
Laudáció 

„Soha irodalomra és tudományra olyan szent feladat nem várt, mint ma, nemzetünknek 

ebben a lelki válságában. Megmutatni nemzeti múltunkban, nemzeti géniuszunkban az örök 

értékeket, ennek révén növelni az önbizalmat, az önmegbecsülést, figyelmeztetni a nemzeti 

hibákra, fejleszteni a nemzeti erényeket, saját értékének öntudatára ébreszteni a magyart: ez a 

szent feladat.” (Klebelsberg Kunó 1923-as beszédéből) 

Bár közel 100 évvel ezelőtt hangzott el ez a beszéd, ma is éppoly aktuális és érvényes, 

mint 1923-ban. Ez pedig olyan kihívást jelent napjaink pedagógusai számára, amelynek csak a 

legjobbak tudnak megfelelni. Iskolánkban, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és 

Kollégiumban – hála Istennek – vannak ilyen tanárok, akik számára cél, hogy tanítványaikat 

átsegítsék a kor által teremtett lelki válságokon, nemzeti múltunk megismertetésével növeljék 

bennük az önbecsülést. Kovács Ottó tanár úr valóban arra tette fel az életét, hogy megmutassa 

a nemzeti értékeinket, felhívja a figyelmet történelmi hibáinkra, és diákjainkat saját értékeiknek 

öntudatára ébressze. 

Több évtizedes tanári pályáján mindenkor képességük maximumát várta el a diákjaitól, 

de önmagától is. Mind a tanórákon, mind a magánéletben példát mutat diákjainak a 

tisztességből, a hit, remény és szeretet megéléséből, hazaszeretetből és a család iránti 

elkötelezettségből. 

A történelem oktatását úgy tekinti, mint alapot ahhoz, hogy diákjai megtanuljanak bölcs 

döntéseket hozni a közösségükért: családjukért és hazájukért. Eredményes munkáját bizonyítja 

az a sok száz régi diákja, akik hálával emlegetik szigorú követelményeit, de humorral 

fűszerezett óráit is. A sok sikeres versenyeredmény közül a 2020-21-es tanévben – a sok 

nehézséget okozó online-oktatás ellenére – a Cultura Nostra verseny döntőjét megnyerte a 

diákja, valamint a Gloria Victis Kárpát-medencei történelmi vetélkedőn első helyezést ért el az 

általa felkészített diákok csapata. 

A ciszterci rend és az iskola iránti elkötelezettségét bizonyítja, hogy a tanórákon kívül 

is sok feladatot végez a 332 éves intézmény érdekében. Iskolánk évkönyvét töretlen 

lelkesedéssel és igényességgel szerkeszti 2000 óta, és a MAG (Mindennapok a Gárdonyiban) 

iskolaújságnak is társszerkesztője volt. Meghatározó részt vállalt az iskola folyosóin látható 

muzeális iskolatörténeti gyűjtemény felkutatásában és kiállításában. A Ciszterci Diákszövetség 

Egri Osztályának ő az elnöke.  

Mindez a teljesség igénye nélkül mutatja be Kovács Ottó tanár úr sokoldalú és 

kiemelkedő tanári arculatát és oktató-nevelői elhivatottságát. 


