dőt és szépen festenek barokk-sárga falai. A kollégium 
tetőzetét teljesen kicserélték. A Szent Bernát udvar is las-
san megszépül. (Annak idején nem tudom, hogy neveztük, 
talán kertnek?) Sajnos a régi rózsaszín-virágú vadgeszte-
nyefák elpusztultak, csak két tiszafa maradt meg. De a 
kertre néző falakat már felújították. Mójzes atya tervezi a 
Szent Bernát szobor visszaállítását is. Egy merész elképze-
lése szerint a templom előcsarnokába mentett, kissé meg-
kopott szobrot bronzból készítenék el. 

ak örülhettek. Hallottunk arról is, hogy a primuszt vissza 
szeretnék állítani.  

A régi gimnázium megújulását – sőt egy új gimnáziumi 
épület elkészítését 

end 1920-as évektől kezdve folyamatosan újjáépítette, 
ill. felépítette 4 gimnáziumát. 1938 után az egri követke-
zett volna… 

Most, amikor igazán „szegény az eklézsia”, mégis 
mindig elkészül valam

A régi értesítőket lapozva olvashatunk a 100 évvel ez-
előtti iskola újjáépítéséről

lépítéséről. Az iskola képe azóta sem sokat változott. A 
folyosókat, az ablakokat, a tantermek nagy részét akkor 
alakították ki, és még ma is láthatók a természetrajzi szer-
tárhoz készült immár „műemlék” vitrinek.  

100 évvel ezelőtt egy esztendő alatt lehetett mindent 
újjávarázsolni, felépíteni, – ma mindezekhez h
ellenek.  

De örülhetünk annak, hogy elkezdődött.  
Vannak má
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KARÁCSONYI KONCERT  
 

Meghívó 
 

Az egri Gárdonyi Géza 
Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola 

tantestülete és tanulói szeretettel meg-
hívják Önt 

 

2000. december 12-én  
17 órakor 

 

a Szent Bernát templomban tartandó 
 

karácsonyi koncert-
jükre. 

 
 

Cím: Szent Bernát templom 
Eger, Széchenyi utca 17.  

 
 
 

 
A karácsonyi koncert műsora 

 

Fanfár 
Vigasságos hangos… 
Haydn: I. Londoni trió II. tétel 
Kyrie, Kyrie  (Kerényi György feldolgozása) 
Cimarosa: Oboa concerto III. tétel 
Glória, Glória… kánon (Berthier J. feldolgozása) 
Kodály Zoltán: Adventi ének 
Csendes éj  (Farkas Ferenc: feldolgozása) 
J. S. Bach: F-dúr Pastorale I., III. tétel 
Bach-Gounod: Ave Maria 
Szent karácsony éjjel… (Bárdos Lajos feldolgozása) 
Kodály Zoltán: Ave Maria 
Liszt Ferenc: Pápai Himnusz 
Händel: Halleluja kórus (a Messiás c. oratóriumból) 
In moments like these 
Still life 
Meglepetés 

 
Vezényel: Kovács Beáta 

   Kovács László 
Előadók: Kelemen Judit vola); Kulcsár Melinda Szecskó Karola (oboa),  (fu  (ének); 

Kaibás Gábor (orgona); valamint a gimnázium énekkara 
Közreműködnek az Egri Szimfonikus Zenekar meghívott művészei:  

Kovács Gábor, Benyó Tibor (trombita); Karnizs Csaba, Tóth Zoltán (harsona);  
Kovács László (kürt); Kiss József Ágoston Ottó (ütő) (cselló); 

Zongorán kísér: Nagy Zoltán  
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A HERALDIKA  MINT TUDOMÁNY 
 

Szantner Viktor előadása 
 

Címereink a magyar nemzet történelmének mozaikjai, nemzeti tudatunk részét képezik. E jelképek ösz-
szegyűjtése és közreadása olyan realista alapon nyugvó történelmet és nemzettudatot feltételez, amely lé-
lekben egyesíti a nemzetet, és szilárd erkölcsi alapot ad a XX-XXI. századi magyarságnak. 

Címereink napjainkban ismét divatosak. Körülbelül két évtizede újra megjelennek a települést jelző táblá-
kon, ünnepi várjátékokon. Kis és nagy közösségek, társaságok a hagyományaikat újra felfedezve alkotják 
meg új jelképeiket. A jó szándéktól vezérelve ugyan, de sokszor figyelmen kívül hagyják a heraldika alapvető 
szabályait. Mentségükre legyen mondva, hogy 1923-tól egészen napjainkig nem jelenhetett meg Magyaror-
szágon heraldikai kézikönyv. Az 1945 utáni politika a címert átkos, feudális csökevénynek tartotta. 1983-ban 
jelent meg Bertényi Iván: Kis magyar címertan című könyve, amelyet 1993-ban az Új magyar címertan kiad-
ványa követett. A Magyar Történelmi Társulaton belül 1983-ban alakult meg a archeográfiai, heraldikai és 
genealógiai szekció. Majd sor kerülhetett a Révai József által szétvert Magyar Heraldikai és Genealógiai 
Társaság újbóli megszervezésére is. 

A címerek használatát a középkorban a nemesség szinte kisajátította, ezért történhetett meg, hogy a for-
radalmi Franciaország 1790. június 19-i dekrétumában eltörölte az örökletes nemességet, megtiltotta a címe-
rek használatát, börtönnel bűntetve a használókat. A címerekkel szembeni elutasító politika megfigyelhető 
végig a XIX. században, és érezhető még ma is. Hazánkban az 1947. évi IV. törvény a nemesi előnév, jel-
vény és a nemzetségi származásra utaló kifejezés társaságában tilalmazza a magán címert. Egy 1949.évi 
belügyminiszteri rendelet pedig a retrográd eszmevilágra hivatkozva tiltja a vármegyék és a városok régi 
címerét. 

Mi hát az igazság? Valóban ilyen konzervatív ideológia hordozói a címerek? 
Az kétségtelen, hogy a címer használata mintegy nyolc évszázaddal ezelőtt a lovagok fegyverhasznála-

tához idomulva alakult ki Nyugat-Európában. Az is tény, hogy a heraldikai ábrázolási mód megkövetel bizo-
nyos elveket, így ma is követ egyes hagyományokat. Mindezek alapján nem lehet a címertant egyoldalúan, 
sematikusan konzervatív tudománynak minősíteni. A címer használata a megjelenése után viszonylag ha-
mar túllépett a nemesi használat körén. Megjelentek a városok, a céhek, az egyes polgárok címerei, sőt a 
feudális rend ellen küzdő parasztfelkelők is használtak címereket. A címerhasználat szokása túlélte a polgári 
világot is, sőt napjainkban is virágzik. A címerekben meglévő történeti jelrendszerek mellett megjelennek a 
legkorszerűbb jelek is. A modern világ technikai jelei beépülnek a címerképbe, ilyen például a légcsavar 
vagy a neutronokkal övezett atommag. Bizonyítva ezzel, hogy a heraldika képes a megújulásra. 

A heraldika a címereket vizsgáló tudomány. A szó a ’”herold” elnevezésből származik. A herold szó ófel-
német eredetű, jelentése a hadsereg igazgatására utal. A heroldokról az 1170-es években készült francia 
románcban találjuk meg az első utalást. 

A címernek meg kell felelnie a következő kritériumoknak: színes jelvénynek kell lennie; ábrázolásai mér-
tani formák vagy stilizált képek; fő hordozója a pajzs, nélküle nincs címer; örökölhető. A címer használata a 
történészek között vita tárgya, de abban megegyezés van, hogy a címerek megjelenésének katonai okai 
lehettek. Az arcot eltakaró sisak használata után vált szükségessé a felismerhetőség biztosítása, amire leg-
alkalmasabb eszköz volt a pajzs. Felületére mértani alakzatokat, növényi, állati ábrázolásokat lehetett feste-
ni. Ezzel tették magukat felismerhetővé. Mivel a korabeli társadalom döntő része nem tudott sem írni, sem 
olvasni, más eszközök nem is lehetett. A pajzsra festett jelet rátették a nyeregtakaróra, a sisakra is, hogy 
minden irányból felismerhető legyen. Így kapott szerepet a címer többi alkotó része: a sisak, a sisakdísz; de 
a címer alkotó részének tartjuk még a pajzstartót- rendszerint oroszlánok,- a címerköpenyt, főleg a főpapi 
címereknél. 

A címerek állandósulását tehát a XII. század második felére tehetjük. Aztán a lovagi harcmodor jelentő-
ségének csökkenésével kiszorulnak a harcterekről, de a címer túléli a lovagi világot. A szakirodalom ez alap-
ján a XVI. századig beszél az élő heraldikáról, a XVI. századtól pedig kései , hanyatló, illetve papír heraldiká-
ról. Azért tudott a címerhasználat megmaradni, mert már az élő heraldika korában túllépett a katonai szere-
pen. Megjelent a városoknál, a céheknél, de megjelent a különböző testületek pecsétjein, jegyein. A címer-
ben megjelennek különböző szerszámok, védőszentek. A címerek felvételének nem voltak jogi szabályai, 
csupán az volt a gyakorlat, hogy használt címert már nem lehetett újra választani. A címer használatának 
vitáit azzal lehetett elkerülni, hogy az uralkodótól kértek és kaptak címeradományt, amelyben uralkodói aka-
ratként fogalmazták meg a címer használatát. A címerek általában a családban apáról fiúra öröklődtek, de 
előfordult, hogy földbirtokhoz kötődtek, és így tulajdonjogot jelenített meg. A nők viselhették a férjük címerét 
is, de az öröklés mindig a legidősebb fiút illette meg, a többi fiúnak valamilyen változtatást, ún. címertörést 
kellett végrehajtani. 
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A címer legfontosabb alkotórésze a címerpajzs. Az élő heraldika korában a legkedveltebb az ún. nor-
mannpajzs, később aztán a pajzs kisebbedett, kerekebbé vagy háromszögletűvé vált, többformájú s így 
többféle elnevezésű pajzs alakult ki. A tárcsapajzs érdekessége a baloldali bevágás, amely a dárda támasz-
tékának szolgált. A pajzs alakjának nem alakult ki szabályzata, így minden alak elképzelhetővé vált. A pajzs 
rendszerint egyenesen áll, míg a felfordított pajzs a család kihalását jelenti. Előfordul az is, hogy több pajzsot 
egymásra tesznek, legjobb példa erre az 1915-ben létrehozott magyar állami középcímer. Az alapot nagy-
pajzsnak nevezzük, ezen láthatjuk, Horvátország, Dalmácia, Szlavónia, Erdély, Bosznia-Hercegovina és 
Fiume címereit; míg a kisebb un. boglárpajzsot a magyar állami kiscímer foglalta el. Gyakorlatilag ez a mai 
Magyarország állami címere. Ha a boglárpajzsra is tesznek még egy kis pajzsot, azt szívpajzsnak nevezzük. 
A heraldika a pajzs felületét általában kilenc részre osztja. Így a felső három részt nevezzük pajzsfőnek, a 
középső három részt pajzsderéknak, az alsó három részt pajzstalpnak. A pajzs legelőkelőbb helye nem a 
középső rész, hanem a szemből nézett bal felső hely, ez a díszhely. A kommunizmus időszakában egyetlen 
heraldikai elvhez sem ragaszkodtak, hiszen a Rákosi - címerből kihagyták a pajzsot, de ahhoz mindig ra-
gaszkodtak, hogy a pajzs díszhelyére a vörös csillagnak kellett kerülnie. 

A heraldikának több szabálya van . Ezek közül talán a színezéshez kapcsolódnak a legfontosabb kitéte-
lek. Ezek közül a legfontosabb kitétel, hogy színre szín; fémre fém nem kerülhet. Ennek ellenére – különö-
sen – Magyarországon ezt nem tartották be következetesen, egyébként sem lehet betartani. Fémnek nevez-
zük az aranyat és az ezüstöt. Az aranyat a sárga, az ezüstöt a fehér színnel ábrázoljuk. A pajzson csak vö-
rös, kék, zöld és fekete szín jelenhet meg, de megjelenik még a bíbor is. Helyenként a későbbi időben meg-
jelenik az emberi test ábrázolására a természetes szín. Nem használható a kevert szín és a térbeli ábrázolás 
sem. A színeket és a fémeket együttesen mázaknak nevezik. Abban az esetben, ha nem színes a címer-
ábrázolás, akkor a címert rajzolni kell, amelynek a szabályit a XVII. században rögzítették. Eszerint a vöröset 
függőleges, a kéket vízszintes, a zöldet heraldikailag jobbról balra harántcsíkkal, a feketét egymást keresz-
tező függőleges és vízszintes vonalazás jelzi. A bíbort balról jobbra csíkok, az aranyat pontok, a az ezüstöt 
üres mezők mutatják. 

A pajzson található alakzatokat, a mértani formákat mesteralakoknak, míg a nem mértani formákat he-
roldalakoknak nevezzük. Ezeknek a képeknek az osztályozása mind a mai napig nem megoldott, de több 
típust különítenek el. Így vannak a beszélőcímerek, amelyekről le lehet olvasni a címer keletkezésének kö-
rülményeit. Ebbe a típusba soroljuk azokat a címereket is, amelyek az elnevezések magyarázatául szolgál-
nak. Ilyen például Kiskunhalas címerében a hal, vagy Kossuth Lajos családjának a címere is, hiszen az 
1479-ben kapott címernek az első és harmadik mezejében ágaskodó kost találunk. Nagyon gyakori az 
egészalakos ember - vagy állatábrázolás, ill. az emberi kar vagy fej ábrázolása. A heraldika kedveli még a 
növényvilágból vett képeket is, és még hosszasan lehetne időzni a címerképek varázslatos világában, de 
már csak arra van időm, hogy megköszönjem a meghívást, és megköszönjem a megtisztelő figyelmet. 

 
––––––––––––– 

 

A KOMMUNIKÁCIÓ REJTELMEI 
 

Ifj. Tóth György előadása 
 
 

Nem kívánok itt és most tudományos előadást tartani, mert arra a rendelkezésemre álló idő nem elegen-
dő. Néhány alapvetőnek tartott gondolatot elmondok, aztán tegyetek fel kérdéseket, mert ekkor derül ki szá-
momra, hogy titeket mi érdekel a kommunikációból. Mikor én ilyen korú voltam, az égvilágon semmi nem 
érdekelt ebből. 

Vannak az újságírásnak – mint kommunikációs szakmának - alapszabályai, amelyeket mindenki számára 
mindig előírnak, de soha senki nem tartja be. Pl. ilyen a sokat emlegetett „A vélemény szabad, a hír szent!”. 
Lefordítva ez azt jelenti, hogy bármit elmondhatok, mert hiába teszel nekem szemrehányást; szent köteles-
ségem, hogy közöljem, mert a lényeg a szenzáció.  

Vannak a műfajnak klasszikus elemei: a hírszerkesztés, a tudósítás, az interjú, a riport. Ezt a négy dolgot 
meg kell tanulni, hogy valaki ezen a pályán dolgozhasson. A hír a legapróbb elem, benne a „mit”, a „hol”, a 
„mikor”, a „kivel” négyes egységnek kell megfelelni. Amit bővített hírnek vagy tudósításnak nevezünk, az már 
egyéb körülményeket is megemlít, de még megmarad az egyszerű esetleírásnál. Részletesebben ismerteti a 
fenti négyes egységet, esetleg becsempész néhány szubjektív elemet, pl a környezet leírását. Az interjú a 
beszélgetés egy vagy több személlyel. A riport meghatározása nehéz, mert van egy érzelmi töltése. Tartal-
maz olyan elemeket, amik az újságíró szubjektív élményei. Tehát a beszélgetésben „jelen van” az újságíró 
is. A másik sajátossága, hogy érzelmeket ébreszt a hallgatóban is. 
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Most pedig arról beszélnék, hogyan lehet ezekkel az elemekkel élni, illetve visszaélni. Ez az igazán érde-
kes. Nagyon könnyen megvalósítható mindkettő. Tanácsolom, hogy végezzetek el egyszer egy kísérletet. 
Több napilapban keressétek meg ugyan azt a hírt, olvassátok el, hasonlítsátok össze, hogy hogyan és mit 
írnak ugyanarról az eseményről. Előfordulhat, hogy az lesz az érzése az olvasónak, hogy nem ugyanarról az 
eseményről van szó. Nekem is volt már olyan esetem, hogy az újságban megjelent sajtótájékoztatót nem 
ismertem fel, noha a cikket író kolléganő ott ült mellettem! A tény az, hogy volt egy miniszteri sajtó tájékozta-
tó, ahol elhangzott…, de hogy mi hangzott el, azt az olvasó nem tudja. Az olvasó olvas, és nem szokta ösz-
szehasonlítgatni az újságokat. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehet manipulálni? 

Legjobban a hírekkel lehet manipulálni. Mondok egy példát. „Egy biciklista elütött egy kutyát.” Ez semle-
ges hír, de a következő mondat így hangzik: „Sok fideszes képviselőnek van biciklije.” Lehetne szocialista is, 
nem ez a lényeg, hanem az, hogy a két mondat optikája az, hogy ezek az ilyen vagy olyan képviselők pisz-
kos gazemberek, mert elütötték a kutyát. Ezt könnyen fel lehet azért ismerni, de egyszerű meg csinálni is. Ti 
is csinálhattok ilyet, hallgassatok meg egy híradást, és próbáljatok hozzátenni a hírt befolyásoló megjegyzé-
seket. Aki ezt jól csinálja, leteheti a mestervizsgát, mert ez a hírszerkesztés alapja. A szakmában sokan 
vannak, akik ezt tisztességesen is csinálják, nekik van a szakmában becsületük. S vannak, akik ezt remekül 
csinálják, ők izgalmasan szerkesztenek, bármit bármivel összeszerkesztenek, és bármilyen mondanivalót 
lehet sugározni. 

De ezt a szerkesztést ti is megteszitek, amikor otthon megmagyarázzátok a rossz jegyet. „Azért kaptam 
egyest, mert a tanár kihívott, mert beszélgettem.” Igaz, a beszélgetés két órával korábban volt, vagy nem is 
annak a tanárnak az óráján. A beszélgetés tény, az elégtelen tény, de az események nem úgy történtek, 
ahogy előadjátok. Egy picikét „csúsztattok”. 

Még érdekesebb, ha a tudósításnál vizsgáljuk ugyanezt. Az itt meglévő szubjektív elemek eleve kínálják 
ezeket a lehetőségeket. Ez már pszichológia is. Egy tudósításhoz rajzolhatok komor környezetet, drámai 
felvezetést, és más lesz ugyanannak a tudósításnak a hangulata napsütésben. 

Az interjúnál a helyzet még nyilvánvalóbb, hiszen már az sem mindegy, hogy kit választok beszélgető-
partnernek. Egy témának több szakértője van, de mindenkinek más a személyisége, más a világszemlélete, 
más a stílusa, más a mentalitása, még akkor is, ha ezt nehezen lehet olykor észrevenni. Nagyon korrekten 
kifejti álláspontját, de minden mondatából sugározni fog az álláspontja, hogy egyetért-e vagy nem mondjuk 
az abortusszal. 

A riportnál pedig eleve adott a közvetlen befolyásolás lehetősége. 
Tehát nincs olyan kommunikációs forma, amiben ne akarnák befolyásolni azt, akihez szólnak. Azonban 

lényeges kérdés az is, hogy megtaláljuk – e mindig azt, akihez szólni akarunk. Fontos, hogy mindig tudjuk, 
kihez akarunk szólni. Egyszerre mindenkihez nem tudunk szólni. Ennek megfelelően kell kialakítani mindazt, 
amiről beszélünk. Például tudni kell, hogy az iskoláról szóló műsort mikor sugározzák, kik hallgatják, mert 
másképpen kell szólni a diákokhoz, a pedagógusokhoz, az oktatási szakemberhez vagy éppen a szülőkhöz. 
Ugyanez történik az iskolában a felelésnél vagy a vizsgán is. Végig kell gondolni ott is, hogy milyen a tanár, 
mit szeret, a tényszerűséget avagy a „nagyszöveget”. 

A kommunikáció más formái a mai világban bőségesen zúdulnak ránk. Talán legérdemesebb a reklámról 
szólni pár szót. A reklám is pszichológia, egy külön műfaj, amiben egészen vad dolgokat lehet felfedezni. Ha 
így nézzük a reklámokat, egészen más lesz a véleményünk, mert rájövünk, hogy mi mindennel vesznek rá 
arra, hogy vásároljunk. Itt van például az észlelési küszöb alatti érzékelés felhasználása, ami egyébként 
tilos, de azért élnek vele. Arról van szó, hogy bevágnak egy filmkockát, ami mondjuk a szomjúság érzetét 
kelti öntudatlanul a nézőben. És ennek hatására szomjas lesz, s a film alatt vagy a végén öntudatlanul inni 
fog. A reklámok esetében a többszöri ismétlés váltja ki ugyanezt a hatást. 

Szeretnék szólni még a közvélemény-kutatásról. Személyes tapasztalataim vannak, és én nem hiszek 
a közvélemény-kutatásokban - ettől függetlenül lehet tisztességes is - ,mert aki fizet, az diktál. A kérdések-
re adott válaszokból egy szakember meg tudja mondani, hogy a megkérdezettek milyen beállítottságúak: 
konzervatívak, liberálisak vagy éppen szocialisták. Külön csoportosítják a válaszolókat. Ha jön a megren-
delés, megszületik a várt eredmény. Személyes élményem volt egyszer, hogy a rádiózási szokásaimról 
kérdezett egy kérdezőbiztos. Szabódtam, mondtam, hogy rádiós vagyok, nem vagyok objektív. Azt mondja 
erre, hogy általában úgy készülnek ezek a felmérések, hogy a lapok kitöltésében az iroda munkatársai 
besegítenek. Ennyit az objektivitásról. Az viszont tény, hogy nagyon keményen befolyásolják a közvéle-
ményt. Ugyanis megvan az emberben a csoporthoz tartozási hajlam. „Ha a többség úgy gondolja, bizto-
san igazuk van, én pedig nem lehetek olyan önfejű, hogy az ellenkezőjét mondjam.” S óhatatlanul a több-
séghez húznak. A rádió és az újságok pedig gondoskodnak, hogy az emberek tudomást szerezzenek a 
„többség” véleményéről. Elég lehangoló nem? Hát, ez van. 

Ezek után talán már könnyen belátható, hogy ez a szakma alapvetően nem tisztességes. Aki fizet, az dik-
tál, tehát a rádió-, a tv-, a hírlaptulajdonos eleve megszabja, hogy mi az az irányvonal, amit követni kell, s mi 
az a határ, ameddig elmehet a szabadságában a riporter. Már eleve kötök egy kompromisszumot, mert tu-
dom, hogy mit várnak tőlem. Ha pedig így eladtam magam, már nem vagyok tisztességes, már nem a nagy 
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eszmék mozgatják tollamat, hanem a pénz. Az szerencsés dolog, ha egybevág az igény és az előírás. De 
hát, nem olyan nagy ez a piac, hogy szabadon lehetne itt vándorolgatni. Nagyon sok kolléga azzal küzd, 
hogy nem azt kell írnia, mondania, amit szeretne, de hát a piacból élünk. És persze, közben is változhatnak 
a tulajdonosok, s az alkalmazottnak ezt követnie kell. Kötelezni senkit nem kötelezhet senki, hogy meggyő-
ződésével szemben állítson bármit is. Közvetett üzenetek azonban vannak: ”Jó lenne, ha…” „Nem lenne 
most szerencsés, ha…”. S akkor lehet mérlegelni. Aztán olyan cikkek jelennek meg, amelyeknek már nem 
sok közük van a valósághoz. Ezt már én nem is nevezném újságírásnak. 

Ennyit kívántam mondani, és most várom a kérdéseket. 
 

––––––––––– 
 

Miért nem tiltják be a Heti hetes című műsort, mivel az egyik adásban egy képviselőt egyszerűen lehü-
lyézték? 

 
A betiltás ma már abszurd. Kívülről beleszólni egy műsorba – ezt csak a bíróság tehetné meg, senki más, 

de a bíróság is indokolt és speciális esetekben. Olyan van, főleg az újságoknál, ahol a hirdetésbevétel fon-
tos, hogy közvetve üzengetnek a hirdetőnek, hogy ebbe s ebbe az újságba ne jelentessenek meg hirdetést, 
mert nem olyan jó a kapcsolat. A másik pedig az, hogy a politikusaink - mint az egyik nagy színésznőnk – azt 
mondják: mindegy hogy mit, csak írjanak rólam. Persze, van egy határ, amikor a politikusnak sem mindegy, 
hogy mit. Azonban a politikusnak többet kell elviselnie, mint egy magánembernek. A határt pedig meghúzni 
nagyon-nagyon nehéz. Az, hogy „alaposan gyanúsítható” magyarul azt jelenti, hogy gyanúsítom. Nem kell, 
hogy alapja legyen. De ha én ezt valakiről leírom, még bebizonyítatlant írtam. Azonban megbocsáthatatlan, 
mert beazonosíthatóvá vált, és esetlegesen tönkretettem az életét. A bulvársajtó ezt még fokozhatja azzal, 
hogy az illető környezetéből, távoli rokonságából, ismerőseiről állít valakit pellengére. A beállítás rávetül az 
illetőre, ahogy ezt a közmondás is mondja: Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja. Nem esik messze az 
alma a fájától. A Heti hetes úgy indult, hogy kommentálni fogják az újságcikkeket. Ez azonban már minden, 
csak nem kommentálás. Sajnos, ezek a gonosz megjegyzések megengedhetők. Nem vonható felelősségre 
valaki azért, mert egy közéleti személyiségről más a véleménye. A közéleti személyiség pedig sokkal többet 
köteles tűrni, mint más. Arról, hogy meddig sértegethető, semmiféle törvény nem rendelkezik, legfeljebb a 
sértegető lelkiismerete. Van, akit ez nem érdekli, mert őt az érdekli, hogy el tudja adni a lapot: „engem néz-
zenek, ne mást”. Hogy közben tönkretettem egy embert, annak a családját, nem érdekeli az újságírót. 

 
Mit jelent a média függetlensége?  
 
Ha nem akarok a kérdésre válaszolni, úgy kezdem a választ, hogy a kérdés nagyon jó, de mielőtt erre vá-

laszolnék engedje meg, hogy …… Nem akarom megkerülni a választ, de nagyon nehéz a válasz. Mindig fel 
kell tenni, hogy mitől független. Ma a magyar sajtóra a tényektől való függetlenedés jellemző, s nem a politi-
kától való függetlenedés. Pedig akkor lenne igazán független a média, ha a politikától el tudna szakadni. 
Addig, amíg hol ez, hol az az érdekcsoport veszi kézbe a dolgokat, ami még személyi változásokkal is jár, 
függetlenségről nem lehet beszélni. Az újságírónak mindig az jár az eszébe, hogy mit fog szólni a tulajdonos. 
Nem az igazság a lényeg, mert az egy filozófiai fogalom, a munka, meg a munkabér nagyon is realitás. Le-
het, hogy illúziót rombolok, de ez a szakma ilyen. Itt nem él meg az, aki idealista. És az sem él meg, aki nem 
tartozik sehová, mert azt nem fogja megvédeni senki. És pillanatok alatt kiszorul a pályáról, mert ez nem egy 
nagy pálya ám. 

A Magyar Rádió függetlensége értelmezhető úgy, hogy mindenféle politikai irányzattól és párttól való füg-
getlen rádiót jelentsen. Nem jelent, mert, ahogy megnézzük az eltelt időt, még mindig a rendszerváltás előtti 
urak és hölgyek vannak ott. Ami még nem is lenne baj, de még mindig azok diktálnak, akik elkötelezték ma-
gukat a korábbi rendszerben. Ezek után már nem nevezhetem őket függetlennek, mert a saját meggyőződé-
sük a korábbi rendszerben alakult ki, s a meggyőződést nem lehet könnyen változtatni. Noha sokan el sze-
retnék hitetni az ellenkezőjét. Úgy működhetne függetlenül egy rádió, ha független pénzforrásokból működ-
hetne. Hát ilyen nincs. Tehát ezek után ki kell mondani, hogy a Magyar Rádió mögött ki áll. Ki kell mondani, 
hogy a Magyar Rádió főadója, a Kossuth a kormány rádiója. Minden országban van egy kormányrádió, 
amely mindig azt a kormányt képviseli, amely a választásokat megnyerte. Ez tehát nem függetlenség. Egy-
szerűen nincs független sajtó. Minden médiának megvan a maga gazdája. Függetlenség nincs, nem is lesz. 
Egy van, amiről tudunk, amire hivatkozni szoktak, ez a BBC. Ez pedig hallgathatatlan. Nincs benne kommen-
tár, nincs benne az ember, csak a vegytiszta hírek. Nagyon korrekt, csak hallgathatatlan. A BBC – ről azt 
szokás mondani egyébként, hogy parlamenti befolyás alatt áll, ami jelent valamilyen függetlenedést, de a 
valódi függetlenséget legfeljebb hangoztatni lehet. 
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Ön szerint a média önálló hatalmi ág-e? 
 
A média hatalmi ág. Ez tény. Bár a sokféle sajtótermék, rádió és televízió megjelenésével az a fajta kon-

centráció, amely az előző rendszerben megvalósult, ma már nincs. De ma is képes erősen befolyásolni a 
közvéleményt. Korábban egy országot tudott irányítani. Nem véletlenül a mai napig hallhatunk olyan megnyi-
latkozást, hogy kész igazságként értelmezik a híreket, mert „az újság megírta”, „a rádió megmondta”. No, de 
hát melyik rádió és melyik újság? 

Természetesen erősen befolyásolja a közvéleményt, s így a hatalom helyzetét is. Mondok egy példát. 
Matrica nélkül egy pesti út az M-3-on oda-vissza 1800 forint volt. Matricával M-1 és M-3 kilenc napra 1300 
forint. S mi jelent meg? „Miért nincs egynapos matrica?” Nem az jelent meg, hogy 5oo forinttal olcsóbban 
kilenc napig, hosszabb útszakaszon lehet autózni. Nem, hanem az, hogy miért nincs egy napos matrica, 
mert a kisnyugdíjas csak egyszer utazik. Az nem érdekes, hogy így is olcsóbb. De a hírt, így is lehet tálalni. 
Ennyit kell csinálni ahhoz, hogy egy pozitív döntés népharagot váltson ki. 

 
Milyen bevételi forrásokkal rendelkezik, és milyen pénzzel gazdálkodik a rádió? 
 
Attól függ, hogy melyik rádió. Egészen más a kereskedelmi rádió és a közszolgálati rádió helyzete. Bevé-

teli forrásként megemlíthető a hirdetések díja. Ez attól függ, hogy a rádió kiket céloz meg. A Kossuth Rádió 
széles társadalmi réteget céloz meg beszélgető műsoraival, a kereskedelmi rádiók a stílusukkal, inkább a 
stílustalanságukkal, a zenei világukkal titeket, a leendő fogyasztókat célozzák meg. Bevételei alapján  a 
Kossuth Rádió a harmadik, de ez csalóka. Egészen más ugyanis egy ilyen beszélgetős rádió kiadási költ-
ségvetése, mint egy kereskedelmi adóé. Ez utóbbi működési költsége töredéke a Kossuth Rádiónak. Ugyan-
is a Kossuth Rádió örökölt egy olyan elképesztően nagy struktúrát, ami csodákra képes, legalábbis a kiadá-
sokat illetően. A számítógépes fejlesztés után háromszor többen dolgoznak, mint előtte. Ha ezt valaki nekem 
meg tudja magyarázni, ötöst kaphat matematikából! Tehát a kellemes ráfizetés helyzetében van a rádió. El 
kell dönteni, hogy az öröklött struktúrát lebontják-e. Ez azonban komoly elbocsátásokkal jár, ami politikai, sőt 
ideológiai vihart kavarhat, amelynek következményei beláthatatlanok. Vagy nem nőnek a bérek, s így meg-
várják, hogy „majdcsak elmegy magától”. Ez nem látványos, de elhúzódó folyamat. Mindenesetre azt el kel-
lene dönteni, hogy szükség van-e ilyen rádióra, vagy nincs szükség. Ha nincs, a helyzet világos. De ha kell, 
áldozzanak rá, mert ehhez komoly szakemberek kellenek, háttér és technikai apparátus. Itt nem abból áll a 
rádió, hogy elmondom a híreket, a hülyeségeimet, beleröhögök a mikrofonba, és elindítom a zenét.  

 
Miért nem lehet pozitív híreket közölni? 
 
A pozitív hír nem hír. Ezért az emberek nem vesznek újságot. Az érdekességért, a szenzációért igen. A 

kereskedelmi televízióban főhírként szerepel percekig, hogy kidobta feleségét, lányát, majd utána ugrott. Az 
amerikai elnökválasztás a nyolcadik hír, két mondatban. Én 25 éve házas ember vagyok, nem csalom meg a 
feleségemet, ő sem engem, ez a természetes, de ez nem hír. Néhány gazdasági eseményen kívül (átadtak 
üzemet, gyárat), nincs olyan pozitív hír, amit az újságban közölni érdemes. Persze, hozzá kell tenni, hogy 
Nyugaton a helyzet még rosszabb. Mi most szokjuk azt, ami ott már évtizedek óta megy. 

 
Ki irányítja a magyar sajtót? 
 
Erre nehéz válaszolni. Az irányítás feltételez egy irányító központot. Ezen általában a mindenkori hatal-

mat lehet érteni, amely általában a főszerkesztőkön keresztül vezeti a szerkesztőséget. A függetlenség alatt 
tehát a kormányzati hatalomtól való függetlenséget értik. Ugyanakkor minden újságnak, rádiónak, televízió-
nak van tulajdonosa, aki érvényesíti a tulajdonosi jogait és az érdekeit. Ez nem is baj, a baj az, hogy ma nem 
tudjuk, hogy melyik média mögött ki áll. A függetlenséggel a igazság köpönyegét veszi fel. A másik pedig az, 
hogy az irányítás sokfajta lehet. Egy sörözőben elejtett két mondattól – amit aztán bizonyítani szinte lehetet-
len – a telefonon keresztül az utasításig. Persze általában szóban. Nagyon sok múlik azon, hogy a hirdetők 
kinek adnak megrendelést. Ma a gazdasági irányítás lényegesen nagyobb, mint az ideológiai. És végül any-
nyit, hogy ma a sajtó külföldiek kezében van. 

Végezetül köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, és az érdekes kérdéseket. 
 

––––––––––––––––––––––––––––– 
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RIPORTOK A GÁRDONYI RÁDIÓ MŰSORÁBÓL 
 
 
Interjú Fodor János tanár úrral, iskolánk igazgatóhelyettesével.  
A riportot készítették Csintalan Nóra, Czene Barbara és Pelyhe Edina 10.D osztályos tanulók. 
 
Szeretnénk, ha tanár úr mesélne az iskola történetéről. 
 
Én igazából a hatvanas évektől tudok mesélni, a korábbi dolgokról csak olvastam, hallottam egyet-mást. 
Nyilván ti is tudjátok, hogy az iskola 1948 előtt a ciszterci rendé volt, s az a gyűjtemény, amit a második 
emeleti folyosón és szertárakban láttok: a kitömött állatok, az ásványok még az eredeti ciszter gyűjtemény 
maradékai. Nagyon sokat elvitt a hatvanas évek elején a főiskola és a Mátra Múzeum. Az iskola az államosí-
tás után tanítóképzőként működött egészen 1958-ig. Akkor még tanítottak itt olyan tanárok, akik már a cisz-
ter gimnáziumban is tanítottak. A mostani tanárok között is van egy-két olyan kollégám, akik ezekkel az öreg 
tanárokkal együtt taníthattak. Átvehették tőlük a ciszterci szellemiségüket, s át is adhatták a fiatalabb 
kollégáiknak. A „Gárdonyi” szellemisége tehát ebből a ciszterci szellemiségből keletkezett, táplálkozott. Ez a 
szellemiség mindig is gyerekközpontú volt, a tanítás szolgálatában állt, soha nem volt azért olyan szigorú, 
mint más iskolákban. A tanítóképzőt Jászberénybe helyezték át 1958-ban, s ekkor kapta meg iskolánk a 
Gárdonyi Géza Gimnázium nevet. 
Én is ekkor kerültem középiskolába, pontosabban, a mai Szent Erzsébet Kollégiumba, ami akkor mint fiú diák-
otthon működött. 1960-ban érettségiztem, majd egyetemista lettem, és öt év múlva már mint tanár jöhettem a 
Gárdonyiba. A 60-as évek közepétől kezdett emelkedni az iskola tekintélye, sok fiatal tanár jött akkoriban ide, 
beindítottuk a tagozatos rendszert, hamarosan nemcsak a város, hanem az ország jelentős iskolái közé emel-
kedhettünk. A gimnáziumi osztályok mellett működött évfolyamonként két osztállyal egészségügyi szakközép-
iskola is. Ez az iskola aztán a kórház mellé került önálló intézményként Kossuth Zsuzsa néven, (s a 2000/01-es 
tanévtől olvadt össze a Lenkey János Gimnáziummal). A Gárdonyiban akkor alapították meg az óvónői szak-
középiskolát, amelyet néhány éve a pedagógiai szakközépiskola váltott fel. 
 
Hol töltötte a középiskolás éveit tanár úr? 
 
Már óvodás koromban is gimnáziumba szerettem volna járni, s tanítani szerettem volna. Úgy gondolom, 
hogy akiben nincs meg a gyerekek szeretete, az ne menjen erre a pályára, az nem is tud megmaradni rajta. 
Abban az időben a tanári pálya sokunknak ideálisnak tűnt; persze, nem is volt akkor még olyan széles kíná-
lat, mint manapság. Szóval a vágyott gimnáziumi tanulmányaimat a Dobóban kezdtem, egy tiszta fiú osz-
tályban. Igaz, felvettek az esztergomi papi gimnáziumba is, de én nem akartam pap lenni, mert azt hittem, 
hogy aki oda egyszer bekerül, csak pap lehet. Jó anyámnak azt mondtam, hogy én szeretem a lányokat, én 
nem akarok pap lenni. Így egyezett bele, hogy a Dobóba kerüljek. Megköszöntem az akkori igazgatónak, 
hogy felvett, s mint mondtam, le is érettségiztem tisztességesen. 
 
Szeretnénk, ha tanár úr beszélne az iskola legfontosabb éves terveiről. 
 
Az iskolánkban két főszál van, az egyik a nevelési vonal; a másik az oktatási vonal. Mi azt szeretnénk, ha ez 
az iskola tovább erősödne mindkét vonatkozásban. Hogy a város érezze azt, hogy az idejáró diákok egy 
kicsivel másabbak, többek. Azt nem kell soha szégyellnetek, hogy egyházi iskolába jártok. Azokkal az isme-
retekkel, amit ti itt kaptok, többek lehettek, mint az állami iskolába járó diákok. Országosan problémák van-
nak az erkölccsel, ha mi itt többet tudunk adni, s ti ezt elfogadjátok, már főnyereményünk van. 
Mindenképpen szeretnénk, ha a fegyelem, a rend növekedne intézményünkben. Igyekszünk emberibb külső 
körülményeket kialakítani, szebbek legyenek a termek, a folyosók, hogy jobban szolgáljanak titeket. De min-
dennek társulni kell belső tartalommal, tartással is. A diák ne kényszernek érezze a pontos óra kezdést, ne 
rongáljon; tudja, hogy érte történtek a munkálatok. Ezt szeretnénk, ha a tanulók ezt megértenék és elfogad-
nák. 
A szülők joggal kérdezik, hogy magas színvonalon oktat-e, és hogy erkölcsi tartást ad-e a mi iskolánk. Ha ez 
a kettő meglesz, nagyon szerencsések lesztek ti, mert a jövőt illetően ezek az értékek felértékelődnek. Mi ezt 
szeretnénk szolgálni. Az egyes szaktárgyak vonatkozásában nyilván a szaktanárok tudják a dolgukat. Mi két 
dolgot tartunk nagyon fontosnak: az idegen nyelv tanulását, és a modern kor nagy kihívását, az informatikát. 
Azok a tanulók, akik el tudják érni, hogy középiskolában nyelvvizsgát tegyenek, óriási előnyük lesz az egye-
temen. Energiájuk, idejük lesz, hogy a szakmájukat tanulják meg minél magasabb szinten. Ma már van olyan 
egyetem, ahová Interneten iratkoznak be, veszik fel a tantárgyakat, számítógépen írják a dolgozatokat, aki 
nem jártas ezekben a dolgokban, nem lesz helye a jövő egyetemén. 
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Mit tanácsol tanár úr a mai gárdonyis diákoknak? 
 
Sok mindent tanácsoltam már eddig is. Talán még azt, hogy minden diák tiszta lappal induljon, és komoly 
elhatározást tegyen. Döntse el, hogy miből akar ő többet letenni az asztalra, először a saját érdekében, má-
sodszor a szülei érdekében, s végül a társadalom javára. Komoly elhatározás kell, és ehhez ragaszkodni 
kell, mert sok csábítási, csábulási lehetőség van. A cél eléréséhez a lemondásokat éppen úgy fel kell vállal-
ni, mint az estleges kudarcokat. 
Mindezekhez kell jó egészség, jó osztályközösség, hogy ne legyen széthúzás, mert ha együtt van egy kis 
csapat, akkor mindenkinek az egyéni vágyai is jobban teljesülnek. 
 
Köszönjük szépen a beszélgetést! 
 

––––––––––––––––––––– 
 

Interjú Hegedűs Gáborral, iskolánk 11.K osztályos tanulójával, aki elnyerte az „Eger város jó tanulója, 
jó sportolója” címet mint az ÚVMK-Eger vízilabda csapat tagja.  
A riportot Bene Kitti, Mihályi Nóra és Mihályi Szilvia 10.D osztályos tanulók készítették. 
 
Mióta sportolsz? 
 
Körülbelül 8 éve kezdtem el rendszeresen sportolni az orvosaim tanácsára, mert problémáim voltak a bo-
kámmal. Az egri Bárány – uszodában kezdtem el az úszást, de hamarosan sportágat változtattam, mert az 
úszást nem nagyon kedveltem meg. Így próbálkoztam meg a vízilabdával, s ott ragadtam. Végül is nem bán-
tam meg. 
 
Hányadik helyen áll a vízilabda az életedben? 
 
Ez egy nehéz kérdés. Természetesen első a család, a vízilabda és a tanulás között nehéz választanom, mivel 
mind a kettő egyaránt fontos.  
 
Hol és milyen rendszerességgel vannak edzéseid? 
 
Edzéseim minden nap vannak, november közepétől már az új, Bitskey – uszodában eddzünk, s ez – termé-
szetesen—sokkal jobb lehetőségeket biztosít számunkra. 
 
Szerinted mitől válik valakiből jó vízilabdázó? 
 
Szerintem a jó vízilabdázónál nélkülözhetetlen a szorgalom és a tehetség, mint a hogy minden más sport-
ágban. De ezt talán az edzőmtől kellene megkérdezni, ő biztosan jobban tudja. 
 
Milyen eredményeket értél már el eddig? 
 
1996-ban az akkori 82-es korosztályú gyermekcsapattal országos bajnokok lettünk. A következő évben 
pedig az egy évvel idősebb korosztályosoknál pedig harmadik helyezést sikerült elérnünk. Ezek mellett több 
nemzetközi tornán is részt vettem, mint például Párizsban, Svájcban, Dél – Afrikában, Új – Zélandon, s eze-
ken eredményesen szerepelt a csapat. Most nyáron pedig a magyar ifjúsági válogatottal értünk el első he-
lyezést a Szlovákiában és Barcelonában megrendezett nemzetközi tornákon. 
 
Hogyan kerültél ki Új- Zélandra? 
 
Ez annak köszönhető, hogy az egri felnőtt csapat meghívást kapott az új-zélandi válogatottól. Az edzőm 
pedig alkalmasnak talált arra, hogy csatlakozzak hozzájuk. 
 
Meddig tartott az új-zélandi utazás? 
 
Három hetet töltöttünk el Új-Zélandon, augusztus 21 és szeptember 14 között. 
 
Röviden mesélnél a kinttartózkodásról? 
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Összesen öt hivatalos mérkőzést játszottunk. Megnyertük mind az öt meccset, mert az új-zélandi vízilabda 
nem jelent komoly kihívást. Azért is hívtak minket, mert tanulni akartak tőlünk. A kinti tartózkodás alatt csa-
ládoknál laktunk. Ők szerveztek nekünk különböző programokat, így egyáltalán nem unatkoztunk. 
 
Hogyan tudod összeegyeztetni a tanulást a sporttal? 
 
Lehet, hogy furcsán hangzik, de az évek során már megszoktam ezt a napirendet. És lehet, hogy a sport 
hiánya a tanulás rovására menne. Remélem, hogy ezt a későbbiekben is össze tudom majd egyezetni. Most 
még nem igazán tudom eldönteni, hogy  a két tevékenység közül melyiknek lesz meghatározó szerepe az 
életemben. 
 
Köszönjük a riportot, és további sok sikert kívánunk. 
 

––––––––––––––––––––– 
 

 
Interjú Flaskay Mihály 12. K osztályos tanulóval, aki 2000. június 29-én Dunkerque-ben az 
Ifjúsági Úszó Európa Bajnokságon az 50 méteres mellúszásban Európa-csúccsal, 28:54 másodperces 
eredménnyel Európa - bajnok lett. A riportot Gyurcsik Ildikó, Molnár Gabriella és Somogyi Ildikó 10. D osztá-
lyos tanulók készítették. 
 
Hogy kezdődött a pályafutásod? 
 
Öt éves koromban orvosi javaslatra kezdtem el az úszást, mivel asztmás voltam. Az idők folyamán aztán az 
eredményeim fokozatosan javultak, s mára hatszoros ifjúsági országos bajnoknak, junior Európa-csúccsal 
ifjú Európa – bajnoknak tudhatom magam. 
 
Mennyit edzel egy nap? 
 
Naponta négy – öt órát, ami úgy áll össze, hogy reggel háromnegyed hatkor úszom nyolcig, délután pedig 
háromtól – ötig. Egyenlőre még az egri nyitott sportuszodában. 
 
Nem befolyásolja – e a tanulmányi eredményedet az úszás? 
 
Mivel nem egri vagyok, így csak este hét órára érek haza az edzés után. Tehát nagyon be kell osztanom az 
időmet, hiszen másnap már fél ötkor kelek. De azért megpróbálom a maximumot  kihozni magamból a tanu-
lásban is. Be kell azért vallanom, hogy az úszás mellett kevesebb energia jut a tanulásra is. 
 
Készülsz mostanában valamilyen versenyre? 
 
Igen, a rövidpályás Európa – bajnokságra, ami Valenciában lesz december 17 – én, az  50 méteres mell-
úszásban állok rajthoz.  
 
Külföldre sokat utazol az úszás segítségével? 
 
Most, hogy tagja lettem a magyar válogatottnak, minden évben utazunk majd. Jövőre az olasz Alpokban két 
hét táborozás lesz, utána pedig négy hét Ciprus. 
 
Milyen terveid vannak? 
 
Az ifi EB után küldtek egy ösztöndíjat az iowai egyetemtől. Ezt elfogadtam, és remélem, hogy néhány angol 
nyelvvizsga letétele után 2002 augusztusában már Amerikában kezdhetem tanulmányaimat. 
 
Köszönjük a riportot, és további sok sikert kívánunk. 
 
 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 
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HÍREK,  ESEMÉNYEK 
 
 

Emlékverseny a Bükkben 
 

Huszonnegyedik alkalommal rendezték meg 2000. október 7 – én a Berva – völgyi Cserkészparkban a dr. 
Lénárt János emlékversenyt. A természetjáró és akadályversennyel a résztvevők a természetjáró szervezet 
volt főtitkárára, a kiváló pedagógusra, a cserkészek pedig kerületi vezető tisztjükre emlékeztek. 

A versenyen jelen volt Nagy József, az Országos Szabadidősport Szövetség elnöke, valamint a névadó 
Zoltán nevű fia, aki röviden ismertette édesapja életútját, pedagógiai munkásságát. A rendezvényen 
Felsőtárkány, Erdőtelek, Hatvan, Gyöngyös, Salgótarján, Kazincbarcika és Eger csapatai vettek részt. Isko-
lánkból mindhárom kategóriában indultak csapatok, és szép sikerrel szerepeltek.  

A gyermek kategória 10 csapata közül a Juhász Katalin, Bozsik Csilla, Szilágyi Szandra és Szabina ösz-
szeállítású csapatunk a 6. helyen végzett. 

Az ifjúsági korosztályban 13 csapat versenyzett. A Janicsák Zoltán Juhász József és Tamás alkotta csa-
patunk 1. helyen végzett. És ezzel elnyerték a verseny vándorserlegét is. A Lengyel Adrienn, Morvai Ágnes 
és Eszter tanulókból álló csapat a 2. helyezést nyerte el. De a 4. 5. és a 6. helyen is a gárdonyis csapatok 
végeztek. 

A hat résztvevő csapattal lezajlott tanári kategóriában 2. helyezést szerzett a Szilágyiné Békési Zsuzsan-
na, Varga B. János, Csák György és Péter alkotott csapat.  

A sikerek feletti öröm, a csodálatos, őszi idő, a túra fáradalmai kellettek ahhoz, hogy a Kádár Judit, Ko-
vács Réka, Kovács Ottóné és Ottó összeállítású főzőbrigád által két bográcsban készített ebédet, - amely 
több címzetes főkóstoló és kritikus egybehangzó véleménye szerint is kiváló minősítést érdemelt – az utolsó 
falatig elfogyasztottuk. 

♣♣♣ 
„Ciszterci diákká fogadom…” 
 

2000.október 20-án iskolánk dísztermében ünnepi műsort tartottunk az október 23-i forradalom tiszteletére. 
A dr. Loboczkyné Hársas Ibolya tanárnő által szerkesztett megemlékezést iskolánk színjátszó csoportja adta 
elő. A műsor után az 5. és 9. évfolyamos tanulók fogadalomtétele következett. Ezen iskolánk igazgatónője, 
dr. Pisákné Balogh Éva, dr. Nagy Menyhért Mójzes atya és dr. Csank István jelenlétében többek között a 
következőket mondta: 

A mai napon mi itt az iskolában egy maroknyi csapattal hagyományt teremtünk. Ahogyan az 1956 – os hő-
sök, a forradalmárok hitet tettek a forradalom zászlajára, úgy tesznek majd hitet iskolánk elsős diákjai az 
iskola zászlójára. Hitet tesznek arról, hogy a ciszterci diákok méltó utódai lesznek. Hitet tesznek arról, hogy 
az iskola katolikus, keresztény szellemiségének követőivé válnak. Én kérlek benneteket, hogy a fogadalom 
szavait a mindennapjaitokban, a magatartásaitokban, a tanulmányaitokban váltsátok majd valóra! Hogy álta-
latok is beteljesüljön Jézusnak az apostolokhoz intézett szavai: ”Ti vagytok a világ világossága, a ti világos-
ságotok is világítson az embereknek, hogy jó tetteiteket látva dicsőítsék Mennyei Atyátokat!” 

Kedves elsős diákok! Megkérlek benneteket, hogy most mondjátok el az eskü szövegét, majd egyenként, 
szépen sorban gyertek ki ide, hogy kezet foghassak veletek, ezzel fogadlak benneteket az iskola polgáraivá. 
Ennek két jelképét, az iskola jelvényét és a Bibliát szeretném nektek átadni. A jelvényt viseljétek büszkén és 
méltón, a Bibliát pedig olvassátok sokat és sokszor.  

 

Papp Éva – iskolánk Diákbizottságának titkára – mondta el a fogadalom szövegét. Az elsősök felállva, ke-
züket a szívükre téve ismételték a mondatokat: 

 
Én ,… a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola rendjét mindenben 

megtartom, az iskola keresztény, katolikus értékrendjét elfogadom, és ennek szellemében 
élek. Szüleimet, tanáraimat, az iskola dolgozóit, diáktársaimat tisztelem, rájuk szégyent 
nem hozok. Szorgalmasan tanulok, képességeimmel mindenkor a tudás megszerzésére tö-
rekszem. A ciszterci rend és az egyház hagyományaihoz és hazánkhoz mindenkor hű leszek. 
Isten engem úgy segéljen! 

 
 
Az ünnepélyes fogadalomtétel és kézfogás után dr. Nagy Menyhért Mójzes atya gondolataiból idézünk: 
„Akár hiszitek, akár nem, ti korszakalkotó osztály vagytok. Ilyet még nem csináltunk, ám remélem, hogy a 

jövőben, évtizedeken és évszázadokon át meg tudjuk ismételni. … Mindenkinek van egy teste, amit cico-
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mázni szeret. Mindenkinek van egy elméje, amit táplálni kell, ki kell fejleszteni. S mindenkinek van egy lelke, 
azt is fel kell nevelni. Ez által tesszük a világot szebbé. A testünkkel, az elménkkel és a lelkünkkel hozzájáru-
lunk a kozmosznak a szépségéhez. 

Remélem, hogy mindenki számára a mai napnak az az üzenete, hogy a világ szép, és a világnak szabad-
nak kell lennie. Ámen. Isten, áldjon meg benneteket! Imádkozzunk egymásért, hogy ezt sikeresen véghez is 
tudjuk vinni!” 

 
Dr. Csank István úr pedig elmondta, hogy édesapja, ő maga, felesége, három lánya, és már két unokája is 

ebben az iskolában érettségizett. Majd díszoklevelet adott át Papp Ágnesnek és társainak, akik az „Életet az 
éveknek” szervezet nyugdíjasainak ünnepi műsort adtak. Végül így zárta gondolatait: „Mint volt ciszter diák 
azt szeretném mondani, hogy legyetek büszkék arra, hogy ciszter diákok lehettek. Úgy gondolkodásmódoto-
kon, mint fegyelmezett beszédeteken, s még fegyelmezettebb magatartásotokon nyilvánuljon meg az, hogy 
ciszter diákok vagytok. Leljetek a tanulásban nagyon sok örömet, amihez kívánom Isten áldását, jó erőt, 
egészséget, és sok sikert.” 

 
♣♣♣ 

Rendhagyó kommunikációs óra 
 

2000. november 8-án Ifj. Tóth György a Kossuth Rádió és a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője rend-
hagyó kommunikációs órát tartott iskolánk humán tagozatos tanulóinak a tömegtájékoztatás rejtelmeiről. 

 
♣♣♣ 

Ünnepélyes fogadás 
 

2000. november 13-án ünnepélyes fogadást adott dr. Nagy Imre Eger város polgármestere az 1999/2000-
es tanévben kiemelkedő sporteredményt elért tanulók számára. Iskolánkból Flaskay Mihály, Keresztes Anna, 
Tóth Eszter tanulók és Bóta Marianna testnevelő tanár kapott meghívást. 

 
♣♣♣ 

Gólyabál 
 

2000. november 17-én volt iskolánkban a „gólyabál”. Az iskola szokásai szerint a bált megelőzte az első 
évfolyamos osztályok bemutatkozó műsora. Erre a műsorra az osztályok már szeptember óta készülhettek, 
de a végleges program csak az utolsó napokban állt össze, nem kis bonyodalmak árán. 

A műsorszámok általában a szokásos elemekből álltak össze: vidám jelenetek, közös vagy szóló tánc, 
éneklés, zene. Az igazi különlegességet az  5. C osztály, az „apróságok” jelentették. Az előadásmódjukban 
benne volt a kisgyerekes igyekezet bája, de a gimnazisták felelősségtudata is.  

A műsorukban elhangzott Bárdos Lajos: Rétre hívó (kánon), előadták: Nagy Fruzsina, Vass Orsolya, Glück 
Viktória, Földi Anett, Zsónik Anetta, Cseh Diána, Gledura Bianka, Bátonyi Zsolt, Pálkovics Zsófia. Ismeretlen 
szerző: Induló, alt furulyán előadta Pálkovics Zsófia. Mozart: Bouree, tronbitán Erberling Balázs, Bach: 
Musette, zongorán előadta Szendrei Klára. Bach: Parasztkantáta (részlet) előadták: Kovács Beáta tanárnő, 
Gledura Bianka, Pásztor Anna. 

Az első hónapok élményeit pedig néhány mondatos „igazságokban” fejezték ki. Ezekből válogattunk néhá-
nyat: 

Lénárt Patrícia: Sok iskolából jöttünk össze. Vannak régi barátok és itt is szövődtek új barátságok. Szinte 
mindenkinek más az érdeklődési köre. Van, aki sportol, és sokan választják a zenét is. 

Vincze Tamás: Igazi barátság ilyen rövid idő alatt nem alakult ki, de a nyolc esztendő elteltével biztosan 
életre szóló barátságok is születnek. 

Nagy Fruzsina: Megtanultuk egymás nevét. Már beceneveket is adtunk egymásnak. Reggelente a tanítás 
megkezdése előtt kiesebb csoportokban beszélgetünk, s ha nyílik az ajtó mindannyian kíváncsian figyelünk 
az éppen érkezőre. 

Bóta Adrienn: A szünetben az udvaron játszunk és külön féle csínytevéseket csinálunk. 
Farkas Péter: A fiúkkal mindig focizunk. Egyszer nekirúgtuk a kocsinak a labdát, és beindult a riasztó. A 

lányok mindig elveszik a labdánkat, de mi visszaszerezzük. 
Bátonyi Zsolt: A nagyobb diákok is udvariasak velünk szemben.  
Cseh Diána: Jó ötletnek tartom, hogy mindennek van felelőse. Vannak az osztályban szerényebbek és 

elevenebbek is. 
Dorkó Márió: Az osztályfőnökünk nagy fába vágta a fejszéjét, amikor az osztály élére állt. Mikor sokat be-

szélgetünk, és elszalad velünk a ló, a magatartás füzet is előkerül. 
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Gál Martin: Az osztályban mindenki igyekvő és szorgalmas. Szeretnénk megfelelni a követelményeknek. 
Gyakran kicsit zajosak, pajkosak vagyunk, ami alól én sem vagyok kivétel. 

Sebők Gábor: A menzán nagyon finom az ebéd. A másik iskolában négy év alatt összesen nem ettem 
annyit, mint itt két hónap alatt. Nagy Barna: Nagyon szeretem az osztálytársaimat. Jó velük játszani és be-
szélgetni a szünetekben. 

Juhász Katalin: Nekem külön öröm, hogy úszni is járhatunk. A könyvtárba gyakran ellátogatok, ahol sok 
érdekes könyvet találok. 

Novák Máté: Néha óra előtt egy kicsit rakoncátlankodunk, de igyekszünk egyre kevesebbet rosszalkodni. 
Glück Viktória: Számomra az iskola többet jelent annál, hogy tanulni kötelező. Fel szeretném fedezni azt a 

világot, amelyben élek. Tudni szeretném mi történt a múltban, és mi fog történni a jövőben. Ez az iskola töb-
bet nyújt a többi iskolánál. Az álmomat itt szeretném megvalósítani. Ez az iskola jelenti az álmomat. 

A báli zenét a Szepesi György tanár úr és zenekara szolgáltatta, míg a büfét a 10/B osztály biztosította. 
 

♣♣♣ 
 
Előadások a Gárdonyiban 

 
A TIT Bugát Pál Egyesülete a Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezvénysorozatokat szervezett Eger kö-
zépiskoláiban. Iskolánkban a „régi fizikai”-nak nevezett előadótermében a következő előadásokra került sor: 
 
 
 2000. nov. 21. „Beszéljünk az egészségünkről”, – előadó: Petőné Ködmön Ildikó az Eszterházy 
Károly Főiskola (EKF), Nevelés Tudományi Tanszék munkatársa. Az előadás célja az volt, hogy rádöbbent-
sék a tanulókat arra, hogy az egészség érték. Az egészséget a maga összetett szerteágazó teljességében 
vizsgálták. Ismertették az egészség mentális, fizikai, társadalmi, személyiségi, érzelmi és spirituális aspek-
tusait.  
 
 2000. nov. 22. „Európa nagyhatalmai és Szent István Magyarországa” című előadássorozat, amely 
a következő előadásokat tartalmazta: 

„A Német-római Császárság és a pápaság az ezredfordulón.” című előadásban, melyet: dr. Kiss László, 
főiskolai docens, EKF, Történelem Tanszék tanára tartott, elhangzott, hogy a pápaság 882-től súlyos belső 
válságot élt át. I. Ottó, aki 962-től német-római császár lett, céljának tekintette a Nagy Károly-i birodalom 
visszaállítását. Ez egyet jelentett a pápái hatalom tőle függő, de mindenképpen megerősített uralmával, a 
keresztény Európa védelmével. Utódai folytatván e politikát, támogatták az új, keresztény állam, a Magyar 
Királyság létrejöttét.  

Pap József, EKF, Történelem Tanszék főiskolai tanársegédje, a „Bizánci birodalom fejlődésének sajátos-
ságai.” című előadásában hangsúlyozta, a római birodalom igazi örököse Bizánc, amely az ezredforduló 
egyetlen igazi, központosított birodalma. Köszönhette ezt, a fejlett kereskedelmének, amelynek jövedelmei-
ből – és nem földadománnyal – fizették az állami apparátust. A birodalom cezaropapizmusának következ-
ménye, hogy hittérítése intézményesített állami és egyházi függéséggel járt együtt. Ezt nem vállalta fel Szent 
István király. 

A Szent Koronáról Besze Tibor, főiskolai adjunktus, EKF, Történelem Tanszék tanára tartott előadásában 
kiemelte, hogy manapság meghatározhatóan két vélemény él a történészek között a Szent Koronáról. Az 
egyik a hagyományos, a másik pedig egy egészen új vonal, ami történészek, ötvösök, aranyművesek, mér-
nökök, orvosprofesszorok kutatásaira alapszik. 

A hagyományos felfogásnak – ezt olvashatják egyébként ma a történelem könyvekben – a következő 
megállapításai vannak: a Szent Korona külföldön készült, a Szent Korona soha nem volt Szent István koro-
nája a Szent Korona két részből tevődik össze, az ún. abroncskoronából, azaz a görög koronából; és a un. 
keresztpántokból, azaz a latin koronából. 

A másik álláspont szerint semmilyen bizonyíték nincs arra nézve, hogy nem a Kárpát-medencében készült 
a Szent Korona. A Hartvik-legendában foglalt megállapításokat erős kritikával kell kezelnünk, egyrészt az 
invesztitúra harcok idejében készültek, s az akkori pápai álláspont szólal meg bennük, másrészt fordítási 
hibát is tartalmaz.  

Semmilyen bizonyíték nincs arra nézve, hogy nem lehetett Szent Istváné e korona, vagy korábbi más ki-
rály személyé. A Dukasz Mihály, Konstantin és I. Géza zománcképeit nem lehet elfogadni kormeghatározás-
ra, mert ezek a zománcképek bizonyíthatóan későbbi rátételek. Dukasz Mihály képe helyén – forrásból bizo-
nyítható –, hogy 1613-ban Szűz Mária képe volt. 

A két koronarész nem eredetében kettős, hanem funkciójában., ugyanis fontos üdvtörténeti szerepe van. 
 „Az Árpád-ház és az angolszász uralkodók dinasztikus kapcsolatai.” címet viselő előadásban Bartók Béla, 

a Sancta Maria Leánygimnázium tanára Skóciai Szent Margit személyével foglalkozott, akiről a magyar tör-
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ténelmi köztudat azt tartja, hogy Szent István királyunk Ágota nevű leányának a gyermeke. A források mai 
értelmezéséből az állapítható meg, hogy Ethelred angol király Edmund nevű gyermekének Edward nevű fia - 
a dán Nagy Knut király támadása miatt - menekülni kényszerült hazájából és Bölcs Jaroszláv kijevi udvará-
ban kötött ki. Itt megnősült, és házasságából születetik majd Margit és még két gyermeke. Edward megis-
merkedett az idemenekült Vazul – fiakkal, és amikor 1046-ban András hazatért, vele jött Edward és gyerme-
kei. Itt éltek 1057-ig, amikor küldöttség jött értük, és hazatértek Angliába. Bizonyosan Margit Magyarorszá-
gon nevelkedett, s hazájában is kifejezhette ragaszkodását a magyarok iránt. Eztán III. Malcolm skót király 
felsége lett és 8 gyerekkel örvendeztette meg férjét és országát.  

 
 2000. nov. 23. „Érdekes kísérletek kémiából.” Előadók: dr. Murányi Zoltán, főiskolai docens, EKF, 
Kémia Tanszék és Oldal Vince főiskolai adjunktus, EKF, Kémia Tanszék. 

 
♣♣♣ 

 „Variációk egy zenekarra” 
 

A Megyei Művelődési Központban 2000. nov. 22-én és 23-án ifjúsági ismeretterjesztő hangverseny soro-
zatot tartottak az Egri Szimfonikus Zenekar előadásában. A hangversenyeken Kovács László tanár úr irányí-
tásával a pedagógiai osztályok és a 9. K és a 11. K osztályok tanulói vettek részt. 

 
♣♣♣ 

Lelki napok a Gárdonyiban 
 

2000. december 11. és 14. között évfolyamonkénti bontásban tartottuk meg iskolánk tanulóinak a Szent 
Bernát-templomban a lelki napokat. A lelki napok vezetői Turzó Gábor és Novák István atyák voltak. A tanu-
lók az előadásokon túl részesülhettek orgonamuzsikában, szent gyónásban, szent misében, és Mójzes atya 
szerkesztésében egy olyan „előadásban”, amelyben a tanulók felolvastak a Passióból, majd Dupré zenéjét 
hallgatták meg, amelyet Paul Claudel: „Chemin de la Croix” művére írt.  

 
♣♣♣ 

Koszorúzás
 

2000. december 12-én iskolánk tanulói közül a kollégisták és az egri tanulók vettek részt a kollégium előtti 
téren az 1956. december 12-i egri sortűz áldozatainak emlékére rendezett ünnepi megemlékezésen és ko-
szorúzáson. 

 
♣♣♣ 

A szeretet ünnepe
 

Szeretünk ünnepelni. Megünnepeljük a sikert, a győzelmet. Vannak egyházi, világi, társadalmi és családi 
ünnepeink. A legrégibb ünnepeink azonban vallási tartalmú ünnepeink. Ilyen ünnepünk a karácsony is. 

Az ünnep mindig különleges időszak, amikor az ünneplő a hétköznapitól eltérő módon viselkedik: másképp 
öltözködik, mást cselekszik. Az ünnep az összetartozás érzését is tudatosítja az ünneplőben. Az őskeresz-
tények is összegyűltek ilyenkor egy „szeretet vacsorára”, agapéra. A közösen elfogyasztott vacsora mellett 
énekeltek, imádták az Istent. 

December 11-én ehhez hasonló ünnepre gyűlt össze az 5.C, a 11.E és a 12.E osztály tanulócsoportja, va-
lamint a meghívott vendégek, tanárok. Az összejövetelünk elején egy műsort mutattak be a kicsik. Az össze-
állítás során eltáncolták a fény születését Vangelis zenéjére. A vers – összeállítás a szeretet és a szépség 
ígéretéről szólt. Az utolsó jelenet a várakozás misztériumát villantotta elénk. Jézus életének nagy pillanatait 
játszották el a kisgimnazisták. 

A műsor után a karácsonyi asztal körül beszélgettek kicsik és nagyok. Az estét megtisztelte az iskolaveze-
tés és Mójzes atya is. A svéd-asztalos fogadás után a pedagógiai tagozatos tanulók foglalkoztatták a kicsi-
ket. A 11. E osztály gitáros és énekes lányai gyönyörű karácsonyi énekeket tanítottak a kisebbekkel. A 12. E 
osztályos lányok játékos versenyekkel aktivizálták az 5.C osztályosokat. 

Mindenki számára megható és felemelő volt ez a gyertyafényes este. Jó volt látni együtt a kétféle korosz-
tályt. Érezni azt, hogy rohanó világunkban lehetnek olyan pillanataink, amikor megállunk, egymásra figye-
lünk, s kimutathatjuk és gyakorolhatjuk a szeretetet, a megértést. 

Ezt szolgálta december 11-én ez a kis ünnepség is. 
 

A beszámolót dr. Loboczkyné Hársasi Ibolya tanárnő készítette. 
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VERSENYEREDMÉNYEK 2000/2001. TANÉVBEN  I. rész 
 
 
Sport 
Középiskolás Atlétikai Verseny a Városi Stadionban 2000. szept. 26-án 
 Fiú 100m síkfutás  1.  hely  Kovács József  9. A 
 Leány súlylökés  1.  hely  Vraskó Jolán  9. K 
 Kislabdadobás   3.  hely  Szegedi Tamás  9. A 
 
„Kegyeleti váltófutás”-on – amelyet az aradi vértanúk emlékére szerveztek, és amely 2500 méter – a Városi 
Stadionban 2000. okt. 5-én iskolánkból egy fiú- és egy leánycsapat vett részt. A fiúcsapat a 2. helyezést, a 
leánycsapat a 4. helyezést szerezte meg. 
 
 
Magyar nyelv és irodalom
Az „Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny 2000. évi döntőjében Sátoraljaújhelyen Heves 
megye szakközépiskoláit iskolánk 12. E osztályos tanulója, Szepesi Adrienn képviselte. Felkészítő tanára : 
dr. Nagy Andorné. 
 
A „VII. Országos és Határon túli Középiskolai Arany János Balladamondó Verseny” nagykőrösi döntőjében 
Heves megye képviseletében Pázmándi László 11. C osztályos tanuló vett részt. A versenyre Juhász Irma 
tanárnő készítette fel. 
 
 
Történelem 
2000. nov. 21-én Városi Millenniumi Történelmi vetélkedőn iskolánk az 1. helyet szerezte meg. A győztes 
csapat tagjai Bán Edina, Dósa Ivett, Papliczky Petre, Rácz Zsuzsanna a 11. B osztályból, felkészítő tanára 
Kelemenné Oravecz Júlia tanárnő; és Benkó Tamás a 12.A osztályból, akinek szaktanára Feketéné Kovács 
Ildikó tanárnő. 
 
 

♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 
 

ÍGY ÍRUNK MI… 
 
Ti hogyan szoktátok? 
 

2000. szept. 03. 20 óra 45 perc. Magyarország – Olaszország világbajnoki selejtező labdarúgó mér-
kőzés.  

Már nagyon vártam a meccset, de kicsit féltem is. Vajon mit tudnak majd a fiúk nyújtani az Európa-
bajnokság ezüstérméseivel szemben? Bírják-e az iramot? Méltó ellenfelek lesznek-e? S természetesen 
mennyi lesz az eredmény? Nagy kérdések és még nagyobb tippelgetések a meccs előtt, ahogy ez szokás a 
drukkerek között. 

Megjelentek a focisták, kicsit idegesek, látszik a mozdulataikon a feszültség. A szokásos protokoll a 
Himnuszok. A fiúk közül van, aki énekel… 

Én a kollégiumban néztem a közvetítést, és megdöbbentem tapasztaltam, hogy csak négyen állunk 
a magyar Himnusz alatt, és mormogjuk a szöveget az ott lévő tíz - tizenkét emberből. A többség hallgat és 
mozdulatlan. A többség az iskolai rendezvényeken elhangzó Himnusz vagy a Szózat alatt is hallgat. A ren-
dezők az ünnepeken kénytelenek felvételt lejátszani. Igaz, az művészien kivitelezett, de abban nincsenek 
benne a jelenlévők. Ők csak hallgatók. Ők kívül maradnak. Nem vállalnak közösséget. Úgy tűnik, mintha 
szégyellnék a Himnuszt énekelni. Úgy tűnik, mintha elutasítanák mindazt, amit a Himnusz hordoz, amit a 
Himnusz jelent: egy népnek az átszenvedett történelmét, a mégis megmaradni parancsoló szükségét; a 
rövid, dicsőséges pillanatokat, a hosszú, a gerincet próbáló évtizedeket. Őseinknek mindennapjait, fárado-
zásait, hitét a jelenben , reménykedését a jövőben. Úgy érzem, mintha valami, valahol megszakadt volna. 

Aztán szeptemberben néztem az olimpiai közvetítéseket. Nyolcszor játszották el a magyar Himnuszt. 
Ott fenn a „világ tetején”, mintha más lenne a szokás. Ott a győzteseknek lehetett énekelni, még meghatód-
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ni, sőt még könnyezni is. Mert a dicsőséget nemcsak magának, hanem nemzetének is szerezte a sportoló. 
(Persze, a sapkát illendő levenni a dobogón is, de ez már egy másik újságcikk témája lehetne.) És Ti hogyan 
szoktátok? 

Egyébként a focisták állták a sarat, 2 : 2-es döntetlen értek el. Gratulálok az eredményhez. 
 

Tábi Annamária 11. D 
 

–––––––––– 
 
Két hét Angliában 
 
 

 „Több belga nagyváros forgalma is 
megbénult, most blokádok torlaszolják el 
Belgium főbb útvonalait” – mondták be a 
hírekben indulásunk reggelén. Pedig egy 
éve készült a 10.-es kéttannyelvű tagozat 
Csákváriné és Gerjákné tanárnő kísérle-
tével a kéthetes angliai utazásra. Így 
nagy izgalommal és kétségekkel indul-
tunk útnak október15-én, este nyolc óra-
kor. 

Az aggodalmunk alaptalannak bizo-
nyult, mert gond, baj és blokád nélkül 
érkeztünk Belgiumba. Wetteren város-
ában szálltunk meg, ahol kipihentük ma-
gunkat, és másnap – most már bizakodva 
– indultunk Brüsszelbe, ahol megnéztük 
az Atomiumot. Majd átkeltünk a La 
Manche-csatornán, és megérkeztünk 
Angliába. Estére elértük úti célunkat, 
Broadstairs városát. 

Broadstairs egy délkelet-angliai kisvá-
ros, Kent tartomány a tengerpartján fek-
szik. A városka nevezetessége, hogy itt is 
lakott élete során néhány évet Charles 
Dickens a XIX. század nagy angol írója. 
Ez a város egy teljesen új világot mutatott 
meg, találkozhattunk barátságos angol 
emberekkel, láthattuk a téglából épült, 
jellegzetes angol házakat, a tenger állan-
dó zúgása és csillogása mindannyiunkat 
elvarázsolt.  

Mikor megérkeztünk, a fogadócsaládok 
egymás után jöttek értünk a parkolóba, 
engem egy idős bácsi fogadott. Amikor 
megérkeztem farkaséhesen a családjá-
hoz a nagymama nevetve kijelentette, 
hogy már elfogyott a vacsora. Szerencsé-
re ez csak ekkor fordult elő, mert minden 
nap bőséges reggeli és vacsorát kaptam. 
A kedves nagymama révén betekintést 
nyerhettem az angol konyha rejtelmeibe 
és ízeibe. A család - egyébként - húsz 
főből állt, három generáció élt együtt egy 
nagy házban. Már huszonkét éve fogad-
nak diákokat, így nem igazán zavartatták 
magukat előttem. A külön diákoknak 
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fenntartott szobában már az első nap berendezkedtem. Viszonylag sokat beszélgettem a család tagjaival, 
minden családi megbeszélésbe bevontak, megkérdezték a véleményemet egyes dolgokról. 

Az iskolánk neve Kent School of English (KSC) volt. Ide a világ mindentájáról érkeznek tanulók, így Argen-
tínából, Ausztráliából, Japánból és Németországból is. A tanárok közvetlen stílusban tanítottak minket, hi-
szen ők is fiatalok voltak, így az iskolában eltöltött idő egyáltalán nem volt unalmas, hanem nagyon is 
élvezetes volt. Minden nap más tanár tanított, így mindegyikőjük stílusát és rigolyáját meg kellett szokni. 

A tanítás minden nap kilenc órától egy óráig tartott egy szünettel. Az első nap szintfelmérő tesztet írtunk. Ez 
alapján soroltak minket különböző szintű csoportokba. Az én összes csoporttársam német volt. A tanárok sokat 
beszéltettek bennünket, de írásbeli feladataink is voltak. Iskola után ebédjegyeinket Broadstairs bármelyik ét-
termében beválthattuk. Az iskola minden napra szervezett nekünk délutáni és esti programot. Délutánonként 
úszni, bowlingozni mentünk, vagy videofilmet néztünk. Esténként már nem a tanulás, hanem a szórakozás állt 
a középpontban. Első este táncházba mentünk. Élő együttes zenéjére tanultuk meg  „mestereinktől” az angol 
táncok alaplépéseit. A karaoke show-n ismert slágereket énekeltünk, a discóban az iskola összes tanulójával 
és tanárjával együtt buliztunk. Egy szóval mindent megtettek azért, hogy jól érezzük magunkat. 

Egy délután elmentünk a Joss-öbölbe. Ez az a hely, ahol mindenki által szeretett és tisztelt  angoltanárunk, 
David Hardie hamvait beleszórták a tengerbe. Broadstairs-ban minden tanár ismerte Davidet. A tengerpartra 
egy angol tiszteletessel, Geryvel mentünk ki, aki egyben a KSC tanára is Együtt emlékeztünk meg Davidről. 
Gery mondott egy megható beszédet, felidézte személyiségét, gondolatit. Azt mondta, hogy David bennünk, 
a diákjaiban él tovább. Azt, amit ő megtanított nekünk, soha, senki nem veheti el tőlünk. Majd közösen 
mondtuk el a Miatyánkot. 

Mindenki számára emlékezetes maradt az utazás Canterbury-be, a katedrális meglátogatása. A város és a 
templom gyönyörű, utcái és házai a XIV. század hangulatát idézik. Tettünk még egy rövid túrát Londonba is, 
láttuk a Big Bent, az őrségváltást a Buckingham palota előtt , és megnéztük a Towert is. 

Legszívesebben még maradtunk volna Broadstairs – ban, de haza kellett jönni. Eltelt a két hét, el kellett 
búcsúznunk családjainktól, tanárainktól, új barátainktól. Hazafelé megnéztük Párizst, és ott is aludtunk S bár 
másnap az Eiffel-torony legtetején álltunk, mégis kicsit szomorúak voltunk, hiszen tudtuk, hogy talán soha-
sem látjuk többé Broadstairs-t. 

A sok közös program még jobban összekovácsolt minket, de – sajnos – nem volt velünk az összes 
osztálytársunk. Köszönetet szeretnénk mondani kísérő tanárainknak, Csákváriné és Gerjákné tanárnőnek, 
akik vigyáztak ránk két héten keresztül; az iskolavezetésnek, akik lehetővé tették az utat, és a szüleinknek, 
akik előteremtették az utazás anyagi feltételeit. Abban bízunk, hogy ez a két nemcsak egy életre szóló 
élmény volt, hanem a tudásunk gyarapodásához is hozzájárult. Úgy érzem, hogy sokat fejlődött 
angoltudásunk a kirándulás alatt, hiszen a családoknál teljesen magunkra voltunk utalva. Nemcsak a 
tudásunk szintje emelkedett, hanem átélhettük az angol kultúrát és a szokásokat is.  

Várady Nóra 10. K  
 

–––––––––– 
 

„Értékes vagy” 
Keresztény Ifjúsági találkozó Budapest, 2000. október 21. 
 

A Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus 
Egyház közös találkozót szervezett a 2000. évi kereszténységünk és magyar államiságunk jubileumi eszten-
deje alkalmából. Iskolánkból a 10. D osztály vett részt ezen az ünnepségen. 
 A találkozó célja az volt, hogy mutassuk meg a köztünk lévő, Krisztusból fakadó egységet; és azt, 
hogy te is ÉRTÉKES VAGY. Ez a két szó volt a találkozó mottója is. A rendezvény – mint a hazai történelmi 
egyházak ifjúságának közös műve – a maga nemében első és a jubileumi évben egyetlen. 
 Kilenc órától fogadták a szervezők és segítőik a résztvevőket. Majd iskolák szerinti bemutatkozás és 
- néhány fiatal szervező segítségével – énektanulás következett. Ezek után egy közös imát mondott a három 
felekezet egy – egy püspöke. Fél tizenegytől „Ismerjük meg egymást!” címen történeteket mesélt el néhány 
fiatal arról, hogyan találták meg Istent. Majd bemutatták a kenyérszaporítás című zenés, énekes jelenetet. 
Ezek után Czabán Angelika énekelt néhány egyházi dalt. Az ebéd szolgált szünetként a zsúfolt programok 
között, majd a délutáni műsorok következtek. Táncház várta a népi kultúra iránt érdeklődőket a Tatros együt-
tes zenéjével. Eközben a Láthatatlan színház kapui is megnyíltak, ahol a résztvevők csak a hallásukra szá-
míthattak. A kisebb gyerekeket a Bábszínház szórakoztatta. A zenét kedvelők sem maradtak program nélkül, 
ugyanis különböző együttesek léptek fel, mint pl.: Ten Sing, Arpa d’Or, Testvérek. A rendezvényt a Hősök 
terén fáklyás felvonulás zárta. 
 Ezzel zárult az „Értékes vagy!” elnevezésű egyházi találkozó. 

A tudósítást Boldizsár Judit 10.D osztályos tanuló készítette. 
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Találkozóink 2000-ben – II. rész 
 
49 évesek – (1943–48–51) – Dr. Ágoston Julián (I–V.), majd az államosítás után dr. Mikó Sándor és dr. Örsy 
András osztálya 2000. június 24-én találkozott Egerben.  
A Szent Bernát templom előtt gyülekeztünk, majd a templomban dr. Nagy Mójzes atya, a ciszterci rendházfőnöke 
köszöntött bennünket. A szentmisét Jéger Károly és Valuch István kanonokok, volt osztálytársaink celebrálta. 
 

A szétszórt kalászok újra kévébe simultak… 
Valami hasonlót érzett ez a nemzedék, amelyiknek a feje fölül 1948 tavaszán elvitték a Szent Bernát Gimnáziumot. 

Egy évig még gárdonyisként küzdötte oxigénhiányos diákéletét. Végül három gimnáziumba osztotta szét a történelem 
szeszélye. 

Évtizedeken keresztül más iskolába mentek érettségi találkozóra. Régen volt 1951 májusa, amikor ők valahol ballagó 
diákok voltak. 

De csaknem két évtizede az ősi gimnázium falai között keresik fiatalságukat. A volt primus, a hatalmas osztálytermek 
emlékeiben nyugszanak meg a viharos emlékezések. 

Így volt ez az idén is. Ősz fejű diákok foglalták el a ciszterci templomban az első padokat. Az emlékező arcokat 
békesség töltötte el, amikor a két pap osztálytárs végezte a szentmisét az elhunyt tanárokért, meghalt és élő 
osztálytársakért. 

Az oltárnál felhangzottak a nevek, azoké, akik már nem a földön járnak érettségi találkozóra. A szentmise 
imádságaiban ott voltak velük. Egy pillanatra megvillant az áhítatos templomi csend, a reflektor volt – olyan fényes, vagy 
az emlékezők csillogó szeme? 
Halottaink: Almási Imre, Altorjai Sándor, Beniczkiy Miklós, Bihari János, Csepreghy György, Estefán László, Harsányi 
János, Hegyi Géza, Kelemen Miklós, Kolontai István, Lénárt János, Lovinczár Tibor, Mátyus Viktor, Oláh Gábor, 
Pamula Miklós, Paray György, Seres Lehel, Tóth Béla, Vigh József. 
A találkozón 18-an jöttünk össze és 7 feleség. A közös ebédet az Angolkisasszonyok ebédlőjében fogyasztottuk el. 
Mindenki beszámolt a legutóbbi találkozó óta eltelt időszakról.  
Megállapodtunk, hogy 2001-ben 50 éves jubileumi találkozót tartunk. 
 
A találkozón részt vettek: Bartha István (Eger), Bogdán Kálmán és felesége (Veszprém), dr. Csányi László (Budapest), 
Czapek József (Budapest), Demeter László és felesége (Szomolya), Gömöri József és felesége (Eger), Jéger Károly 
(Mezőkövesd), Kádár János (Budapest), Kárpáti Jenő és felesége (Pécs), Kocsis Antal és felesége (Budapest), Kovács 
Béla (Eger), Magyari Béla (Gyöngyös), Marczis Demeter és felesége (Budapest), dr. Rácz László és felesége 
(Füzesabony), Rozgonyi László (Budapest), Varga Pál (Gyöngyös), Vargha László (Szigliget), Valuch István (Eger). 

(Jéger Károly, Bartha István) 
 

●●●●●●● 

Veni Sancte – 1945 
 

1945. szeptember első napjainak valamelyikén a Ciszterci 
Rend Egri Szent Bernát Gimnáziumának évnyitó 
szentmiséjén kisdiákként álltam a templomi padok előtti 
köveken. A templom tele volt. Szülők, rokonok és mindenki, 
akik egy jobb kor eljövetelében bíztak, fennhangon 
énekelték a fenti éneket, ministránsok, leendő tanáraink és a 
hívők sokaságának jelenlétében. Magasztos és felemelő volt 
a pillanat. 

Még alig 6–7 hónap telt el azóta, hogy falunkon, 
Lovasberényen végig vonult a pusztító háború. Egerbe 
kerültem – alig múltam 12 éves –, mert e városban 
alapították a falu jegyzői az első világháborút követő 
években a jegyzőinternátust a vidéken lakó vagy árván 
maradt jegyző-gyemekek részére. Rám mindkét jelző illett, 
apám Lovasberényben volt főjegyző, 1938-ban 
bekövetkezett haláláig. 

Az útiköltségre és az első hónapok tartásdíjára a család 
összekaparta a rávalót. Erre a napra az óta is évente vissza-
emlékezem, mert nagyon szégyelltem magam. Osztálytársa-
im és az iskola nagy része Egerből került az iskolába. Ők 
csak nagyon keveset hallottak a „frontról”, melynek mi 

Fehérvár környékén igencsak részesei voltunk. A Vörös 
Hadsereg az álló front miatt kihasználta az alkalmat, hogy 
kikutassa az eldugdosott holmikat és a bort, meg feleméssze 
a falu állatállományát. tekintet nélkül mindenfajta ehető 
állatra és termékre. Üzletek, boltok kifosztva, a legszüksége-
sebb élelmiszerhez csak jegyért vagy cserekereskedelem 
útján lehetett hozzájutni. 

Ruháim, vagy lábravalóim kinőttem az elmúlt 
hónapokban, vagy egyszerűen eltűntek a háromszoros 
kitelepítés után (legutoljára Érden kötöttünk ki). Így érkezett 
el az iskolaév kezdete, amikor anyám elvitt Egerbe, ahová az 
utazás akkortájt egy napig tartott (átszállás Bicskén, 
Budapesten, Füzesabonyban).  

Osztálytársaimmal csak egy évig jártam együtt az 
1943/44-es tanévben. Ősszel elkezdődött ugyan az iskolaév, 
de a háború közeledte miatt már október közepén 
hazaküldtek bennünket, mert a következő hónapokért – 
érthetően – senki sem akarta vállalni a felelőséget. 

Az 1944/45-ös iskolaévet legtöbben magánúton 
végeztük, én otthon Berényben, Morász Pál plébános úr 
felügyelete alatt. 



22 Egri FEHÉR//FEKETE 2000. KARÁCSONY 
 

Az imént már említett dolgok miatt történhetett meg, 
hogy a jól öltözött diáktársaim mellett siralmasan 
felöltözve néztem ki és elütöttem a többiektől. Ma tudom 
– akkor nem különösebben vettem észre –, miért néztek 
engem sokan. Ruháimat, régi öltönyök maradékaiból 
Brenner bácsi, falunk szabója alakította használhatóvá. 
Cipőm, bőrből, fényesre pucolva, sarkán és elején félhold 
alakú koptatóval – nem volt. Jancsiszeges bakancsról 
álmodoztam néha. 

Mégis örültem, hogy volt valami a lábamon. Színe a 
katonazubbonyok világosbarna, zöldes színét mutatta. 
Talpa – nem is tudom, honnan szerezték – kemény 
steppelt filcből készült, mely a hidegtől igen, de a 
nedvességtől nem óvta meg lábamat. Gizi néném 
bámulatos ügyességgel, többszöri próbálkozás után 
készítette el, mondván: „Ne röstelkedj, ilyen senkinek 
sem lesz, csak neked”. Igaza volt. 

A Szentlélek Isten aztán a hidegek beálltával meghall-
gatta könyörgésemet. Valaki – sohasem tudtam meg 

kicsoda – egy pár barna bakancsot ajándékozott, kopta-
tókkal, igazi bőr cipőfűzőkkel, de – jancsiszeg nélkül. 

Mindez azért jutott eszembe, mert Veni Sancte-kor a 
városban matrózblúzos, jól öltözött diáklányokat láttam, 
sokat, sokkal többet, mint 50 egynéhány éves emlékeim 
visszaadják. Kacagva, sietve, beszélgetve igyekeztek 
hazafelé, betérve egy fagyira, készülve az új tanévre. 

Fiúkat alig láttam. Hol vannak? Vagy csak a lányok 
hordtak feltűnő egyenruhát? Ők nem tűntek fel 
mindennapi öltözetükben. 

Barátom lánya is készül az új tanévre. „A könyveket 
tízezerből megússzuk” – mondja. Nyugdíjas feleségével 
együtt nagyon oda kell figyelni, mire adják ki a pénzt. De 
a gyereknek ugye szüksége van könyvekre – mint nekem 
45-ben egy filctalpas papucsra, majd egy bakancsra, 
jancsiszeg nélkül. 
Veni Sancte Spiritus 

Dr. Csikváry István (51) 

 
●●●●●●● 

 

Még egy szó Baghy tanár úrról 
 

Ez a történet is hatvanadik születésnapját ünnepelhetné 
mostanában. 

Az előző esztendő tavaszán Magyarország visszasze-
rezte a trianoni békében elvesztett Kárpátalját. Nagy 
politikai értéknek tartották ezt a visszacsatolást: önerőből 
hajtottuk végre, nem a németek ítéletével, a rutén (ahogy 
akkor mondták: ruszin) nép örömmel fogadta a visszatért 
magyar uralmat, testvérnép, hűséges nép. – (ellentétben a 
többi nemzetiséggel), Rákóczi népe… Egyik magyarórán 
Baghy tanár úr azzal a hírrel döbbentette meg az osztályt, 
hogy rutén emberek átszökdösnek a magyar-szovjet hatá-
ron, és üzengetnek Moszkvába: indítsák meg a Vörös 
Hadsereget, szabadítsák meg Kárpátalját a magyar ura-
lom alól. Hihetetlen volt, halálos csenddel fejeztük ki 
értetlenségünket. Ilyet még gondolni sem mert akkor 
senki, nem hogy mondani. Azóta tudjuk, hogy jórészt 
igaz volt. Mi történhetett Kárpátalján másfél év alatt? A 
bevonulás után, ahogy olyan helyzetben törvényszerű, 
katonai közigazgatás működött. Majd átvette szerepét a 

polgári adminisztráció. Ám továbbra is a katonai közegek 
parancsoltak, részben a terület veszélyes geostratégiai 
helyzete, részben a katonai vezetés hatalmi igényei miatt. 
Valószínű a rutének szívesen fogadták az államcserét, de 
ami azután történt, rontotta a hangulatot. Elmaradt az 
ígéretek teljesítése is (széles körű nemzetiségi jogok, 
fejlesztés, autonómia). Arról már valamivel előbb, köz-
tisztviselőtől hallottam, hogy az erdőben, a hegyek között 
járőröző magyar csendőröket orvlövészek meggyilkolják. 
Helytelen volt ezeket a fejleményeket eltitkolni a magyar 
közvélemény elől. A tanárunk a maga kis körében olyan 
feladatot teljesített, amely nemzeti méretben a kormány 
kötelessége lett volna. 

A rutének vágya 1945-ben teljesedett. Volt-e, van-e 
okuk örülni neki, nem ide tartozik. De hatvan év múltán 
tiszteletemet nyilvánítom Baghy tanár úr bátorsága iránt – 
magyar szemmel tudta nézni és észlelni azt a megőrült 
világot. 

Dr. Bán Ervin (41) 
 

●●●●●●● 
 

Vidámabb emlék Baghy tanár úrról 
egy öregdiák elmondása alapján 

 
Harmadikosok voltunk, közvetlen 1938 karácsonya 

előtt. Halotti csendben vártuk Baghy tanár urat, aki 
pontosan meg is jött a magyarórára. Azon melegében 
karácsonyi ajándékkal kívántuk neki kegyelemteljes 
ünnepeket. Ezzel kezdődött az óra elbliccelése. 

„Nos, mit csináljunk ezen az órán?” – kérdezi a tanár úr. 

„Meséljünk vicceket” – javasolja osztályelsőnk Papp 
Jimmy. 

Általános helyeslés. „Ki kezdje?” – kérdi Baghy tanár úr. 
„Természetesen tanár úr” – harsogja az osztály.  
Nem kellett túlságosan biztatni, s máris kezdé a „papi” 

viccet: 
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„Papszentelés előtt a jelölteknek vizsgázni kell az érsek 
úr és egy vizsgabizottság előtt. Találékonyság, talpra-
esettség, bátorság – szóval a mindennapi életben felmerü-
lő eseményekre hogyan reagálnak a jövendő papjai. 

A jelöltek izgatottan várják, hogy sorra kerüljenek. 
Máris behívják az elsőt. Tíz perc múlva vidáman jön ki. 
F

ise alatt beleesik egy légy 
a 

m a 
templomban. – Feleletemet kitűnőnek minősítették.« 

aggatják, hogy mit kérdeztek.  
»Azt, hogy mit csinál, ha a m
kehelyben levő miseborba.«  
És mit válaszoltál? »Felszentelt ujjammal megfogom, a 

gyertya fölé tartom, elégetem és hamvait szétszóro

Ahogy befejezte a mondókáját, máris szólították a kö-
vetkezőt.  

Az érsek úr felteszi a kérdést:  
»Mit csinál, ha mise közben egy dühös bika ront be a 

templomba és rohan az oltár felé?«A jelölt magabiztosan 
feleli: 

»Felszentelt ujjammal megfogom, a gyertya fölé tar-
tom, elégetem és hamvait szétszórom a templomban.« 

 
Az osztály harsány nevetésre fakadt a naivacska viccen. 

A szűnni nem akaró „kacajunkkal” pár percet sikerült 
elbliccelni az órából. 

Elmesélé Wolsky Agenor (44) 
 
 

●●●●●●● 
 

hírek...hírek...hírek... 
 
•  CISZTERCI ALAPÍTVÁNYUNK a SZJA 1%-ából 2000-ben 97 766 Forinttal részesedett. Köszönet 
azoknak, akik gondoltak iskolánkra. Ebből az összegből tudjuk fedezni újságunkban megjelenő „Színes”-nek költségeit. 
Tekintve, hogy az új adóbevallási időszak már megint közeleg, aki teheti, most is ajánlja fel az 1%-át az alábbi adó-
számot feltüntetve: 
 

 Ciszterci Alapítvány Eger  19134934 – 1 – 10 
 
•  A CISZTERCI REND GENERÁLIS KÁPTALANJÁRA gyűltek össze 2000 őszén Rómában, a 
Rend minden apátja és apátnője – ezúttal első alkalommal – és a monostorok delegáltjai. Megkértük dr. Zakar Ferenc 
Polikárp főapát urat, hogy ebből az alkalomból tájékoztasson bennünket Ciszterci Rendről (nálunk és a világban).  
Az írást a húsvéti számunkban fogjuk közölni. 
 
•  AZ AMERIKAI CISZTERCI ÖREGDIÁKOK 2000. karácsonyi híradójában olvashatunk a nyár 
eleji közgyűlésükről. Ezen egri öregdiákok is részt vettek: Kékesi György (44), és dr. Húsvéti Sándor (45). Beszámol-
nak körlevelükben, hogy ez évben a magyarországi ciszterci gimnáziumoknak – a Gárdonyi Gimnáziumnak is – 300–
300 CDN (~60 eFt) adományt juttattak. A Gárdonyi Gimnázium a dísztermének (volt rajzterem) felújításához használja 
fel az összeget – írja a köszönő levelében dr. Pisákné Balogh Éva igazgatónő. Örömmel olvassuk, hogy amerikai öreg-
diáktestvéreink jó szívvel gondolnak Alma Materükre és mi is köszönjük nagylelkű adományukat. 
 
 
• MOLNÁR JÓZSEF (43) 
diáktársunk 12 négyzetméteres 
márványmozaikjának avatása volt 
november 11-én, Márton napján. 
Meghívására diáktársai is megte-
kintették a szigetszent-mártoni 
községháza dísztermének falán 
elhelyezkedő remek alkotást, 
megismerkedve a mű történetével 
is. Ugyanitt láthatták a művész 
festményeiből álló kamaratárlatot. 
Szeretettel gratulálunk a ciszterci 
öregdiákok életében mindig aktí-
van résztvevő diáktársunknak. 
Örömmel kísérjük figyelemmel 
művészi munkájának ilyen szép 
alkotásait. 
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•  ÚJ HEVESI NAPLÓ számait rendszeresen küldi „szerkesztőségünkbe” kedves emlékű Lupusz diáktár-
sunk felesége, Éva asszony. A havi folyóiratban mindig olvashatunk élő és már eltávozott diáktársaink írásaiból és 
figyelemmel kísérhetjük ifjúságunk kedves városának Egernek szellemi életét. Összejöveteleinken diáktársainknak is 
bemutatjuk a köteteket, ismertetjük a megjelent írásokat. Ezúton is köszönjük Éva asszony figyelmességét. 
 
•  CISZTERCIEK EGERBEN – címmel jelent meg egy könyvecske, amely Mozsgai Tádé OCist írásait 
tartalmazza. Tádé atya 1993–1998 között volt a visszakapott egri rendház első házfőnöke. Az Egerben töltött évek bi-
zonyára mélyebb nyomot hagytak benne, ezt a 7 egri ciszterci szerzetes nagy szeretettel és gondossággal megírt életraj-
za is mutatja. Az öregdiákok pedig örömmel ismerik fel az írásokban és képekben kedves tanáraikat, és talán a mai 
ciszterci gimnázium tanárai és diákjai is szívesen olvassák majd. A könyv függelékében az 1776 óta eltelt több mint 
kétszáz esztendő alatt Egerben működő 262 ciszterci szerzetes adatait találhatjuk – köszönve dr. Kerekes Károly OCist 
ny. zirci apátúr munkájának. – Szívesen olvasnánk további életrajzokat. 
Ezúton is köszönjük adományát Kenderessy István és N.N. (Franciaország), Faludi (Fischer) János, Pázmándy István, 
Sági Lajos (Németország), Nickl Károly (Hollandia) diáktársainknak, akiknek nemes nagylelkűsége a könyv megjelené-
sét lehetővé tette.  
 

•  OLVASTUK… HALLOTTUK… 
 

Emlékbeszéd Tarnai Andor levelező tag felett – címen tartott megemlékezést a Magyar Tudományos Akadé-
mia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya október 30-án. Vizkeleti András, a MTA levelező tagja, Tarnai Andor 
munkatársa méltatta a már 6 éve elhunyt tudós diáktársunk munkásságát. Többen is részt vehettünk ezen az emlékülé-
sen, ahol az előadó nagy elismeréssel szólt Tarnai Andor irodalomtörténeti kutatásiról, irodalmi és egyetemi oktatói 
munkásságáról.  

 
Kossuth rádió november 5-i műsorában, a Névjegy-ben, ismét egy egri ciszterci öregdiák szavait hallhattunk. 

Zsurkai János 1949-ben végzett pap-diáktársunk beszélt életéről. 1956-ban politikai üldözöttként, barátai segítségével 
szökött át az osztrák határon. Németországban, az USÁ-ban, majd Rómában szolgált. Közben volt gyári munkás, egy-
házi jogász, jelenleg szentszéki bíró1990-es években tért haza. Szentendrén él. 

 
Gárdonyi László (1945) diáktársunkról olvashattunk interjút abból az alkalomból, hogy szeptemberben éppen 50 

éve állt először a katedrára. A tanári oklevele mellett színházrendezői szakon is szerzett diplomát, de maradt a pedagó-
gus pályán. Sokan ismerjük és szeretjük kedves diáktársunkat, aki az „alsóban” járt a Szent Bernát Gimnáziumba, de 
ma is lelkes ciszterci öregdiák.  

 
Dr. Csikváry István (1951) diáktársunk a Város és Faluvédők Szövetségétől Podmaniczky Frigyes díjat kapott 

Kedves szülőfaluját, Lovasberényt „szívet melengető lelkesedéssel” támogatja, hogy meg tudja őrizni régi szép értékeit 
– olvashattuk a Fejér megyei Hírlapban. Szeretettel gratulálunk az újra itthon élő diáktársunknak. 

 
 

 

Kérjük, hogy írjátok meg, ha egri ciszterci öregdiákról olvastok, vagy hallotok, hogy mindnyájan 
tudomást szerezzünk a szűkebb vagy nagyobb közösségben elért megbecsüléséről. 
 

 

•••••••••••• 
 

 
H A L O T T A I N K 

 

Kiss Benedek OCist aranymisés áldozópap, okl. középiskolai tanár életének 77. évében augusztus 30-án elhunyt. Zir-
cen a ciszterciek sírkertjében temették szept. 6-án 
 

Diáktársaink, akiknek halálhíréről értesültünk: 
 

 Dr. Kállay György (1933) – Budapest 
 Török György (1951) – Debrecen 

Csillag Tibor (1941) – Budapest 
Rockfalussy Dezső (1949) –Ausztrália 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

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 2000. karácsonyi számát Oláh Gyula, a „Színes”-et Kovács Ottó állította össze  
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