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Kedves Barátaim, Öregdiáktársaim!

A Magyar Piarista Diákszövetség Választmányá-
nak döntése alapján Szövetségünk évi rendes köz-
gyûlését 2011. április 9-én szombaton délelõtt 9 órá-
ra összehívom. Helyszíne a Budapesti Piarista Gim-
názium tornaterme (Bp., VIII. Mikszáth Kálmán tér
1.). A fenti idõpontban megállapított határozatképte-
lenség esetén a közgyûlést azonos napirendi pontok-
kal 2011. április 9-én szombaton 10 órára, azonos
helyszínre ismételten összehívom. Ez a közgyûlés
már a megjelentek számától függetlenül határozatké-
pes. A közgyûlés megkezdése elõtt az elsõ emeleti ká-
polnában szokás szerint szentmisén veszünk részt.
További részletekrõl a http://www.diakszov.piar.hu
honlapunk és a hírlevelünk segítségével értesülhetsz
megfelelõ idõben.

Kérem, hogy a közgyûlésen minél nagyobb szám-
ban jelenjetek meg!

A közgyûlés napirendje:
• Megnyitó, a levezetõ elnök megválasztása.
• Napirend elfogadása.
• Elnöki beszámoló, munkaterv – vita és szavazás

az elfogadásáról.
• Választmányi elnöki beszámoló, munkaterv – vi-

ta és szavazás az elfogadásáról.
• Pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés is-

mertetése.
• Az Ellenõrzõ bizottság jelentése, vita és határo-

zathozatal.
• A 2011. évi költségvetés ismertetése, vita és hatá-

rozathozatal.
• Kitüntetések átadása.
• Egyéb hozzászólások, javaslatok.
• Zárszó.

A közgyûlést agapé követi.

Várgedõ Tamás, a Választmány elnöke

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

A 2010. ÉVI KÖZGYÛLÉS ÓTA VÉGZETT MUNKA RÖVID
BEMUTATÁSA ÉS A KÖVETKEZÕ IDÕSZAK FÕ FELADATAI

ELNÖKI BESZÁMOLÓ

Az elnökség fõ törekvései a lezáródó idõszakban

Alapszabályunknak megfelelõen a Piarista Diákszö-
vetség mindenkori választott vezetésének fõ feladata,
hogy helyi és országos szinten segítse az öregdiákok
kapcsolattartását egymással, Alma Matereikkel és a
Piarista Rendtartománnyal. Mindezt lehetõség szerint
nem csak a mai, hanem a történelmi Magyarország te-
rületén megtalálható piarista öregdiák-közösségek
esetében is szorgalmazzuk. Az országos elnökség to-
vábbi törekvése, hogy megjelenítse, képviselje az egye-
sületbe tömörült piarista öregdiákokat a közvélemény
elõtt és támogassa a Piarista Rend és Iskolák fenntart-
ható mûködését, szellemiségének érvényesülését. Az

országos vezetés felelõssége, hogy mindez a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelõen, szervezetten és a ren-
delkezésre álló erõforrások hatékony felhasználására
törekedve történjen.

A diákszövetségi élet és kapcsolattartás támogatása

2010-tõl kezdve a diákszövetségi források felhaszná-
lásában elsõbbséget kap a tagozati mûködés támogatá-
sa. Eszerint a szabadon elkölthetõ források kétharma-
dát a tagozatoknak szánjuk, és csak egyharmadát for-
dítjuk a közös, központi tevékenységekre. A tagozati
támogatás felét létszámarányosan törekszünk a tagoza-
toknak biztosítani, másik felét pályázati formában, ta-
gozati szervezésû programokra, utólagos elszámolással
folyósítjuk. Az elsõ pályázat eredményesen lebonyoló-
dott, és minden (!) szabályosan benyújtott tagozati pá-
lyázat elnyerte a kért összegû támogatást. Összesen kö-
zel egymillió forintot osztottunk így fel. Nem pályázott
minden tagozat. Ennek oka, hogy egyes tagozatok mû-
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ködése jelenleg nem forrásigényes, mert nem szervez-
nek költséges programokat. A másik ok, hogy egyes ta-
gozatok programjaikat más forrásokból finanszírozzák.
Örvendetes, hogy a pályázatokból egyértelmûen kitû-
nik a fiatalok aktív részvétele diákszövetségünk életé-
ben például Nagykanizsán, Piliscsabán, Vácott, de jól
látszik általa az idõsebb generációk vitalitása is Moson-
magyaróváron, Tatán, Vácott. Személyesen is megta-
pasztaltuk, hogy továbbra is aktív élet folyik a Kecske-
méti Tagozat keretei között, és a veszprémiek is példa-
mutató öregdiák életet élnek.

Munkacsoportjaink között nagy örömünkre igen
aktív a Sík Sándor Kórus. Kiválóan és nagy népszerû-
séggel mûködik a Piartours. A fiatalok egyik kapcso-
lódási pontja, a Barátok Útja Munkacsoport is tevé-
keny. A hagyományõrzõ munkacsoport támogatásával
az elnökség megõrizte a sok éve sikeres és széles kör-
ben elvárt diákszövetségi programokat: az elhunyt pi-
arista tanárok sírjának koszorúzását, az egykori taná-
rainkért mondott szentmisét, Antall József sírjának
megkoszorúzását, a szentmisét elhunyt diáktársain-
kért és Antall Józsefért. Tavaly is megvolt, és idén is
megszervezzük a nagyböjti lelkigyakorlatot.

A határon túl élõ öregdiákokkal való kapcsolattartást
is szolgálta a Piartours erdélyi programja, de a szemé-
lyes és a levelezési kapcsolat rendszeres. Õsszel vendé-
geink voltak a bécsi (volt) piarista iskola öregdiákjai. 

Az építkezések miatt felfüggesztettük a Pilinszky
Esték rendezvénysorozatot, de aktívan mûködik a bu-
dapesti iskolában a Filmklub. Közremûködtünk a Pi-
arista Bál lebonyolításában.

Céljaink szolgálatában rendeltetésszerûen mûködik
Szövetségünk kommunikációja. Hatalmas veszteség
Posztoczky Iván halála. Borián Tibor vezetésével
rendkívüli munkát végez a szerkesztõség. A postázók
munkája is elismerést érdemel. A Piarista Nagycsalád
itthon és külföldön egyaránt nagyon jól fogadta a több
mint egy éve rendszeresen megjelenõ Hírlevelet. Meg-
volt az õsszel az elsõ piarista tudósító találkozó is.

A Diákszövetség nem lehetne sem hiteles, sem sike-
res, ha nem volna bensõséges és aktív kapcsolata a
Renddel. Az Elnökség feladata ezt ápolni a Rendtarto-
mány mindenkori vezetésével, amit az elmúlt idõben
tartományfõnökként végig nagyszerûen biztosított és
minden szinten támogatott Urbán József. Munkánk
során ezt szolgálja a meghatározó piarista személyisé-
gek, iskolavezetõk bevonása a Diákszövetség életébe,
és rendszeres felkérésük különféle diákszövetségi
programokban való részvételre (pl. lelkigyakorlat,
szentmise, elõadások). Kiemelten törekszünk az if-
jabb szerzetesi generáció megnyerésére. Ösztönözzük
a tagozatok és Alma Matereik szoros, személyes kap-
csolatát.

2011-ben kiemelt feladatunk a 300 éves veszprémi
piarista jubileum méltó megünneplése, amelyet a
Lovassy Gimnázium és a veszprémi öregdiákok min-
taszerûen készítettek elõ. A jól mûködõ tagozatok tá-
mogatása mellett újabb kísérletet kell tennünk a Bu-
dapesti Tagozat megszervezésére, aminek kedvez az új
iskolaépület elfoglalása és az ifjú öregdiákság eddigi
aktivitása. Ösztönözni kell a Pázmány Péter Katoli-

kus Egyetemen mûködõ Jurátus Tagozat aktivizálódá-
sát. Sajnos partner-iskola nélkül nehéz a helyzete a
Debreceni Tagozatnak. A következõ idõszakban erõ-
síteni kell a kapcsolatot a Szegedi Tagozatunkkal.

Kommunikációnk még jobban kell szolgálja vallott
értékeink képviseletét és a közgyûlés által megerõsí-
tett törekvéseinket. Meg kell teremtenünk a Piarista
Diák stabil szerkesztõségét, mûködtetni kell a tudósí-
tói hálózatot, és össze kell hangolnunk az újság, a hír-
levél és a honlap mûködését.

A Piarista Diákszövetség képviselete és a piaris-
ta szellemiség megjelenítése külsõ fórumokon

Idén is közremûködésünkkel és támogatásunkkal
valósult meg a Kézfogás, a szerzetesi-egyházi iskolák-
ban végzett diákok és a keresztény értékrend mellett
elkötelezett pedagógusok hagyományos találkozója
Tihanyban. Képviseltetjük magunkat, és szervezõ-
ként is közremûködünk a keresztény társadalmi szer-
vezetek közéleti fórumaként mûködõ, Harrach Péter
által kezdeményezett együttmûködésben. Itt az idõ-
szerû társadalmi kérdéseket tárgyaljuk meg rangos
elõadók segítségével, egy-egy konferencia keretei kö-
zött. Áprilisban az erkölcs társadalmi szerepével fog-
lalkozó konferencia következik.

Konzultációk szervezésével, majd szakértõk bevo-
násával munkacsoport létrehozását kezdeményeztük a
kötelezõ erkölcstan oktatás bevezetésének elõsegítésé-
re. A munkacsoport szervezõi támogatásunkkal rend-
szeresen ülésezik, költségeit adományból fedezzük.

Indokolt esetben kihasználtuk a közéletben és a
sajtóban kínálkozó alkalmakat jelentõs személyisé-
gek piarista kötõdésének tudatosítására és a közös
ügyeinkkel kapcsolatos közérdekû véleményünk ki-
fejtésére. Megtettük ezt például több Antall József
ünnepségen, ismételten a Magyar Katolikus Rádió-
ban. Támogatjuk a „Piarista Bor” versenyt is.

Szervezési és mûködési feladatok

Az elnökség és a választmány a két közgyûlés között
elõírásszerûen mûködött. A két testület kapcsolata ki-
váló. Élve jogkörömmel felkértem alelnöknek Balázs
Sándort, aki elsõsorban a fiatal korosztályok bekap-
csolásában segít. A hivatali munkát Pataki Ervin és
Strommer Pál vezetésével, Csepely Péter közremûkö-
désével végezzük. Sokakat köszönet illet a hétfõi diák-
szövetségi napok biztosításáért és a hivatali feladatok
egy részének elvégzéséért. Elkészült az új tagnyilván-
tartó rendszer, amely hatalmas munka volt, köszönet
érte. Hátra van még az új belépõkkel kapcsolatos ügy-
intézés megszervezése, és megfontolás tárgya az új tag-
könyvek bevezetése.

A jogszabályok, saját szabályaink és a közgyûlés ki-
jelölte keretek között, a választmánnyal együttmûköd-
ve, céljainknak megfelelõen újraszabályoztuk tagoza-
taink pénzügyi mûködését. Ugyanakkor némi elmara-
dás mutatkozik e szabályok gyakorlati alkalmazásá-
ban, amit mielõbb be kell hozni. A szabályszerû tago-
zati gazdálkodás a szövetségi költségvetés és a folyósí-
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tott pályázati támogatás felhasználásának is feltétele.
Hasonló nehézségek mutatkoznak a tagozati adatok
felülvizsgálatával kapcsolatosan is. Kérem a Közgyû-
lés támogatását a szervezet és a mûködés további javí-
tásában a tagozati mûködés területén!

Kérem a tisztelt Közgyûlést az éves elnöki beszá-

moló elfogadására és a jövõre vonatkozó kezdeménye-
zések támogatására!

Budapest, 2011. márc. 15.

Dr. Oberfrank Ferenc, elnök 

A Piarista Rend Magyar Tartománya 2011. március 1-
tõl 19-ig tartotta 4 évenként esedékes káptalanját (rendi
közgyûlését) Esztergomban a Szent Adalbert Központ-
ban. A káptalan elnöke P. Pedro Aguardo generális atya
volt Rómából. A 28 tagú káptalanban 14-en hivataluk
alapján, 14-en a rendházak választott küldötteiként vet-
tek részt. A káptalan 3 feladatot teljesített: 1. Beszámoló
és értékelés az elmúlt 4 éves idõszakról, 2. A rendi vezetés
megújítása (tartományfõnök és asszisztensek választása),
3. Jövõtervezés.

Az elsõ két napon a házi káptalanok jelentéseivel és a
tartomány szintû témákkal foglalkozott a káptalan ple-
náris és szekció üléseken. Központi ügyként tekintette
a Rend revitalizációját (megszilárdítását, növekedését)
a 6. egyetemes Káptalan fõ cselekvési irányt kijelölõ el-
vei szerint. A káptalani tagok 4 csoportban értékelték
az elmúlt idõszakról készített anyagokat: 1. Közösségi
élet és folyamatos képzés, 2. Küldetésünk, 3. Kezdeti
képzés, 4. Gazdasági téma.

A beszámolók elfogadása után a 3. napon került sor
a választásokra, amelyet a Szentlélek hívó szentmise
elõzött meg. A káptalan a Piarista Rend Magyar Tar-
tományának új provinciálisává Labancz Zsolt atyát vá-
lasztotta meg. Labancz Zsolt 1974-ben született, és
eddig a rendi növendékek prefektusa, elöljárója volt.
A budapesti Gimnáziumban a hittanári munkaközös-
ség vezetõje, latin-hittan szakos középiskolai tanár, az
igazgatói tanács tagja, részt vesz a „Tevékeny Szeretet
Iskolája” szervezésében, beszéli a spanyol nyelvet.
Több külföldi piarista intézményben megfordult, so-
kat dolgozott a jövõ piarista generáció nevelésében.

Ugyanezen napon választotta meg a káptalan a Tar-
tományi Kongregáció 4 asszisztensét is. „A szolgála-
tunk, iskoláink” feladatra Nagy Attila (a kecskeméti
gimnázium igazgatója) a „Világiakért felelõs” tisztség-
re Urbán József (elõzõ tartományfõnök), a „Hivatás-
gondozás, képzés” munkakörre Czeglédi Zsolt (szegedi
jelölt nevelõ), végül a „Gazdasági ügyek” felügyeletére
Szilvásy László (korábbi asszisztens) kapott megbí-
zást a káptalani tagságtól.

A 4-5. nap a jövõtervezés jegyében telt el. 5 bizottság
tartott csoportfoglalkozást; a közösségi életrõl, külde-
tésünkrõl, a hivatásgondozásról, a világiakkal együtt-
mûködésrõl és a gazdasági feladatokról tárgyaltak, ké-
szítettek javaslatokat a káptalani atyák. A javaslatokat,
propozíciókat a plenáris üléseken diktámen (kötelezõ
elõírás) formájában fogalmazták meg a következõ 4 év

tennivalójaként. – A Generális atya az 5. nap végén
megköszönte a káptalannak, fõként a szervezõknek az
eredményes munkát, és „szeretett provinciának”
mondva, nagyra értékelte a magyar piaristák sokolda-
lú tevékenységét, nyitottságát. Ugyanakkor figyel-
mükbe ajánlotta a más piarista tartományok kísérlete-
it a kor kihívásaira adott válaszaik terén. Különösen
fontos a világiak bekapcsolása a kalazanciusi munká-
ba, mert a karizmát nem csupán szerzetesek kapták
meg az ifjúság szolgálatára.

A káptalan foglalkozott a Magyar Piarista Diákszö-
vetség elmúlt 20 évi tevékenységével is. megállapítot-
ta, hogy a rendi vezetésnek jó kapcsolata volt a Diák-
szövetséggel Osváth József elnökségének idején is, és
ez megmaradt 2008 után Oberfrank Ferenc elnök és
Strommer Pál fõtitkár (korábban alelnök) vezetése
alatt. Mindkettõjükkel és az elnökség tagjaival jó mun-
kakapcsolatot tart. Borián Tibor az összekötõ a rend-
tartomány és az országos elnökség között. Görbe Lász-
ló tagja az elnökségnek. A tartományfõnök részt vett a
Diákszövetség mûködésének megújítására javaslatot
kidolgozó bizottság munkájában, amely 2009-re készí-
tette el javaslatait az elnökség és a választmány számá-
ra. Így készült el a megújított Alapszabály és a Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzat.

Hírek a piarista tartományi káptalanról

Labancz Zsolt Sch.P. provinciális négy asszisztensével
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A Diákszövetség az egyik legfontosabb partnere a
rendi vezetésnek. Ezért biztosít helyet az országos el-
nökségnek a Duna-parti épületben 2007 óta. Tervezi a
végleges elhelyezését az épület „B” szárnyában. A Bel-
városi templomhoz közel esõ részen alakítanak ki egy
kívülrõl megközelíthetõ és állandóan nyitva tartó he-
lyet az öregdiákok találkozására. – A Tartományfõ-
nökség az országos elnökséggel tud kapcsolatot tarta-
ni, magukkal az öregdiákokkal az egyes iskoláknak,
ill. tagozatoknak feladata. Ez munkát és idõt igényel,
de érdemes áldozni rá. Budapesti iskolánknak köz-
ponti helye és folyamatos mûködése miatt különleges
feladata van ezen a téren.

A Tartományfõnökség az elmúlt idõszakban 9 pia-
rista témájú könyvet jelentetett meg. Kialakulóban
van a belsõ kommunikációt segítõ részleg (hírt adni
magunkról egymásnak és kifelé). Mûködik a pedagó-
giai részleg, a Pedagógiai Szolgáltató Iroda, amely szá-
mon tartja a fenntartói feladatokat, segíti az iskolákat
tanügy-igazgatási kérdésekben, támogatja az iskolákat
a helyi stratégia elkészítésében, segíti az iskolák háló-
zatos mûködését.

Jelentõs a Tartományfõnökség együttmûködésre vo-
natkozó készsége más szerzetesrendekkel: jezsuiták-
kal, ferencesekkel, bencésekkel. Ennek eredménye a
gazdasági elõnyöket biztosító Servitor Pro Multis Kft.
létrehozása. – Ugyancsak megtalálható az együttmû-
ködésünk az Angolkisasszonyokkal és az Iskolanõvé-
rekkel az egységes, katolikus közoktatás kialakítására
és a tapasztalatcserére.

A Piarista Rend Magyar Tartománya a következõ
intézményeket tartja fenn és mûködteti 2011-ben:

• Felsõoktatási intézmények:
– Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola –

Budapest
– Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium –

Szeged

• Közoktatási intézmények:
– Piarista Gimnázium, Budapest (6 évfolyamos, 325

tanuló)
– Piarista Szakiskola, Gimnázium és Kollégium, Göd

(446 tanuló)
– Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákott-

hon, Kecskemét (699 tanuló, ebbõl lány: 214)
– Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakkö-

zépiskola, Mosonmagyaróvár (419 tanuló, ebbõl lány:
228)

– Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon
és Óvoda, Nagykanizsa (578 tanuló, ebbõl lány: 295)

– Kossuth Lajos Középiskolai Piarista Kollégium,
Sátoraljaújhely (66 tanuló, ebbõl lány 32)

– Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakkö-
zépiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és
Kollégium, Szeged (366 tanuló, ebbõl lány: 61)

– Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégi-
um, Vác (625 tanuló, ebbõl lány: 314).

• Központi intézmények:
– Piarista Tartományfõnökség, Budapest
– Piarista Rend Magyar Tartományának Központi

Könyvtára, Budapest
– Piarista Rend Magyar Tartományának Központi

Levéltára, Budapest
– Piarista ajándékbolt, Szeged
– Piarista bor, Budapest

A „Piarista iskolaépítõ és Fenntartó Nonprofit
Kft.” leképezi a rendtartomány gazdasági szerveze-
tét: mûködik a pénzügyi és mûszaki osztály, az üze-
meltetési osztály. Ez utóbbi feladata a Duna-parti
épület üzemeltetése. 

2011 januárjától a teljes „B” épület üzemeltetése is
a Kft. feladata, így az egész épület üzemeltetése egy
kézben van.

Borián Tibor Sch.P.

Dr. Paskai László bíboros gyémántmisés
Az Esztergomi Fõegyházmegye nyug. metropolita-érseke és a Magyar Katolikus Egyház volt prímása,

bíboros március 5-én Esztergomban mutatta be hálaadó szentmiséjét pappá szentelése 60. évfordulója al-
kalmából. A szegedi székesegyházban 1951. május 3-án szentelték pappá a csonka-nagyváradi egyházme-
gye szolgálatára. 1965-ig Szegeden mûködött a papnevelésben, majd 1978-ig hasonló munkakörben Buda-
pesten. 1978. április 5-én püspökké szentelték, s az egyházkormányzatban mûködött Veszprémben, 1982-
tõl Kalocsán, 1987-tõl Esztergomban. 2003. évi „nyugalomba vonulása óta is szeretettel gyakorolja papi és
püspöki hivatását, lelkigyakorlatokat ad, szívélyes kapcsolatot tart fenn papokkal, szerzetesekkel és világi
hívekkel, segített az esztergomi és a budapesti székesegyház liturgikus szolgálatában.” 

Bíboros úr személyében piarista diáktársat is üdvözölhetünk, hiszen a szegedi gimnáziumba járt, ott
érettségizett 1945-ben. Ebbõl is adódott, hogy számos alkalommal szolgált piarista környezetben; így pél-
dául 2002. november 16-án a Rendnek visszaszolgáltatott volt pesti piarista rendház – újabban a Sapientia
Hittudományi Fõiskola – épületavató ünnepségén. Ezévben sor kerül majd a gimnáziumi épület átadásá-
ra is, hogy a piarista atyák – bíboros úr szavai szerint – „ebben az épületben szolgálhassák nemes hivatá-
sukat a magyar ifjúság tanításában és nevelésében.”

Bíboros úr jubileumához tisztelettel gratulál diákközösségünk nevében is a PIARISTA DIÁK Sajtóbi-
zottsága. 

(Idézetek: Az Új Ember 2011. március 13-i és a PIARISTA DIÁK 2002. decemberi számából.)



5

A Magyar Piarista Diákszövetség valóban „emble-
matikus alakjának” temetésén ezt az igazán találó jel-
lemzést alkalmazta Borián Tibor piarista atya 2010.
október 7-én a kelenföldi Szent Gellért urnatemetõ-
ben a szeptember 11-én elhunyt öregdiáktársunkért
mondott gyászmise szentbeszédében. Az 1989. évben
megtörtént újjáalakulás után õk ketten hamarosan
munkatársak lettek diákszövetségünkben, 1992. jú-
niusától pedig még szorosabban a PIARISTA DIÁK
szerkesztésében annak megindulásától. Így történhe-
tett a temetésre való felkérés még évekkel ezelõtt egy
Tatára vezetõ utazásuk során.

– 20 évig ismertem az õ lelkületét, az õ szeretetét, és bír-
tam az õ bizalmát. (...) Kimagaslóan õrizte, óvta mindazo-
kat az értékeket, amelyeket a tatai gimnáziumban nyolc
éven keresztül kapott – mondotta Borián Tibor atya.

A Tatán 1940-ben tett érettségit mûegyetemi tanul-
mányok követték, majd már a háborúban katonai
szolgálatot teljesített. Aztán különféle építési munka-
helyeken dolgozott, végül már nyugdíjas korában
költségvetési kalkulátor megbecsülten a Közterület-
fenntartó Vállalatnál. (Családi kötõdésérõl, életérõl
sok mindent megtudhatunk az élete vége felé saját ki-
adásban megjelentetett, fényképekkel kísért önéletraj-
zi kötetébõl.)

Egyéni, magánemberi feladatköre – már a 70. élet-
éve felé közeledve – a Diákszövetségbe 1989. szep-
tember 27-én történt belépésével jelentõsen kibõvült:
– nyugdíjas éveit netalán 100, de jó 90 százalékban a Pi-
arista Diákszövetségnek való szolgálatra, ügyeinek elõsegí-
tésére szentelte – mondotta Borián atya.

Az MPDSz 1992. évi áprilisi közgyûlése már fontos
feladattal bízta meg: az újonnan alakított munkacso-
portok sorában az országban újra létezõ diákszerveze-
tekkel történõ kapcsolattartó lett, a tatai gimnáziumi
utódszervezet összekötõje és az MPDSz pénztárosa is.
Majd négy év múlva a Választmány hivatalból dele-
gált tagja és a sajtóügyek felelõse. Ezen az alapon ne-
ve már 1996. decembertõl a PIARISTA DIÁK IMP-
RESSZUMÁBAN 14 esztendõn át váltakozó megne-
vezéssel annak kiadójaként, majd szerkesztõjeként,
illetve a sajtóbizottság, szerkesztõbizottság tagjaként
szerepelt élete végéig. 2000 tavaszától továbbra is vá-
lasztmányi tag, a házi pénztár (kézi kassza) kezelõje,
meg a „sajtó felelõse”. Újabb négyéves ciklusra is
megmarad választmányi tagnak, s a titkárság mûkö-
désében is ugyancsak élete végéig. 

Megindítóan szép rendkívüli kötõdése tatai volt pi-
arista iskolájához, amely ugyan 1948 után állami
gimnáziummá lett és maradt is. 

– Szervezte és összetartotta osztálytársait, évente meg-
rendezte a találkozót, fõleg az utolsó években. Elõre jelez-
te már, hogy mikor, hogyan lesz, milyen módon jönnek ösz-
sze az osztálytársak. Állandóan ébren tartotta a tatai isko-
lához való tartozásának a tudatát. Volt osztályuk kezde-

ményezte a tatai Kalazancius-miséket, amelyeken rendsze-
resen ott volt; még 2009-ben, utoljára eljött, amikor már
nehézségei voltak az utazásban. Fontosnak tartotta ezeket
az emlékmiséket, hiszen Tatára nem kerültek vissza a pia-
risták, s az öregdiákok a piaristák pótlására rendezték meg
ezeket a szép ünnepségeket – szólt Borián atya.

Az 1992 áprilisában tartott tisztújító közgyûlés utá-
ni elsõ elnökségi ülésen v. Szûcs Ervin ü.v. alelnök
vetette föl folyóirat indítását az MPDSz hivatalos
lapjaként (akkor még a pesti gimnázium diákönkor-
mányzatával közösen), amely a korábbi hat „körleve-
let” váltotta fel. Az immár „újság”-külsõvel rendel-
kezõ, nyomdai úton elõállított, ma is létezõ lap a PI-
ARISTA DIÁK nevet vette föl. Ezt Posztoczky Iván
„szerkesztette, és végig gondoskodott nyomtatásáról is,
amely negyedévenként pontosan jelent meg az õ irányítá-
sával, anyaggyûjtésével, s a maga írásaival; stílusbeli
pontosságával, igényességével gazdagította a lapnak a ha-
sábjait. Állandóan jelezte a konkrét piarista híreket, a di-
ákszövetségi híreket, megemlékezéseket írt évfordulókról és
a piaristák, egyes iskolák jubileumairól, ünnepségeirõl.
Programokat szervezett, azokat mindig pontosan közölte
– emelte ki Borián Tibor. (A lap elsõ 15 évét Iván
foglalta össze a 2007. júniusi, 61. számban.)

Az elsõ „próbaszámnak” (1992. június) beköszön-
tõjét Borián Tibor pesti gimnáziumigazgató írta az
intézmény fennállásának 275. jubileumi évében. Eb-
ben Posztoczky Iván neve már megjelent két cikket
is jegyezve: az újraindult szegedi Piarista Ház meglá-
togatásáról meg a tatai öregdiákok egyesületének
közgyûlésérõl. Iván barátunk tehát ekkortól kezdett
szerepelni írásaival, s tette ezt 18 esztendõn át sok
munkával, figyelemmel, törõdéssel egészen 2010
szeptemberéig: vagyis a szó szoros értelmében
„mindhalálig”...!

Átnézve az eddig megjelent 71 lapszámunkat, azok-
ban kereken másfélszáz cikkét leljük meg. – De külö-

„Szíve-lelke mélyéig piarista diák volt, igazi pietásos lélek...”

POSZTOCZKY IVÁN 1922–2010
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nösen érdekes, hogy nemcsak a saját kortársaihoz, egykori
diáktársaihoz szólt, hanem szólni akart a mai fiatal diá-
kokhoz, az új generációhoz is. Ennek érdekében aforizma-
szövegeket közölt 1992. decemberétõl 2010. márciusig a kö-
vetkezõ meghatározással: „Újszerû kezdeményezést szeret-
nék elindítani. Rádióban, napilapokban, keresztrejtvé-
nyekben stb. számtalanszor hallunk, olvasunk, fejtünk meg
aforizmákat, régi neves tudományos és közéleti személyek
által megfogalmazott, elhangzott életbölcsességeket. Ezeket
évtizedek óta gyûjtve, terjedelmes anyagom jött össze. Ezt a
kincset szeretném veletek is megosztani. Ezért minden alka-
lommal leírok ezekbõl néhányat. (...) Kezdeményezésemben
az a szándék is vezetett, hogy a régvolt piarista diákokat
magában foglaló diákszövetség és köztetek, mai diákok kö-
zött valamilyen élõ kapcsolat alakuljon ki, induljon el. Jó
szórakozást az olvasásukhoz, esetleg gyûjtésükhöz. Ez al-
kalommal Eötvös Józsefnek egy gondolatát írom ide – nem
véletlenül esett a választásom éppen erre a mondatra: aki-
nek nincs múltja, annak nincs jelene és jövõje sem.”

– Igen, a múlt és a jelen s a jövõ állandó szívügye volt
Iván bátyánknak. Állandóan gondoskodni próbált arról,
hogy kapcsolat legyen az új generáció és a régi generáció
között, hiszen a piarista szellemiség kell, hogy átíveljen
különbözõ korokat, átfogjon más-más nemzedékeket, és
tudjon adni a régibõl és az újból egyaránt. Hogy ez meny-
nyire így van, gondoljunk csak arra, hogy a legutolsó
számban, amelyben még közölt aforizmákat (2010. már-
ciusában) azt írja: „Nem az számít, hogy milyen öreg az
ember [utalva itt önmagára is], hanem az, hogyan lesz
öreg, hogyan él öregként.”Ezt a hogyant megmutatta hû-
ségével, kitartásával, megmutatta a szinte erejét meghala-
dó törekvéseivel és szándékával. Isten áldja meg érte! –
emlékezett Borián atya. 

– Iván lelkében az öröm nem múlt el, a kedves mosoly
nem fogyott le arcáról a legnehezebb pillanatokban sem.
Mindig tudott valami kedves megoldást, föloldást adni a
nehézségek idején. Gondolok csak arra, hogy utolsó érettsé-
gi találkozóján – amelyet õ még szervezett a 70 éves talál-
kozóra, ez év június 5-re a pesti gimnáziumba – egy külön
meghívót szerkesztett. Ügyeljünk ennek szavaira; ebben
megtaláljuk Ivánnak a lelkületét, a teljes odaadást, és –
mondhatnám – már a jövõbe mutató szépségét: „Non nu-
mero horas nisi serenas” – kezdi a latin közmondással: nem
számlálom az órákat (az idõt), hacsak nem a vidámakat.

Majd hozzáteszi a piarista jelmondatot: „Omnia ad maius
pietatis et scientiae incrementum!”. A Rubin-maturás
meghívó (2010. június 5-re) így szól: „70 éve már an-
nak, hogy nyolcévi diákéletünk végeztével a ’Gaudeamus
igitur iuvenes dum sumus’ énekkel kiléptünk a tatai piaris-
ta gimnázium, az Alma Mater falai közül az élet göröngyös
útjaira. Az ének elsõ két szava most, 70 év után is érvény-
ben van: Gaudeamus igitur! Örvendjünk annak, hogy a
Jóisten kegyelmébõl még élünk, találkozhatunk, emlékezhe-
tünk egykori jó tanárainkra, akik nagy tudással, szeretettel
tanítottak, és még nagyobb türelemmel viselték el kamaszos
tökéletlenségeinket; az együtt töltött szép diákévekre.” Õ
még hívta egykori osztálytársait az utolsó találkozóra; a kö-
vetkezõn már nem fog megjelenni: a hetvenegyediken már
csak megmaradt osztálytársai érte imádkozhatnak – emlé-
kezett búcsúztató szentbeszédében Borián Tibor.

E sorok írója 1997 júniusától volt együttmûködõ
társa Ivánnak a Sajtóbizottságban, az utolsó pár esz-
tendõben már együtt érzõ tanújaként segítõje is az õ
erejét egyre inkább meghaladó erõfeszítéseiben.
Megdöbbentõ, ha visszatekintek a lapkészítés 2010.
évi kronológiájára. Júliusi és augusztusi utolsó talál-
kozásunkat, illetve telefonbeszélgetésünket az õ au-
gusztus 31-i 88. születésnapja követte, amikor la-
punk kézirata már kiszedve és tördelve a kinyomta-
tást várta. S amikor már ez is megtörtént, szeptember
11-én bekövetkezett az elkerülhetetlen tragédia...

„Igen, testvéreim, pietásos lélek volt. Ennek elismerése-
ként 1989-ben megkapta a piarista konfráteri diplomát a
Rend generálisától Rómából. Ez a konfráterség azt jelen-
ti, hogy osztozhat a Piarista Rend lelki értékeiben, szelle-
mi javaiban, és imádságainkban mindig megemlékezünk
róla. A Rend egyik fõ elve, fõ iránymutatója a pietás, a
szentírási érték. Lényegében a teremtett világ összes értéke-
inek megbecsülése, az arra való ránevelés, az arra való
késztetés, hogy megbecsüljük azt, amit Isten adott a földön,
az emberi értékeket, a világ tárgyi értékeit, megbecsüljük a
szellemi értékeiket, a tudást, a mûveltséget, megbecsüljük a
mûvészetet, megbecsüljük egyszóval a teremtett világ teljes-
ségét. Ennek a megbecsülésnek a jegyében alakítjuk saját-
magunk szellemét, lelkét, egyéniségét.”

Iván diáktársunk más elismerésekben is részesült.
Megkapta az Antall József-emlékplakettet, a Piarista
Diákszövetségért Aranykoszorús Emlékérmét, végül
a Rubin Matura-emléklapopt.

„Pietásos lélek volt, mert ragaszkodott a kalazanciusi
életeszméhez, a hitben-tudásban való neveléshez-nevelõ-
déshez, életformához. Pietásos volt, mert ragaszkodott isko-
lájához, megbecsülte egykori tanárait, megbecsülte az isko-
la örökségét, megbecsülte diáktársait és – nyugodtan mond-
hatjuk – megbecsülte azt a népet, amelynek körébe szüle-
tett, amelyet nagyon szeretett: a magyar népet, hazáját is.
Gonddal és féltõ figyelemmel kísérte az utóbbi évtizedek
eseményeit. És jól tudta, hogy csak akkor lesz igazán béke
és felvirágzás Magyarországon, ebben a hazában, és a
Szent Istváni örökséghez akkor lesz méltó ez az ország,
hogyha a keresztény erkölcs alapján, a keresztény világkép
alapján építjük fel. S ami ezzel ellentétes volt, azokat na-
gyon-nagyon fájlalta és elítélte.”

Farkas Zsolt, a Sajtóbizottság tagja
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Piaristák a hátrányos helyzetû fiatalokért

Hosszú évek alatt kidolgozott és tökéletesített mentori
rendszerrel igyekeznek segíteni és megóvni problémás ta-
nulóikat a gödi piaristák. Sok hátrányos helyzetû diákjuk
van, köztük olyanok is, akik arra kényszerülnek, hogy a
saját létfenntartásukról gondoskodjanak.

Már az induláskor olyan pedagógiai szemlélettel
bírt a húsz éve Gödön mûködõ Piarista Szakképzõ
Iskola, amely figyelembe vette az ide járó diákok spe-
ciális helyzetét, gondjait. 

– Nálunk elég sok olyan diák van, aki vagy az életvezeté-
sében, vagy a tanulásban nehézségekkel küzd – fogalmazott
Szabó László igazgató. A mentori rendszer szinte a kezde-
tek óta mûködik, amelyet az évek alatt folyamatosan fejlesz-
tettek. Mostanra jutottak el odáig, hogy már más iskolákban
is tartanak képzéseket a témában. – 350 diákunk van, kö-
zülük jelenleg 25-en vesznek részt a programban, de jóval
többnek lenne rá szüksége, csak nincs rá kapacitásunk – je-
gyezte meg az igazgató. A program lényege a segítõ
kapcsolat a mentorált diák és a mentor tanár között.
Ha olyan fiatallal találkoznak, akin látszik, hogy vala-
mit nem tud megoldani, ami befolyásolja a magatartá-
sát, beilleszkedését, tanulmányi eredményeit, akkor
segítséget ajánlanak. Ezt vagy elfogadja a tanuló, vagy
nem, de eddig még nem volt olyan, aki visszautasítot-
ta volna. A mentor és patronáltja kötnek egy szerzõ-
dést, amelyben leírják, mire van szüksége a diáknak, a
tanár pedig miben és hogyan tud segíteni, meddig tart
a támogató, bátorító kapcsolat, amelynek idõtartama
meghosszabbítható.

– Maga a tevékenység heti egyórás segítõ beszélgetésbõl és
mindennapos találkozásból áll – foglalta össze a rendszer
lényegét Szabó László. – Ezeknek a srácoknak rettentõ
fontos a keretek betartatása, ezért olyan szerzõdést kötünk,
ami ugyan erõfeszítést követel tõlük, de nem támaszt túlzó
elvárásokat. Ez mintául szolgál számukra késõbb az élet
minden területén – kapcsolódott be a beszélgetésbe Galsa
László, a mentorok vezetõje. Hozzátette: amikor látó-
terükbe kerül egy gondokkal küzdõ fiatal, a csoportban
megbeszélik, hogy kit tartanak alkalmasnak az adott
diák segítésére. Ha vállalja a feladatot, akkor a mentor-
csoport felhatalmazásával lép oda a tanulóhoz. Az isko-
la tanárai és egy külsõs pedagógus – összesen tizenöt fõ
– önkéntesen végzik ezt az áldozatos munkát. Titok-
tartás köti õket, a tanulókkal folytatott beszélgetések-

bõl származó konkrét információkat nem oszthatják
meg még a többi tanárral sem.

Megkérdeztünk néhány fiatalt is, hogyan élik meg
ezt a fajta törõdést. Feri október óta vesz részt a prog-
ramban. – Megkeresett az egyik tanárom, akivel jó vi-
szonyban voltam. Õ mondta, hogy jót tenne nekem a men-
torprogram, én meg rábólintottam a lehetõségre. A szerzõ-
désben szerepelt, hogy javítani kell a magatartásomon és a
tanulmányi eredményemen – fogalmazott Feri. Majd
azzal folytatta: – Minden héten találkozunk. Úgy érzem,
hogy az elmúlt két hónap minden téren elõrevitt. Úgy te-
kintek a mentoromra, mint egy felnõtt barátra, akivel
nemcsak az iskolai dolgokról lehet beszélgetni, hanem a
családi helyzetemrõl és az élet egyéb kérdéseirõl is. Bizton-
ságérzetet ad a számomra, mert megbízom benne.
Robival csak november eleje óta foglalkozik mentor, de
már érzi magán a változást. 

– Meglátszik a tanulmányi eredményeimen és a magatar-
tásomon is, hogy törõdnek velem. A szüleim is nagyon örül-
tek, amikor megtudták, hogy részt vehetek a programban,
mivel sok problémájuk adódott velem – osztotta meg ve-
lünk a tapasztalatait. Mentoráról azt mondta, jó a vi-
szonyuk, olyan dolgokat is el lehet neki mondani,
amit korábban tanárnak sose mondott volna el.
Laci másfél éve részesül kiemelt figyelemben mint
mentorált, és a többiekhez hasonlóan õ is csak pozití-
vumokról számolt be. – Tizenkettedikes vagyok, s napon-
ta többször is találkozom a mentorommal, mert lejár a mû-
helybe. Bérmaszülõként tekintek rá, akivel akár a munká-
ról, akár a tanulásról, akár a szerelemrõl esik szó, mindig el
tudok beszélgetni – mesélte. Gábor, aki ács-állványozó-
nak tanul, a beszélgetéshez kapcsolódva jegyzi meg: az
õ kapcsolata is egyre jobban elmélyült a mentorával, s
már a mestere is észrevette rajta a pozitív változást. 

– Amit tavaly a szerzõdésben megfogadtam, annak a
nagy részét sikerült teljesítenem. Erre nagyon büszke va-
gyok – jelentette ki.

– Több mint húsz olyan diákja van az intézménynek, aki
részben vagy teljesen önfenntartóként él. Rájuk az osztály-
fõnökök és én is külön figyelmet fordítunk, igyekszünk segí-
teni, amiben csak tudunk – mondta Szabó László. – Ka-
rácsonykor, húsvétkor külön támogatást biztosítunk szá-
mukra a Piarista Szakképzésért Alapítvány keretébõl.
Amennyiben hiányszakmának minõsített mesterséget tanul-
nak a diákok, az államtól havonta – tanulmányi eredmény-
tõl függõen – ösztöndíjat kapnak, ami fontos anyagi segítsé-
get és egyben ösztönzést is jelent számukra. Megállapodást
kötöttünk a Katolikus Karitásszal, hogy 30 nehéz helyzetû
tanulónk számára minden hónapban fix értékû élelmiszer-
csomagot küld a tanév végéig – fogalmazott az igazgató.

Tamás is egyike azoknak, akik részben önerõbõl
tartják el magukat. – A testvéreimmel élek, mert a szüle-
im meghaltak. Az idõsebbik nõvérem és a bátyám már dol-
gozik, a fiatalabb nõvérem és én még tanulunk. Kapok
ösztöndíjat, mert kõmûvesnek készülök. Az ösztöndíjból és
a különféle támogatásokból élek. Sok mindennel támogat
az iskola, például az ingyenes ebédet is felajánlották. Egy

Nagyböjti lelkigyakorlat
A Piarista Diákszövetség és a Budapesti Gimná-

zium szülõi közössége részére Zsódi Viktor piaris-
ta atya tartja a lelkigyakorlatot 2011. április 7–9-én
(csütörtök, péntek, szombat) a 18 órakor kezdõdõ
szentmise keretében a Mikszáth téri Piarista Ká-
polnában. A szentmisék elõtt 17 órától lehet hús-
véti szentgyónást végezni.
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ideig jártam dolgozni az osztályfõnökömhöz, aki a meste-
rem is egyben, de mostanában inkább otthon, a testvéreim-
nek segítek a háztartásban. Az osztálytársaim sokat segí-
tenek a tanulásban – meséli a fiú. Hozzátette: ez az
utolsó éve, de szeretne továbbtanulni, érettségizni.
Ádám is kõmûvesnek készül, õ édesapjával él együtt. 

– Édesanyám kétéves koromban otthagyott minket, azóta
édesapám nevel. Rengeteget dolgozik, így ki kell vennem a
részemet az otthoni munkából, miközben a tanulásra is
koncentrálok. Ha kapok valamilyen támogatást, akkor ab-
ból bevásárolok. Járok dolgozni az ismerõsökhöz. Elválla-
lok minden munkát, ami nem ütközik az iskolával – fogal-
mazott Ádám. Azért fontos számára a tanulás – mond-
ja –, mert saját bõrén tapasztalta meg, hogy az egysze-
rû, kétkezi munkát nem fizetik meg tisztességesen. –
Ki szeretnék tanulni egy értelmes szakmát, amibõl normá-
lisan meg tudok majd élni – zárta mondandóját bizako-
dó mosollyal az arcán.

Péterffy Balázs
(MAGYAR NEMZET 2011.01.31.)

Minden diáktársunknak igazi lelki megújulást és
áldott, allelujás Húsvétot kíván a Diákszövetség
Sajtóbizottsága.

Istenünk:
köszönjük Neked,

hogy az élet Istene vagy.
Köszönjük, hogy Jézus

értünk szenvedett, 
meghalt és föltámadott.

Köszönjük a jeleket,
amelyekkel kíséred életünket:

köszönjük a megújulást,
köszönjük az újrakezdés lehetõségeit.

Az üres sír jel volt a tanítványok számára:
Jézus él!

Köszönjük, hogy voltak tanúságtevõk,
akik életüket nem kímélve

hirdették az egész világon: Krisztus él.
Erõsítsd meg, Istenünk, a mi hitünket,

és add, hogy legyen mindig erõnk
bizonyságot tenni az örömhírrõl:

Krisztus föltámadt! Valóban föltámadt.

(KORZENSZKY RICHÁRD OSB TIHANYI PERJEL: 
„ÉN URAM, ÉN ISTENEM” 44.)

* * *

Uram.
telve szívünk a feltámadás örömével!

A feltámadáséval,
amely nemcsak békét hozó, szép remény,

több annál!
A feltámadásban, Uram,

Te bizonyságot üzensz nekünk.
Bizonyságot, hogy igenis

érkezünk valahonnan ide, a földi életbe.
Jó helyrõl érkezünk: személyesen, Uram,

Te magad bocsátasz el bennünket,
személyesen mindegyikünket.

És, igenis, megyünk innen valahová.
Jó helyre megyünk: személyesen, Uram,

Te magad fogadsz ott bennünket,
személyesen mindegyikünket.

Adj, Uram, feltámadást szívünknek!
Adj feltámadást családjainknak!

Adj feltámadást falunknak, városunknak!
Adj feltámadást egyházunknak!

És adj feltámadást, Uram, nemzetünknek!
Add, hogy a tévelygés útjáról megtérve

elinduljunk az egyetlen jó úton:
a feltámadás útján!

Add, Uram, hogy ez a mai nap
újabb lépés legyen Feléd.

Ámen.

(DÖBRENTEY ILDIKÓ: ÉS KÉPZELD, URAM 31.)

Tél és tavasz között
Hogy tél volt: az elsõ tavaszias napsütésben derül

csak ki igazán. A szokatlanul éles ragyogásban mint-
ha tussal húzták volna ki a téli utcák rajzát, mindent
szürkének, fáradtnak és gyûröttnek látunk. Vállun-
kon mázsás a télikabát; a kirakatok üvegét mintha
sûrû por lepné; az utcák sárosak; arcunk szinte való-
színûtlenül sápadt és fehér. Vitaminhiány, mondjuk,
klorofillhiány. S mindezt a tavasz elõhírének ragyo-
gásában tapasztaljuk meg elõször.

A természet újjáéledése a tél legszembetûnõbb kül-
színe, a természet halandóságának legszembetûnõbb
burkán át közeledik felénk. Az égbolt vadonatúj kék-
jét kopár ágak rácsai fogadják.

S ugyanezt a képet mutatja a liturgikus év megfele-
lõ idõszaka, ha hasonlíthatatlanul mélyebb tartal-
mak színe alatt is. A nagyböjt komor gyászát a ke-
resztény reménység emelkedõ hullámai feszítik.

Valamikor a tanítványokat is a feltámadás öröme a
halál legszembetûnõbb jegyei közt érte. A sírbatétel,
a keresztlevétel kopár tényei után. A halál mozdulat-
lansága után, mi õket is megbénította, halott Meste-
rünkhöz hasonlítva õket. Nem lázadoztak, még csak
nem is panaszkodtak. Egyszerûen tovább szerettek.
Tovább szerették a halottat, kit életében talán nem
mindig tudtak követni.

S itt – a szeretet e „sötétjében” – veszik hírül, hogy
akit szeretnek: föltámadott. Szakasztott úgy, ahogy
azóta is egyedül itt, a szeretet csendjében, „sötétjé-
ben” tapasztalhatja meg ki-ki közülük a föltámadás
okozta intimitást, mivel ez a feltámadás véghetetle-
nül csendes, s akár a tanítványokra az elsõ húsvét
hajnalán, azóta is szinte észrevétlenül köszönt ránk.

Csendesen, mivel isteni, és észrevétlenül, mivel
mindennél hatalmasabb. 

(Pilinszky János: A mélypont ünnepélye I. 324.)
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„A KULTURPOLITIKA HOSSZÚLEJÁRATÚ VÁLTÓ, AZ ERÕFESZÍTÉSEK GYÜMÖLCSE KÉSÕN ÉRIK”

Emlékezés gr. Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszterre 1875–1932) – I. rész

A hatalmas ember- és anyagvesztességgel végzõdött
elsõ világháború után az Osztrák-Magyar Monarchia
1918. novemberében szétesett. A jogilag sajnos nem lé-
tezõ Magyarország lakosai számára mérhetetlen meg-
próbáltatás következett: nem volt a külföld által elis-
mert felelõs kormány, és az utódállamok (Csehszlová-
kia, Románia, Szerbia) csapatai már 1919-ben fokoza-
tosan elfoglalták az ország késõbb ne-
kik ítélt részeit, elhurcolták a nemze-
ti javakat (mozdonyok, vasúti kocsik,
ritka múzeumi értékek, stb.), és jóval
a békekötés aláírása elõtt a késõbb ne-
kik ítélt területeken kezdték megszer-
vezni a közigazgatást is. 

1918. október 31-én a kibontako-
zást minden bizonnyal egyedül leve-
zetni remélt gr. Tisza Istvánt anar-
chisták meggyilkolták, a magyar
hadsereg felbomlott, és 1918. decem-
ber elején román szeparatisták kiki-
áltották Erdélynek Romániához
(Havasalföld) történõ csatlakozását.
Ez alatt a tapasztalatlan, naiv, befo-
lyásolható és államvezetésre alkal-
matlan gr. Károlyi Mihály minisz-
terelnök kísérelte meg, hogy úrrá lenni a nehézsége-
ken, sajnos eredménytelenül, és 1919. március 21-én
lépett színre Kun Béla, akinek a kormánya 133 napig
a terror és fejetlenség jegyében uralkodott. Közben a
román csapatok átlépték a Tiszát, és elfoglalták Buda-
pestet is. 

1920. június 4-én alá kellett írni a trianoni békeszer-
zõdést, amelyet a gyõztes hatalmak is békediktátum-
nak neveztek, mivel nem volt lehetõség és alkalom az
elcsatolások mértékének megtárgyalására. A kötelezõ
jellegû békefeltételek felületesek, irgalmatlanul kemé-
nyek, és éppen ezért igazságtalanok voltak, amely ma-
gában hordozta egy újabb háború kirobbanásának esé-
lyét. A gyõztes hatalmak, elsõsorban Nagy Britannia
támogatásával megalakult az új magyar államforma:
Magyar Királyság, amelynek Horthy Miklós kor-
mányzó lett a feje 1920. március 1-jével. Többszöri
eredménytelen kísérlet után 1921-ben Bethlen István
miniszterelnöknek sikerült kormányt alakítani. Eb-
ben a kormányban szerepelt elõször belügyminiszter-
ként a már 25 éves államigazgatási, közigazgatási gya-
korlattal bíró gr. Klebelsberg Kunó, aki 1922. júniu-
sában Vallás és Közoktatásügyi miniszteri kinevezést
kapott. (Klebelsberg Kunó az 1910 évek körül a Szla-
vóniában és Bosznia-Hercegovinában élõ magyarok
kulturális támogatását végezte a Julián Egyesület ke-
retében; ugyanakkor a Duna Gõzhajózási Társaság al-
kalmazottai gyerekeinek ellátására például Pécsett
kollégiumot és iskolát építtetett fel.) 

A háttér súlyosságát megvilágítja az, hogy még ebben
az idõben is ezrével özönlötték el az országot a mene-
kültek, tanárok, tisztviselõk stb., mivel nem voltak haj-
landók a Magyarországról leszakított területtel megna-
gyobbodott utódállamokban hûségesküt tenni. A ko-
rábban tehetõs és jómódú emberek egyik napról a má-
sikra ágrólszakadtak lettek. A legszükségesebbekkel

menekültek, a pályaudvarok mellék-
vágányaira állított vagonokban laktak
ínséges körülmények között és kilá-
tástalanul. A csapást növelte a sze-
génység, tõkehiány, a kereskedelem
és ipar megbénulása, valamint a nagy-
birtokrendszer. A krízishelyzetre jel-
lemzõen sokan defetisták lettek, és a
nemzet pusztulásának rémét látták,
ugyanakkor viszont a fokozatosan él-
re kerülõ állami vezetõk hatására óri-
ási akaraterõ bontakozott ki, fokoza-
tosan a társadalomban és a nehézsége-
ken való felülemelkedés került elõtér-
be. Klebelsberg Kunó harcolt a speng-
leri nézetek ellen. Elkezdõdött az
építkezés, és ennek jegyében egymás-
után húztak fel középületeket: Ma-

gyar Nemzeti Bank, krisztinavárosi Telefonközpont,
Országos Levéltár épülete, szombathelyi megyei kór-
ház (fõleg önerõbõl), budapesti ciszterci gimnázium,
Tihanyi Biológiai Intézet, stb.(lásd késõbb). 

Klebelsberg Kunó kultuszminiszter volt az, aki
meggyõzte környezetét arról, hogy a Trianonban alá-
írni kénytelen kellett rengeteg tiltásból csak egy me-
nekvés van: a kulturális építkezés. Nem egyszer han-
goztatta, hogy „Példátlan áldozatkészséggel, jövõbe
vetett hittel, akarattal, erõfeszítéssel meg kell mente-
ni a magyar mûvelõdést, mert csak ezen az úton vár-
hatjuk a szebb jövõt”. Munkatársaival együtt azonnal
munkához látott, mert mint írta: „Sietnünk kell,
mert hátha lejár a sorstól engedélyezett óra”.

Klebelsberg Kunó már korán meggyõzte a kor-
mányzót és Bethlen István miniszterelnököt, vala-
mint a kormány többi tagját a kulturális építkezés
szükségességérõl, és koncepciót dolgozott ki annak
menetérõl. Programot dolgozott ki az egyetemek el-
helyezésérõl, illetve építésérõl, a gimnáziumi, polgá-
ri iskolatípusok reformjáról, valamint a népiskolák
létesítésérõl. A parlamentben számos támadás érte a
kulturális programját, és számos kritikát kapott a
legelõször megindult egyetemi építkezésekkel kap-
csolatban. Sokan megkérdõjelezték annak szükséges-
ségét, hogy a csonkává vált országnak négy egyeteme
legyen. Mások ugyanakkor kifogásolták azt, hogy
miért csak az egyetemi építkezések folynak. 

A miniszter többször hangsúlyozta: „Nem egyetem



vagy népiskola, hanem egyetem és népiskola” építke-
zése fog folyni. Ennek az utóbbi jelmondatnak jegyé-
ben folytatta a miniszter a munkáját.

1) A Trianonban hozott igazságtalan döntés értel-
mében az ország elvesztette az 1872-ben alapított ko-
lozsvári (M.kir.Ferenc József TE.), és az 1912-ben
alapított pozsonyi (M. kir. Erzsébet TE.) egyeteme-
ket. A kolozsvári egyetem részére Szeged város pol-
gármestere biztosított letelepedési lehetõséget, és en-
nek keretében ideiglenes helyet biztosított a klinikák-
nak valamint az elméleti intézeteknek: például böl-
csészeti tanszékeknek sokszor a gimnáziumokban
tudtak csak 1–2 helyiséget biztosítani . Szegeden
1921-ben megnyílt az új, menekült egyetem. Pécsett
1923. október 14-én nyílt meg a menekült pozsonyi
egyetem ugyancsak korábbi közintézmények épüle-
teit véve igénybe. Ugyanakkor az 1912-ben alapított
és építésében elkezdett debreceni egyetem klinikáit,
intézeteit sikerült tetõ alá hozni, és 1926-ban került
sor az ünnepélyes felavatásra. 

Az oktatási intézmények építésével kapcsolatos szá-
mos durva kritika ellenére a miniszter harcolt az
egyetemek megmaradásáért még a legnehezebb gaz-
dasági körülmények között is: „Ne játsszunk a tûzzel!
A katonai leszerelést már ránk kényszerítették, végze-
tes lenne, ha ezt kulturális leszerelés követné”. 

A miniszter határozottan kiállt amellett, hogy a
csonka-országnak szüksége van a négy egyetemre: az
egyetem elsõsorban kutat, tudományt gyarapít és tudomá-
nyos utánpótlást biztosít. Az építés nem volt zavartalan
és a „numerus clausus” (a zsidó származású hallgatók
csak bizonyos százalékban nyertek felvételt az egyete-
mekre) szigora fokozatosan csökkent, de nem szûnt
meg. Klebelsberg hathatósan érvelt az egyetemek

megmaradása mellett, mert meggyõzõdése volt, hogy
város csak ott van, ahol kultúrát, ipart, kereskedelmet,
egészségesen tagozott társadalmat találunk, és a legsi-
keresebb városképzõ egyetemek egyike az egyetem.

Klebelsberg Kunó meggyõzõdése volt, hogy az el-
határozott célok eléréséhez nemes fanatizmusra van
szükség. Vallotta azt a Kossuthtól származó mondást,
hogy a „…a Közép- és Alduna etnográfiai rendszeré-
ben a magyarságnak primus inter pares szerepet kell
a biztosítani”. A miniszter szerint az áldozatos tudo-
mánypártolás a legjobb gazdasági befektetés: „olyan a
kultúrpolitika, mint nemesített vetõmag; a kalászban
rengeteg az új mag”. Klebelsberg Kunó megalkotta az
ú.n. Gyûjteményegyetem-rendszert. Ide tartoztak
például az Országos levéltár, Magyar Nemzeti Múze-
um, Szépmûvészeti Múzeum, Iparmûvészeti Múze-
um, budapesti Egyetemi Könyvtár. Ezekben az intéz-
ményekben nem volt feladat az oktatás, de ezek a he-
lyek biztosították a kutatómunkát. E rendszer részére
biztosította a függetlenséget, és számított a társada-
lom adakozó készségére. 

A miniszter azt akarta elérni, hogy hazánk a jövõben
ne legyen a „tört oszlopok és a derékba tört fák orszá-
ga”. Mivel Trianon következtében a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia vagyona jelentõs részét elvesztette,
ezért a miniszter a MTA-t rendszeres pénzügyi támo-
gatásban részesítette. Jelentõs lépés volt ebben a támo-
gatásban az, hogy gr. Vigyázó Ferenc Vácrátótban lé-
võ kiterjedt birtokát az Akadémiára hagyta.

Dr. Schneider Imre, prof. emeritus
(Pécsi Tudományegyetem ÁOK)

(FOLYTATJUK…)

Dr. Mádl Ferenc, volt köztársasági elnök, egykori pia-
rista diák január 29-én ünnepelte nyolcvanadik születés-
napját. Ebbõl az alkalomból készített vele interjút a Heti
Válasz munkatársa, Osztovits Ágnes; ennek néhány rész-
letét közöljük.

– Többen leírták, hogy ön soha nem tért ki a felada-
tok elõl. Olykor reménytelennek látszó ügyek mellé is
odaállt. Egyik elsõ elnöki interjújában azt mondta,
szinte mindent otthonról, a Veszprém megyei faluból,
Bándról hozott.

– Alighanem majdnem mindent otthonról hoztam,
amit emberi-erkölcsi és a szó arisztotelészi értelmében
vett politikai dolgokban tettem. Mindenekelõtt a hitet,
hogy a Gondviselés sorsom törékeny hajóját jó kikötõk
felé tereli, és bukásaimon is átsegít. Aztán onnan hoz-
tam a szülõk, a család, egymás áldozatos szeretetét. 

A munka, a tanulás, a betû, az írás szenvedélyét,
amelyben könnyû volt viselni arcunk verítékét. A falu-
val, az iskolai és tágabb közösséggel való szolidaritást.
A haza szeretetét. A karácsonyi jó hír és béke élményét.

– Ahogy hallgatom, Babits sorai jutnak eszembe:
„amint fogy-fogy a jövendõ, egyre-egyre drágább lesz
a mult”. Pedig a XX. század iszonyatos megpróbálta-
tásokat mért az emberekre. Mit látott, tanult ebbõl?

– A példát, a szülõk, a nagyszülõk, a család nehéz
idõben próbált hitét a társadalmi igazságosság, az em-
beri és polgári jogok, a demokrácia védelmében, küz-
delmét a mindennapi kenyérért. A vándorlás vállalá-

Dr. Mádl Ferenc 80. születésnapjára
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sát – amikor másfél millió emberünk Amerikába ment
– és a nehéz keresettel való visszatérést, a frontszolgá-
latot és hadifogságot, miközben az édesanyák és gyere-
kek itthon mûvelték földjeinket. Majd pedig amikor a
legutolsó diktatúra a föld népét is kiforgatta szabadsá-
gából és õsi jussából, új életet kellett keresni, és köz-
ben felerõsíteni ’56 és az európai üzenet erejét, hogy
máig eljuthassunk.

– Az ön szemérmes visszafogottságát olykor felesége
ellensúlyozta. Mi a titka harmonikus kapcsolatuknak?

– Mindketten keresztényi alázattal és önzetlen el-
kötelezettséggel viseltetünk szolgálatunk: a nemzet
közügyei, a demokratikus közgondolkodás, a kultú-
ra, az elesettek és szegények, hazánk jó hírnevének,
az emberek és országunk erkölcsi megbecsülésének
megannyi ügyében.

PROF. DR. MÁDL FERENC 

Mádl Ferenc középiskolai tanulmányait 1943–1951
között a Veszprémi Piarista (majd Állami) Gimnázi-
umban végezte, ahonnan az ELTE Állam- és Jogtudo-

mányi Karára kerülve 1957-ben „summa cum laude”
eredménnyel avatták doktorrá. 1964-ben kandidátusi,
1974-ben pedig nagydoktori értekezését védte meg,
amelyek révén elõször docens, majd egyetemi tanári
kinevezést kapott. 

Hosszabb külföldi tanulmányútjai között a
Strasbourgi Nemzetközi Összehasonlító Jogi Egyetem
1961–63 között, majd a Kaliforniai Egyetem, a
Sacramentói McGeorge Jogi Egyetem 1967–1979 kö-
zött említhetõk meg, de ezután volt vendégprofesszo-
ra a Müncheni Egyetemnek, vagy a Londoni Európai
Tudományos Akadémiának is stb.

Itthon 1985-tõl tíz éven át az ELTE Nemzetközi
Magánjogi Tanszékének vezetõje, és 1993-ban az elsõ
szabadon választott kormány tárca nélküli, illetve
közoktatási minisztere, majd 2000-tõl hazánk köztár-
sasági elnöke lett.

Fõbb kitüntetései 1999-ben: Széchenyi-díj, vala-
mint a francia Becsületrend lovagi fokozata.

Szívbõl kívánja az Úr bõséges áldását további életé-
re, munkásságára – egyházunk, hazánk, népünk érde-
kében – a Magyar Piarista Diákszövetség vezetõsége
és tagsága!

Elhangzott a Köztársasági Elnöki Hivatal és Rezi-
dencia parkjában lévõ Teleki-emléktábla elõtt 2010. áp-
rilis 1-jén. Az emlékbeszédet a miniszterelnök halálának
70. évfordulója alkalmával közöljük. (A szerk.)

Hatvankilenc esztendeje, hogy gróf Teleki Pál szíve
itt, az egykori Miniszterelnökség – a mai Köztársasá-
gi Elnöki Hivatal és Rezidencia – épületében utolsót
dobbant. Az azóta eltelt csaknem hét évtizedben so-
kan és sokféleképpen emlékeztek meg a történelem

meghatározó személyiségérõl: di-
csérték vagy bírálták a miniszter-
elnököt, a tudóst, a közéleti sze-
replõt. Én itt ma az emberrõl sze-
retnék szólni, nagyképességû,
széles látókörû személyiségérõl,
aki hatalmas tudásával párosuló,
rendkívüli intelligenciája mellett – és azzal szöges el-
lentétben – szenvedõ, kiszolgáltatott áldozata fizikai
értelemben gyenge, esendõ testének és korának, an-

Emlékbeszéd gróf Teleki Pál halálának 69. évfordulóján
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nak az embertelen, háborús történelmi környezetnek,
amelyben õ nekünk adatott.

1871 tavaszán egy történelmi nevû magyar arisz-
tokrata jelentette be magát Pest városának egyik gö-
rög nemzetiségû polgára, Konstantin Muratisz (ma-
gyarosítva: Muraty Szilárd) házánál. Amikor a házi-
gazda fogadta, a látogató rövid bevezetõ után meg-
kérte legfiatalabb lánya, Irene Muraty kezét. Muratyt
meglepte a váratlan leánykérés, hiszen egyfelõl a kor
magyar arisztokratái nem szoktak polgárlányokat fe-
leségül kérni, de a pesti endogám görög kolónia kö-
rében sem volt szokásos, hogy leányaikat más nemze-
tiségûekhez adják; Muraty másik három leánya már
tisztes és vagyonos (görög) polgárok felesége volt. Ez
indokolja a vendéglátó kérdését: „Mondja, gróf úr,
mennyi is az ön adóssága?” Mire az arisztokrata – aki
különben Teleki Géza, a német-római birodalom
grófja – így szólt: Muraty úr, ön félreismeri a helyze-
tet! Én a lányát és nem a pénzét szándékozom elven-
ni!” Azzal a cilinderét a fejébe csapva elviharzott. A
konfliktus hamarosan megbékéléssel, majd esküvõ-
vel és boldog házassággal folytatódott, amibõl csak a
gyermek hiányzott. Irene grófné több halott csecse-
mõt hozott világra, míg végül 1879. november 1-jén
megszületik a régen várt fiú, aki a keresztségben a
Pál János Ede nevet kapta. A gyermek bizony véz-
nácska csecsemõ, és további 62 életévében is sovány,
„madárcsontú” teste sok szenvedésének lesz forrása.
A testileg viszonylag gyenge, gyakran beteg gyerek
rendkívüli szellemi adottságai már korán kitûnnek.
Hamarosan elsajátítja magyar anyanyelvén túl a né-
metet, amelyen édesanyjával beszél, a nagyszülõi
házban használt görögöt és románt, amely a nyáron
otthont adó pribékfalvi kastély cselédségének nyel-
ve. Az ifjú Pál átlagon felüli képességét felismerõ
édesanyja az elemi iskola elvégzése után úgy dönt,
hogy fiát a piaristák közeli iskolájába íratja, jóllehet
köztudott, hogy a kegyes atyáké a fõváros legszigo-
rúbb, legmagasabb követelményû gimnáziuma, ahol
az elõkelõ házból érkezõ fiúknak nem jár kivételezés.
A fiatal Teleki gróf azonban – beteges szervezete el-
lenére – nagyon jól megállta a helyét, és középiskolai
stúdiumait jeles érettségivel zárta.

Személyiségének formálódását elsõsorban arisztok-
ratikus és polgári származásának kettõssége, majd is-
kolája határozza meg. A fontos történelmi szerepet
játszó õsök már fiatal korában a köteles politikai el-
hivatottság felé fordítják a figyelmét, ugyanakkor
Muraty nagypapa habitusa (Ablonczy találó megálla-
pítása szerint) a Buddenbrook család elsõ nemzedé-
kével egyezõ olyan tõkésé, aki jól ismeri a pénz érté-
két és hatalmát. Ez a polgári, családi gyökér utóbb
Teleki közgazdasági vonzalmában termi gyümölcsét.
Piarista neveltetése Teleki egész további életére ki-
hat. Iskolájában szilárd erkölcsi bázist nyer, és tanul-
mányai révén egy életre eljegyzi magát a geográfiá-
val, amiben Bartos József piarista földrajz tanárának
volt döntõ szerepe. Személyiségének további alapve-
tõ vonása az áldozatos hazaszeretet, ugyancsak a ma-
gyar piarista tanároktól nyert neveltetés hatására ala-
kul ki. Nyelvismerete gimnazista korában a latinnal,
franciával és angollal gazdagodik, amihez utóbb ki-
sebb mértékben az olasz és holland nyelvek ismerete
is járul. Gondoljuk el: hány magyar értelmiségi in-
dult az életbe 9 (!) nyelv birtokában? Az érett Teleki
Pál személyisége nyitott, átfogó ismeretek befogadá-
sára alkalmas, mondhatjuk: valódi reneszánsz l’uo-
mo universale-é, ugyanakkor testi alkata gyenge, be-
teges, amely állapota majd idõsebb korában tovább
romlik, és az a tudatát is negatívan befolyásolja. Va-
lószínûsíthetõ, hogy szintén a gyerekkori egészségi
korlátoltságából fakad gyakori pesszimista önmeg-
ítélése, idõvel fokozódó depressziója. 

Államtudományi doktorátusát követõen, már 29
éves korában országgyûlési képviselõ, és tanúja a kor
(obstrukció által megbénított) magyar parlamentjé-
ben folyó szócséplésnek. Ott szerzett tapasztalatai
megszilárdítják meggyõzõdését: a napi alantas párt-

Az 1945-ben lerombolt Sándor-palota nyugati homlokzata

A nyugati homlokzaton a tragédia helyszínét, 
az egykori emeleti hálószobát a két üres ajtónyílás jelzi
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politikától távol kell maradnia; csak akkor fog poli-
tikusi tevékenységet folytatni, ha arra a hazájának
óhatatlanul szüksége lesz. Mint Lóczy Lajos profesz-
szor gyakornoka a földrajztudomány felé fordul, és
publikációi hamarosan nemzetközi visszhangot kelt-
ve európai hírnevet adnak neki. Tudományos tevé-
kenységét az elsõ világháborúban a szerb, majd olasz
fronton is folytatja, bár a háborús körülmények
egészségi állapotát tovább rontották. A fronton vesé-
jét TBC támadja meg, és utóbb egyiket el kell távolí-
tani. Ez a betegsége és következményei pszichés álla-
potát folyamatosan erodálják.

A világháborút követõ forradalmi események,
majd a kommün feltárja elõtte a kommunisták
országpusztító, romboló tevékenységét, ami egy élet-
re megutáltatja vele az egész bolsevik rendszert. 

Hazai és nemzetközi tudományos híre egyre nõ.
Már 1913-ban az Akadémia levelezõ-, majd a háború
után rendes tagja, sõt a 30-as évek közepén Hóman
Bálint javasolja Teleki gróf kinevezését az MTA elnö-
kének. A megtisztelõ feladatot azonban Teleki elhárít-
ja olyan indokkal, hogy azt anyagi szempontok miatt
nem engedheti meg magának. Számos mai milliárdos
politikusunk ismeretében szinte hihetetlen, hogy egy
volt miniszterelnök, egyetemi professzor, a mûegye-
tem rektora, a Corvin-lánc tulajdonosa stb. anyagi
okokból legyen kénytelen visszautasítani a legmaga-
sabb hazai tudományos stallumot! A felmerült kérdés
egyébként ezután úgy oldódott meg, hogy a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke Habsburg József fõ-
herceg lett, aki ugyan tudományos téren kevésbé tün-
dökölt, de anyagi gondjai legalább nem voltak. 

Még egy emberi, személyiség-meghatározó ténye-
zõt kell említsünk: a barátok befolyásoló szerepét.
Teleki gróf társadalmi helyzetébõl fakadóan nagyon
széles ismeretségi körrel rendelkezik, tagja a kor
arisztokratái által alkotott társasági kapcsolati háló-
zatának, de barátra, igazi barátra ott nem talál.

Felnõttkori életét két meghatározó fontosságú ba-
rátság szövi át: Cholnoky Jenõé, a tudományegyetem
késõbbi geográfus professzoráé és nagybányai Horthy
Miklósé, a késõbbi kormányzóé. Érdekes, hogy
mindkét személy szöges ellentéte a szerény, esendõ
megjelenésû, a szónoki képességet nélkülözõ Teleki
grófnak. Cholnokyval Lóczy Lajos professzor gyakor-
nokaként ismerkedik meg, és barátkozik össze.
Cholnoky – Telekivel ellentétben – nagyon impulzív,
lobbanékony, és különösen fiatalabb korában roman-
tikus, kalandokra mindig kész. Viktor bátyjával, a ké-
sõbbi regény és drámaíróval egyetemben, gyerekko-
rukban a veszprémi piarista gimnázium növendékei.
Nagyon értelmes, de égetnivaló komisz kölykök, és
„hõstetteik” híre akkoriban bejárta Veszprém váro-
sát. Horthy ugyancsak világlátott, fiatalon a kor sza-
vával élve „snájdig” tengerésztiszt, sikeres sportem-
ber, megjelenésében és mentalitásában egyaránt Tele-
ki ellentéte. Kapcsolatuk bensõséges jellegét azonban
mi sem igazolja jobban, mint az, hogy Teleki az
egyetlen, akivel a kormányzó kölcsönös pertuban állt. 

Teleki Pál az elsõ – 1920 évi – miniszterelnökségét
követõen teljesen elfordul a napi politikától, figyelmét

kizárólag a jövõ elit-generáció felnevelése irányába for-
dítja. Meggyõzõdése, hogy a csonka haza csak akkor
remélheti felvirágzását, ha az arra érdemtelenné vált
politikai vezetését egy friss, erkölcsében és tudásában
egyaránt új, ép nemzedék váltja fel. Szerinte a szakmai
képzések átfogóak, több tudományból merítõnek kell
lennie. Ennek az újelitet nevelõ programnak alábbi
három útját, három gyökerét vélte szükségesnek.

A cserkészettel úgy került kapcsolatba, hogy fia, aki
ugyancsak a Budapesti Piarista Gimnázium diákja,
az iskola Sík Sándor vezette 2. sz. BKG cserkész-csa-
patának a tagja. Teleki a fián keresztül ismeri meg a
cserkészet rendkívül pozitív, nevelõ programját.
1922 elején Horthy Telekit fõcserkésszé nevezi ki, de
a következõ évben – a már említett súlyos betegsége
miatt – kénytelen lemondani. A továbbiakban mint
tiszteletbeli Fõcserkész tevékenykedik, de a piarista
öregcserkész csapatnak élete végéig tagja. A cserké-
szeten belül is számos piarista kapcsolata van, így
például õ az 1933 évi gödöllõi dzsembori parancsno-
ka, és helyettese a piarista Sík Sándor. Teleki az eljö-
vendõ, országot vezetõ elit kialakításában az öreg-
cserkész mozgalmának is jelentõs szerepet szánt.

A nemzetnevelés másik fontos útja az Eötvös Kollé-
giummal kapcsolatos. A kollégiumot a francia Ecole
Normale Superieure mintájára 1895-ben alapították,
olyan bentlakásos intézményt hozva létre, amely a
minõségi tanár- és tudósképzésnek ad otthont. Tele-
ki 1921-tõl élete végéig a kollégium kurátora. A tanár-
képzés minõségi feljavítása egyébként is Teleki alap-
vetõ eszméje, mert csak az által remélhetõ a középis-
kolai tanuló ifjúság neveltetési színvonalának jelen-
tõs emelése.

A harmadik nemzetnevelési útja a közgazdasági kar
feletti bábáskodása volt. Már korán felismeri, hogy az
ország irányításában vezetõ szerepet vállaló gazdasági
szakembereknek igazi nemzethûsége nélkül lehetet-
len az ország anyagi alapjának a megteremtése. Négy
ízben a Közgazdasági Kar dékánja, amely majd 1934-
ben egyesül a Mûegyetemmel. Annak az 1937-38
években õ a rektora. 

Fájdalmas, hogy Teleki korai tragikus halála, vala-
mint az azt követõ történelmi katasztrófa miatt nem-
zetnevelési koncepciója befejezetlen, csonka maradt;
mindössze néhány volt tanítványa, egykori munka-
társa vitte tovább szellemiségét.

A világháborút megelõzõ idõszak olyan gondokkal
terhes, hogy Teleki másodízben is vállalja a minisz-
terelnökséget. Bár õ mindvégig az angolbarát politi-
ka híve, az a körülmény, hogy a nyugati hatalmak
számára Magyarország – az önmaguk gazdasági, szo-
ciális, gyarmati stb. gondjai mellett – mind cseké-
lyebb fontosságú, ez hazánkat a földrajzilag szomszé-
dos, nemzetiszocialista nagyhatalom, Németország
függõségébe kényszeríti. A háború elejének német si-
kerei, valamint az, hogy a két bécsi döntésben a né-
meteknek volt köszönhetõ a trianoni békediktátum-
ban elveszített magyarlakta területek visszacsatolása,
mindez belpolitikai vonatkozásban a radikális jobb-
oldal erõsödéséhez vezetett. Az 1939. évi választás so-
rán a kormánypárti parlamenti frakció személyi állo-
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mánya is jórészt kicserélõdött, amennyiben Teleki
mérsékelt híveit Imrédy nácibarát, radikális értelmi-
ségi csapata váltotta fel. 

1939-tõl Teleki – mint a földtudomány avatott
szaktekintélye – világosan látta, hogy az óriási tartalé-
kokkal rendelkezõ nyugati hatalmak a mind szélese-
dõ háború biztos nyertesei lesznek. Ha azonban – elõ-
relátásának és az ország távlati érdekeinek megfelelõ-
en – nyíltan szembeszállna a nácikkal, az azonnali né-
met megszállást eredményezne, elveszítenénk az ed-
dig visszakapott országrészeket, és a németek olyan
mértékben fosztanák ki hazánkat, amire még nem
volt példa. Ha viszont Magyarország egyértelmûen a
német oldalra áll, a súlyos anyagi károk és a kiszámít-
hatatlan emberveszteség elkerülhetetlen, ráadásul a
biztosan vesztes háborút követõen majd fizetnünk
kell, amiért a náci Németország mellett harcoltunk.

A beszûkülõ világ egyetlen lehetõségeként számára
a semlegesség állapotának mennél további fenntartá-
sa maradt. A gyakorlatban ezt szolgálta a „nyitott ab-
lak” politikája. 1939-ig Lengyelország, majd annak
eleste után Jugoszlávia felé kereste a kiutat, amely
utóbbi az 1940 decemberében megkötött „örök bará-
ti szerzõdésben” manifesztálódott. Belgrád politikai
bizonytalansága 1941 elején elõbb német, majd nyu-
gat-barát rendszereket vet a felszínre, és ez Berlint
arra ösztönzi, hogy a tõle megszokott villámháborús
eljárással lerohanja a délszláv királyságot. Ehhez
azonban a Wehrmachtnak a magyar-jugoszláv határ
mentén lehetséges felvonulására és a Honvédség te-
võleges részvételére lenne szükség. Ugyanakkor Hit-
ler megígéri: amennyiben mi kezdünk támadást Ju-
goszlávia ellen, határunkat az eredeti, „1000 éves”
határ vonaláig tolhatjuk elõre. Teleki számára vilá-
gos: a semlegesség tovább nem tartható. Döntenie
kell egy olyan dilemmában, amelynek jó megoldása
nincs. Õ, aki eddig a revízió élharcosa volt, objektíve
is súlyos erkölcsi válságba kerül, amelyet tovább
ront, hogy a Kormányzó – akinek két évtizeden át
közvetlen tanácsadója lehetett – elfordul tõle.
Cholnoky professzorhoz fûzõdõ régi barátsága is
meglazul, gyermekei már felnõve elhagyták a szülõi
házat, és ezekben a kritikus napokban értesül: mind
édesanyja, mind felesége halálos beteg. Egyedül ma-
radt. A történelmi felelõsség mellett, hogy nem tar-
totta vissza Horthyt a németek ajánlatának elfogadá-
sától, a magány, a depressziósok legfõbb veszedelme
tör rá. Nincs már senkije, akivel mázsás, nyomasztó
gondjait, politikájának csõdjét megoszthatná. Azon
az utolsó álmatlan hajnalon a testi és lelki betegsé-
gekkel szaggató fejgörccsel küszködõ, elcsigázott em-
ber nem bírja tovább. Az öngyilkos halál – úgy érzi –
az egyetlen, ami megoldja a megoldhatatlant, és vé-
gét szakítja évtizedes testi-lelki szenvedésének. Tele-
ki gróf önként vállalt halálának pillanatában kezdõ-
dik hazánk történelmének egyik legtragikusabb kor-
szaka. Itt, az emeleti szobában eldördült browning
tüze a mi világháborúnk elsõ lövése.

Jómagam Telekit személyesen nem ismertem, de az
õ tudományos szellemiségét tovább éltetõ több mun-
katársával lehetett kapcsolatom. Megemlíthetem az

Afrika-kutató Kádár Lászlót, aki Teleki tanítványa,
majd tanársegédje volt. Kádárt – én, az akkor fiatal
geológuskutató – az ötvenes évek közepén mint a
Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem egyik
legjelentõsebb professzorát, dékánját ismerhettem
meg. Hallgattam elõadását, és a magam szakmai pá-
lyáját a tõle hallottak, az õ kísérleti földrajzi laborató-
riumában látottak döntõen befolyásolták. Szorosabb
kapcsolatom volt Teleki egyik legközvetlenebb mun-
katársával, mint az Államtudományi Intézet igazgató-
ságában utódjával, dr. Rónai Andrással, aki 1945 után
– szakítva addigi rendkívül eredményes tudományos
kutatási területével – a Földtani Intézet Síkvidéki
Osztálya vezetõjeként múlhatatlan érdemeket szer-
zett hazánk földtudományi feltárásában. Számos eset-
ben volt lehetõségem vele beszélgetni, és – mint két
régi cserkésznek – a szûkebb szakmánkon túl is volt
mirõl. Egyik alkalommal Teleki miniszterelnök halá-
lával kapcsolatos emlékeit idézte föl. 

1941. április 3-án reggel a miniszterelnök elõszobá-
jából, ahol villámcsapásként éri a miniszterelnök ön-
gyilkosságának híre, Rónai kábultan tántorog ki ide,
a Sándor palota elé, és a rémülettõl félig öntudatlanul
bámul le a Sikló mellett a ködös városra. A városból
egyszerre motorberregés hallatszik, majd látja, hogy
az elsõ motorkerékpáros Wehrmacht elõõrs a Fõ ut-
cából beér a Clark Ádám térre, majd tovább nyomul a

Duna mentén a jugoszláv határ felé. Teleki teste még
ki sem hûlt, és a német hadsereg máris megkezdte fel-
vonulását, mi meg ezzel beléptünk – annak minden
elõre látható végzetes következményét magunkra vál-
lalva – a világháborúba.

Dr. Pesty László, Piarista konfráter

(Fényképek Farkas Zsolttól és dr. Zakar András: Dr.
Teleki Pál halála c. kötetébõl, Bécs, 1983.; képszerkesz-
tõ: Farkas Zsolt)

A cserkészek védõszentje, Szent György 
dombormûve a keleti homlokzaton (lebontva)
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Dr. Erdõ Péter bíboros vatikáni kinevezése

XVI. Benedek pápa 2011. január 29-én a Szentszéki
Államtitkárság Államközi Kapcsolatok részlege bíbo-
rosi és püspöki tanácsának tagjává nevezte ki Erdõ Pé-
ter bíborost, esztergom-budapesti érseket, aki 1970-
ben érettségizett budapesti gimnáziumunkban.

II. János Pál pápa 1988. június 28-án közzétett Pas-
tor Bonus kezdetû apostoli konstitúciójának negyve-
nedik cikkelye szerint az államtitkárság közelrõl segí-
ti a pápát legfõbb küldetésének gyakorlatában. Elnöke
a mindenkori szentszéki bíboros államtitkár. Két
szekcióra oszlik: az egyik az általános ügyek részlege,
amelyet közvetlenül az államtitkársági helyettes irá-
nyít, a másik pedig az államközi kapcsolatok részlege.

Az apostoli konstitúció értelmében ez utóbbi munká-
ját meghatározott számú bíboros, valamint néhány
püspök segíti.

A bíborosi és püspöki tanács tagjai közé még a kö-
vetkezõ három bíborost nevezte ki a pápa: Marc
Ouelle-t, a Püspöki Kongregáció prefektusát, Fortu-
nato Baldelli fõpenitenciáriust, valamint Raymond
Leo Burke-öt, az Apostoli Szignatúra Legfelsõbb Bí-
róságának prefektusát. (forrás: Új Ember Katolikus
Hetilap – 2011. február 06.)

A Bíboros Úr kinevezéséhez szívbõl gratulálunk!

* * *

Elindult a csíkszeredai 
Piarista Tanulmányi Ház önálló honlapja

Tavaszt idézõ színekkel, vidám betûkkel és rögtön
gazdag tartalommal indult el Sárközi Sándor Sch. P.
rendtársunk szerkesztésében a csíkszeredai Piarista Ta-
nulmányi Ház honlapja: http://csikszereda.piarista.hu/

A piaristák Csíkszeredában, a Piarista Tanulmányi
Házban lelki-szellemi-szabadidõs lehetõségeket és
programokat kínálnak a betérõknek. Emellett eljár-
nak a város különbözõ iskoláiba és bentlakásaiba, se-
gítik a fiatalok emberi-hitbeli elmélyülését a vallásos-
ság, a tudományok és a játékosság jegyében.

A ház ezenkívül lehetõséget ad különféle kurzusok,
lelkinapok megtartásához, valamint szálláshelyet is
kínál az erre járó családok-rendtársak számára.

A veszprémi piarista alapítás 300 éve
300 évvel ezelõtt, 1711 októberében érkeztek az elsõ piaristák a mai (tiranoni) Magyarország területére

a veszprémi püspök, gróf Volkra Ottó hívására. Ezt követõen nyíltak sorban a piaristák iskolái: Vácott,
Kecskeméten, Pesten, Szegeden és Debrecenben egy évtized leforgása alatt... A jeles évfordulóra egyéves
programmal készülnek a veszprémi öregdiákok az utódiskola, a Lovassy László Gimnázium közösségé-
vel együtt. A programok több síkon teljesülnek: havonta háromféle megemlékezést is rendeznek: 

– a szorosan vett piarista múlt veszprémi tanárairól és diákjairól a hónap utolsó vasárnapján a Szent
Anna kápolnában;

– a Lovassy Gimnázium kiváló öregdiákjainak elõadássorozatával;
– a veszprémi öregdiákok diákszövetségi tagozata szintén havonta tart színvonalas elõadásokat, meg-

emlékezéseket. Ezeknek elõadóit és témáit az alábbiakban közöljük.
A jubileumi ünnepséget 2011. október 22-re tervezik: hálaadó szentmise a veszprémi Bazilikában, em-

léktábla-avatás a régi gimnázium falán, koszorúzás, ünnepi közgyûlés az utódiskolában, agapé... A jubi-
leumi ünnepségek kísérõje a „piarista kiállítás” a Lovassy Gimnáziumban (megnyitás március 8-án),
majd szeptemberben a Gizella királyné Múzeumban.

Idõpontok, elõadók:

2010. november 8. Borián Tibor Sch.P.: A piaristák veszprémi évszázadai
2010. december 3. Lechner László: Piarista regõscserkészet, piarista néptánc-múlt
2011. január 10. Gubicza Ferenc: Mezõgazdaságunk helyzete. Agrárképzés a Pannon Egyetemen 
2011. február 7. Dr. Horeczky Károly: Jogászi és bírósági pályán
2011. március 7. Köveskuti György: Piarista diákok az erdõ szolgálatában
2011. április 4. Varga Szabolcs: Pénzügyi válságok kezelhetõsége a bankszektorban
2011. május 2. Prof. Dr. Angeli István: Történetek magamról, illetve a fizikáról
2011. június 6. Prof. Dr. Mádl Ferenc: A magyarok békés forradalma az Antall-kormány idején
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Hatodik alkalommal tartottuk meg 2011. február 18-
án, a kecskeméti piarista hagyomány nyomán, az immár
rendszeresnek nevezhetõ Piarista vacsorát a váci tagozat
szervezésében. A szokásosnak nevezhetõ arányban jelen-
tek meg kb. kétharmad arányban az iskolabezárás elõtti
öregdiákok és a maradék egyharmad részben a rendszer-
váltás utáni öregdiákság.

Természetesen a volt és mostani tanári kar egy ré-
sze is képviseltette magát: Nyeste Pál igazgató úr, Ne-
mes György atya, Pinke József tanár úr, (akinek most
jelent meg új könyve Váci utcák, váci emberek cím-
mel), valamint a tartományfõnök úr, Urbán József is.

A remek kétfogásos vacsorát szentmise elõzte meg,
majd a vacsora után az iskola nemrég átadott, felújí-
táson átesett dísztermének bemutatása következett.
A fiatalok vezetésével a váci tagozat öregdiák klubjá-
nak szabad beszélgetése zárta az estét. A vacsora me-
nüje sült csirke és tokányosan elkészítet sertésszelet
volt, vegyes körettel és savanyúsággal. Nem hiány-
zott a finom vörösbor sem az asztalokról, akadt köz-
tük Piarista Bor is. Házi recept alapján készített dió-
torta zárta a fogásokat.

A szervezés oroszlánrészét az idõsebb generáció
vállalta magára, melynek stafétabotját jelképesen

idén továbbadták a fiataloknak, hozzátéve, hogy ter-
mészetesen vendégként szívesen jönnek a további
vacsorák rendezvényeire is.

Mintegy százhúsz fõ vett részt az eseményen, noha
a késõ estig tartó klub-béli beszélgetésbe csak keve-
sen csatlakoztak, azok is inkább a fiatalabb generáci-
óból. A klub zárása kb. fél kettõ tájban történt az élet
kisebb és nagyobb dolgainak megbeszélése után.

Várva a legközelebbi találkozás lehetõségét, öröm-
mel adok hírt az ilyen és hasonló rendezvényekrõl,
Vácról.

Remélem, évrõl évre egyre többen leszünk jelen
a váci piarista vacsorán! 

Kosinsky József, Vác, 1998 A

Piarista vacsora Vácon, immáron hatodik alkalommal

GAZDASÁGI EGYÜTTMÛKÖDÉS 
SZERZETESRENDEK KÖZÖTT

Servitor pro multis – szolgálat sokakért. Az Új Ember
2011. január 30-i számában Hervai Pál beszámol a
„Servitor pro multis Kft.” tevékenységérõl, amely a sikeres
gazdasági együttmûködést segíti elõ a jezsuita, a bencés, a
ferences és a piarista rend számára. A tartalmi kérdésekben
a szerzetesrendek döntenek, az üzleti ügyekben pedig a
professzionális menedzsmentet biztosító cég.

A Servitor Pro Multis Kft. négy katolikus férfi
szerzetesrend (bencések, ferencesek, jezsuiták, pia-
risták) és a Portus Buda group Zrt. közös vállalkozá-
saként született, azzal a céllal, hogy szerzetesrendek-
nek, egyházi intézményeknek, karitatív szervezetek-
nek olyan szolgáltatásokat nyújtson, melyek segítsé-
gével az adott szervezetek, mûködése, fenntartása ha-
tékonyabbá válik és ezzel több erõforrás jusson
a szervezet fõtevékenységére.

A Servitor piaci szereplõként is a tulajdonosi kör
által képviselt értékrendet tudja magáénak. A
Servitor tevékenységének sikerét mutatja, hogy part-
nereink között már 10 szerzetesrend és több katoli-
kus, református és evangélikus intézmény, illetve
egyesület is található. A kialakított beszerzési társu-
lások, valamint gazdálkodást támogató tevékenysé-
günk révén partnereink számára korábbi mûködé-
sükhöz képest több tíz millió forintos nagyságrend-
ben tudtunk megtakarítást elérni. Tevékenységünk
jelenleg az energia (áram és gáz), üzemanyag, papír-

irodaszer és vegyiáru beszerzési területekre terjed ki,
de tagjaink igényeihez igazodva szolgáltatásaink kö-
rét igyekszünk folyamatosan bõvíteni.

Hogyan mûködik?

A Servitor adatokat kér a csatlakozni kívánóktól
egy adott beszerzési területre vonatkozóan, a belépõ
intézmény fogyasztási szokásait illetõen (pl. mennyi,
milyen irodaszert szerez be milyen rendszereséggel,
milyen növekedési/csökkenési tendenciát mutat ez).

Az igények alapján a Servitor beszerzési társulást
szervez. A társulás összigényei alapján a Servitor ten-
dert bonyolít le, egy (vagy több) iparági szakmai ta-
nácsadó részvételével. A résztvevõ számára ez nem
jelent mást, mint, hogy a beszerzési társuláshoz va-
ló csatlakozástól kezdve az adott termékekre és szol-
gáltatásokra a korábbiaknál kevesebbet költ, mert
így közösen – a beszerzési társulásban együttmûködõ
felek – mennyiségi kedvezményt érhetnek el az adott
beszállítónál.

Bizonyos szolgáltatásainknál a kimutatható megta-
karítás egy elõre megállapított és szerzõdésben rögzí-
tett részét kapja meg a Servitor saját mûködése fenn-
tartására és fejlesztésére. Ezen szolgáltatási díj mérté-
két folyamatosan csökkentjük, ahogy a beszerzési tár-
sulásokban résztvevõk száma nõ, hiszen a Servitor a
tulajdonosok döntése alapján a bevételeibõl kizárólag
saját mûködését finanszírozza, nyereségre a tulajdo-
nosok nem tartanak igényt.

www.servitor.hu
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Dr. Oláh György

a Széchenyi Nagydíj kitüntetésben részesült. No-
bel-díjas kémikus, az MTA tiszteleti tagja világszer-
te számon tartott és nagyra becsült kémiai kutatásai-
ért és eredményeiért, azoknak ma már klasszikusnak
számító tanulmányokban és könyvekben való közzé-
tételéért, a kémiai tudományok fejlesztése, eredmé-
nyessége, a kutatási eredmények gyakorlati hasznosí-
tása érdekében végzett tudományos munkásságáért,
az új tudósnemzedékek számára példaképül szolgáló
életpályájáért.

Dr. Oláh György a Budapesti Piarista Gimnázium-
ba járt, 1945-ben érettségizett.

Dr. Entz Béla

a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje
(polgári tagozat) kitüntetését érdemelte ki. Állami-dí-
jas biológus, az MTA Balatoni Limnológiai Kutató-
intézete nyugalmazott tudományos fõmunkatársa
nemzetközileg is nagyra becsült hidrobiológiai kuta-
tásaiért, oktatói és tudományos ismeretterjesztõi tevé-
kenységéért, példaértékû életpályája elismeréseként.

Dr. Entz Béla a Budapesti Piarista Gimnáziumot
1938-ben végezte.

Dr. Kerényi Lajos

a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
(polgári tagozat) kitüntetését vehette át. A Tatai Pia-
rista Gimnáziumban – szovjetorosz hadifogságát, egy
Donyec-medencei bányában végzett kényszermunká-
ját követõen – csak 1946-ban érettségizhetett. Piarista
szerzetestanár, teológiai doktor.  Az esztergomi fõegy-
házmegyében – a fõvárosban és vidéken – számos plé-
bánián szolgált. Jelenleg a pesti Szent Kereszt temp-
lom plébánosa. Idõközben a Kalazantinum spirituáli-
sa, hittanár a budai Szent Margit Gimnáziumban. 

A fiatalság és a betegek fáradhatatlan, kitartó szolgá-
latának elismerését is jelképezi a kitüntetés.

Görbe László

a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitünte-
tését kapta. A Kecskeméti Piarista Gimnáziumban
1965-ben érettségizett. Piarista szerzetestanár. Kecske-
méten, Budapesten tanított. Óvodai, általános iskolai
fõigazgató. Veszprémben, Budapesten iskolaigazgató.
Jelenleg a budai Szent Margit Gimnáziumot igazgatja.

A kitüntetésekhez szívbõl gratulál diákszövetségünk ne-
vében is a PIARISTA DIÁK Sajtóbizottsága!

Állami elismerések 2011. március 15-ére
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Az Osztrák Piarista Diákszövetség titkárától, Mathias
Rieger barátunktól rövid tájékoztatást kaptunk a szövetsé-
gük utóbbi idõben rendezett programjairól. Megtudtuk, hogy
a gimnáziumi épületben novemberben egy régi piarista diák,
dr. Alexander Zembsch elõadást tartott a mesterséges csípõ-
izületrõl. Ezen az összejövetelen határozták el, hogy mostan-
tól kezdve egy orvoscsoport a gimnázium épületében rendsze-
resen fog összejönni. Ezen aktuális szakmai vélemények ki-
cserélésére, egyben az érdeklõdõk részére elõadások tartására
fog sor kerülni. Decemberben rendezték meg a hagyományos
piarista Adventestét, szintén a gimnázium épületében. A 10-
14 év közötti diákok betlehemi játékkal tették emlékezetessé
az esti programot. Az ünnepi eseményen tanárok, diákok,
szülõk és volt diákok nagy számban jelentek meg.

Arról is tájékoztatást kaptunk, hogy március 19-én ren-

dezik meg a 36. Piarista Bált, melyre szövetségünk vezetõ-
sége részérõl Oberfrank Ferenc elnököt és Várgedõ Tamás
választmányi elnököt, valamint kapcsolattartónkat meg-
hívták. A bált ismét az igen elõkelõ Auersperg Palota pom-
pás termeiben tartják, ott, ahol a tavalyi bálon a BBC a
bálról közvetítést adott, sõt az ott látott keringõt filmre is
felvették. Ilyen elõzmények után biztosak abban, hogy az
idei bál is színpompás esemény, igazi ünnep lesz. Tavasz-
szal a közgyûlésünkön ismét lehetõség lesz arra, hogy az
évente oly alaposan kiválasztott kiváló piarista borokat a
tagok megkóstolhassák. 

Szintén tavaszra tervezik azt a konferenciát, melyen a
szövetségük jövõjérõl, fõleg tevékenységük „aktivizálásá-
ról” lesz szó.

Kölcsei Tamás

IM MEMORIAM
Tavaly novemberben hunyt el kedves volt iskola-

társunk, Nagy Ödön. A Budapesti Piarista Gimnázi-
umnak volt tanulója (osztályfõnök: Vékey Károly),
és ebben a Duna-parti épületben érettségizett 1950-
ben (de már az egyházi iskolák államosítása után a
jogutód Ady Endre Gimnáziumban).

Életét a Sors nem kísérte kiemelkedõ karrierrel, si-
kerekkel, de szerényen, a kosárlabda-sportnak hó-
dolva élete végéig megõrizte a piarista szellemet.

Egykori osztálytársai, Antall József és Szûcs Ervin
javaslatára már az újjáalakulás kezdetén a Diákszövet-
ség tagja lett, rendszeresen részt vett osztálytársai
megemlékezésein és sajnálatos temetési szertartásain.

Eleméry József 

* * *

A következõ levelet kaptuk az Egyesült Államok-
ból, Gervay Mihálytól, az ugyancsak Budapesten,
1932–1950 években járt Gervay József fiától:

Sajnálattal tudatom Önökkel, hogy édesapám 2011.
február 11-én elhunyt. 1931. december 29-én született
Budapesten. Szüleim elhagyták Budapestet, amikor az
oroszok elleni forradalom kezdõdött 1956-ban. Édes-
apám tanárai a budapesti piaristáknál Magyar László
és Meskó Lajos voltak, akiket nagyon szeretett és be-
csült. Amikor mi ide költöztünk Wilmingtonba, sze-
rette volna meglátogatni Magyar és Meskó atyákat a
devoni piaristáknál, de akkor õk már elhunytak. Édes-
apámat ez megrázkódtatásként érte, és úgy érezte,
hogy ezzel az életének egy nagy része tûnt el. Édes-
anyámmal együtt biztosak vagyunk abban, hogy már a
mennyben vannak, és nagy megbeszéléseket tartanak
együtt. Édesapám nagyon büszke volt a budapesti pia-
rista iskolára. 

(angolból fordította: Csepely Péter)
R I P

A PIARTOURS 2011. évi útitervei

• 2011. április 30-án, szombaton egész napos lá-
togatás a szentendrei skanzenbe. Találkozás a Bat-
thyány téren 8:18-kor induló HÉV-nél, vagy 9:00-
kor a szentendrei végállomásnál. A belépõjegyet
mindenki maga veszi.

• 2011. május 17-21. 5 napos út a Vajdaságba 
(a létszám betelt)
• 2011. szeptember 3-án, szombaton autóbu-

szos út Nagyvázsonyba (vár, pálos kolostor) és
Dörgicsére, a valamikori piarista szõlõgazdaság
épületében lévõ Granárium-vendéglõbe. Itt ebéd
és borkóstoló, valamint a padlástérben lévõ múze-
um megtekintése. Részvételi díj az ebéddel és bor-
kóstolóval együtt 5500 Ft, mely összeg a jelentke-
zéskor fizetendõ.

• 2011. szeptember 6-10. (kedd-szombat) 5 na-
pos észak-nyugat Felvidék út. Útvonal: Komá-
rom–Csallóköz–Szenc–Vöröskõ–Nagyszombat–
Nyitra–Zsé–Csejte–Beckó–Manini–Szulyó–
Csicsmány–Privigye–Bajmóc–Divék–Garam-
völgye–Garamszentbenedek–Körmöcbánya–Sel-
mecbánya–Szentantal–Léva–Nagykürtös–Kék-
kõ–Alsósztregova–Szklabonya–Bény–Párkány–
Esztergom–Budapest.

Részvételi díj: 160 EUR, amely tartalmazza a
busz, a félpanziós szállás és a belépõk költségét.
Jelentkezéskor 100 EUR elõleg, a fennmaradó 60
EUR augusztus 15-ig fizetendõ.

• 2011. október 1-én, szombaton autóbuszos
utazás Paks (Makovecz-templom)-Szekszárd-
Bátaszék-Mohács-Baja-Kalocsa megtekintésére.
Az út költsége 4500 Ft, amely jelentkezéskor fi-
zetendõ.

A két egynapos út költsége min. 30 fõ jelentke-
zése esetén érvényes. 

Hírek az ausztriai diákszövetség életérõl
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TELEKI PÁL MEGEMLÉKEZÉS

Az egykori magyar miniszterelnök tragikus ha-
lálának 70. évfordulója indokolta idén is a szoká-
sos megemlékezést április 1-jén du. 4 órakor a
Budai Várban fekvõ Sándor-palotánál, amely im-
már a köztársasági elnök hivatali épülete. A Du-
nára nézõ kert õrzött, zárt terület, ezért Teleki
Pál emléktáblájához bejutni csak elõzetes enge-
déllyel lehet.

Így történt egy éve is, amikor az öregcserké-
szek, valamint mai fiatalok is gyülekeztünk a
Szent György téri parkolóban, hogy – akik még
nem jelentkeztek elõbb – az utolsó órában a hely-
színen megszerezhessék a belépési engedélyt.

Lapunk e számában közöljük az öregcserkész
dr. Pesty Lászlónak, piarista diáktársunknak ta-
valy ott elmondott emlékbeszédét, valamint egy
felhívást is:

„A 2.sz. BKG cserkészcsapat Teleki Pál rajá-
nak – amelynek vezetõje Kovács Mihály piarista
volt – egykori zászlóját keressük. (Ennek fényké-
pe egyébként szerepel Bakay Kornél: Ragyogj
cserkészliliom címû könyvében is. Aki tud róla,
kérjük szíves értesítését a Diákszövetségbe.

F.Zs.

MATURALAPOK

A Magyar Piarista Diákszövetség, a Piarista
Tartományfõnökséggel és a Piarista Iskolákkal
közösen, a 2010-2011. tanévben is szeretnénk a
nevezetes (50, 60, 65, 70 és 75 éves,) érettségi ta-
lálkozókon résztvevõket, arany-, gyémánt-, vas-,
rubin- és platina- Matura-emléklappal köszönte-
ni. Ezért kérjük az érettségi találkozók szervezõ-
it, hogy a következõ adatokkal adjanak hírt a ta-
lálkozóról és emléklap igényükrõl:

– az érettségi találkozó helye; – az érettségi találko-
zó idõpontja; – az érettségiztetõ iskola megnevezése; –
az érettségi éve; – az érettségizõk névsora (az érettsé-
gi bizonyítványban szereplõ névvel), továbbá a
találkozó szervezõjének adatai (név, lakcím, tele-
fon, email-cím).

A Maturalap megrendeléshez Adatlap letölthe-
tõ a www.diakszov.piar.hu honlapunkon a Diák-
szövetség legördülõ fülben, a Maturalap megren-
delés úton, illetve igényelhetõ a (1) 486-4432-es
telefonszámon és személyesen a Diákszövetség
irodájában.

Az adatszolgáltatási határidõ: 2011. április 15. 
A Maturalapok elõállítási költsége 300 Ft.
Kérjük az igénylõket, hogy idejében jelentkez-

zenek kapcsolattartójuknál az adatok közlésével!

Acél Zsolt: Orpheus éneke
Megjelent Acél Zsolt kecskeméti piarista tanár doktori értekezése, amelyet az Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetemen 2009 májusában védett meg: 

Orpheus éneke – Ovidius metapoétikus elbeszélései a Metamorphosesben 
(Classica & Theoria 2, sorozatszerkesztõk: Déri Balázs és Tamás Ábel) 
Ráció Kiadó, 2011, 256 oldal, 2800 Ft 

Ovidius és Orpheus: egy költõ a korai császárság Rómájából, egy másik a görög mitológia örök jelené-
bõl. Az Átváltozások 10. könyvében a két költõ hangja összeolvad: az ovidiusi elbeszélõ átadja a szót a mi-
tikus dalnoknak, aki az egész mû szempontjából kulcsfontosságú történeteket beszél el. Olyan története-
ket, amelyek éppen a költõi alkotás természetérõl és különösen a Metamorphoses poétikájáról árulnak el
igen sokat, különösen akkor, ha a megfelelõ kérdésekkel faggatjuk õket. 

Acél Zsolt monográfiája erre vállalkozik: arra, hogy – a klasszika-filológia eszköztárának immár szer-
ves részeként – a 20–21. századi irodalomtudomány különféle megközelítési módjait alkalmazva rámu-
tasson Orpheus énekének korszerûségére, s mindeközben egy pillanatra se tévessze szem elõl annak az
esztétikai hatásnak a jelentõségét, amelyet a római költõ éppen Orpheus alakján keresztül állít a közép-
pontba, immár két évezrede meghatározva a mûvészet mágikus, varázslatos dimenzióiról való gondol-
kodást. 

Acél Zsolt piarista szerzetes, klasszika-filológus, irodalomtörténész, a Kecskeméti Piarista Iskola taná-
ra. Kutatási területe az Augustus-kori irodalom és az ókori mûvészetelmélet. A monográfiához kötõdõ
publikációkon túl tanulmányai jelentek meg a 19. és 20. századi magyar költészet történetébõl. 

A Classica & Theoria könyvsorozat célja ókortudomány és modern irodalomtudomány egymáshoz
közelítése, illetve eleve adott közelségük tudatosítása. A sorozatban olyan monográfiák és tanulmánykö-
tetek látnak napvilágot, amelyek antik szövegek értelmezésére a modern irodalom- és kultúratudomá-
nyok belátásainak alkalmazásával vállalkoznak, illetve amelyek alapvetõ irodalomelméleti problémákat a
klasszika-filológia sajátos szempontrendszere felõl helyeznek új megvilágításba. 
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A Piarista Diák következõ, 73. száma 2011. szeptember hónapban jelenik meg.
Lapzárta: 2011. augusztus 10., szerda

Piarista Diák • Kiadja a Magyar Piarista Diákszövetség • Nyilvántartási szám: 163/440/1/2008
Szerkesztette a Sajtóbizottság: Borián Tibor, Bókay László, Farkas Zsolt • Jelen lapszámunk a Nemzeti Civil Alap

támogatásával készült. • Tördelés: Logod Bt. • Nyomda: Innova-Print Kft. • Felelõs vezetõ: Komornik Ferenc

Magyar Piarista Diákszövetség Közhasznú szervezet
Adószám: 19013581-1-41 Elnök: Dr. Oberfrank Ferenc +3620552-0189
Számlaszám: OTP Bank: 11708001-20504685
SWIFT kód: (BIC) OTPVHUHB
IBAN szám: HU68 1170 8001 2050 4685 0000 0000

Piarista Alapítvány (Alapító: Magyar Piarista Diákszövetség)
Közhasznú szervezet Adószám: 19013598-1-41
Kuratórium elnök: Görbe László +36 20 478-8888
Számlaszám: ERSTE Bank: 11991102-02103154
SWIFT kód: (BIC) GIBAHUHB
IBAN szám: HU29 1199 1102 0210 3154 0000 0000

Gazdasági ügyek: Pataki Ervin (+36 30) 397 2037; 1052 Budapest, Pia-
rista köz 1.; Levélcím 1364 Budapest 4. Pf: 220; Telefon/üzenetrögzítõ:
(+36 1) 486 44 32; Internet: http://www.diakszov.piar.hu;
e-mail cím: diakszov@piar.hu
Hivatalos órák: Budapest, Piarista köz 1. I. emelet alatt minden hét-
fõn 15-17 óra között; ügyelet: hétfõn 10-15 és óra között (Sapientia
Szerzetesi Hittudományi Fõiskola)

Tagdíj: aktív keresõk évi 3000 Ft, nyugdíjasoknak, tanulóknak és
pártoló tagoknak évi 1500 Ft. Külföldiek tagdíja 40 Euro, vagy annak
megfelelõ más pénznem. Adományokat a fenti számlákon köszönettel
fogadunk. Név, lakcím, adóazonosító / adószám megadása esetén adó-
kedvezmény igénybevételéhez igazolást adunk. Befizetés a házi pénz-
tárban a hivatalos ügyeleti órákban, a kiküldött csekkel, vagy banki
átutalással a fenti számlákra.

Fõtitkári felhívás a 
2011. évi tagdíj befizetésérõl
Tisztelt Öregdiáktársaim!

A Diákszövetség tagnyilvántartása szerint sajnos
sok tagunk elmulasztja, elfelejti befizetni a tagdíjat.
Ugyan taglétszámunk és az érdeklõdõk száma is ör-
vendetesen nõ, a Szövetség tagbevétele stagnál, pe-
dig ez az egyik legfontosabb forrásunk, amelyet a
rendezvényeink támogatására, újságunk és hírleve-
lünk kiadására, mûködési költségeinkre fordítunk.

Tisztelettel és nyomatékkal kérjük, hogy akik ed-
dig még nem fizették be az esedékes tagdíjukat, pó-
tolják azt!

Tagdíj: aktív keresõk évi 3000 Ft, nyugdíjasok-
nak, tanulóknak és pártoló tagoknak évi 1500 Ft.
Külföldiek tagdíja 40 EUR vagy annak megfelelõ
más pénznem.

A befizetés megtehetõ:
– személyesen a Diákszövetség irodájában (Buda-

pest, Piarista köz 1., hivatalos órák: minden hétfõn
10-17 óra között),

– átutalással a Diákszövetség bankszámlájára (Ma-
gyar Piarista Diákszövetség, számlaszám: OTP
Bank: 11708001-20504685, SWIFT kód: (BIC)
OTPVHUHB. IBAN szám: HU68 11870 8001 2050
4685 0000 0000,

– vagy az újságunk õszi számával együtt kézbesített
csekken.

Kérjük, hogy ha valakinek tudomására jut, hogy
valamelyik diáktársunk nehéz anyagi helyzete miatt
nem tud eleget tenni tagdíjfizetési kötelezettségé-
nek, ezt jelezze a Diákszövetség elnökségének, hogy
a szükséges és lehetséges méltányossággal tudjunk
eljárni. Gazdálkodásunk egyensúlya miatt sajnos le-
hetséges, hogy fel kell majd függesztenünk egyes
szolgáltatásainkat (például az újság kiküldése) azok-
nak, akik évek óta tagdíjhátralékot halmoznak fel.

Strommer Pál
A Magyar Piarista Diákszövetség fõtitkára

Tagnyilvántartás:
a Diákszövetség irodáján Csepely Péter
telefonon: + 36 1 486-4432
e-mailen: csepely38@gmail.com
postán: 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Irodai ügyelet: hétfõn 10–15-ig

Felhívás érettségi találkozóra
(1951–2011)

„Kerek” évfordulós öregdiák-társaink közül az
1951-ben Pesten végzett A és B osztályosok – az
elõzetes adatok szerint – június 4-én (szombat)
tartják 60 esztendõs érettségi találkozójukat elõre-
láthatólag a „Liget” étteremben (XIII. Újpesti rak-
part 4. szám: 6 órakor). A Mikszáth-téri gimnázi-
um kápolnájában 4 órakor misére, utána annak
egyik osztálytermében a Gyémánt Matura-emlék-
lapok átvételére és beszélgetésre jövünk össze. Bi-
zonyos azonban, hogy a Duna-parti kápolna felújí-
tása ekkorra még nem fejezõdik be, a Diákszövet-
ség irodájának az új elhelyezése ugyancsak bizony-
talan, ezért legfeljebb az akkor már ott mûködõ
gimnázium tekinthetõ majd meg, de a rendház
nélkül. A program pontosítását még idejében tele-
fon, illetve postai levél útján, a birtokunkban lévõ
név- és címlistánk alapján végezzük (A és B osz-
tály: mintegy 20-20 adat).

A Matura-lapok legkésõbb április 15-ig rendel-
hetõk meg a Diákszövetség irodájában, a honla-
pon, telefonon, illetve személyesen (lásd a Piarista
Diák 20. oldalán) az alábbi adatok közlésével: név,
érettségi éve és a gimnázium neve. Ezeket az ada-
tokat elküldhetitek pár nappal korábbig Pataki
Ervinnek (ugyancsak a Piarista Diák 20. oldala
szerinti módon, vagy a 2584-852 számra), illetve
Farkas Zsoltnak (a 3565-987 telefonon)

F.Zs.
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