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A MPDSz 2015-ös évi rendes közgyûlésének összehívása

Ked ves Ba rá ta im! Öreg di ák tár sa im!

A Ma gyar Pi a ris ta Di ák szö vet ség El nök sé gé vel
egyez tet ve Szö vet sé günk ez évi ren des köz gyû lés ét
2015. áp ri lis 11-én, szom ba ton dél elõtt 9 órá ra ös  sze -
hí vom. Hely szí ne a Du na-par ti Pi a ris ta Ká pol na (Bu -
da pest V. Pi a ris ta – volt Pes ti Bar na bás – utca 1., be -
já rat a gim ná zi um fõ ka pu ján). A lift hasz ná la tát a rá -
szo ru lók ré szé re biz to sít juk.
A fen ti idõ pont ban meg ál la pí tott ha tá ro zat kép te -
len ség ese tén a köz gyû lést azo nos na pi ren di pon tok -
kal ugyan ezen a na pon dél elõtt 10 órá ra hí vom ös  sze.
Ez a meg is mé telt köz gyû lés már a meg je len tek szá -
má tól füg get le nül ha tá ro zat ké pes nek mi nõ sül.

A köz gyû lés na pi rend je:
1 Szent mi se
2 Meg nyi tó, üd vöz lés, le ve ze tõ el nök meg vá lasz tá sa
3 A na pi rend el fo ga dá sa
4 Az írás be li be szá mo lók szó be li ki egé szí té se – kü -
lö nös te kin tet tel a bel sõ mû kö dés meg újí tá sá ra –
és el fo ga dá sa
– el nö ki be szá mo ló
– fõ tit ká ri be szá mo ló
– vá laszt má nyi el nö ki be szá mo ló

Vi ta és ha tá ro zat ho za tal
5 Az MPDSz 2014. évi be szá mo ló já nak és köz hasz -
nú sá gi mel lé kle té nek, va la mint a Fel ügye lõ Bi -
zott ság je len té sé nek is mer te té se és el fo ga dá sa –
Vi ta és ha tá ro zat ho za tal
6 Az MPDSZ 2015. évi költ ség ve tés ének is mer te té -
se és el fo ga dá sa – Vi ta és ha tá ro zat ho za tal
7 Ki tün te té sek át adá sa
8 Agapé

A 4–6 na pi ren di pon tok hoz tar to zó írás be li anya gok
az új hon la pun kon (www.mpdsz.hu) és a Szö vet ség
iro da he lyi sé gé ben (az el sõ eme le ten jobb ra) már ci us
25-tõl kezd ve lesz nek meg te kint he tõk.

Bu da pest, 2015. már ci us 2.

Várgedõ Ta más s.k.,  
a Vá laszt mány el nö ke

Szö vet sé günk új já a la ku lás utá ni ne gyed szá za dá ról
meg em lé ke zõ Ju bi le u mi Em lék ülés re 2014. ok tó ber
11-én a Du na-par ti Pi a ris ta Ká pol ná ban ke rült sor.

Az em lék ülés na pi rend je volt:
• Szent mi se. Fõcelebráns: Labancz Zsolt tar to mány -
fõ nök; ün ne pi be széd: Borián Ti bor.
• A di ák szö vet sé gi zász ló át adá sa
• El nö ki kö szön tõk: Áder Já nos köz tár sa sá gi el nök,
Dr. Oberfrank Fe renc, a Ma gyar Pi a ris ta Di ák szö -
vet ség el nö ke, Dr. Zlinszky Já nos, a Ma gyar Pi a ris -
ta Di ák szö vet ség el sõ el nö ke

•Ün ne pi kö szön tõ: dr. Jelenits Ist ván
•Dísz ok le ve lek és confrater-diplomák át adá sa:
Dr. Oberfrank Fe renc, Strommer Pál, Várgedõ Ta más,
Csapody Gé za, Far kas Zsolt, Fe hér Já nos
•Zár szó
•A ju bi le u mi ki ad vány be mu ta tá sa: A Ma gyar Pi -
a ris ta Di ák szö vet ség ne gyed szá za da (1989–2014).
Az agapé so rán kö szön tõt mon dott Labancz Zsolt
tar to mány fõ nök.
Az em lék ülést az MPDSz Ha gyo mány õr zõ Bi zott sá -
ga ké szí tet te elõ Osváth Jó zsef tisz te let be li el nök ve ze -
té sé vel, a vá laszt mány és az el nök ség tá mo ga tá sá val.
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Ma gyar or szág Köz tár sa sá gi El nö kének levele:

Tisz telt Öreg di ák ok! Ked ves Pi a ris ta Csa lád!

Nagy elõ dök nyo má ban jár ni so sem kön  nyû fel -
adat. Önök szá má ra azon ban min dig ter mé sze tes
örök ség volt a pi a ris ták több mint 370 éves ma gyar or -
szá gi je len lé te, a szám ta lan va la ha ná luk ta nult tu dós,
mû vész és ál lam fér fi pél dá ja.
Sík Sán dor sze rint a pi a ris ta di á kok „sok kal azu tán

is, hogy el ke rül nek az is ko lá ból, va la hogy vi se lik je le it a
csa lá di ös  sze tar to zás nak. Nem csak ab ban, hogy sze ret nek
ide jár ni a ré gi fény hez új szö vét ne ket gyúj ta ni, ha nem ha
egy más sal ta lál koz nak, kint az élet ben, mun ká ban, vé let -
le nül, na gyon sok szor egy más ra is mer nek, ér zik, hogy va -
la mi kép pen egy csa lád hoz tar toz nak.” A pi a ris ta rend és
ok ta tás le gen dás alak ja 1957 augusztusában fo gal ma -
zott így. 
Olyan kor ban, ami kor egy há zi is ko lát fenn tar ta ni,
ab ban ta nul ni ko moly vál la lás volt.
A ke vés meg ma radt in téz mény hit tel õriz te a lán -
got. A bu da pes ti és kecs ke mé ti Pi a ris ta Gim ná zi um is
ilyen õr zõ volt. Mû kö dé sé vel hir det te az ala pí tó,
Kalazanci Szent Jó zsef gon do la tát, hogy a jó ne ve lés
„or vos szer”, amely nek „esz kö zei a kép zett ség és a lel ki ség,
az er köl csök és a jómodor, az Is ten és a vi lág nyúj tot ta vi -
lá gos ság”.
A pi a ris ták nem csak a ta ní tás szel le mi sé gét men tet -
ték át, ha nem azt az üze ne tet is, hogy a mû velt ség gel
igen is job bá le het ten ni a vi lá got, s hogy a gon dol ko -
dó em ber kül de té se egy élet re szól. Így szü let het tek
új já a rend szer vál tás kor a ka to li kus is ko lák, és szer ve -
zõd het tek im má ron sza ba don azok kö zös sé gei. Élet re
szó ló út ra va lót kap tak az itt vég zet tek. Nem csak tu -
dást, ha nem az ös  sze tar to zás él mé nyét is, amit öröm -
mel él tek meg új ra és új ra. Ezért szü let he tett meg 25
éve a Ma gyar Pi a ris ta Di ák szö vet ség.
Az év for du lón azt kí vá nom a Di ák szö vet ség tag ja i -

nak, hogy a múl tuk ra le gye nek büsz kék, és min dig
ta lál ják meg azt a hi va tást, amel  lyel sa ját ma guk,
köz vet len kör nye ze tük és ha zá juk bol do gu lá sát szol -
gál hat ják!

Bu da pest, 2014. ok tó ber 10.
Áder Já nos

„Megszólal az esti harangszó, Kifáradt már a lovas és a ló…” (PETÕFI)

Bal lag már a vén di ák

Mi, akik 1940-ben Sze ge den a Du go nics And rás Pi a ris ta Gim ná zi um ban vé gez tünk, 2015-ben tart juk
75. érett sé gi ta lál ko zón kat. Negy ven nyol can érett sé giz tünk, 46-an egye te met, fõ is ko lát vagy ka to nai aka -
dé mi át vé gez tek. Még egy pá ran ös  sze jö vünk, fel em le get jük volt osz tály tár sa in kat, ta ná ra in kat.
Lé nárd Ödön rõl, aki tu do má som sze rint a leg hos  szabb idõt töl töt te a bör tö nök ben; Ré vai atyá ról, aki
a Tal pas cser ké sze tet meg ala pí tot ta; a ma gas ra nõtt Barborik ta nár úr ról, aki nek a re ve ren da zse bé ben
mind ég volt egy-két pi ros al ma a jól fe lelt di ák szá má ra. Õ volt a szatymazi pi a ris ta szõ lõ ügy in té zõ je.
Meg em lé ke zünk Bózó Gyu szi ról, aki nem volt ta nár, de gyö nyö rû szé kely ka put, zsin de lyes er dé lyi fa -
temp lo mot és dí sze sen fa ra gott kop ja fá kat áb rá zo ló ké pes lap ja it nagy lel ke se dés sel árul tuk.
Meg em lé ke zünk ter mé sze te sen Kolláti Pis ta bá csi ról, az öreg pe del lus ról, aki a tíz órás szü net ben árul -
ta a sós kif li ket (4 fil lér). De õ in téz te té len a tan ter mek fû té sét is. Nagy hí zel ke dés után el árul ta, hogy
fogy tán a szén, és mi re mény ked het tünk egy kis szén szü net ben.
Meg em lé ke zünk a Cser kész csa pat ról. A nyá ri tá bor tü zek me le ge még em lé ke i ben is át me le gí ti ki hûl ni
aka ró szí vün ket. Volt ön kép zõ kör, ahol iro dal mi mor zsák szü let tek. Le het, hogy nem em lé ke zünk, teg -
nap mit ebé del tünk, de még ma is el mond juk az accusativus-szal já ró pre po zí ci ó kat, és tud juk a
Confiteort.

Bózsó Jó zsef
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Há rom száz éve, hogy Podolinban meg kezd ték mû -
kö dé sü ket a ma gyar pi a ris ták. Há rom száz év tú lon -
túl ele gen dõ ah hoz, hogy egy szer ze te si kö zös ség ben
ha gyo mány, szel le mi örökség,a lel kü let, a ma ga tar -
tás jel leg ze tes sé ge ki ala kul jon.

Va jon van-e pi a ris ta szel lem? Bi zo nyá ra van, mert
van pi a ris ta rend. Tud ják ezt a vi lá gi em be rek is,
mert ahol több tanítórend mû kö dik együtt, gon dol -
koz nak, me lyik nek az is ko lá já ba íras sák be gyer me -
kü ket. Vagy ha nem gon dol kod nak, ak kor sem vé let -
le nül bíz zák er re vagy ar ra gyer me kük ne ve lé sét.
Ami õket tu dat alatt az is ko la meg vá lasz tá sá ban be -
fo lyá sol ja, az az is ko la szel le me. Még ab ban az eset -
ben is, ha a szü lõi kri ti ka egy sze rû en csak „szi go -
rúbb” vagy „eny hébb” is ko lá ról be szél. 
A szer ze te si szel lem for rá sa it az ala pí tó kö rül kell
ke res nünk. Kalazanci Szent Jó zse fet a fe le ba rá ti sze -
re tet tet te ta ní tó vá. Meg szán ta a kül vá ros ok ban kal -
ló dó, gon do zat lan gyer me ke ket. De csu pán ne ve lé -
sük rõl és ta nít ta tá suk ról akart gon dos kod ni in téz mé -
nye sen. Szer zet ala pí tás ra so ká ig nem gon dolt és ezt
min den kép pen ke rül ni akar ta. Csak ak kor vál lal ta
egy kü lön tanítórend ala pí tá sát, mi kor több szö rös
pró bál ko zás meg gyõz te ar ról, hogy a meg lé võ szer ze -
tek ezt a mun kát, mint rá adást, nem vál lal hat ják. Ez
a tar tóz ko dá sa, sze rény sé ge és igény te len sé ge az
egész rend ala pí tás ra rá ütöt te a pe csé tet. Bár a bí bo ro -
sok kö zött szá mos jó aka ró ja van, nem ke res nagy ne -
vû is ko la la pí tó kat, do ná to ro kat, ha nem csak kis szo -
bács ká kat bé rel, mert a sze gé nyek ta ní tó já nak elég,
ha csak a lé nye get tart ja szem elõtt. Egy sze rû kör nye -
zet ben, egy sze rû fel sze re lé sek kel is le het tisz tes sé ges
ne ve lést ad ni és ko moly szel le mi mun kát vé gez ni.
Ké sõbb sem tér el et tõl az el vé tõl. A szer zett anya há -
za igény te len épü let és temp lo ma, a S. Pantaleone,
Ró ma leg sze ré nyebb temp lo mai kö zé tar to zik. Se
tor nya, se ku po lá ja, sze rény hom lok za ta is alig üt el a
kör nye zet tõl. Kalazancius a ta ní tás ra más hol is bé -
relt he lyi sé ge ket; az em ber még is alig tud ja el kép zel -
ni, ho gyan folyt eb ben a szegényes és szû kös kör nye -
zet ben 1000–1500 gyer mek ta ní tá sa, akik kö zé te he -
tõ sebb szü lõk gyer me kei is be kí ván koz tak.
Az igény te len ség szel le me más ként is anya jegy évé
vált a szer zet nek. Szer ze tét is „Ordo Pauperum
Matris Dei Scholarum Pia rum”-nak ne ve zi el és eb -
ben a szel lem ben szer kesz ti meg a rend sza bá lya it is,
a kons ti tú ci ó kat.
Az ala pí tás kö rül mé nyei csak ha mar sors sze rû
szim bó lum má vál nak és kí sé rik a ter jesz ke dõ ren det
egész Kö zép- és Dél-Eu ró pá ban mind a mai na pig. A
pi a ris tá kat se hol sem vár ja pom pá san meg épí tett ko -
los tor nagy sze rû temp lom mal és dú san fel sze relt is -
ko la. Né hány szo ba, el ha gyott ka to na kór ház a mag va
a leg több pi a ris ta kol lé gi um nak, ahol sor ban meg is -
mét lõd nek a rend ala pí tás ne héz sé gei. S ha ké sõbb
épí te nek is tet sze tõs rend há zat, azt in kább azért te -

szik, mert az õ há zuk nak is be le kell il lesz ked nie a
vá ros kép be. De lép jünk be egy pi a ris ta rend ház ba,
an  nyi ké nyel met len sé get ta lá lunk ben ne még a hu -
sza dik szá zad ban is, mint ha az épí tész a kons ti tú ci ó -
kat ol vas gat ta vol na ter ve zés köz ben és a ma ga mód -
ján akart vol na ér vényt sze rez ni a kalazanciusi mon -
dás nak: „Non est pauper, qui paupertatis incommo-
da non sentit!” (Nem sze gény, ki a sze gé nyek ké nyel -
met len sé gét nem ér zi.). Né me lyik kol lé gi um ra ma is
el le het mon da ni, hogy a pi a ris ta pa lo tá ban ta nít és
odú ban la kik.
Mind ez jel leg ze tes és sze re pe van a pi a ris ta lel ki ség
ala kí tá sá ban. A pi a ris ta szel lem mel azon ban ak kor
ju tunk leg köz vet le nebb érint ke zés be, ha az is ko la fe -
lé for dít juk fi gyel mün ket. Hi szen a rend tanítórend-
nek szü le tett és szel le me is is ko la vi lá gá ban ala kult
ki. Kons ti tú ci ó i ban is a ta ní tás szel le mé nek vál to zat -
la nul ér vé nyes re gu lái van nak meg fo gal maz va. A
mód szer, az anyag vál toz hat, de ami ben ne „piaris-
ticum”, azt sem mi fé le „tan terv és uta sí tá sok” ha tá -
lyon kí vül nem he lyez he tik.

Kalazanci Szent Jó zsef az evan gé li um szel le mé ben
ír ta meg rend jé nek sza bá lya it. „Coepit facare et
docere” – ezt ol vas ta a ta ní tó Krisz tus ról, és nem tet -
te hoz zá azt is, hogy „scribere”. Ezért vált elv vé a pi -
a ris ta is ko la tá ján, hogy a „ne ve lést nem ír ni, ha nem
csi nál ni kell.” Azon nal cse lek võ is ko lá nak in dult.
A pi a ris ták nem is igye kez tek so ha sem je les ked ni
az el mé le ti pe da gó gi á ban, de min dig tud ták, hogy az
is ko lá ban mit és ho gyan kell csi nál ni. A ké szen ka -
pott el mé le ti ke re te ket ki tud ták töl te ni szel lem mel
és a pa ra gra fu so kat csak an  nyi ra ér té kel ték, hogy ne
öl je meg a szel le met. Leg na gyob bak min dig ak kor
vol tak, ami kor a rend sza bály ok nem kö töt ték meg a
ke zü ket: az ala pí tás kor, a XVIII. szá zad ban és a szá -
zad for du lón.
Mond ják, hogy a pi a ris ták a re á lis ok ta tás út tö rõi.
Csak ugyan Kalazanci Szent Jó zsef a men  nyi ség tant
az el emi ben is, a gim ná zi um ban is ala po sab ban ta -
nít tat ja, mint ko rá nak is ko lái te szik. Ga li lei mel lé

A piarista szellem

Kalazanci Szent Jó zsef 
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egy pi a ris tát küld mun ka társ nak. Mi ná lunk az el sõ
lég gömb pi a ris ta ke zek mû ve. El sõ fi zi kai szer tá ra ik -
nak cso dá já ra jár tak, a kí sér le tek nek pe dig a ma giszt -
rá tus tag jai is ál lan dó ven dé gei. A ma te ma ti ka ma -
gyar nyel vét pi a ris ta te rem ti meg. New ton té te le it a
pi a ris ta is ko lák ban ta nít ják elõ ször. Pi a ris ta ter ve zi
az el sõ klas  szi ci zá ló temp lo mot is, a vá ci szé kes egy -
há zat. Az el sõ ha zai ke res ke del mi is ko lát egy pi a ris -
ta gon dol ja el és pi a ris ták nyit ják meg. Mind ez azt
mu tat ja, hogy szel le mük friss, gya kor la ti, kor sze rû,
kez de mé nye zõ, élen ha la dó és nem vár in dí tást a ha -
ta lom tól vagy má sok tól.
Sõt, ak kor a leg le le mé nye sebb, ha rá bíz zák a ne ve -
lés kér dé se it. El len sé gei so ha sem azért tá mad ják,
mert nem tö rõ dik a ta ní tás kér dé se i vel, ha nem azért,
mert so kat tö rõ dik, mert kü lön bet ad, mint õk.
Mind ez már szel le met je lent és mond va la mit
azok nak, akik a ha zai is ko la múlt já ban tá jé ko zot tak.
Má sok nak ta lán töb bet je lent az, hogy a pi a ris ták,
alig hogy meg gyö ke rez nek ha zai föld ben, is ko lá ik a
ma gyar szel lem me leg ágyá vá vál nak. A tan tár gya kat
egy más után ma gya rul kez dik ta ní ta ni, is ko lai drá -
má juk ma gyar nyel vû és a ma gyar nyel vû ta ní tás
mel lett ki tar ta nak ak kor is, ami kor ezért zak la tás
vagy bör tön jár.
Még töb bet ér tünk meg a pi a ris ta szel lem bõl, ha is -
ko lai mun ká juk né hány moz za na tát kö ze lebb rõl
vizs gál juk. 
Kalazanci Szent Jó zsef is ko lá já ban a fõ tan tárgy a
hit tan volt. Úgy is, mint tan tárgy, úgy is mint a ne ve -
lés alap ja. Hit tan nal kez dõ dött a na pi mun ka, de szin -
te min den órá ra ju tott be lõ le leg alább imád ság vagy
szent ség lá to ga tás for má já ban. Ezt õ meg te het te, hi -
szen õ ma ga ál la pí tot ta meg, hogy mit, mi kor és mi -
lyen mér ték ben ta nít son. Ne ki leg fon to sabb a lé lek -
ne ve lés volt. Azt akar ta, hogy ta nít vá nyai a pietást, a
jám bor sá got egész éle tük re meg sze rez zék.
Ma a hely zet más, de a szel lem ugyan az. Sa ját pi a -
ris ta ima köny vé bõl imád ko zik a pi a ris ta di ák és pi a -
ris ta szer zõ hit tan köny vét ta nul ja. Ima köny ve nem
„di ák ima könyv”, ha nem egész élet re szó ló vademe-
cum, mely bõl nem tud so ha sem ki nõ ni, csak hoz zá
tud ko mo lyod ni. Hi szen ez a könyv a Mi atyánk szel -
le mé ben író dott, mely ben ki fe je zõd he tik a gyer mek
áhí ta ta is, de iga zán imád koz ni csak a fér fi tud ja.
Hit tan köny vei pe dig nem csak val lá sos ér zel mi han -
go lást ad nak ne ki, ha nem erõ sen „tan köny vek” is és
olyan ka to li kus ön tu da tot fej lesz te nek ki ben ne,
mely nek alap ja a hit tu do mány. 
Iro da lom ta ní tá sá ban Köl csey el vé vel azo no sít ja
ma gát a pi a ris ta is ko la: „Ne kön  nyen végy ke zed be
oly mû vet, mely a zse ni láng je gyét hom lo kán nem
hord ja; a nagy író mû vét pe dig mély fi gye lem mel ta -
nuld ke resz tül.” En nek az iro da lom szem lé let nek író -
tí pu sai: Páz mány, Zrí nyi, Köl csey, Vö rös mar ty, Szé -
che nyi, Arany, Prohászka. Õk je len tik a mér té ket, de
egy kön  nyen nem vet el sen kit sem a pi a ris ta is ko la.
S ha újak je lent kez nek, nem in dul a köz han gu lat
után, ha nem ér té kük sze rint mér le ge li.
Ha za fi as ne ve lé sé nek alap ja a szentistváni ha gyo -
má nyok ön tu da to sí tá sa. Ezt a ne ve lé si el vet nem a

Szent Ist ván-ju bi le um fe dez te fel szá muk ra, mert en -
nek a ne ve lés nek idõ ben tá vo labb ál ló for rá sai min -
dig is azok vol tak, akik eze ket a ha gyo má nyo kat for -
dí tot ták a ma guk ko rá nak nyel vé re: Zrí nyi, Köl csey,
Szé che nyi. Mi sem áll et tõl a ha za fi as ne ve lés tõl tá vo -
labb, mint az író asz tal mel lett ké szült szó la mok han -
goz ta tá sa és a szûk lá tó kö rû ma gyar ko dás pró fé tá i nak
kö ve té se. Ke vés szó val és ke vés kül sõ ség gel tör té nik.
És mi lyen már most a pi a ris ták szo ro sabb ér te lem -
ben vett ne ve lé se? Kis sé hû vös vi lág nak szok ták
mon da ni a ta nít vá nyok a pi a ris ta is ko lát. Ben ne már
az élet szel lõi len ge dez nek a gyer mek kö rül. Bi zo -
nyos, hogy nem üveg ház, mely  a szél tõl is óv. A gyer -
mek ott is csak gyer mek, de a pi a ris ta is ko la nem ke -
ze li a fej lõ dõ em bert egé szen más ként, mint majd az
élet fog ja ke zel ni. Kis sé rö vid re fog ja a gyep lõt, mert
nem akar kel le met len meg le pe té sek re és ki áb rán du lá -
sok ra ne vel ni. Nem nyom ja el a gyer me ki ke délyt, de
azt sem tit kol ja, hogy már a gyer mek tõl is ko moly
mun kát kí ván. Tud játsz va ta ní ta ni, de a ta nu lást
nem té vesz ti ös  sze a já ték kal. Ezért az if jú ság tól ma is
mer „kö ve tel ni” és „szi go rú an” osz tá lyoz ni. Tu laj -
don kép pen csak re á lis ered mény re tö rek szik. A pi a -
ris ta bi zo nyít vá nyok ér té két az egye te mek és fõ is ko -
lák iga zol ják. 
A pi a ris ta ne ve lés egy kis sé már a fér fit lát ja a gyer -
mek ben, de azt sem mi képp sem akar ja, hogy a fér fi vá
ser dült em ber bõl ki hal jon a gyer mek. Ezért ta lált rá
sze ren csés ösz tön nel gyor san a cser ké szet re, mely a
ját szó gyer mek és a cse lek võ fér fi sze ren csés együtt -
élé sét biz to sít ja a ser dü lõ gyer mek ben, sõt en nek a
két örök em be ri ma ga tar tás nak együtt lét ét biz to sít ja
egy egész élet re. A pi a ris ta is ko la nem csak a re á lis tár -
gyú ok ta tás nak, ha nem a re á lis lá tá sú ne ve lés nek is
mes te re.
Íme a pi a ris ta is ko lák szel le mi éle te. Így el mond va,
szin te di csé ret nek tet szik és bol dog le het az a nem ze -
dék, mely ilyen ne ve lé sen ke resz tül ha lad va ke rül az
élet be. Mi az oka még is an nak, hogy a pi a ris ta is ko lá -
nak ma még sem hí ve min den ki s idõn ként hall juk a
vá dat, hogy nem elég gé „mo dern”, nem elég gé „kor -
sze rû”? A pi a ris ta is ko la ez egy szer egy kis sé csak -
ugyan „le ma radt” vol na a kor tól? Le het sé ges. És ha
le ma radt, ezt tu da to san tet te. Ki tar tott ha gyo má nyai
mel lett, me lyek nem min den ben „mo der nek”. Nem
ti tok, hogy az utol só ti zen öt esz ten dõ pe da gó gi ai di -
vat ja it bí rá ló szem mel né zi és las sab ban tud be lõ lük
be fo gad ni, mint azok, akik ké sõbb kezd ték a ta ní tást
vagy csak a mi nap kap cso lód tak be le. Há rom száz öt -
ven éves el vek tõl ne héz el sza kad ni!
A mai pe da gó gi ai irány za to kat egy kis sé a szem re-
dol go zás, a meg ren de zés jel lem zi. A be mu ta tó elõ adá -
sok, a sok el len õr zõ lá to ga tás, a ver seny szel lem min -
den kép pen za var ja azt a ta ní tói mun kát, mely ter mé -
sze té nél fog va bi zal mas, meg hitt, in tim, köz vet len,
nem ide gen vizs gá ló szem elõtt fo lyó, akár a gyöngy
fej lõ dé se és szent do log, mint a szü le tés, az élet adás.
Kalazancius va la mi kor a szín há zat sem tûr te az is -
ko la fa lai kö zött. A szín há zat a pi a ris ta is ko la ké sõbb
fa lai kö zé en ged te ugyan, de azt ma is vall ja, hogy az
is ko la nem szín ház. Ezért ha a pi a ris ta is ko la az
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újabb pe da gó gia gya kor la tát nem is uta sít hat ja visz -
 sza, sze ret né fönn tar ta ni to vább ra is a ta ní tás bi zal -
mas, meg hitt jel le gét és a min dent meg ren de zõ peda -
gogizálás he lyett az is ko lai mun ka be csü le tes sé gét
tart ja fon to sabb nak. 
A ta pasz ta la tok alap ján a be mu ta tó min ta ta ní tás sal
szem ben óva tos, a ver se nyek ered mé nye i ben pe dig
nem lát ja a ta ní tói mun ka ér té két. Sze rin te az örö kös
kon fe ren ci á zás sen kit sem tesz jobb pe da gó gus sá és
ke ve sebb szük sé ges be lõ le, mint amen  nyi ma a ta ná -
ri ka rok ban és a ta nár egye sü le tek ben fo lyik. A pe da -
gó gi ai gyû lé sek örö kös elõ adói és hoz zá szó lói gyak -
ran a leg ke vés bé sem ro kon szen ves és ered mé nyes ta -
ná rok. Hi ány zik be lõ lük a böl cses ség, ami pe dig a tu -
do mány nál, ok le vél nél, mód szer nél is elõbb re va ló.
A sok fé le és egy más nak el lent mon dó ta nács és el iga -
zí tás pe dig csak za vart kelt.
A pi a ris ta ha gyo mány sze rint a lé nyeg a fon tos: az
is ko la a szel lem munkálóhelye és leg na gyobb kin cse
a ta ná ri kar. La bo ra tó ri u mok, fil me zés, „mun kál ta -
tás”, or vo si ren de lõk, egye sü le ti he lyi sé gek még nem
te szik „jól fel sze relt té” az is ko lát, ha nincs, aki ott a
szel le met kép vi sel je. Sõt, ezek a vív má nyok, me lyek -
re oly büsz ke a mai pe da gó gia, a szel lem el len sé ge i vé
is vál hat nak, mert kí sér te nek, hogy a ta nár fel ment -
se ma gát a gon dol ko dás alól. 
Mert a gon dol ko dás ne he zebb, mint a leg bra vú ro -
sabb kí sér let. Bû vész mu tat vány okon nem ta nu lunk
meg gon dol kod ni. Ezt a pi a ris ta is ko la a kor áram lat -
tal szem be for dul va, né ha túl sá go san is hang sú lyoz za.
Saj nos, ma guk az is ko la lá to ga tók is ko ruk gyer me kei

és is ko la lá to ga tás cí mén né ha csak a föl sze re lést vizs -
gál ják és nem a szel le met.
Az is ko la éle te ma nap ság túl sá go san a nyil vá nos ság
elõtt fo lyik, mint a fut ball mér kõ zés vagy az ököl ví vó -
tor na. S a hi va ta lo sok szin te pon to zás sze rû en mé rik az
ered ményt a sta tisz ti kák ro va ta i ban. Az ered mény nek
jó nak kell len nie! En nek pe dig az a kö vet kez mé nye,
hogy az is ko la szen té lye a kal már ko dás há zá vá kezd
vál ni. Be vo nul nak oda is az ed dig csak a ke res ke de -
lem bõl is mert mód sze rek: az ön rek lám, a ki ra kat ren -
de zés és a cso ma go lás mû vé sze te. S ez né ha még a hoz -
zá ér tõ ket is meg té vesz ti. Eh hez ke ve set ért a pi a ris ta
is ko la, sõt ba ja, hogy né ha an  nyit sem tö rõ dik a kül sõ -
sé gek kel, amen  nyit a be csü le tes mun ka min dig meg -
ér de mel. Még sa ját ér té ke ink út ját is bi zo nyos rész vét -
len ség gel né zi (eb ben is men  nyi re ma gyar szer zet!) és
sen ki bõl nem si et „nagy em bert” csi nál ni. 
Bi zo nyos ri deg sé get is sze mé re szok tak vet ni. A pi -
a ris ta rend a ba rokk vi lág ban szü le tik, de ke ve set
vett föl ma gá ba a ba rokk ból. Ha csak a Páz mány-fé le
ba rokk ra nem gon do lunk, mely fér fi as ke mény ség,
egész ség, erõ és nem „ud va ri” vi lág. Sõt, né ha ne vük -
kel el len tét ben, mint ha nem is mu tat koz ná nak „ke -
gyes” atyák nak a pi a ris ták. Kü lö nö sen azok nak a
sze mé ben nem, akik a ma gyar pap ban a fran cia re gé -
nyek sza lon-ab bé tí pu sát ke re sik.
A ma gyar pi a ris tá ból bi zony hi ány zik min den faj ta
ke ne tes ség, bû bá jos ság. Amint a szellemi pi a ris ta
gyom ra nem ve szi be a be te ges iro dal mi stí lust, val lá -
sos sá ga sem édes kés, ha za fi sá ga nem sal lan gos és val -
lás pót ló, ne ve lé se pe dig nem nagybácsiskodó. Tisz te -

Pi a ris ta öreg di ák fo hász ko dá sa
Boldogasszonyanyánk, ár va né ped min dig hoz zád fo hász ko dott ín ség ben és ál dott ke zed be ka pasz ko -
dott. Ese dez ve ké rünk, fogd meg fé le lem tõl resz ke tõ ke zün ket és ne en gedd el ak kor sem, ha mi gyer me -
teg bû nök kel ter hel jük gyar ló sá gok ban ver gõ dõ lel kün ket. Szám ta lan szor is mer het tük meg ál dott jó sá -
go dat tör té nel münk so rán, mi kor meg fe led kez tünk gyer me ki kö te les sé günk rõl és a tisz ta ság út já ról le -
tér ve bû nök tõl ré sze gen tán to rod va té ve lyeg tünk a tör té ne lem sá ros út ján. 
Vé del med ol tal má ba me ne kül tünk a baj ban, mert re mény te len hely ze tünk bõl egye dül ki lá bal ni nem
tu dtunk. És Te nem for dul tál el tõ lünk, sze re tõ me ne dé künk ak kor sem, mi kor bû nök sú lyá tól ter hel ten
két ség be es ve kap kod tunk jó sá gos, me leg ke zed után. Lel künk, ez a tisz ta ál la pot ban Is ten ter mé keny
föld je, a tisz ta ság gaz dag ter mé se he lyett csak bû nök gaz ten ger ét te rem te. Te még is köz ben jár tál ér tünk
szent Fi ad nál, hogy bo csás son meg és ne ves sen el ben nün ket, az is te ni sze re tet re mél tat lan ná vál ta kat.
Ha sze gény nem ze tünk tör té nel mén szo mo rú szem mel vé gig te kin tünk, lát nunk kell ál dott szent ke zed
párt fo gó jó sá gát.
Nem tu dott el tün tet ni a föld gömb rõl a ta tár Mohipusztán 1241-ben. Nem vesz tünk el vég leg Moh ács -
nál 1526-ban a más fél szá za dos tö rök rab szol ga ság ban. Nem vesz tünk el 1944 már ci u sá ban, ami kor hon -
fi tár sa ink ke rül tek élet ve szély be, és nem vált vég ze tünk ké az ezt kö ve tõ is ten ká rom ló esz me rend sem.
Ezer éve vagy párt fo gónk, jó sá gos Nagy as  szo nyunk. 
Itt va gyunk még azon a föl dön, aho vá õse ink le te le pí tet tek több mint ezer éve és Szent Ist ván ál dott ke -
gye id be aján lott, párt fo gá so dért es de kel ve. Pe dig hány szor, de hány szor for dí tot ta ön ke zünk ma ga el len
vég zet tel fe nye ge tõ sor sát. De te ak kor sem hagy tál el ben nün ket, anyai sze re te ted re mél tat lan ná vál ta -
kat, ami kor mi ön telt sé günk ben tév esz mék út vesz tõ in bo tor kál va-té ve lyeg ve akar tunk cél ba ér ni. Bû ne -
ink szé gye né tõl da dog va ké rünk, fogd meg szo ro san resz ke tõ ke zün ket és ve zess azon az úton, amely re
Szent Ist ván ál lí tott több mint ezer éve, hogy so ha töb bé ne vál junk út vesz tet tek ké.

Dr. Rixer Gusz táv
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li a gyer me ket, de tud ja, hogy a fér fi a cél. Gyer  me ket
ne vel. Ezt nem fe lej ti el, de ma gát kö vet ke ze te sen fér -
fi ne ve lõ nek vall ja.
Ilyen el vek sze rint ne vel ni ta lán di csõ ség, de ilyen
el ve ket vál lal ni ter hes örök ség és mel let tük ki tar ta ni
in kább a nép sze rût len ség, mint a nép sze rû ség for rá -
sa le het. A pi a ris ta gon dol ko dás va ló ban nem de val -
vá ló dó és al kal maz ko dó ko rok szá má ra va ló, in kább
akar örök is ko la len ni, mint di va tos is ko lá vá vál ni.
Kü lön böz tet a ha la dás szel le me és az al kal maz ko dás
kö zött. Az elõb bit vál lal ja, az utób bit vis  sza uta sít ja.
Tud ja, hogy a túl sá go san be csü le tes em ber nek nin -
csen min dig ke let je, de min dig van jö võ je.
Va jon min den pi a ris ta ele ven pél da tá ra azok nak a
szel le mi je gyek nek, me lyek rõl ed dig szó volt? Alig -
ha. Sõt a ren di szel lem az egyé ni sé get min den kép pen
óv ja tag ja i ban. Hi szen egy tanítórend nem ér het né el
cél ját, ha tag ja i nak ke dé lyét is uni for mi zál ná. Ezért
olyan szem be szö kõ az egyé ni ség sza bad ér vé nye sü lé -
se a pi a ris ta vi lág ban. A ti po ló gia tel jes pél da tá rát le -
het ne ös  sze ál lí ta ni a ren di név tár ból. 
Tu do má nyos fel fo gás ban is bi zo nyos ne mes sza -
bad sá got él vez a pi a ris ta. A ren di szel lem nem rak
szem el len zõt azok ra, akik az igaz sá got ke re sik; né ha
nem csak elõ re, ha nem kö rül is kell néz nie a tu do -
mány és az életrenevelés em be ré nek. Rö vid pó ráz zal
nem le het mes  szi re jut ni, ezt tud nia kell an nak, aki
az élet re ne vel. Ezért fel kell ta lál nia ma gát ak kor is,
ha el iga zí tó pa ra gra fus nél kül kell cse le ked nie.
„Mitte sapientem, et ni hil ei dixeris” (Küldd el mint
böl cset és ne mondj ne ki sem mit!) – ez az elv nincs
be le ír va a pi a ris ta kons ti tú ci ók ba, de ál lan dó an al -
kal maz za a pi a ris ta gya kor lat.
A pi a ris ták ne ve lé sé nek to váb bi jel leg ze tes vo ná sa,
nincs ben ne sem mi kaszt sze rû, el kü lö ní tõ, „hang sú -
lyo zot tan” kü lö nös, mel  lyel ne velt je i ket ma guk nak
akar nák le fog lal ni, szin te bé lyeg gel meg je löl ni. Amit
ad nak, az in kább egész sé ges, nor má lis, min den ki nek
va ló és ép pen ez ál tal vá lik ha mi sí tat la nul ka to li kus -
sá. Szin te a jel leg te len ség a jel le ge, mint a jó stí lus -
nak, mely ak kor tö ké le tes és utá noz ha tat lan, ha nem
üt kö zünk foly ton be le.
Épít ke zé sük ben nincs ”rendi stí lus”. A rend szü le -
té se ide jén a ba rokk dí vik, de egy kö zép ko ri temp -
lom lesz az anya ház temp lo ma. A pi a ris ták be köl töz -
nek pá lo sok el ha gyott ko los to rá ba, de tud nak ott -
hont te rem te ni ka szár nya épü le tek bõl is. Ha pe dig
épí te nek, leg ter mé sze te sebb nek tart ják, hogy épü le -
tük a mai szel le met fe jez ze ki.
Bár „sa ját” áj ta tos sá got nem igye kez nek ki ala kí ta ni,
még sem tud nak el le nni sa ját ima könyv nél kül. Si et -
nek te hát meg ír ni az egy ház egye te mes ima kin csé bõl
a ne kik va ló imád sá gos köny vet, mely bõl egy ma gá ból
meg le het is mer ni a pi a ris ta lel ki sé get – és ez a könyv
csak ha mar az egész or szág ima köny ve lesz.
Mi a pi a ris ta jel leg, ami ezek ben a moz za na tok ban
meg nyil vá nul? Ek lek ti ciz mus nak is ne vez het nõk:
min den bõl a leg job bat, a leg ter mé sze te seb bet, a leg -
egész sé ge seb bet. In kább szol gál juk a na gyo kat, mint
be te ge sen és min den áron egyénieskedjünk. Ez is pi -
a ris ta elv. És még van va la mi, ami sa já to san pi a ris ta.

A szem, mely a jót biz to san fel is me ri és az apos to li
szán dék, mely nek nem cél ja, hogy el kü lö nül jön, ha -
nem hogy min den kié le hes sen.
Nem „ele fánt csont to rony ban” ül a pi a ris ta. Rend -
há za ik csak há zak, me lyek né ha alig kü lön böz nek a
töb bi tõl kül sõ leg. Ott van nak a vá ros kel lõs kö ze pén,
mint az el sõ is, az anya ház, a ró mai S. Pantaleone,
mely még ma is egy lük te tõ fõ út vo na lán fek szik.
Nem is né zi a pi a ris ta egy nagy rend ház nak a vi lá got
s mi kor ne vel, kü lön böz te tni tud a szer ze tes és a vi -
lá gi em ber hely ze te és igé nyei kö zött. De a „ta nár
urak” ala pí tot tak Ol tár egye sü le te ket, katolikus kö rö -
ket, õk honosították meg nálunk a katolikus legény -
egye sületeket, kö zü lük ke rült ki a sze ge di ta nya vi lág
ván dor apos to la, õk ír ták az el sõ ka to li kus szel le mû
iro da lom tör té ne tet, a leg jobb ima köny vet és hit tan -
köny ve ket, az el sõ nagy ma gyar dog ma ti kát, õk te -
rem tet ték meg a ma gyar ar cu la tú ben sõ sé ges cser -
kész tí pust, õkö zü lük ke rült ki, mint leg fris sebb haj -
tás, a sze ge di sze gény ne gye dek „tal pas” cser ké sze i -
nek szo ci á lis lel kû meg szer ve zõ je.
Mind ezek ta lán nem is ál ta lá no san is mert té nyek,
mert a pi a ris ta azt tart ja fon tos nak, hogy a jó ter jed -
jen, és nem azt, hogy ne ki tu laj do nít sák. 
Eb ben a szel lem ben mû kö dik a Rend már ne gyed -
fél szá zad óta s itt hon a ma gyar föl dön há rom száz éve.
He lye sen járt-e el? Vizs gál ga tás és bi zo nyí tás he lyett
most csak utal junk ar ra, amit ta nít vá nya i ban ért el.
Hogy ki bõl mi lesz, az nem csu pán az is ko la és a ne -
ve lõk ér de me, de va jon me rõ vé let len-e, hogy a pi a ris -
ta is ko la sokszáz nagy ne vû ta nít vá nyai kö zött meg ta -
lál juk Szé che nyi, Kos suth, De ák, Vö rös mar ty, Pe tõ fi,
Ady, Prohászka, Ka to na, Ma dách, Herczeg, Toldy,
Pé terfi, Sem mel we is és Eöt vös Loránd ne vét is?
Kalazanci Szent Jó zsef rend je jel mon da tá ul ezt vá -
lasz tot ta: „Ad maius pietatis incrementum”. Iga zán
szük ség volt er re a prog ram ra, a ke gye le tes, áhí ta tos
lel kü let ápo lá sá ra ak kor, ami kor a pi a ris ták el sõ ra jai
meg in dul tak Kö zép-Eu ró pa or szá gai fe lé, ahol ak kor
a har minc éves há bo rú dúlt. Szük ség volt er re a prog -
ram ra ná lunk is, ahol „ va dul és pa rasz ti mód ra” fel -
nõtt if jú sá got bíz tak a ke zük re. Szol gál ták is hû sé ge -
sen ezt az esz ményt és ma gu kat is szí ve sen ne vez ték
„ke gyes os ko la be li szerezetes”-eknek. 
Ha vis  sza pil lan tunk el múlt ha zai há rom száz esz -
ten de jük re, ész re kell ven nünk, hogy a rend ala pí tó
té te les prog ram ján kí vül még egy esz ményt szol gál -
tak vál to zat lan hû ség gel: az õ há rom száz évük az
igaz ság ön zet len szol gá la ta is egy ben. A bó ko ló ba -
rokk ban, a fi nom ko dó ro ko kó ide jén, II. Jó zsef hû -
vös év ti ze de alatt, a nem ze ti re for mok len dü le té ben,
az el nyo más éve i ben, a li be ra liz mus de le lõ jén, Tri a -
non nyo mo rú sá gos meg alá zott sá gá ban, az el múlt
más fél év ti zed pe da gó gi ai kí sér le te zé se i nek ide jén
egy for mán a vál to zat lan igaz ság ra és a be csü le tes
mun ká ra füg gesz tet ték sze mü ket s min dig mer ték
vál lal ni ezek nek az ér de ké ben az ál do za tot, akár az
át me ne ti nép sze rût len ség árán is.

Megyer Jó zsef  

(Különnyomat: Magyar Szemle, 1942. november hó)
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1941. szep tem ber ele jén ke rül tem Veszp rém be, a pi -
a ris ta di á kok nagy csa lád já ba. Édes apám az ak kor
Veszp rém me gyei (most Fej ér me gye) Mezõszilason
volt a pos ta hi va tal ve ze tõ je. Így a he lyi ele mi is ko la
ne gye dik osz tá lyá nak el vég zé se után szá mom ra
olyan to vább ta nu lá si le he tõ sé get kel lett ke res nie a
szü le im nek, ahol a ta nu lá si le he tõ sé gen kí vül a tel jes
el lá tást is biz to sí tot ták. 

Így ke rü l tem a veszp ré mi Pi a ris ta Gim ná zi um ba és
az ugyan csak veszp ré mi Davidikum ne vû egy ház me -
gyei ve ze té sû in ter ná tus ba. Ez a fiú ne ve lõ in té zet a
sok fe lõl ér ke zõ vi dé ki ta nu lók ré szé re biz to sí tott tel jes
el lá tást. Az in té ze tet két vi lá gi pap, egy pre fek tus és
egy igaz ga tó ve zet te. A davidista élet szi go rú an sza bá -
lyo zott volt. A na pi rend ben elõ írt há zi rend sze rint
kel lett fel kel nünk, szent mi sét hall gat nunk, reg ge liz -
nünk, el in dul ni a vár ban lé võ gim ná zi um ba, és a tan -
órák után azon nal vis  sza tér nünk az in té zet be. A na pi -
rend ben elõ írt idõ rend ben kel lett ét kez nünk, ta nul -
nunk és es te le fe küd nünk. Szer ve zett ke re tek kö zött
folyt az éle tünk, meg ta ní tot tak ar ra, hogy mi ként kell
el lát ni ma gun kat. Be osz tás sze rint kel lett a ki je lölt ta -
nu lók nak ko rán reg gel föl men ni a pi a ris ta temp lom ba
a mi sé zõ ta ná rok nak mi nist rál ni. Utó lag meg em lé kez -
ve az ak ko ri veszp ré mi ta ná ri kar ra, meg kel lett ál la pí -
ta nunk, hogy fe lejt he tet len, nagy sze rû ta ná rok vol tak.
Ab ban az idõ ben Veszp rém ben ta ní tott pél dá ul Kincs
La jos, Benkõ An dor, dr. Elõd Ist ván, He lyes Lász ló,
Nyers La jos és Szûcs Im re pi a ris ta ta nár. A Da vi di -
kum ban el he lye zett vi dé ki di á ko kat a gim ná zi um osz -
tály kö zös sé gei mel lett még szo ro sabb kap cso lat fûz te
ös  sze, hi szen a „pi a ris ta di ák” mel lett mi „davidisták”
is vol tunk. A csa lá di kö zös sé gek bõl tör té nõ ki sza ka -
dás, a szü lõk, test vé rek hi á nya a davidista osz tály tár -
sak kal szo ros ba rá ti kap cso la tok ki ala ku lá sá hoz ve ze -
tett. Az ak kor kez dõ dõ ba rát sá gok, hí ven a pi a ris ta
szel le mi ség hez, élet re szó ló ak let tek. A nyá ri és év kö -
zi is ko lai szü ne tek után a szü lõi ház ból Veszp rém be
tör té nõ vis  sza té ré sek han gu la tát nagy ban ja ví tot ta az a
tu dat, hogy új ra együtt le szünk a „srá cok kal”, il let ve
osz tály tár sa ink kal.
A má so dik vi lág há bo rú vi ha ra, amely oly sok em -
be ri sor sot, em be ri kap cso la tot tört de rék ba, meg sza -
kí tott sok veszp ré mi di ák kap cso la tot, ba rát sá got is.
1944 ok tó be ré ben fél be sza kadt a szep tem ber ele jén
még meg kez dõ dött tan év, és a kö ze le dõ front, va la -
mint a Davidikum ka to nai cél ra tör té nõ igény be vé -
te le mi att ha za küld tek ben nün ket szü le ink hez. Ak -
kor még nem gon dol tuk, hogy ez az el vá lás so kunk
szá má ra több év ti ze des bú csút je len tett egy más tól.
A ki adott ren del ke zé sek foly tán 1944. de cem ber ele -
jén me ne kült ként vis  sza ke rül tem Veszp rém be, ál la mi
el he lye zés sel szü le im mel együtt. Mi vel 1930-ban szü -
let tem és már le ven te kö te les vol tam, min den má so dik
nap reg gel ka to nai kí sé ret tel ma sí roz nom kel lett a
jutasi front-re pü lõ tér re ha vat la pá tol ni a ki fu tó pá lyá -
ról. On nan in dul tak és tér tek vis  sza a be ve tés re kül -

dött, majd vis  sza té rõ ma gyar és né met Messerschmitt
va dász gé pek. A hó la pá to lás ra kö te le zet tek kö zött raj -
tam kí vül más pi a ris ta di á kok is vol tak, töb bek kö zött
Lechner Lász ló, Za ka ri ás Osz kár és Rupert End re. 
A hó la pá to lás ok so rán egy dél elõtt sze ren csé sen túl -
él tük egy szov jet re pü lõ gép tá ma dá sát is. Mi le ven ték,
ahol ép pen dol goz tunk, a le szál ló pá lyá nál fe küd tünk el
a hó ban, de a szov jet gé pek sze ren csé re nem ben nün -
ket, ha nem a re pü lõ tér szé lén ál ló ma gyar és né met va -
dász gé pe ket gép pus káz ták. Há la Is ten nek sen ki sem
se be sült meg kö zü lünk. Egy má sik nap erõs vi har ban
gya lo gol tunk ki a re pü lõ tér re, aho va tel je sen át fagy va
ér tünk ki. A re pü lõ tér ma gyar pa rancs no ka az át fa -
gyott „gye re ke ket” lát va azon nal vis  sza akart kül de ni
ben nün ket Veszp rém be, de a né met pa rancs nok uta sí -
tá sá ra a tom bo ló hó vi har ban is ki kel lett men nünk a
ki fu tó pá lyá ra ha vat la pá tol ni.
1945. ja nu ár el se jén meg je lent fal ra gasz ok sze rint az
1928–1930-ban szü le tett le ven te kö te le sek nek ja nu ár
31-én reg gel je lent kez ni kel lett 3 na pi éle lem mel
együtt né met or szá gi ki szál lí tás ra. Ez a ren de let en gem
is érin tett vol na, de sze ren csém re ja nu ár 18-án a IV.
SS pán cé los had test csa pa tai át tör ték a szov jet 4. gár -
da had se reg két vé dõ öv bõl ál ló har cá sza ti mély sé gét,
Enyingen át vis  sza fog lal ták Dég, Mezõszilas, Igar köz -
sé ge ket, és a szov jet csa pa to kat Simontornyáig nyom -
ták vis  sza. Sze ren csém re csa lá di kap cso la tok ré vén az
Enyingre és Mezõszilasra pár nap múl va vis  sza té rõ
csend õr sé get szál lí tó au tó bus  szal ha za tud tam men ni
Mezõszilasra. Így Veszp ré met el hagy va ja nu ár 31-én
nem kel lett je lent kez nem a Né me tor szág ba ki szál lí -
tás ra. A szov jet 135. lö vész had test sú lyok har cok után
feb ru ár 1-jén új ra el fog lal ta Igar és Mezõszilas köz sé -
ge ket, így én már ott hon mar adott ként meg úsz tam a
né met or szá gi „ki rán du lást”. Veszp ré mi la kos ként
több osz tály tár sa mat ki szál lí tot ták: Lontai End re,
Som lai Ist ván és Né meth Je nõ hó na pok múl va Né me -
tor szág ból ke rül tek ha za.
1989-ben je lent meg Tobak Ti bor: Pu mák égen-föl -
dön cí mû köny ve. Az író re pü lõ had nagy ként a Pu ma
re pü lõ ez red tag ja ként a jutasi re pü lõ té ren tel je sí tett
szol gá la tot, és a köny vé ben az ak ko ri veszp ré mi él mé -
nye ket ír ta meg. Mi, veszp ré mi pi a ris ta öreg di ák ok az

Veszprémi diákkori emlékeim

A valaha szebb napokat látott 
veszprémi Piarista Gimnázium épülete
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egyik öszejövetelünkre meg hív tuk Tobak Ti bort, aki
meg hí vá sun kat el fo gad va el jött kö zénk, és együtt föl -
em le get tük ak ko ri em lé ke in ket, és de di kál tat tuk az
író val a köny vét. A be szél ge té sek so rán de rült ki, hogy
egy idõ ben vol tunk a jutasi re pü lõ té ren, õ mint va -
dász pi ló ta – én pe dig mint hó la pá to ló le ven te. A 101-
es Pu ma re pü lõ ez red ben szol gált Tobak Ti bor ral
együtt Debrõdy György volt veszp ré mi pi a ris ta di ák
is, aki rõl Becze Csa ba El fe lej tett hõ sök cí mû köny vé -
bõl a kö vet ke zõ ada to kat le he tett meg tud ni:
„Vi téz Debrõdy György szá za dos 1921. ja nu ár 1-jén
szü le tett a Fej ér me gyei Lajoskomáromban. A veszp -
ré mi pi a ris ta gim ná zi um ban érett sé gi zett, majd je -
lent ke zett a Kas sai Re pü lõ Aka dé mi á ra, ahol 1942.
jú ni us 18-án avat ták re pü lõ had nag  gyá. A ma gyar va -
dász pi ló ták kö zött Debrõdy György a har ma dik leg -
ered mé nye sebb pi ló ta lett. Ös  sze sen 26 lé gi gyõ zel -
met ara tott. 1984. feb ru ár 2-án hunyt el az USA-ban.”
Mi veszp ré mi pi a ris ta öreg di ák ok kü lö nö sen büsz kék
va gyunk rá. 
A há bo rú után 1946-ban ma gán úton vé gez tem el a
IV. osz tályt Veszp rém ben, és õs  szel Bu da pest re jöt -
tem ro ko nok hoz, hogy a ná luk ka pott lak ha tá si le he -
tõ ség után foly tat ni tud jam gim ná zi u mi ta nul má -
nya i mat. A bu da pes ti Pi a ris ta Gim ná zi um ba je lent -
kez tem to vább ta nu lás ra, de Ma gyar Lász ló ta nár úr –
az ak tu á lis osz tály fõ nök – ma gán ta nu lói bi zo nyít vá -
nyom mi att (sok volt az elég sé ges osz tály za tom) nem
vett föl. Ez után ke rül tem a XIV. ke rü le ti Szent Ist -
ván Gim ná zi um ba, ahol 1950-ben érett sé giz tem.
Évek múl tán 1983-ban ta lál koz tam Kincs La jos pi -
a ris ta ta nár úr ral, egy ko ri veszp ré mi ta ná rom mal és
osz tály fõ nö köm mel. Kincs ta nár úr mond ta, hogy a
veszp ré mi osz tá lyom már rég óta ke re si a há bo rú foly -
tán el tûnt osz tály tár sa kat. Az öt ve nes évek ben ki ala -
kult hely zet nem volt al kal mas az el tûn tek ke re sé sé -
re. Az egy há zak, a szer ze tes ren dek el le ni ért he tet len
gyû lö let és haj sza, az egy há zi is ko lák ál la mo sí tá sa bi -
zony ta lan ná tett a pi a ris ta rend fenn ma ra dá sát is, és
csak két is ko lá ban, Bu da pes ten és Kecs ke mé ten en -
ge dé lyez te mû kö dé sét.
Kincs ta nár úr meg hí vott, hogy a volt veszp ré mi
osz tá lyom 35 éves érett sé gi ta lál ko zó já ra 1984 ta va -
szán men jek el Veszp rém be. A meg hí vás nak nagy
öröm mel tet tem ele get. Az egész osz tál  lyal ak kor ta -
lál koz tam új ra 40 év után. A ta lál ko zó ra nagy iz ga -
lom mal ké szül tem. Az a vég te len sze re tet, amel  lyel
volt osz tály tár sa im fo gad tak, pil la na tok alatt föl ol -
dott min den fe szült sé get, és olyan han gu lat ala kult
ki, mint ha so ha nem vál tunk vol na el. Az osz tály visz   -
sza fo ga dott, és az óta min den, a veszp ré mi osz tá lyo -
mat érin tõ ese mé nyen részt vet tem, és amíg mo zog ni
tu dok, részt ve szek ez után is. 
El ha tá roz tam, hogy azo kat a volt davidista osz tály -
tár sa i mat, akik ve lem egy idõ ben ke rül tek ki az osz -
tály ból, az 50 éves érett sé gi ta lál ko zó ra meg pró bá lom
meg ke res ni. Azt tud tam, hogy az el tûn tek az 1941-44
évek ben hol lak tak. Pos tás csa lád ból szár ma zott lé vén
1-1 le ve let ír tam az ot ta ni pos ta hi va tal ok ve ze tõ i nek,
meg kér vén õket, hogy se gít se nek meg ke res ni volt
osz tály tár sa i mat. Négy osz tály tár sa mat ke res tem,

min den el kül dött le ve lem re po zi tív vá laszt kap tam.
Kö zöl ték a ke re sett osz tály tár sak új lak cím ét és te le -
fon ját. Így ta lál tam meg a gönyûi Nagy Jó zse fet és a
ba racs kai Zsol dos Ár pá dot Bu da pes ten, a nagydémi
Nádasi Im rét Kis bé ren és a csetényi Se bõk Lász lót
Zir cen. Vég te len nagy öröm volt új ra ös  sze ölel kez ni,
és hely re ál lí ta ni a ré gi pi a ris ta szel le mû igaz ba rát sá -
got. Hi á ba volt a hos  szú el vá lás, mi lé lek ben a Veszp -
rém ben töl tött évek alap ján pi a ris ták vol tunk és ma -
ra dtunk.
Most már 84 éve sen há lát adok a Jó is ten nek, hogy
éle tem so rán min dig ta pasz tal hat tam gon dos, se gí tõ
ke gyel mét. Kü lön kö szö nöm, hogy fi a tal ko rom dön -
tõ éve i ben a pi a ris ta di á kok csa lád já ba irá nyí tott. Éle -
tem meg ha tá ro zó ja a pi a ris ta di ák ként Veszp rém ben
el töl tött há rom és fél esz ten dõ, és büsz kén vi se lem a
”piarista öreg di ák” jel zõt. Mi, volt veszp ré mi pi a ris ta
öreg di ák ok fá jó szív vel vet tük tu do má sul, hogy az ak -
ko ri Pi a ris ta Tar to mány fõ nök ség dön té se alap ján fel -
ad ták veszp ré mi is ko lán kat, és meg szûnt Veszp rém -
ben a pi a ris ta ok ta tás. 1948 után még éve kig a Lovassy
Lász ló Gim ná zi um, majd a Köz gaz da sá gi Kö zép is ko -
la mû kö dött volt is ko lánk épü le té ben, de 2008 óta már
üre sen, el ha gyot tan áll az ál lí tó lag élet ve szé lyes mû -
sza ki ál la po ta mi att. Az is ko la meg szû né se kö vet kez -
té ben egy re fo gyunk volt veszp ré mi pi a ris ta öreg di á -
kok. Akik még élünk, Veszp rém ben min den hó el sõ
hét fõ jén, Bu da pes ten pe dig min den hó má so dik hét -
fõ jén ta lál ko zunk, és szí ve sen gon do lunk a na gyon
bol dog és em lé ke ze tes pi a ris ta múl tunk ra. 

Kenessey Ist ván, veszp ré mi öreg di ák

Felhívás
1940-ben, 1945-ben, 1950-ben, 1955-ben 
és 1965-ben érettségizettek részére!

Kedves Öregdiáktársak!

Pár hónap múlva elkezdõdnek az osztályta lál -
ko zók. Különösen ünnepélyesek az 50, 60, 65, 70
és a 75 éves találkozók. 
Ezekre a találkozókra kérésre Matura lapot
szok tunk készíteni. Ahhoz, hogy idõben el ké -
szül jenek, és minden hivatalos aláírás is rajta le -
gyen, idõ kell. Kb. két-három hét a találkozó
elõtt. Ezért idõben adjátok be igényeteket szemé -
lye sen vagy emailben, és egy pontosan kitöltött
je lentkezési lapot várok vissza. Jelentkezési lap
ná lam igényelhetõ.

Csepely Péter
MPDSZ tag- és tagdíjnyilvántartás-vezetö

(Budapest, 1956, Helyes L.)
csepely.peter@mpdsz.piarista.hu 
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ÍR TA: FAR KAS ZSOLT

Je len ma gyar kor sza kunk bi zo nyá ra leg je len tõ sebb egy -
ház fõ je négy sze res ju bi le u má ra em lé ke zünk eb ben az esz -
ten dõ ben. 100 éve, 1915. jú ni us 12-én szen tel te pap pá gr.
Mi kes Já nos szom bat he lyi me gyés püs pök; 70 éve, 1945.
ok tó ber 2-án ne vez te ki esz ter go mi ér sek ké XII. Piusz pá -
pa, s lett szék fog la lá sá val Ma gyar or szág (s ha gyo má nyo -
san az egész Kár pát-me den ce) her ceg prí má sa; ok tó ber 7-
én ment vég be be ik ta tá sa a ba zi li ká ban; a Szent év ben 40
esz ten de je, 1975. má jus 6-án hunyt el Bécs ben, s te met ték
el má jus 15-én ide ig le ne sen Mariazellben; s he lyez ték vég -
sõ nyu ga lom ra 1991. má jus 3-án Esz ter gom ban szék temp -
lo ma krip tá já ban. Sze mé lyé vel a Pi a ris ta Di ák ed dig már
tíz írá sá ban fog lal ko zott, je len szá munk az utób bi pár év -
ben nyil vá nos ság ra ke rült vé le mé nyek kö zött tal ló zott.

A vesz tett há bo rú utá ni nyo mo rú ság ban ha la dék ta -
la nul ne ki kez dett – vi lá gi ki vált sá ga it bár el ve szít ve –
egy ház fõi fel ada ta in is túl me nõ en fel emel ni sza vát a
ma gyar nem zet tag ja i ért az em be ri sza bad ság jog ok
kép vi se lõ je ként min den ül dö zött tár sa dal mi ré te gért
és sze mé lye kért, így min den in ter nál tért, a be bör tön -
zött pa po kért, az ár tat la nul ki te le pí tett né me te kért, a
Fel vi dék rõl és Dél vi dék rõl el ül dö zöt te kért, a kár pát -
al jai és csán gó ma gya rok ér de ké ben, sze mély sze rint
az Er dély ben ül dö zött Már ton Áro nért és püs pök tár -
sa i ért is. Az 1945 utá ni po li ti kai, ide o ló gi ai küz de lem -
ben is az or szág ban szin te csak egyet len „vár” van,
amely da col ni tud és akar mind ez zel a jog ta lan in téz -
ke dés so ro zat tal, s ez Mindszenty prí más és az esz ter -
go mi ér se ki au la. Az 1946 ta va szán meg ala kult po li ti -
kai rend õr ség egy há zi al osz tá lyá nak ki zá ró la gos fel -
ada ta volt az õ fi gye lé sük. 1948 má ju sá ban Pé ter Gá -
bor ÁVH-fõnök már egy 54 ol da las anya got tesz le Rá -
ko si asz ta lá ra, ami a prí más le jegy zett be szé de it tar tal -
maz za, hogy – ha el ér ke zik az ide je – fel lép hes se nek
ve le szem ben. Ez alig fél év múl va már el kö vet ke zett
le tar tóz ta tá sá val, pe ré vel és élet fogy tig lan ra íté lé sé vel.
Majd 1956 után az ak ko ri kö rül mé nyek kö zött is ha -
son ló an cse le ke dett, ami kor „me ne dé kes” volt a kö vet -
sé gen (de nem „me ne dék jo got” él ve zett, mert az más
for mu la). Moz gás te re ott nem volt na gyobb, mint pa -
pírt és tol lat fo gott; de nem tet te azt, mint má sok, hogy
hall gat tak, sõt be hó dol tak az el nyo mó rend szer nek.
Éle té ben há rom pá pá val és négy ame ri kai el nök kel
le ve le zett. Fi gye lem mel kö vet te az 1956-1963 kö zött
ki hir de tett, a saj tó ban meg je lent íté le te ket, fel hív va
ezek re az USA po li ti ku sa i nak a fi gyel mét. Ami kor
egy-egy ame ri kai sze mé lyi ség Bu da pest re jött, az a bí -
bo ros ada ta i ra tu dott tá masz kod ni a ha ta lom el le né -
ben, ame lyek e le ve lek bõl tárgy sze rû en, tény sze rû en
kö vet kez tek, s így ju tot tak el az ame ri kai kül ügy mi -
nisz te rek hez. Ezek ben vi lá go san sze re pel a ká dá ri
meg tor lás va la men  nyi rém sé ge; szót emel ve mind azo -

kért az em be re kért is, aki ket jó részt a Szov jet uni ó ba
hur col tak. Majd 1963-tól már nem an  nyi ra a ma gyar
hely zet tárgy kö re jött elõ, ha nem egé szé ben az El bá tól
ke let re élõ rab nem ze tek rõl ír, a száz mil li ók ról, akik a
szov jet igát nyö gik.
A hat va nas-het ve nes évek ben ko moly prob lé mát je -
len tett a val lás sza bad ság kér dé se, az egy ház és a vi lág
kap cso la ta, a Kö zép- és Ke let- meg Nyu gat-Eu ró pa
kö zöt ti vi szony; szû kebb ér te lem ben az „Ostpolitik” a
hat va nas évek má so dik fe lé ben, ami bi zo nyos eny hü -
lé si szán dé kot je len tett a nyu gat ré szé rõl. Ugyan is a
mér ték adó po li ti kai erõk ott azt gon dol ták, hogy ez a
két pó lu sú vi lág rend szer még hos  szú ide ig fenn ma rad.
Ek ko ri ban a Va ti kán is ugyan így ér té kelt, ami bõl azt
a kö vet kez te tést von ta le, hogy még is csak tár gyal ni
kell, akár komp ro mis  szu mot is köt ve. Ami azt je len ti:
ha a ma gyar ál la mot is za var ja, meg az USA-nak is
„ké nyel met len” Mindszenty hely ze te, ak kor a „cél”
ér de ké ben „meg gon do lás ra” kell kény sze rí te ni a prí -
mást, se gí te ni kell az aka dály meg szün te té sét, va gyis
el ér ni kül föld re tá vo zá sát (ami alatt Ró má ban a Va ti -
kánt ér tet ték). A kö vet sé gi „fél fog ság ból” tör té nõ tá vo -
zás ban va ti ká ni dip lo ma ták és ma gyar emig ráns pre lá -
tu sok is se gí tet ték.
A ma gyar prí más nak is meg vol tak a fel tét elei, amit
Ró ma is el fo ga dott, bár itt bi zo nyos fél re ér té sek és
fél re ma gya rá zá sok is tör tén tek. Ezek kö zött volt az
Em lék irat ok ügye, amely egyéb ként dön tõ sze re pet
ját szott Mindszenty tá vo zá sá ban. Mert ha ma rad, ak -
kor végülis ame ri kai le vél tár ba ke rül he tett vol na; ha
vi szont Ró má ba megy az irat anyag gal, ak kor ne tán
ott sül  lyesz tik el akár sok-sok év ti zed re. Szá má ra a
leg fon to sabb az volt, hogy az em lék irat ok ban – ame -
lyet tíz kö tet ben írt le, s nem pe dig egy ben – em lé kez -
tes se a vi lá got ma gyar nép ének szen ve dé se i re; a vi lág

„Élt és éljen Szent Magyarországért”
40 éve költözött az örök Hazába Mindszenty József
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tu do má sul ve gye, mit cse lek szik a bol se vis ta rend szer
az alá ja ren delt em be ri éle tek kel és sor sok kal; fel hív -
ni azok ra a ve szé lyek re, ame lyek a sza bad tár sa dal ma -
kat el pusz tí tás sal fe nye ge tik – ami a kéz irat ke let ke -
zé se ide jén, a hat va nas-het ve nes évek ben – na gyon is
lé te zõ le he tõ ség nek tûn he tett.
Hogy mi lesz a sor sa az ak kor ra már be fe je zett em -
lék irat ok nak, az a fõ pap és a Szent szék kö zött vál tott
le ve lek ben, do ku men tu mok ban ki emelt hang súlyt
ka pott. A tar ta lom a Szent szé ket is ér de kel te, még in -
kább a dik ta tú ra ha zai rend sze rét: mi van ben ne, s ez
mi lyen fényt vet a kom mu nis ta Ma gya ror szág ra, a
po li ti ku sok ra, akik ré sze sei vol tak az 1948-tól, sõt
már a há bo rú vé gé tõl meg tör tént ször nyû ese mé -
nyek nek. Ez zel a mû vel a bí bo ros egy „mo nu men tá -
lis em lék mû vet” ál lí tott, amely ben a sa ját sor sán túl -
me nõ en az el nyo mó gé pe zet nek a tel jes mû kö dé sét is
le ír ta. Eb bõl a vi lág ala pos rész le tes ség gel ér te sül he -
tett a dik ta tú ra ter mé sze té rõl.
Az ame ri kai fél meg fe le lõ biz to sí té kot adott ar ról,
hogy az ira to kat dip lo má ci ai fu tár pos tá val za var ta la -
nul ki jut tat ják (amit hi ány ta la nul tel je sí tet tek is). A
Va ti kán pe dig vál lal ta a ha tal mas szö veg anyag le gé -
pe lé sét, és – leg alább is na gyob bik ré szé nek – a ki adá -
sát (ezt õ nem igé nyel te – õ tud ta, mi ért).
Mindszenty vé gül is 1971. szep tem ber 28-án hagy -
ta el ha zá ját. A kö vet ség rõl ki lép ve ki ter jesz tett ke -
zek kel meg ál dot ta a fõ vá rost és az egész or szá got,
majd két gép ko csi val – ben ne bé csi, ró mai meg kin ti
ma gyar egy há zi sze mé lyek kí sé re té ben – ma gyar tit -
kos rend õrök fe de ze té ben vég leg el hagy ta ha zá ját, s a
vas füg göny ön át lép ve is mé tel ten ál dást adott. 
A bí bo ros te hát nem volt en ge det len VI. Pál iránt,
mert a hi e rar chia min den részt ve võ je vé gül is kö te les
en ge del mes ked ni a leg fõbb pá pai dön tés nek. Igaz,
ne ki ez ne he zé re esett, mert nem akart el tá voz ni szü -
lõ föld jé rõl, ahol je len lé te rend kí vü li je len tõ ség gel
bírt, ám de még is en ge del mes ke dett. VI. Pál az ak kor
kez dõ dõ püs pö ki szi nó dus ra a leg na gyobb gyön géd -
ség gel fo gad ta, nem kü lön ben bí bo ros- és püs pök tár -
sai, akik ko ráb bi év ti ze de ik ben szin te mind nyá jan
bé ké ben és biz ton ság ban él het tek. A köl csö nös meg -
be csü lés még a to váb bi pár év ben is vál to zat la nul
meg ma radt. A prí más, aki nek a pá pa szó ban meg -
ígér te, hogy ma rad to vább ra is esz ter go mi ér sek és
ez zel együtt az or szág prí má sa, át köl tö zött a bé csi
Pázmáneumba, az õsi ma gyar pap ne ve lõ in té zet be, s
on nét jár ta szin te az egész vi lá got, fel ke res ve õket,
erõt ad va hon ta lan ma gyar ja i nak.
Ha ma ro san több nyel ven is meg je len tet te az em -
lék ira to kat, ami meg bi zo nyos meg nyi lat ko zá sai „in -
ge rel ték” a ha zai kor mányt, amely ki csi kar ta VI. Pál
fáj dal mas dön té sét: több szö ri le vél vál tás után 1974.
feb ru ár 5-én meg üre se dett nek nyil vá ní tot ta az esz -
ter go mi ér se ki-prí má si szé ket (így nem nyu gal ma -
zott, ha nem gya kor la ti lag cím ze tes ér sek ké lett).
A Szent szék dön té se nagy el len ke zést vál tott ki az
egész vi lág ban a ci vi lek, de az egy há zi sze mé lyek ré -
szé rõl is, ami nek nyu ga ton han got is ad hat tak, de
nem csak a ma gya rok. A pá pai dön tés alap ve tõ en az
„Ostpolitik”-kal a hát tér ben ma gya ráz ha tó, amit a hi -

va ta los egy há zi ol dal a ma gyar egy ház lel ki pász to ri
szük ség le tei ér de ké ben ál ló nak te kin tett; va gyis nem
a bí bo ros el le né ben tör tént. Casaroli ál lam tit kár sze -
rint az egy ház em be re i nek szük ség ese tén még ön ma -
gu kat is fel kell ál doz ni uk, mert a pá pa szá má ra a lel -
kek üd vös sé ge a leg fon to sabb szem pont az egy ház te -
vé keny sé gé ben. VI. Pál a Mindszenty-kérdést – mint
han goz tat ták a pá pai au lá ban – dip lo ma ti ku san, nyu -
god tan, csend ben, oko san in téz te, nem meg sért ve a
sze rep lõ ket. Mind ket ten meg tud ták õriz ni egy más
irán ti köl csö nös tisz te le tük és sze re te tük egy sé gét ak -
 kor is, ami kor nem egye zett ál lás pont juk.

A bí bo ros nak te hát el kel lett vi sel nie azt a ter het is,
hogy a pá pa le vet te az ér se ki szék rõl – úgy tû nik – ígé -
re te el le né re, amit em be ri leg rend kí vül ne he zen tu -
dott el vi sel ni. Még is alá za to san ezt ír ta V. Pál nak:
„Szentséged lá bai elé alá zat tal te szem le ezt az ál do za -
tot ab ban a meg gyõ zõ dés ben, hogy az em ber leg na -
gyobb szen ve dé se is, amely nek ki le het té ve, ki csi vé
vá lik, ami kor Is ten szol gá la tá ról és az Egy ház ja vá ról
van szó.” S va ló ban, egyet len do ku men tum, in ter jú
sem ke rült elõ, amely ben a bí bo ros de ho nesz tá ló an
nyi lat ko zott vol na a pá pá ról, a Va ti kán ról. VI. Pál így
el mond hat ta: „So ha, egyet len al ka lom mal sem ta -
pasz tal tuk, hogy meg bon tot tad vol na a hoz zánk fû zõ -
dõ sze re tet-egy sé get, és a há lás tisz te let kö te lé ké re tá -
masz kod va cso dá la tunk kal ve szünk kö rül.” A pá pa
szí vé ben a bí bo ros min dig Ma gyar or szág hit val ló fõ -
pap ja és szent je ma radt. VI. Pál pá pa meg döb ben tõ
in téz ke dé sét Mindszenty bí bo ros te me té sén el mon -
dott bú csú be szé dé ben a hí res fla mand pre mont rei
szer ze tes is érin tet te: „A ti bí bo ro so tok ma gá ra vet te
azt a ke resz tet is, amely on nan jött, ahon nét a leg ke -
vés bé vár ta. (…) A Szent atya a je len pil la nat ban még
fel fog ha tat lan is te ni aka rat esz kö ze volt.”

1956.

1949.
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Mi köz ben a ma gyar ság nem ze ti ér zé sû, hí võ né pe
hi á ba vár ja re mény ked ve bí bo ro sá nak ol tár ra eme lé -
sét, a 2014. esz ten dõ a mi kor sza kunk nagy pá pá i nak
ava tá sa éve ként vo nul be az egy ház tör té net be. Áp ri -
lis ban XXIII. Já nos és II. Já nos Pál szent té ava tá sát,
ok tó ber ben VI. Pál bol dog gá ava tá sát vé gez te Fe renc
pá pa Ró má ban. Re mény ked tünk, hogy ép pen õve le
együtt tör té nik majd meg her ceg prí má sunk beatifiká-
ciója, ami fél re ért he tet len jel kép le he tett vol na ket te -
jük „meg bé ké lé sé nek” is – de még sem így tör tént.
Mindszenty bí bo ros utó éle te, sze mé lye még ma -
nap ság is iszo nya tos szen ve dé lye ket kelt. Hi á ba han -
goz nak el igaz ér té ke lé sek ró la, még is van nak, akik
ez zel el len té tes mó don nyi lat koz nak és tesz nek; de
fõ leg ab ból az irány ból, ahol az egy ház zal nem ép pen
szim pa ti zá ló sze mé lyek lé tez nek, mû köd nek. E meg -
osz tott sá got ér zé ke li a Va ti kán is, ami bi zo nyá ra ha -
tás sal van az ava tá si el já rás ra. Ez már 1994-ben meg -
in dult, az ira to kat pe dig 1996-ban levit ték Ró má ba.
A Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kar 2006-ban lé pett a
per be, és kér te hi va ta lo san is az ava tást, mert szent -
nek tart ják – ír ták 2012-ben. Azon ban úgy tû nik,
mint ha ez sem tud ná ki moz dí ta ni a holt pont ról az
el já rást. 
Eköz ben ta núi va gyunk an nak, hogy egye sek nem
tud ják kel lõ tisz te let tel ke zel ni a bí bo ros hi te les sze -
mé lyi sé gét és pél da mu ta tó helyt ál lá sát, tú lon túl is
han goz tat va ter mé sze tes em be ri korlátait, ta nul sá gos
té ve dé se it, pe dig a köz meg egye zés jó szán dék kal el si -
mí ta na min den meg lé võ fe szült sé get, a köl csö nös
meg nem ér tést a tisz te lõk és a kri ti ku san vé le ke dõk
kö zött. Ez ki zá ró lag szán dék és hoz zá ál lás kér dé se.
Mert ugyan van né hány mond va csi nált prob lé ma, s
va ló di ne héz sé gek is, amit bi zo nyos élet sza ka sza i -
nak, élet hely ze te i nek és dön té se i nek meg íté lé se
okoz: hogy mi ért volt olyan szi lárd a kom mu nis ta
dik ta tú ra ki épü lé se ide jén, s volt-e en nek a hit val ló
ma ga tar tás nak al ter na tí vá ja, hogy foly ta tott-e párt -
po li ti kai te vé keny sé get 1956-ban, hogy meg ma radt-e
fõ pász tor nak a kö vet sé gi „fél rab ság” és a szám ki ve -
tett ség éve i ben, és vé gül, hogy en ge del mes bí bo ro sa
volt-e az új ke le ti po li ti kát foly ta tó VI. Pál nak? Ezek
le het nek va ló di ne héz sé gek, tisz tá zan dó kér dé sek,
amit vizs gál nia kell a ró mai Szenttéavatási Kong re -
gá ci ó nak. Ezek hez ké pest mond va csi nált a prí más
szi go rú sá gá nak – amit ál lí tó lag már XII. Piusz is ki -
fo gá solt vol na –, vagy a le gi tim iz mu sá nak túl hang sú -
lyo zá sa, köz éle ti te vé keny sé gé nek fel na gyí tá sa és
szem be ál lí tá sa fõ pász to ri szol gá la tá val, hi va tás tu da -
tá nak és fe le lõs ség vál la lá sá nak meg nem ér té se. Ha
az õ túl zott szi go rú sá ga gá tol ta (vol na) a sze re tet ben
gya ra po dá sát, élet szent ség ben elõ re ju tá sát, ha ha son -
ló hi á nyos sá gok, túl zá sok, hi bák, té ve dé sek ta lál ha -
tók (len né nek) to váb bi meg ké sõb bi élet sza ka sza i -
ban, ak kor õrá ko rá nak jel lem zõ kö tött sé gei ha tot -
tak, amik nap ja ink ban már szo kat lan nak és fél re ért -
he tõ nek tûn het nek.
Mindszenty meg íté lé sé nek te hát saj ná la tos ket tõs -
sé ge van. De mi kö ze is van a vi lág né ze ti kü lönb sé -
gek tõl füg get len tár sa dal mi meg íté lés nek a bol dog gá
ava tás hoz, ami pe dig egy há zi el já rás? Hogy a bí bo ros

ne le gyen „vi ta tott” sze mé lyi ség, ah hoz jobb meg ér -
tést szol gá ló esz me cse ré re, kö zös gon dol ko dás ra van
szük ség; an nak el fo ga dá sá ra, hogy van nak más ként
gon dol ko dók. Az õ „po li ti kai” te vé keny sé ge nem -
csak tör té né sze ti kör ben vi ta tott, de egy há zi vo na lon
is, mert ez az ol dal sem egy sé ges. Ha a mai ka to li kus
kö zös ség ak tu á lis pél dák ra ta lál, és a hi te les élet -
szent sé get ér zé ke li, ak kor ez alap ja az ava tás nak. De
ha kü lön bö zõ a hí vek, a pa pok és püs pö kök szé les ré -
te gé nek a hit ér zé ke, azt tisz táz ni kell, pár be szé det
foly tat ni a cé lért.
A leg fel tû nõbb kri ti kát a 2010-ben meg je len te tett
512 ol da las kö tet ben fo gal maz ta meg a rend szer vál to -
zás elõt ti év ti ze dek ne ves (az egy ház zal nyil ván már
ak kor sem „ba rát sá gos”) új ság író ja „Igaz ság té tel,
Mindszenty má sik ar ca” cím alatt. A fül szö veg sor ra
ve szi a bí bo ros el len már a ko ráb bi év ti ze dek bõl is is -
mert „di va tos” vá da kat: a har min cas évek be li írá sa i -
nak „fel hang já tól” és a szél sõ job bal va ló „kokettá lá sá -
tól” a Habs bur gok kí vá ná sán át a Szov jet unió és a
köz tár sa ság el uta sí tá sá ig, majd a Pé ter Gá bor ral
együtt mû kö dés tõl az ame ri kai be avat ko zá sig, mi köz -
ben a pá pák ke le ti nyi tá sá val és a pá pá val is el len ke -
zik, em lék ira ta i ban pe dig té nye ket má sít meg.
Itt már is fel ve tõ dik az a jo gos nak tû nõ kér dés:
ugyan mi kö zük is van az egy ház tól, a val lás tól, sõt az
is ten hit tõl is igen csak tá vol ál ló, kö zöm bös és el len -
sé ges, akár ate is ta em be rek nek mind ah hoz, amit az
et tõl tel je sen el té rõ fel fo gá sú em be rek, hí vek na gyon
is ma gu ké nak érez het nek?
Ez zel szem ben hang sú lyoz nunk kell éle té nek el -
évül he tet len, va lós ér té ke it. Mert élet vi te le pu ri tá nul
egy sze rû volt, szo ci á lis ér zé keny sé ge és tet tei a tár sa -
dal mi egyen lõt len sé gek le küz dé sé re irá nyul tak, te -
het sé ge volt a kö zös ség szer ve zés ben, az egy há zi és a
nem ze ti ha gyo má nyo kat, kul tú rát fel tét le nül meg be -
csül te, hû sé gé vel még a vér ta nú sá got sem el uta sít va.
Egy há zi és vi lá gi kö rök ben so ka kat meg érin tõ sze mé -
lyi ség gé vált. Ami ket el le ne bi zo nyos kö rök föl hoz -
nak, azo kat a sa ját ko rá ba he lyez ve kell ér té kel ni,
amely ben még te kin tély ural ko dott ko rá nak pá pá i tól
a hi e rar chi án át le egé szen akár a hí vek kö ré ben szol -
gá ló al só pap sá gig.
Ma nap ság Mindszenty meg íté lé sé ben is jó szán -
dék ra van szük ség, hogy tisz táz ni le hes sen min den
bi zony ta lan sá got, hogy meg ta lál juk az ér té ke ket ab -
ban, ami a ma gyar nem zet és a ka to li kus egy ház szá -
má ra az õ éle té bõl a XXI. szá zad ban is to vább adan dó
ér té k ma rad. Ez nél kü löz he tet len!
A Szenttéavatási Kong re gá ció ar ra is kí ván csi, va -
jon el tud ta-e fo gad ni is ten aka ra tát, és tu dott-e
együtt mû köd ni az is te ni ke gye lem mel, és ki tu dott-e
tel je sed ni ben ne az Is ten- és em ber sze re tet – va gyis az
élet szent ség. Na gyon sok szem pon tot kell mér le gel -
nie a Va ti kán nak: élet utat, ren ge teg írá sát, be széd je it.
De ezen túl igen fon tos a kö zös ség vé le mény al ko tá sa:
szent ként tisz te lik-e, s a hát tér ben meg van -e en nek a
szán dék nak egy na gyon ha tá ro zott ki nyil vá ní tá sa. 
S eb ben a ma gyar ka to li kus egy ház nak még a 2006.
évi meg nyi lat ko zá sa is na gyon di csér he tõ. De elég gé
hi báz tat ha tó az az el múlt ci vil (vi lá gi) ne gyed év szá -



12

zad, mert nem tett meg ele get a mind má ig is várt
ered mé nyért. Ho lott ma gyar vo nat ko zás ban vol tak,
akik nek a bol dog gá ava tá si ügye ké sõbb kez dõ dött,
vi szont im már ered mény hez ér ke zett. 
A bol dog gá ava tás fel té te le bi zo nyí tott cso da meg -
lé te. Egy cso dá nak a meg lé te adott nak tûn het, ami
még 1965-ben a kö vet sé gen tör tént. Ugyan is ki újult
a bí bo ros tü dõ ba ja. A be hí vott szak or vos ok a szük sé -
ges ké szü lé ke ket is ma guk kal el hoz va olyan mér té kû
tü dõ be teg sé get ál la pí tot tak meg, hogy tel jes zár la tot
ren del tek el kö rü löt te. De a baj hat hé ten be lül tel je -
sen el tûnt, s így vis  sza áll ha tott a meg szo kott rend
kö rü löt te. Ezen kí vül ki vizs gál tak egy má sik, a bí bo -
ros köz ben já rás ára tör tént, or vo si lag meg ma gya ráz -
ha tat lan nak tû nõ cso dás gyógy ulást. Az egy ház me -
gyei vizs gá lat után a ró mai ér té ke lést vár ják. De a
cso dát ké rõ imád ko zás to vább foly ta tó dik; a be ér ke -
zõ ima meg hall ga tá sok Mindszenty élet szent sé gé rõl
ta nús kod nak.
Az egy ház ban is mert a „kü lön le ges” kanonizáció fo -
gal ma. Ré gi pél dá kat em lít ve: Szent Ist ván ki rá lyun -
kat nem 1083, ha nem 1686 óta, XI. In ce pá pa „egyen -
ér té kû” szent té ava tá si dek ré tu ma alap ján tart juk
szent nek. 1943-ban XII. Piusz, majd XXIII. Já nos, vé -
gül XVI. Be ne dek gya ko rol ta e pá pai jo got az ava tá si
el já rá sok egye dü li és leg fõbb bí rá ja ként. A XXIII. Já -
nos pá pa 2014. évi szent té ava tá sá hoz meg kí vánt cso -
da ép pen az õ bol dog gá ava tá sa nap ján tör tént, de en -
nek ki vizs gá lá sa alól Fe renc pá pa fel men tést adott,
mi vel õve le kap cso lat ban szá mos jel, jel zés cso da hí re
és cso dás nak tû nõ gyógy ulás is tör tént.
Cso dák ra egyéb ként azért van elõ írás, hogy az ügyet
is te ni „iga zo lás” hi te le sít se. Nem is Mind szen ty nek
van szük sé ge cso dá ra és az ava tás ra, ha nem na gyon is
mi ne künk, hi tünk erõ sí té sé re és a szen tek tel jes égi-
föl di kö zös sé gé re. Idõ sze rû is az õ ava tá sa, mert
élemûve, élet pá lyá ja és élet szent sé ge ke gyel mi ér té ket
je lent. Csodatételre most len ne szük ség, hogy ol tár ra
emel ked hes sen.
Az el já rás a Va ti kán ban las san ha lad. A per anyag öt
kö te té bõl ket tõ már el ké szült, a har ma dik még írás
alatt van. Az ún. Positio (va gyis a per anyag ös  sze ge zé -
se) te rén te hát igen las sú az elõ re ha la dás. 2014-ben
alig tör tént va la mi an nak el le né re, hogy a ko ráb bi
relátor (az ügy fe le lõ se, Somorjai Ádám ben cés) meg -
bí za tá sá tól már évek kel ez elõtt meg vált. Ami te hát
ed dig tör tént: fi nan szí roz ni le he tett a két el sõ kö tet
ös  sze ál lí tá sa és ki nyom ta tá sa után a har ma dik kö tet -
nek a mun ká la ta it és nyom da költ sé gét. Ugyan ezt kell
meg ten ni a még hi ány zó val, amint a je len le gi relátor
és posztulátor Ró má ban el vég zi a hát ra lé võ mun ká ját,
s meg kap ják a szük sé ges en ge dé lye ket. Már pe dig ez
elõ fel té te le an nak, hogy ér dem ben le hes sen vizs gál ni
és ér té kel ni Mindszenty élet szent ség ét.
Mindszenty bí bo ros a mi idõnk nek so kat mond. 
A vi lág ban azo kat az eré nye ket kép vi sel te, ame lyek
olyan rit kák: a bá tor sá got, a ki ál lást, a hû sé get, a hi -
tet. Bá mu la tos volt ab ban, hogy ki állt né pe és Is te ne
ér de ké ben, ki állt min den go nosz erõ el len, és bí zott a
jö võ ben, ami kor min den re mény te len nek lát szott. Õ
az áll ha ta tos ság nak, a tisz tes ség nek, a be csü le tes ség -

nek, az ér té kek kö vet ke ze te sen vál lalt kép vi se le té nek
gyö nyö rû em be ri pél dá ja a fi zi kai ter ror el le né re is. 
A prí más üze ne te a mai vi lág szá má ra igen je len tõs.
Õ nagy lel ki pász tor volt, ak kor is az volt, ami kor ez
szá má ra nem volt kön  nyû. Nem volt vi lá gos szá má ra,
hogy mi lyen re ak ci ót vált ki a ke le ti po li ti ka, még is
en ge del mes ke dett VI. Pál nak. Ez zel õ egy alá za tos
cse le ke de tet haj tott vég re, gesz tu sát fel ajánl va az
egy ház nak. S min den, ami ez után tör tént, az egy ben
a gyü möl cse is an nak a rend kí vü li ál do zat nak, amit
tett egy há zá nak Kö zép- és Ke let-Eu ró pá ban. 
Tu laj don sá gai kö zött van a szo ci á lis ér zé keny ség, a
sze gé nyek kel és gyen gék kel va ló szo li da ri tás, sze gény
gye re kek ta nít ta tá sát fi zet te, vé gig lá to gat ta a szo ci á li -
san rá szo ru ló kat, élel mi szer-se gé lye ket osz tott. Egé -
szen egy volt a sze gé nyek kel, át érez te a nép fáj dal mát,
már plé bá nos ként gon dos ko dott a rá szo ru lók ról, sze -
gé nyek nek ott hont ala pí tott, hát rá nyos hely ze tû fa lu -
si fi ú kat tá mo ga tott ta nul má nya ik so rán.
Mindszenty bí bo ros egy nagy eu ró pai ke resz tény -
nek a pél dá ját mu tat ja fel szá munk ra. Olyan em ber
volt, aki nek küz del me egy aránt szol gál ta az egy há zat
és Eu ró pát. Hos  szú és in ten zív küz del me so rán ar ra
tö re ke dett, hogy meg õriz ze azt, ami a leg ér té ke sebb e
föld rész em be rei szá má ra. Azt kí ván hat juk, hogy a
ma gyar nép és a mai Eu ró pa né pei te kint se nek rá,
me rít se nek re ményt, ih le tet és bá tor sá got éle té bõl és
pél dá já ból. Egye nes ge rinc cel csi nál ta vé gig, amit
csi nál nia kel lett. Az õ éle te nem vé let le nül egy faj ta
szen ve dés tör té net; nem vé let len, ahogy a vég zet sem,
ami re õ hi vat ko zik az éle té ben, hogy „devictus
vincit”. De ami a do log nak a lé nye ge: sze mé lyé ben
tény leg egy olyan sze mélyt tisz tel he tünk, és kell tisz -
tel nünk, aki nem csu pán a Kár pát-me den ce ezen kis
or szá gá nak, ha nem a ha tá ron- és ten ge ren tú li ma -
gyar ság nak is meg ha tá ro zó kép vi se lõ je volt. A hit és
sza bad ság vér ta nú ja lett…

Mindszenty bí bo ros ma is szól hoz zánk, imád ko zik
ér tünk mint né pünk fõ pász to ra és mint egy há zá nak
nagy sze mé lyi sé ge, mint a sa ját nép ének, va la mint az
egy ház hi té nek a vé del me zõ je. A prí más kanonizá-
ciós el já rá sa egy mil li ó nál is több ma gyar nak a lel ki,
a szel le mi és anya gi kö zös ség vál la lá sán nyug szik – ez
ad ja a si ker re mé nyét szá munk ra. A hí võ ma gyar ság
imád sá gos kö zös sé ge õriz ze ál dott em lé két, hogy az
meg ma rad jon népünk lel ké ben.

HI VAT KO ZÁ SOK (a szó sze rin ti idé ze tek je lö lé -
se nél kül):

•Kanyó And rás: Igaz ság té tel – Mindszenty má sik
ar ca (2010)
• Vértanúink–Hitvallóink (2012. már ci us–2015. ja -
 nu ár)
•Mindszenty szim pó zi um (2012. no vem ber 3.)
•Koltay Gá bor elõ adá sa (2012. no vem ber 26.)
• Va ti ká ni Rá dió (2014. ok tó ber 11. és 18.)
•Dr. Zinner Ti bor elõ adá sa (2014. no vem ber 14.)
• Pi a ris ta Di ák (vo nat ko zó szá mok: 1995. jú ni us –
2012. már ci us).
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Em lék táb la Mathia Kár oly nak

Szü le té se 110. év for du ló ja után há rom év vel, idén
ja nu ár ban ál lí tot tak em lé ket, amit uno ka hú ga,
Abay Ger da ki tar tó mun ká val ért el. Egy ko ri la kó -
há zán a bu dai Fe hér vá ri út 23. szám fa lán ez sze re -
pel: „Po li hisz tor, ta nár, nép ze ne tu dós, ze ne szer zõ, a
kõ sze gi ka to na is ko la és a Ludovika Aka dé mia ne ve -
lõ ta ná ra”. 

Kor tár sai meg a még rá em lé ke zõk sze rint is sok ol -
da lú mû velt sé gû dr. Mathia Kár oly élet raj zi ada ta it
még ez zel is ki bõ vít het ték vol na: a Páz mány Pé ter
Tu  do mány egye tem böl csész ka rán ma gyar, la tin, tör -
té ne lem sza kot vég zett, kül föl di egye te me ken an gol
és olasz nyel vi kép zés ben ré sze sült, a Ze ne aka dé mi án
ze ne szer zõi ok le ve let szer zett. Ezek bir to ká ban ta ní -
tott és ne velt gim ná zi u mok ban, ka to nai in té ze tek -
ben, vé gül – ha tal mi kény szer bõl, de még is szí ve sen –
ipa ri ta nu ló in té zet ben. A ze ne em lí té se igen sok ol da -
lú te vé keny sé get ta kar. de klas  szi kus mû velt sé gé vel
és ta ná ri el kö te le zett sé gé vel nem üt kö zött több fé le,
na gyon is gya kor la ti as ér dek lõ dé se. A ka to na sá got
hon véd ként kezd te és al ez re des ként fe jez te be. Utász-
és pán cé los ki kép zés ben is ré sze sült, az tán õ tar tott
ke rék pá ros és sí ok ta tást. Öröm mel és gyak ran jár ta a
ter mé sze tet. Sze rény, halk sza vú, zár kó zott, min de -
nek fe lett val lá sos egyé ni sé gû vé vált. Ok ta tó és ne ve lõ
mun kás sá gá ban „pél da kép, er köl csi irány tû” volt. 
A fõ vá ros XI. ke rü le ti Újbuda ön kor mány za ta ren -
dez te ün nep sé gen az em lék be szé det dr. Szakály Sán -
dor tar tot ta, aki az ün ne pelt sze mé lyét már a ko ráb bi
évek ben meg is mer te az õ egy ko ri ka to nai tan in té ze te -
i ben ki kép zés ben ré sze sült idõs ka to na is me rõ se i tõl.
De ös  sze hoz ta ket te jük sze mé lyét a kö zös Eöt vös-kol -
lé gis ta múlt juk is, hi szen Mathia Kár oly is egy kor,
egye te mi évei alatt itt ka pott nagy sze rû szak ta ná ri ki -
egé szí tést. So kat mond a már vány táb lán sze rep lõ jel -

mon dat is: „Aki kör nye ze té ben élt, jobb lett és boldo-
gabb…”, mert a jö võ nem ze dé ké nek is üzen év ti ze -
dek kel az õt kö rül ve võ, rákényszerített mély hall ga tás
után. Pe dig „nem tett mást, mint ge ne rá ci ó kat pró -
bált jó ra, szép re ne vel ni, tisz tes sé get ad ni fel ké szült -
ség ben, ide gen nyelv-is me ret ben, vi sel ke dés ben, kul -
tú rá ban – mér he tet len ha za sze re tet tel.”
„Ma pe dig em lé kez he tünk rá (…), akik ápol ták az
em lé két év ti ze de ken ke resz tül, és azok az egy ko ri nö -
ven dé kek, akik a kõ sze gi is ko lá ban vagy a Ludovika
Aka dé mi án is mer ked tek meg, s el jöt tek most ide, s
tet tek azért, hogy lé te sül jön egy em lék táb la.” Akik
utá na néz nek a szá mí tó gé pen, azok ta pasz tal hat ják:
„egy olyan em ber volt, aki re a XXI. szá zad ban is oda
kell fi gyel ni, mert a tu dás nagy ha ta lom még ma is.
Azt pe dig csak azok tól le het meg sze rez ni és meg ta -
nul ni, akik nagy sze rû em be rek, nagy sze rû pe da gó gu -
sok, és egyút tal a ha zá nak olyan fi ai, akik ezért so kat
tesz nek. Én azt gon do lom, õ az volt, azok kö zé tar to -
zott. (…) Le gyen büsz ke ez a ke rü let és min den ki ar -
ra, hogy 1946-tõl ha lá lá ig itt él he tett, oszt hat ta meg
gon do la ta it so kak kal. (…) Ta lán el jön az idõ, ami kor
fe le dés re kényszerített al ko tá sai egy re több ször hall -
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ha tók, és egy re töb bet je len nek meg. (…) És ha azt
mond juk, hogy po li hisz tor vagy re ne szánsz em ber,
ak kor ez is igaz. Pol gár volt és ka to na, ma gyar és ha -
za fi – le gyen ál dott az em lé ke!”
Abay Ger da a csa lád ne vé ben szólt ke re set len sza -
vak kal. El mond ta, ami nagy báty já val a fran cia ha di -
fog ság ból ha za té ré se után ko rai ha lá lá ig tör tént. A ka -
to na ság tól el bo csát va ta ní tott a ben cé sek nél, majd
1947 ele jé tõl 1948 vé gé ig a pes ti pi a ris ták nál. In nét za -
va ros mó don elbocsájtva ipa ri ta nonc is ko lá ba ke rült
át, ahol „dek las  szált” csa lá dok ide kény sze rült gye re -
ke i vel fog lal ko zott. Ne héz hely ze té ben Ko dály se gí -
tett raj ta, ma ga mel lé vet te 1953-ban a Nép ze nei osz -
tá lyá ra tu do má nyos mun ka társ ként, ami igen nagy se -
gít sé get je len tett. A ká dá ri új dik ta tú ra „ös  sze es kü vé -
sek” után nyo moz va, 1961 ele jén ná la is ház ku ta tá so -
kat tar tott. Ez lel ki leg-fi zi ka i lag rend kí vül meg vi sel te,
ami alig fél év múl va – le het – ko rai ha lá lá hoz ve ze tett.
A ko szo rú zá so kat kö ve tõ en Kállay Emil pi a ris ta
atyá val együtt meg je lent Borián Ti bor pi a ris ta – még
a táb la meg szen te lés elõtt – ál dó szö ve get mon dott:
„Jó sá gos Te rem tõ Atyánk! A Te al ko tá sod az em -
ber. Te aján dé ko zod meg lel ki, szel le mi ja vak kal, al ko -
tó erõ vel és szol gá ló sze re tet tel. Te azt ad tad, azt a pá -
rat lan gaz dag éle tet dr. Mathia Kár oly nak is, aki nek
em lé ké re e he lyen ös  sze jöt tünk, hogy meg örö kít sük a
je len- és az utó kor szá má ra alak ját és mun kás sá gát. Õ
úgy él szá munk ra, mint a tel jes em ber pél dá ja lel ki,
szel le mi ér te lem ben. Ez zel az em lék táb lá val ha lá la
után 54 év vel tisz te leg ni és kö szö ne tet mon da ni sze -
ret nénk sok szí nû al ko tó te vé keny sé gé ért, az if jú ság
hû sé ges ne ve lé sé ért, ta ná ri és ze nei szol gá la tá ért, tu -

do má nyos ered mé nye i ért – egy szó val egész em ber sé -
gé ért. Fel so rol ni is ne héz re ne szánsz al ko tó, po li hisz -
tor jel le gû egyé ni sé gé nek ada ta it. Öt ta ná ri szak kal
ren del ke zõ böl csész volt, ma gyar, la tin, tör té ne lem,
olasz és an gol szak kal. Ze ne szer zõ volt, kar éne kes,
kar mes ter, nép dal gyûj tõ, a Tu do má nyos Aka dé mi án
Ko dály Zol tán mun ka tár sa, ka to nai ne ve lõ és ki vá ló
or go nis ta, ön zet le nül se gí tõ jó sá gos em be ri sze mély
és mé lyen hí võ lel ki em ber. Aki csak ta lál ko zott ve le
– ahogy hall hat tuk – job bá lett tisz ta egyé ni sé gé tõl,
okos sza va i tól. 
Le gyen mind nyá junk szá má ra fi gyel mez te tõ, ösz -
tön zõ jel ez az em lék táb la, hogy nem ze dé kek ta nul ja -
nak if jú ság, mû velt ség és ma gyar ság dol gá ban, fõ leg a
hit el sa já tí tá sá ban és kép vi se le té ben. Ámen!”
Az ün nep sé gen szép szám ban meg je lent ér dek lõ dõ
szá má ra a Lágy má nyo si Bár dos La jos Két Ta ní tá si
Nyel vû Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um ének ka ra szol -
gált.

Far kas Zsolt

HI VAT KO ZÁ SOK:

•Cser kész pél da ké pek c. kéz irat
• Em lé kek köny ve (a Kalazancius Kó rus és a Sík
Sán dor ka ma ra kó rus tör té ne te: 1948–2011) c. kö -
tet rész le te dr. Mathia Kár oly ról
• Siposné dr. Kecs ke mé ti Klá ra és B. Kalavszky Györ -
gyi: dr. Mathia Kár oly, a ka to nai ne ve lõ ta nár, a
ze ne tu dós, a „re ne szánsz em ber”, a po li hisz tor
• A Pi a ris ta Di ák vo nat ko zó cik kei (2002. jú ni us,
2012. már ci us és szep tem ber, 2013. már ci us)

Min dig vi dám, okos, szel le mes fi ú nak is mer tük meg
mi, egy ko ri osz tály tár sai, akik kel 1943 õszén kezd te
meg ta nul má nya it a pes ti pi a ris ta gim ná zi um ban, dr.
Si mon Sán dor I/C osz tá lyá ban. Jó ta nu ló nak szá mí tott,
je les osz tály za tai kö zé alig pár ket tes ke rült. Az ál la mi
Ady End re (ál la mo sí tott) gim ná zi um két éve után
1950-ben meg vált tõ lünk, s a Ze nei Gim ná zi um ban
jár ta az utol só évét, ott érett sé gi zett 1951-ben. Majd
Ze ne aka dé mi át vég zett, s 1956-ban nyu gat ra tá vo zott,
ahol zon go ris ta ként, ze ne szer zõ ként volt is mert.
A Ma gyar Pi a ris ta Di ák szö vet ség nek 1989-ben
mind járt tag ja lett. Az ok tó ber 11-én ki ál lí tott sze mé -
lyi lap ján fog lal ko zás ként prog ra mo zó sze re pel, mun -
ka hely ként egy New York-i cég, majd „sza bad fog lal -
ko zá sú”. Nyelv is me re te ként az an golt és a né me tet ír -
ta be, amit már ide ha za kez dett ta nul ni a pi a ris ták nál
(ta lán már csak azért is, mert az ele mi négy osz tá lyát a
pes ti Dam ja nich ut cai Né met bi ro dal mi Is ko lá ban jár -
ta). Ami kor már le he tett, rend sze re sen jött ha za a
mes  szi New York ból, és hû sé ge sen ke res te meg egy -
ko ri osz tály tár sa it a meg hir de tett osz tály ta lál ko zó kon,
eset leg rend kí vü li ös  sze jö ve tel ükön vagy la ká su kon.
Ezek nek a kö tet len be szél ge té sek nek min dig ér de kes,
szí nes részt ve võ je volt. Így tör tént ez 2014. szep tem -

ber ben is, az utol són, pár hó nap pal de cem ber 3-án be -
kö vet ke zett ha lá la elõtt. A tra gi kus vég rõl fe le sé ge szá -
molt be le vél ben, aki vel 45 esz ten dõt élt együtt. 
De cem ber 14-én a Du na-par ti pi a ris ta ká pol ná ban –
ahol di ák ként is or go nált – a je len év ben meg hal tak
kö zött név sze rint õér te is imád koz tunk: „… el hunyt
ta ná ra ink, egy ko ri osz tály tár sa ink mind itt van nak ve -
lünk; õk él nek, csak más formában… Õriz zük meg az
õ emléküket…!”

Far kas Zsolt

Zorándy Zol tán ha lá lá ra 
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(FAR KAS RÉT, 2014. SZEP TEM BER 16.)

1926. jú li us 29-én szü let tél Bu da pes ten és a bu da pes ti Pi -
a ris ta Gim ná zi um ban érett sé giz tél 1944-ben, majd 1949-
ben sze rez ted meg az elektro gé pész mér nö ki ok le ve led a Bu -
da pes ti Mû sza ki Egye te men. Több mint 60 éves egye te mi
ok ta tói és szak mai pá lya fu tá sod alatt nem zet kö zi mér ték kel
is ki emel ke dõ, út tö rõ szak em ber, vi lág szer te el is mert ve ze tõ
szak ér tõ let tél. Ta ná ri és szak mai mun kás sá go dért 38 dí jat,
em lék ér met, ok le ve let, dip lo mát, ha zai és nem zet kö zi ki tün -
te tést kap tál, köz tük ami re a leg büsz kébb vol tál, a fran cia
ál lam Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole ki tün te té sét.
An nak a nem ze dék nek vagy tag ja, amely a di ák szö vet -

ség új ra ala ku lá sá ban és szer ve ze ti éle tünk ki bon ta koz ta tá -
sá ban meg ha tá ro zó volt, és ma is fon tos sze re pet ját szik. A
vi lág há bo rú túl élé se, a pi a ris ta is ko lák erõ sza kos meg szün -
te té sé nek meg ráz kód ta tá sa után a Ti szá mo tok ra volt a
leg na gyobb ki hí vás te het sé ge tek ki bon ta koz ta tá sa, vagy
csak az eg zisz ten ci á lis lét a nyíl tan el len sé ges kör nye zet -
ben. Mi u tán pe dig a re ményt kel tõ ’56 is el bu kott, Ti szem -
be sül te tek a leg dur váb ban az zal, hogy az ér vé nye sü lé sért
gyak ran meg aláz ko dást, er köl csi ön fel adást, né ha egye ne -
sen áru lás sal fel érõ ön meg ta ga dást vár el az élet min den
szín te rét be há ló zó ar ro gáns, ci ni kus és kis sze rû ha tal om.
Ezek után le nyû gö zõ, és is ten él mény ként hat ránk, hogy

az el nyo más eny hü lé sé vel, a de mok ra ti kus jog ál la mi ke re -
tek ki ala ku lá sá val nem ra di ká lis, rom bo ló, meg tor ló in du -
la tok által fû töt ten jelentkeztetek. A ben ne tek lap pan gó ér -
zel mek, vá gyak, am bí ci ók, a til tott, tûrt kö zös sé gek ben és a
hi va tá so tok gya kor lá sa so rán szer zett tu dás, ta pasz ta lat

szin te az el sõ szó ra a pi a ris ta vi lág gal el vesz tett kö zös sé get
új já te rem tõ, szer ve zõ, épí tõ ener gi á vá ala kult át, és má ig
ha tó sod rást-von zást te rem tett. Eb bõl Te nagy am bí ci ók kal
és el len áll ha tat lan ener gi ák kal vet ted ki a ré szed.
Fi a tal ko rod tól kezd ve nép sze rû tár sa sá gi em ber, zsú rok,

bá lok részt ve võ je, szer ve zõ je, kró ni ká sa vol tál. Fá rad sá got
nem is me rõ nagy uta zó, ami hez nyil ván a csa lá dod ban és a
pi a ris ta is ko lá ban kap hat tál ked vet. Gon do san sor szá mo zott
kül föl di út ja id kö ze lí tet tek a há rom száz hoz. Él mé nye i det
kör nye ze ted del, öreg di ák tár sa id dal, és a szé les nagy kö zön -
ség gel is meg osz tot tad. Ér dek fe szí tõ ide gen ve ze té se id del, ami
év ti ze dek óta so ka kat fe lejt he tet len él mé nyek kel gaz da gí tó
szen ve dé lyed volt, gyak ran meg hök ken tet ted, „le pi pál tad” a
leg pro fibb ide gen ve ze tõ ket is. De sok egyéb té má ban vol tál
fo lyó irat szer zõ, amit ok ta tó és imeretterjesztõ-polihisztor haj -
la mod el len áll ha tat la nul ins pi rált.
Kü lö nö sen szí ve sen ír tál a ma gyar és a pi a ris ta múlt ról.

Ilyen kor fel ele ve ní tet ted volt ta ná ra id dal kap cso la tos em lé -
ke i det, di ák ko rod, fi a tal sá god köz ér dek lõ dés re szá mot tar tó
epi zód ja it. Rend sze res szer zõ je vol tál a Pi a ris ta Di ák nak
és az MPDSz-hír le vél nek is. Le küzd he tet len köz lés vágy
fû tött, sze ren csénk re.
Sze mé lyed ben a Pi a ris ta Nagy csa lád, a Di ák szö vet ség

egye dül ál ló an ak tív, nagy tu dá sú és meg be csült tag já tól
bú csú zunk. Aki leg ér té ke sebb tag ja ink egyi ke, az el múlt 25
évünk egyik jel leg ze tes, meg ha tá ro zó alak ja.
Zol tán Bá tyánk! Is ten áld jon és le gyen Ve ze tõd a men -

 nyei uta zá son!

El mond ta: dr. Oberfrank Fe renc 

Sibalszky Zol tán bú csúz ta tá sa

2016. szeptember 21-én lesz 225 éve annak, hogy gróf
Széchenyi István megszületett. Alulírottak el kö te le -
zett hívei a legnagyobb magyar életmûvének és több
év tizede munkálkodnak azon, hogy példája gyö keret
ver jen a társadalmi és a gazdasági élet va la mennyi te -
rü letén. Felhívásunk arra irányul, hogy a 2016. év
gróf Széc he nyi István emlékének szentelt idõszak
legyen!
Fordítsunk több idõt arra, hogy Széchenyi gondola -
ta  it, tevékenységét mélyebben megismerjük, és az
ön  magával szemben igényes személy – kiragadva
egy-egy részt – tudatosan Széchenyi szellemében te -
vé kenykedjen, és végezze mindennapi feladatát.
„Munka, munka a nemzeti gazdaság talpköve!” írja
Széchenyi a Hitelben. Másrészrõl a gazdasági fellen -
dü lés alapja az erkölcsi megújulás. 
A Széchenyi-emlékbizottság 2016, amely ezt a fel -
hí  vást útjára bocsátja, kezdeményezni és koordinál-
ni kívánja a Kárpát-medencei emlékezések sorát.

Ké rünk minden Széchenyi-tisztelõ piaristát is,
hogy ki-ki tehetsége szerint segítse környezetében a
meg  emlékezések szervezõit, és a Széchenyi-ismeret
nö  velését. Csatlakozni az emlékévhez prog ra mok -
kal, felajánlásokkal lehet. 
A legfontosabb, hogy az elõttünk álló idõszakot
szen  teljük Széchenyinek, hiszen ennél több jót ön -
ma  gunkkal nem is tehetnénk. Ötleteit, javaslatait,
se  gítségét, csatlakozási szándékát szívesen fogadjuk,
mert nem csak Magyarország-, hanem a személyes
pil lanataink is igen drágák!

Budapest, 2015. április 10.

Részletes információ: www.szechenyiforum.hu
Kapcsolat: Buday Miklós; szechenyialap@logod.hu

Széchenyi Társaság–Országos Széchenyi Kör–
Nagycenk Önkormányzata–Széchenyi Alapítvány 

„MAGYAROR S ZÁG P I LLANATA I I G EN DRÁGÁK ! ”

SZÉCHENYI-EMLÉKÉV 2016.
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Né hány gon do lat és vé le mény 
a II. vi lág há bo rú be fe je zé sé nek 70. év for du ló ján

A II. vi lág há bo rú után a nyu ga ton ma radt ma gyar
ka to na tisz tek kö ré ben me rült fel elõ ször az a had tör -
té ne ti ma gya rá zat: az 1944 õszé tõl 1945 áp ri li sá ig
tar tó ma gyar or szá gi har cok, s en nek fo lya mán el sõ -
sor ban Bu da pest vé del me aka dá lyoz ták meg, hogy
az elõ re nyo mu ló szov jet had se reg Dél-Né me tor szág -
ban vagy a Raj na fo lyó nál fe jez ze be a há bo rút. De
az elég va ló szí nû nek lát szik, hogy ez eset ben el ma -
rad a nyu gat né met gaz da sá gi „cso da”, és Nyu gat-
Eu ró pa gaz da sá gi fel emel ke dé se, és el ma rad a nyu -
ga ti de mok rá ci ák gaz da sá gi és po li ti kai be fo lyá sá -
nak meg erõ sö dé se az egész vi lá gon. Ez zel pár hu za -
mo san igen va ló szí nû leg be kö vet ke zett vol na a szov -
jet ide o ló gia és po li ti kai ha ta lom nagy fo kú tér nye ré -
se a vi lág ban, an nak min den el kép zel he tõ kö vet kez -
mé nyé vel együtt. 

Azt kell meg vizs gál ni, hogy volt-e ilyen szán dé ka a
szov jet ve ze tés nek. A kér dés ben per dön tõ nek ve het -
jük Ungváry Krisz ti án igen ér té kes had tör té ne ti
mun ká ját (Ungváry Krisz ti án: Bu da pest ost ro ma,
Cor vi na Ki adó), amely ben Gosztonyi Pé ter tör té -
nészt idéz ve a kö vet ke zõt köz li:
„… Styemenko ve zér ez re des 1945-ben a Vö rös Had se -

reg ve zér ka ri fõ nö ke ma ga is be val lot ta em lék ira ta i ban,
hogy Bu da pest el len ál lá sa hi ú sí tot ta meg »a ve zér kar ter -
ve it, mely sze rint de cem ber vé gén Bé cset, és 1945 már ci u -
sá ban Dél-Né me tor szá got kell el ér ni, dön tõ rész ben a ma -
gyar fõ vá ros hos  szú ost ro ma bo rí tot ta fel.« Eb bõl is ki tû -
nik, hogy a Vö rös Had se reg ha tá ra it leg szí ve seb ben a Raj -
ná ig tol ta vol na ki…”.
Az elõb bi köz lés nem hagy két sé get, hogy szán dé -
ka ik mi ért hi ú sul tak meg, utó la go san meg erõ sít ve az
emig ráns ma gyar ka to na tisz tek elem zé sét. 
A kö vet ke zõk ben azt kell vizs gál ni, hogy a ma gyar -
or szá gi har cok fel té te le zett el ma ra dá sa ese tén a Szov -
jet unió ka to na i lag ké pes lett vol na-e a nyu ga ti ex pan -
zi ós ter ve it meg va ló sí ta ni. En nek el dön té sé re leg cél -
sze rûbb az eu ró pai front vo na lak vál to zó hely ze tét
vizs gál ni 1944. au gusz tus vé gé tõl, a ro mán át ál lás tól a
há bo rú vé gé ig. A front vo na lak idõ rend be li hely ze te,
hogy a szov jet csa pa tok mi lyen mér ték ben vol tak ké -
pe sek nyu gat fe lé tért nyer ni, amit az egy re gyen gü lõ
né met had erõk leg fel jebb már csak le las sí ta ni tud tak. 
Ki tû nik a szov jet had erõk igen je len tõs nyu ga ti tér -
nye ré se, a ro mán ki ug rás és át ál lás kö vet kez té ben.
1944 au gusz tu sá tól a né met és a szö vet sé ges had erõk
je len tõs te rü let- és csa pat vesz te sé ge ket szen ved tek a
ke le ti front kö zép sõ sza ka szán. Ezt te téz ték be a ro -
mán át ál lás kö vet kez mé nyei: a ke le ti front dé li sza ka -
sza ös  sze om lott, rö vid más fél hó nap alatt a front mint -
egy 500 km-rel to ló dott nyu gat fe lé. Az a vé del mi ha -
di terv, hogy a dé li Kár pá tok át já ró it a szov jet csa pa tok
elõtt le zár ják, idõ- és csa pa tok hi á nyá ban meg hi ú sult,
s a szov jet csa pa tok már ok tó ber el sõ nap ja i ban ki ér -

tek a ma gyar Al föld re, ahol pán cé los fö lé nyük kel
szem ben a vé dõk ha tá ro zot tan hát rány ban vol tak. A
né met had ve ze tés csak igen ne he zen tud ta a fron tot az
Al föld ön ide ig le ne sen, úgy aho gyan sta bi li zál ni. 
Ha leg ké sõbb ok tó ber kö ze pén Ma gyar or szág kö ve -
ti Ro má nia pél dá ját a né met had se reg igen va ló szí nû -
leg olyan ka taszt ro fá lis em ber- és ha di anyag vesz te sé -
get szen ve dett vol na, ame lyet már nem tu dott vol na
ki he ver ni és pó tol ni. A ma gyar át ál lás ese té ben 30 né -
met had osz tály ve szett vol na el. Min den va ló szí nû ség
sze rint ez a front tel jes fel bom lá sát és a vé del mi har -
cok tel jes meg szû né sét okoz ta vol na, va gyis el ma rad -
tak vol na a ma gyar or szá gi vé del mi har cok, s fõ leg el -
ma rad Bu da pest 51 na pos ost ro ma is. A tá ma dó szov -
jet csa pa tok Ma gya ror szá got ug ró desz ká nak hasz nál -
va 1944. de cem ber vé gé re Bécs tõl jó val nyu ga tabb ra
jut nak el, s 1945 feb ru ár já ban Dél-Né me tor szág ba ér -
nek. Sõt, a Raj ná ig jut nak el s az El ba he lyett ott ta -
lál koz nak a nyu ga ti szö vet sé ge sek kel, hi szen azok a
Raj na tel jes hos  szát csak 1945. már ci u sá ban ér ték  el.
A szov jet csa pa tok gyors elõ re nyo mu lá sa csap dá ba ej -
tet te vol na a Bal ká non és Ola szor szág ban har co ló né -
met csa pa to kat, meg aka dá lyoz ván azok át irá nyí tá sát
más had szín te rek re: ez 70 had osz tály el vesz té sét von -
ta vol na ma ga után.

Kér dés: ké pes lett vol na-e a szov jet had erõ ilyen
nagy mé re tû elõ re nyo mu lást vég re haj ta ni? 1945 ja nu -
ár já ban a tá ma dó szov jet csa pa tok há rom hét alatt Var -
só vo na lá ból ki in dul va el ér ték az Ode ra fo lyót, ma gát
Ber lint mint egy 60 km-re kö ze lít ve meg. A né met csa -
pa to kat harc kész ség ük ma gas fo kán ér te a szov jet tá -
ma dás. Kér dez het jük: mi ért nem tud tak vol na a szov -
je tek egy ha son ló tá ma dást meg in dí ta ni Ma gya ror -
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szág ról, ha ott is ös  sze om lik a front, mint Ro má ni á -
ban? El len ve tés ként fel me rül het, hogy a nyu ga ti szö -
vet sé ge sek a szov je tek elõtt ér tek vol na Dél-Né me tor -
szág ba. Igen ám, de 1944. szep tem ber-ok tó be ré ben a
szö vet sé ge sek még mes  sze vol tak a Raj ná tól, s elõ re -
nyo mu lá su kat igen le las sí tot ták az után pót lá si ne héz -
sé gek. Ezért ez idõ ben a szö vet sé ge sek el sõd le ges tá ma -
dá si cél ja a bel ga és hol land ki kö tõk meg szer zé se volt. 
Egy má sik le het sé ges el len ve tés az, hogy a szö vet sé ge -
sek már a há bo rú fo lya mán meg ál la pod tak a né met or -
szá gi meg szál lá si zó nák ban, s a szov jet zó na csak az
auszt ri ai Enns fo lyó ig ter jedt vol na ki. Ez igaz, de a vég -
le ges zó na ha tár ok csak a jal tai kon fe ren ci án let tek meg -
ál la pít va 1945. feb ru ár ele jén. Kü lön ben is, a nyu ga ti
szö vet sé ge sek irány adó ve ze tõ je, Roose velt ame ri kai el -
nök, már nem so kat tö rõ dött Né met or szág és Eu ró pa
ke le ti ré sze i nek sor sá val, s Sztá lint tel je sen fél re is mer -
ve na i vul bí zott a szov jet dik tá tor de mok ra ti zá ló tö rek -
vé se i ben. Az ame ri kai po li ti ku so kat ek kor már a ja pán
há bo rú gyors és mi nél ke ve sebb vesz te ség gel já ró be fe -
je zé se ér de kel te. Va gyis kü lö nö seb ben nem iz gat ta vol -
na õket, ha a szov jet csa pa tok a Raj ná ig jut nak el. 
Mind ez a fel te vé se ken ala pu ló, „mi lett vol na, ha”
el me fut ta tás buk ta tók kal, s va ló szí nû leg sok té ves kö -
vet kez te tés sel is jár. Iga zá ból nem is tud hat juk, hogy
ala kult vol na a há bo rú s Eu ró pa ké sõb bi sor sa, ha Ma -

gyar or szág is csat la ko zott vol na a szov je tek hez, s a
szov jet csa pa tok a Raj ná ig jut nak el. Ezidõkben igen
erõs volt a fran cia és az olasz kom mu nis ta párt, s a
szov jet kö zel ség ese té ben bi zo nyá ra meg nõt tek vol na
esé lye ik a ha ta lom meg szer zé sé re or szá ga ik ban. Azt
bi zo nyos ra ve het jük, hogy a ha zá ju kat vé dõ ma gyar
ka to nák a nyu ga ti ve ze tõk na i vi tá sa el le né re is, nagy -
ban hoz zá já rul tak a szov jet ural mi ter ve i nek meg hi ú -
sí tá sá hoz Eu ró pá ban. Ezért az em be ri sza bad sá got és
ne mes fej lõ dést ér té ke lõ utó kor há lás tisz te let tel és
meg be csü lés sel tar to zik ne kik. 
A II. vi lág há bo rú be fe je zé sé nek 60. év for du ló ján Ge -
or ge W. Bush ame ri kai el nök így nyi lat ko zott Ri gá -
ban a há bo rú utá ni hely zet rõl: „Mil li ók rab szol ga ság -
ba kény sze rí té se Kö zép- és Ke let-Eu ró pá ban úgy fog
az em lé ke ze tek ben meg ma rad ni, mint a tör té ne lem
egyik leg na gyobb gaz tet te.” Ha az egy ko ri el len sé ges
nagy ha ta lom je len ve ze tõ je így jel lem zi a szov jet meg -
szál lás kö vet kez mé nyei, ak kor mi mi ért ne hõ sök ként
tisz tel jük azon ka to nák em lé két, akik ezt ön fel ál do zó -
an pró bál ták el há rí ta ni.

ifj. dr. Csejtey Bé la

(elhunyt 2012. jan., Palo Alto, USA)

(PI A RIS TA ÉRETT SÉ GI, 1953. BU DA PEST) 

Gon do la tok 2014 év vé gén
Min den év utol só nap ján el gon dol ko dunk az el telt év ese mé nye in, min den kö zös ség mû kö dé sét be fo lyá -
so ló té nye zõ rõl el szá mo lást ké szí tünk, le gyen az csa lá dunk vagy más, na gyobb kö zös ség. Mér le gel jük a nye -
re sé gün ket és vesz te sé gün ket, és azok ha tá sát éle tünk re. Mi vel gaz da god tunk az el telt év ben és mit vesz tet -
tünk. E két ese mény ha tá roz za meg bí rá la tun kat az el telt idõ rõl, az el múlt 365 nap ról. E két ered mény ará -
nya ha tá roz za meg vé le mé nyün ket és ke dé lyün ket is.
Két nagy tár sa dal mi je len ség ará nyát ál lít juk szem be egy más sal: a gaz da sá gi egyen súlyt nye re ség és
vesz te ség arány pár alak já ban és a kul tu rá lis gya ra po dás hasz nát a tu do má nyok-fel fe de zé sek tük ré ben.
Ha mes  szebb re te kin tünk vis  sza elem zé sünk so rán, el sõ ként meg ál la pít hat juk, hogy a 20. szá zad hi he tet -
len se bes ség gel al kot ta meg gaz da sá gi és kul tu rá lis jel lem zõ it. Gaz da sá gi ha tá sú, fel tû nõ új don ság nak te -
kint het jük az atom ener gia al kal ma zá si mód ja it – gya ra pí tó és pusz tí tó szol gá lat ba ál lí tá sát egy aránt. Ugyan -
ilyen se bes ség gel ala kul tak a kul tu rá lis je len sé gek: mind ket tõ az egész vi lág mû kö dé sé re hatott.
Egy tük röt tar tunk te hát a 20. szá zad elé, és szem lél jük a ben ne meg je le nõ ké pet. Elég torz ez a kép, amely
elénk ve tül. Néz zük csak sor já ban: le zaj lott a vi lá got meg ren dí tõ, em ber pusz tí tó két há bo rú. Nem le he tünk
ér zé ket le nek a kö vet kez mé nyek szem lé le te so rán. Mind ket tõ meg vál toz tat ta az em be ri tár sa da lom ar cu la -
tát: az el sõ vi lág há bo rú fel vi rá goz tat ta a ka pi ta liz must, a má so dik a kom mu niz must. Egyik sem sze gõ dött
a szel lem szol gá la tá ba. Mind ket tõ nek vol tak ha szon él ve zõi, de nem a na pok ter hét vi se lõk so ra i ból.
Van azon ban az em be ri szel lem mû kö dé sé nek más mér cé je is. Az év vé ge elõtt egy hét tel a sze re te tet meg -
je le ní tõ cse cse mõ re em lé ke zik a vi lág nagy ré sze. Egy Cse cse mõ re, aki fi zi kai sze gény ség ben jött nap vi lág -
ra, de szel le me még is meg hó dí tot ta, és meg hó dít ja ma is az egész vi lá got. A kor, amely ben ez a Cse cse mõ
em be ri ala kot öl tött, egy nagy ha ta lom vi rág ko ra. A kor ha tal mi kép vi se lõ je nem ér tet te meg e Cse cse mõ
sze re pét, ri vá li sá nak te kin tet te õt. Ezért fél té keny sé gé ben meg akar ta sem mi sí te ni. De fél re ér tet te sa ját
hely ze tét és sze re pét is: nem vet te ész re, hogy õ egy esz me báb ja csu pán. Ek kor és itt ér vé nye sül a ki ál tó
kont raszt: a sze re tet, me lyet ez a Cse cse mõ je le nít meg, mely föl eme li az em be ri mél tó sá got, és a bar bár
erõ szak, mely az ér tel met el ho má lyo sít ja.
Gon dol juk csak vé gig ezt az el len té tet: a szeretet ös  sze köt és meg ér ti a má sik em bert. Az erõ szak csak ön -
ma ga ér vé nye sü lé si le he tõ sé gét ér ti és ér zi. 
Hát ez a kü lönb ség a Ró mai bi ro da lom ko ra és Bet le hem va ló sá ga kö zött.

Dr. Rixer Gusz táv 
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A hû sé get õr zi mind az, aki te het sé gét jó ra for dít ja…
Kiss Jó zsef épí tõ mér nök te het sé gét kõ temp lo mok és
lel ki temp lom fel épí té sé re for dí tot ta, 1971–1975-ben, itt
a Szeged–Tarjánvárosi Tát ra té ren, majd az egész
egy ház me gyé ben, hí võ ként és egy há zi el nök ként. 

Az Ál la mi Épí tõ ipa ri Vál lalt nál volt ke nyér ke re sõ ál -
lás ban, ahol az új vá ros rész, Tar ján épí té sé nek fõ épí -
tés ve ze tõ je volt. Itt is la kott, és a leg kö ze leb bi, a Tát ra
té ri kis ká pol ná ba, a je len le gi be já rat-sek res tye he lyén
ki ala kí tott kis temp lom ba járt szent mi sé re. Ott is mer -
ke dett meg Singer atyá val, aki se gít sé gét kér te egy új
temp lom épí té sé hez. 1970-ben a kör nyék nek már
temp lom ra volt szük sé ge, bár hi va ta lo san csak azt le -
he tett em le get ni, hogy Muntyánné há zát kel le ne bõ ví -
te ni. Az en ge dély is er re szólt. Volt en ge dély, és volt
sok lel kes hí võ, szak em ber és la i kus, aki ket irá nyí ta ni
kel lett. Kiss Jó zsef nagy öröm mel vál lal ta az épí tés ve -
ze té sét sza bad ide jé ben. Ko moly szal mai tu dás sal irá -
nyí tott, sõt több al ka lom mal fi zi kai mun ká val is se gí -
tet te az épít ke zést. Ami kor da ru ra volt szük ség, pél dá -
ul a to rony beeme lé sé hez, mun ka he lyé rõl irá nyí tot ta
azt ide. Vagy ami kor az egye di gyár tá sú tég la bur ko lat -
ra volt szük ség, azt sa ját üdü lõ je (ami nem is lé te zett)
szá má ra igé nyel te, ne hogy va la ki is meg aka dá lyoz za,
hogy a temp lom ba ke rül jön. 
Az épít ke zés ide je a ke gye lem ára dá sá nak idõ sza ka
volt. Min den si ke rült, csak ten ni és imád koz ni kel lett.
Vol tak olya nok is, ame lyek vé gül is is te ni be avat ko -
zás sal há rul tak el. A kör nye zõ kis há zak ma gas sá gá -
nak fi gye lem be vé te lé vel Tarnai Ist ván nem ég be nyú -
ló temp lo mot ter ve zett, de szin te ég be nyúl tak a té ren
ál ló nyár fák. Ki vá gá su kat ké rel mez ték, hogy ér vé nye -
sül jön a temp lom. Jár ha tat lan nak tûnt. De volt, aki
kor ha dá su kat jóelõre el in dí tot ta, és a szél vi hart, mely
meg tet te a ma gá ét. Idõ ben dõlt ki az egyik óri ás fa,
mu tat ta be teg sé gét, így az tán élet vé de lem cí mén ki le -
he tett vág ni a töb bit, és a temp lom el nyer te azt a hang -
súlyt, amit meg ér de melt. 
Ima meg hall ga tás, Is ten gond vi se lés ének ér zé kel he -
tõ je len lé te volt itt több fon tos ese mény nél. A te tõ vas -
ge ren dá it már nem „le he tett” a so ha nem volt üdü lõ
szá má ra igé nyel ni. Igé nyel ték, ahogy elõ volt ír va, és
egy más után el uta sí tást kap tak, ami kor ér ke zett a szál -
lí tás ha tár ide je meg a sok szor mó do sí tott ha tár idõ.
Mit su gall a Gond vi se lõ? Az anyag be szer zõ Bim bó
La jos – a nem tu dom há nya dik el uta sí tás után – szin -
te ma ga elé mond ta: Most már na gyon kel le ne a temp -
lom épí té sé nél. Ép pen ak kor mond ta ezt, ami kor egy
il le té kes kis em ber is hal lot ta. És a kis em ber vá la sza:
Mi ért nem ez zel kezd te? Mi ért? Mert csak em be ri ész -
 szel nem le he tett ar ra szá mí ta ni, hogy a Ferroglobus
nagy em be rei kö zött cse lek vés re in dí ta na bár kit is az
épít ke zés meg fe le lõ üte me egy temp lom nál. A Gond -
vi se lés azon ban a Ferrogluboshoz küld te a meg fe le lõ

idõ ben azt a cse lek võ ké pes kis em bert, aki hal lot ta,
amit az anyag be szer zõ ma ga elé mon dott. A kö vet ke -
zõ na pok egyi kén Sze ged te her pá lya ud var ára meg ér -
kez tek a vas ge ren dák. 1985. de cem ber 12-én II. Já nos
Pál pá pa „éle té re, csa lád já ra és temp lom épí tõ mun -
ká já ra” apos to li ál dá sát küld te. 
Mun ká ját min dig nagy sze re tet tel, pre ci zi tás sal és
ön fel ál do zó an vé gez te. A temp lom és a plé bá nia épü -
let, majd a kö zös sé gi ház fel épí té sét kö ve tõ en, már
mint a bel vá ro si egy ház köz ség el nö ke a Dóm több
évig tar tó fel újí tá si mun ká it se gí tet te. 2000. au gusz -
tus 30-án „PRO ECCLESIA ET PONTIFICE” em -
lék la pot ka pott, mert az egy ház me gye temp lo ma i nak
épí té si, fel újí tá si mun ká i nak mû sza ki el len õr zé sé ben
ön zet len se gít sé get nyúj tott. Épí tet te a kõ temp lo mo kat
és a lé lek temp lo mát sa ját szép csa lád já ban.

Al bert Vil mos

(El hang zott 2014. szep t. 28-án az ün ne pé lyes pla -
kett fel he lye zé se kor. SZÕ LÕ FÜRT 2014. szep t.)

Kiss József templomépítõ 
építészmérnök, piarista öregdiák méltatása

Alapkõ-letétel, 1971 április 25.

Templomszentelés, 1975 szept 21.
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Kedves Öregdiáktársaim!

Engedjétek meg, hogy tájékoztassalak benneteket a tagdíj-fizetéssel kapcsolatos aktuális tudnivalókról. 
Mindenekelõtt szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik évrõl-évre megbízhatóan fizetik a tagdí-
jat, tervezhetõ anyagi alapot biztosítva ezzel Diákszövetségünk számára. Köszönöm, hogy nagyon sokan
az elmúlt idõszakban visszamenõleg, korábbi évekre is rendezték tagdíj-tartozásukat. Külön szeretnék
köszönetet mondani azoknak, akik a kötelezõ összegnél többet fizetnek évrõl-évre, és így kiemelten
támogatják közösségünket.
Tisztelettel kérem azokat az öregdiáktársainkat, akik eddig nem rendezték a 2015. évi tagdíjuk
befizetését, tegyék meg. A 2015. évi tagdíj mértéke az aktív keresõk számára 4000 Ft (külföldön élõ
tagjainknak 40 Euró), nyugdíjasoknak, tanulóknak és pártoló tagoknak 2000 Ft. Alapszabályunk
értelmében valamennyiünk által vállalt tagdíj-fizetési kötelezettség teljesítése nagyon fontos a
közösségünk számára, hiszen a Diákszövetség túlnyomórészt e tagdíjakból tudja fedezni mûködési költ-
ségeit és rendezvényeit. Kérem, hogy akinek lehetõsége van rá, az a kiküldött postai csekk helyett átu-
talással rendezze a befizetést. (Magyar Piarista Diákszövetség, számlaszám: OTP Bank 11708001-
20504685; IBAN szám: HU68 1170 8001 2050 4685 0000 0000, SWIFT kód: OTPVHUHB) A csekkes
befizetéssel járó tranzakciós költség a Diákszövetséget terheli, ami összességében számottevõ összeget
jelent.
Ahogy korábban már jeleztük, a 75. életévüket betöltött öregdiáktársaink esetében a tagdíj-fizetés
elmaradása semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. (Ez praktikusan azt jelenti, hogy a "Piarista
Diák" új nyomtatott számait õk akkor is megkapják, ha nem kerítenek sort az éves tagdíj befizetésére, míg
a tagdíjat három éven át nem fizetõ más tagtársaink számára a lap nyomtatott példányait nem tudjuk elõál-
lítani. A PDF formátumú lapszámot azonban mindenkihez eljuttatjuk, aki így kéri a kézbesítést.)
Az volt a célunk ezzel a döntéssel, hogy ezúton is kifejezzük megbecsülésünket azok iránt, akik oly
régóta tagjai a piarista családnak, és hangot adjunk örömünknek, hogy Diákszövetségünkhöz tartoznak.
Mindazonáltal arra kérjük a 75 év fölötti öregdiáktársainkat, hogy ha tehetik, támogassák tovább
közösségünket tagdíj formájában is. (A tagdíj befizetésére felhasználható postai csekket tehát továbbra is
megküldjük nekik is.) 
Kérjük, hogy ha címetekben vagy email-címetekben változás áll be, jelezzétek Csepely Péternek, aki a
tagnyilvántartásunkért felel (telefon: +36 30 318 7199, e-mail: csepely.peter@mpdsz.piarista.hu) 

Kedves Öregdiáktársaim!

A Diákszövetségben egyre többen és egyre többet dolgozunk azon, hogy mûködésünk mind jobban
szolgálja közös céljainkat, az öregdiákok közti kapcsolatok ápolását. E helyütt is jelzem, idén is új ren-
dezvények indítását tervezzük, hogy minél több lehetõséget teremtsünk a személyes találkozásra.
Minderrõl hírlevelünkbõl és az új honlapunkról (www.mpdsz.hu) is értesülhettek majd. Egyrészt kérem,
támogassátok közös törekvéseinket a tagdíjak befizetésével, másrészt bíztatlak benneteket, vegyetek részt
rendezvényeinken, hogy személyes találkozásainkkal is erõsítsük a piarista diákokat összetartó köteléket.

Budapest, 2015. február. 16.
Öregdiák barátsággal: Török Bernát fõtitkár

A Di ák szö vet ség 25 éves év for du ló ja al kal má ból
adat  bá zi sunk ada ta i nak se gít sé gé vel a hat leg idõ sebb
öreg di ák tár sun kat sze mé lye sen kö szön töt tük. Bor za
György dísz ok le ve let ké szí tett szá muk ra, és át ad tuk
ne kik a 25 éves Em lék köny vet. A két száz éves tár -
sunk kö szön té sé nél je len volt el nö künk, dr.
Oberfrank Fe renc is. Van köz tük, aki tel je sen ön el lá -
tó eb ben a kor ban, és van, aki nek a bot se gít sé ge kell
a já rás hoz. A név sor:

• Sipos Elek, a leg idõ sebb pár to ló ta gunk (1918. 02.
26), fia is a bu da pes ti Pi a ris ta Gim ná zi um ta nu -
ló ja volt.

•Merkly-Belus Ist ván (1918. 02. 11.) Nagy ka ni zsán
vég zett, 21 déd uno ká ja van.
• Szladeky Ti bor (1917. 11. 04.) ta tai öreg di ák.
• Szádeczky Lász ló (1916. 09. 24.) szin tén Ta tán vég -
zett.
•Mátéffy Jó zsef (1915. 07. 11) a ko lozs vá ri is ko lánk
di ák ja volt.
•Géher Fe renc (1914. 11. 15) deb re ce ni öreg di ák tár -
sunk már a 101. élet évé be lé pett.

Is ten ál dá sát kér jük éle tük re!

Csepely Pé ter

Hat leg idõ sebb öreg di ák tár sunk kö szön té se
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• Kétnapos Sátoraljaújhely 2015. VI.  5–6.

Indulás: reggel 6 órakor, a Mûcsarnok mellõl.
1. nap: Budapest–Sátoraljaújhely. Lát ni va lók:
libegõvel a Magas-hegyre, onnan átlebegés Szár-
hegyre, a Magyar Kálvária tetejére. A Kálvárián
vé gig haladva érkezés a Zsólyomkai-pincesorra,
fa kultatív borkóstolóra. Széphalomban a Mú -
zeum kert Panzió szálláshelyre érkezés, ahol va -
cso rát, második nap reggelit kapunk.
2. nap: reggeli után a Piarista templom felke re -
sé se, a Kazinczy Múzeum megtekintése, majd a
Ka rosi Látogatóközpont végigjárása. Haza ér ke -
zés kb. 21 órakor.
Szállás: 2+4 ágyas, kétszobás, fürdõszobás.
Részvételi díj 16.000 Ft, mely tartalmazza a
buszköltséget, a szállást és a félpanziós ellátást, az
idegenvezetést, és a belépõk költségeit.

• Erdélyi utazás Szent László falképes temp -
lomok körútja (2015. IX. 8–12.)

1. nap: Indulás reggel 6 óra, a Mûcsarnok mel-
lõl. Látnivalók: Székelyvarság (szíveslátás „nu si -
kum mal”). Szállás és félpanziós ellátás 1–3 na po -
kon az itteni falusi vendéglátó családoknál (két -
ágyas szobák fürdõszobával).
2. nap: Látnivalók: Tolvajos-tetõ, Csíkszereda,
Nyerges-tetõ, Kászonimper (Böjte Csaba Sze re -
tet otthona), Gelence (Árpádkori templom Sz.
Lász ló legendáriummal), Sepsiszentgyörgy, Ha -
tod-tetõ, Bibarcfalva (Sz. László legendáriummal),
Vargyas, Rika hegység, Ho mo ród ka rá csony falava
(unitárius templom Sz. László fal ké pek kel),
Székelyvarság.
3. nap: Látnivalók: Székelyudvarhely, Székely -
derzs (erõdtemplom Sz. László legendáriummal),
Bögöz (református templom Sz. László legen dá -
ri ummal), Székelykeresztúr, Énlaka, Firtos hegy,
Far kaslaka, Székelyvarság.
4. nap: Látnivalók: Libán-tetõ, Bucsin-tetõ,
Szo váta, Kolozsvár, Bánffyhunyad, Ka lo ta szent -
ki rály (szálláshely, közös, zenés vacsorával).
5. nap: Látnivalók: Királyhágó, Biharrósa, Ma -
gyar remete (templom frissen feltárt Sz. László
le   gendáriummal), Belényes, Nagyvárad.
Hazaérkezés kb. 20 órakor.
Részvételi díj 60.000 Ft
Utazásokra jelentkezés: a Diákszövetségben
hétfõi napokon 15–17 órakor Csapody Gézánál.
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A Pi a ris ta Di ák kö vet ke zõ, 81. szá ma 2015. szeptember hónapban je le nik meg.
Lap zár ta: 2015. augusztus 10.

Pi a ris ta Di ák • Ki ad ja a Ma gyar Pi a ris ta Di ák szö vet ség • Nyilvántartási szám: 163/440/1/2008
Szer kesz tet te a Saj tó bi zott ság: Borián Ti bor, Far kas Zsolt 

Tördelés: Logod Bt. • Nyomda: Innova-Print Kft. • Fe le lõs ve ze tõ: Komornik Ferenc

Ma gyar Pi a ris ta Di ák szö vet ség Köz hasz nú szer ve zet
Adó szám: 19013581-1-41 El nök:Dr. Oberfrank Ferenc +3620552-0189
Szám la szám: OTP Bank: 11708001-20504685
SWIFT kód: (BIC) OTPVHUHB
IBAN szám: HU68 1170 8001 2050 4685 0000 0000

Pi a ris ta Ala pít vány (Ala pí tó: Ma gyar Pi a ris ta Di ák szö vet ség)
Köz hasz nú szer ve zet Adó szám: 19013598-1-41
Ku ra tó ri um el nök: Görbe László +36 20 478-8888
Szám la szám: ERSTE Bank: 11991102-02103154
SWIFT kód: (BIC) GIBAHUHB
IBAN szám: HU29 1199 1102 0210 3154 0000 0000

1052 Budapest, Piarista köz 1.
Telefon/üzenetrögzítõ: +36 1 486-4432
Internet: http://www.diakszov.piar.hu;
E-mail cím: diakszov@piar.hu

Nyilvántartási ügyek: Csepely Péter +36 30 318-7199
E-mail cím: csepely38@gmail.com 
Gaz da sá gi ügyek: Svastits Géza, +36 1 486-4454 
E-mail cím: svastits.geza@piarista.hu 

Hi va ta los órák: Bu da pest, Piarista u. 1. (Budapesti Piarista Gim ná zi -
um) I. eme let alatt min den hétfõn 10-17 óra kö zött 

Tag díj: ak tív ke re sõknek évi 4000 Ft, nyug dí ja sok nak, ta nu lók nak és
pár to ló ta gok nak évi 2000 Ft. Kül föl di ek tag dí ja 40 Euro, vagy an nak
meg fe le lõ más pénz nem. Ado má nyo kat a fen ti szám lá kon kö szö net tel
fo ga dunk. Be fi ze tés a há zi pénz tár ban a hi va ta los órák ban, a ki kül dött
csek kel, vagy ban ki át uta lás sal a fen ti szám lák ra.

HULEJ EMESE:
Egy Teleki gróf Afrikában

Te le ki Pál mi nisz ter el nök uno ká ja
(1943–2014) szü le i vel 5 éve sen me ne -
kült el. Az USA-ban nõtt fel, ta nár lett,
antropológus. 1968-tól két év ti ze den át
Af ri ká ban ku ta tott, szá mos köny ve je -
lent meg. 2011-ben köl tö zött vis  sza, 2
év múl va ta lál koz hat tunk ve le a Sán -
dor Pa lo tá nál (Pi a ris ta Di ák 2013. szep -
tem ber). Úgy halt meg, hogy Hulej

Eme se ró la szó ló köny vét már nem ol vas hat ta. Te me -
té sé rõl be szá mol tunk (Pi a ris ta Di ák 2014. szep tem ber).

NYÁRY ÉVA:
„Egy pillanat az örökkévalóságból” 

A Nyáry Er nõ (1906–1987) volt bag da -
di ér sek, egy ko ri pi a ris ta di ák egész
éle tét vé gig kí sé rõ, fény ké pek mel lé kel -
te kö te té nek be mu ta tó ja au gusz tus ban
volt. Uno ka hú ga, Nyáry Éva gróf nõ
mun ká já hoz fel hasz nál ta a Pi a ris ta Di -
ák ban 1996. jú ni u sá ban és szep tem be -
ré ben (17. és 18. szám) meg je len te tett

írá so kat és fény ké pe ket is. 
Far kas Zsolt

K Ö N Y V A J Á N L Ó


