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A megszentelt élet évét hirdette meg Fe- 
renc pápa a világegyház számára 2014. 
november 30-tói 2016. február 2-ig. En- 
nek kapcsán olyan szerzeteseket szeret - 
nénk megszóIítani a Regina Krónikában, 
akiknek volt valamilyen kapcsolatuk a 
Regina Mundi Egyházközséggel, esetleg 
éppen innen indult a hivatásuk. 
Szeretnénk olvasóinknak bemutatni az 
életútjukat, és egyúttal azt a szerzetes- 
rendet is, amelyhez tartoznak. 
1. Hogyan kötődik (kötődött) a Regi- 
na Mundi egyházközséghez? Részt vett- 
e gyermekként vagy fiatalként az itteni 
hitéletben? 
1954 óta vagyok veszprémi lakos, 
amikor édesapámat kinevezték járási fö- 
orvosnak. Nárcisz utcai házunk alapján 
az 1948-ban megalakult Regina Mundi 
egyházközség tagja lettem. Gimnazista- 
ként rendszeresen összejöttünk a sek- 
restye mögötti szobában hittanórákra, 
amikor megszűnt az iskolai hitoktatás. 
1952-ben lettem piarista papnövendék, 
és a nyári vakációkban rendszeres kap- 
csolatom volt a plébánosokkal és káplá- 
nokkal. Fölszentelésem után többször 
miséztem a templomban, nyaranként 
rendszeresen helyettesítettem. 1998- 
tól 2006- ig a Padányi Katolikus Iskola 
igazgatójaként én mondtam a vasárnapi 
fél 12-es miséket, nagyböjti lelkigyakor- 
latokat is tartottam. Itt mondtam 2008. 
jún. 22-én aranyrnisémet is, amikor az 
egyházközség képviselő-testületének el- 
nökeként főorvos bátyám köszöntött az 
egyházközség nevében. Családom tagjai 
ehhez az egyházközséghez és templom- 
hoz kötődtek. Szívesen emlékezem az 
Angolkisasszony nővérek szíves látására 
(vasárnapi ebédeket is együtt költöttük 
el). Itt búcsúztattuk édes szüleimet, bá- 
tyámat és unokaöcsémet is. 
2. Mikor és hogyan került kapcsolat- 
ba először a szerzetesekkel? Legelőször 
melyiket ismerte meg? 
Családi kapcsolataim révén ismertem 
meg a ciszterci rendet, amelynek tag- 
ja volt Elréd nagybátyám. Édesanyám 
 
pedig sokáig élt Zircen, onnan is ment 
férjhez. - a Piarista gimnáziumba ke- 
rülve ismertem meg tanáraim révén a 
tanítórendet. Kiváló piarista tanárok 
foglalkoztak velünk, majd az államosí- 
tás után (1948) kapcsolatba kerültem a 
piaristák "illegális" apostoli munkájával. 
Különösen nagy hatással volt rám 
Juhász Miklós és Török Jenő atya, akik- 
nek ifjúsági lelkigyakorlatain többször 
részt vettem. Ugyancsak hatással volt 
a piarista rendbe jelentkezésemre Előd 
Istvánnal, Benkő Andorral és Medvigy 
Mihállyal megőrzött kapcsolatom. Sze- 
retettel emlékezem Oross István rektor 
úr (Veszprémi Szeminárium) ifjúsági 
vezető szerepére. 1952-ben már csak 
három férfi szerzetesrend működhe- 
tett, és kézenfekvőnek látszott, hogy 
tanári hivatásom és lelki fölkészültsé- 
gem alapján a piarista rendbe kértem 
felvételemet. 
3. A papság vagy a szerzetesség hiva- 
tására érzett először meghívást? 
Gyermekkoromban a falusi plébánia 
és templom élete az egyházmegyei pap- 
ság felé vonzott (falusi plébános akartam 
lenni) - gimnazista koromban ismertem 
meg a ciszterci, a jezsuita és a ferences 
rendet, de előttem állt mindig piarista 
tanáraim élete példája, és ez volt a döntő. 
 
Vonzott az iskolai, ifjúsággal foglalkozó 
papi életpálya, mintegy utánozni akar- 
tam tanáraim példáját. Világossá vált 
előttem, hogy a papi szolgálatot csak 
ifjúságnevelői munkával tudom elkép- 
zelni. A tanári hivatásra hajlam családi 
örökségként is meghatározta életemet. 
4. Hogyan készült fel a szerzetességre, 
illetve a papságra? 
Az 1950-es években szigorú meg- 
szorítás ok között működött a piarista 
rend Magyarországon. A 270 rendtag- 
ból mindössze két iskolára beosztott 
60 rendtag maradt, és 14 növendék ké- 
szülhetett csak hivatására. Ilyen körül- 
mények között egy év noviciátus után 
kerültem a Kalazantinum Piarista Hit- 
tudományi Főiskolára, ahol 6 év alatt 
végeztem a teológiát. Ezzel párhuza- 
mosan az utolsó négy évben az ELTE 
Bölcsészettudományi Karának magyar- 
történelem szakán tanultam. 1958-ban 
szenteltek pappá majd 1959-ben tanári 
diplomát szereztem, és megkezdtem pia- 
rista szolgálatomat a Kecskeméti Piarista 
Gimnáziumban és Diákotthonban. 
5. Mi a rendjének főbb jellemzője, 
ki alapította, hogyan mutatná be azok 
számára, akik nem ismerik? 
A Piarista Rendet Kalazanci Szent 
József alapította a XVI-XVII. század 

