A Magyar Örökség és Európa Egyesület Magyar Örökség díjának átadása a Magyar
Ciszterci Diákok Szövetsége számára – 2012. június 23. (szombat) - II. laudáció
Immár 90 éve – 1922. március 22-én - történt, hogy az akkoriban országosan, a
Ciszterci Szerzetesrend által működtetett és fenntartott 5 gimnázium már régebben végzett
diákjai közül néhány - fontos közéleti szerepet játszó és nagy tekintélynek örvendő
személyiség – jelesül a kitűnő gr. Dr. Klebelsberg Kunó /egykori fehérvári diák és akkori
belügyminiszter/, Gaál Gaszton /a nemzetgyűlés korábbi elnöke/ és Zichy János gróf
/valamikori pécsi diák, egykori kultuszminiszter/ levélben fordultak a ciszterciek Zirci
Apátsága gimnáziumainak volt diákjaihoz azzal a javaslattal, hogy hozzák létre
Diákszövetségüket = igazolandó és ápolandó együvé tartozásukat, egymás közti
kapcsolattartási- és segítőszándékukat, és feltétlenül azért, hogy folytassák és fenntartsák
ciszterci ihletésű és erkölcsiségű szellemiségüket és hagyományaikat. Igaz ugyan, hogy
Békefi Remig zirci apát már korábban is tervezte ilyen alakzat létrehozását, ám igazában
ekkor jött el az ideje egy efféle polgári kezdeményezés megvalósításának, illeszkedve a
gimnáziumok életéhez-működéséhez a szerzetesrend patronálásával = a vesztes háborút, a
szétziláló forradalmakat és Trianon gyalázatát követőleg, a nemzeti talpra állás és feltámadás
reményében is.
Az ezt követő erőfeszítés célra vezetett. Tudni való, hogy a kezdeményezők már
ismertek világszerte létező mintákat is, hiszen a világ egyetemeinek, kollégiumainak és kiváló
középiskoláinak körében fejlett kultúrája létezett a generációkon átívelően működő
diákszövetségeknek- és szervezeteknek = komoly szakmai-, kulturális-, és közéleti
befolyással és távlattal. Olyannal, amelyet Zirc apátja is örömmel felkarolhatott. Így esett,
hogy az 1923. február 25-én Budapesten megtartott alakuló közgyűléssel kezdetét vette az a
munka, amelynek mentén 1.: kibontakozott az emlékezés és a tradíciók folyamatossága, 2: a
ciszterci szellemiség és erkölcsi felfogás talaján sodró erejű együttműködés nyert egyre
szélesebb teret és 3. egyre hatékonyabb támogatási-segítségnyújtási gyakorlat terjedt szét a
résztvevők körében, elsősorban az újabb gimnazista generációk javára, erkölcsi és anyagi
tekintetben egyaránt. (= figyelemmel kísérés-követés, ajánlások = akár nemzetközi szinten is,
kollégiumi elhelyezés, étkeztetés, tankönyv-taneszköz-ellátás, ösztöndíjak, informálástájékoztatás stb.) A szövetség védnökének szerepét Werner Adolf zirci apát, az ügyvezető
elnökét az akkor már kultuszminiszter Klebelsberg Kunó látta el.
Az érdekeltek addigra már régen tisztában voltak a ciszterci alapozású értékkövetés és
a szolgáló szemléletű kiválóság (v..ö. „ ,,,aki első akar lenni közületek, az legyen

mindenkinek a szolgája!”) rendkívüli jelentőségével. És ennek a szerveződésnek közegében
gondolták megvalósítani az erre irányuló közösségépítést és kívántak felkészülni egy új,
szolgáló meritokrácia felépítésére. A következő évtizedekben rohamosan hányta szebbnélszebb virágait az öt szervezet mozgalma (Baja, Buda, Eger, Fehérvár és Pécs volt diákjai),
amennyiben tömegesen segített a gimnáziumok érettségizettjeinek a magas szintű
továbbtanulásban, sőt kapcsolatok révén az elhelyezkedésben és a kiválóság igazolásában. Se
szeri se száma azoknak a tudományos, művészeti és közéleti kitűnőségeknek, akik eredetileg
a ciszterci gimnáziumokban tanultak, utóbb a diákszövetség kapcsolati hálójának
közbejöttével is tudták növelni-terjeszteni eredményeik-alkotásaik hatását.
A II. Világháború után Magyarországon is kiépülő új rendszer a ciszterci
szerzetesrenddel, iskoláival, következésképpen a diákszövetséggel is leszámolt azzal, hogy
1948-1950 között felszámolta ezeket. Ám nem tudta kitörölni a létezésből azt a hatalmas
szellemi építményt és összetartozási gyakorlatot, amelyik addigra már beleivódott a magyar
élet szövetébe és évtizedeken, sőt generációkon át igyekezett hordozni, majd tudta felmutatni
az újjáéledés képességét. És íme: már 1987-ben – még a József Attila (volt budai Szent Imre)
Gimnázium kínálta behatárolt keretben ugyan, de már elindulhatott valami, 1988/89-ben
Pécsett mozdult meg a világ, 1989. májusában már Kerekes Károly apát úr vezetésével
Nagyvenyimben új alapszabállyal bontott zászlót a diákszövetség és 1990-ben a budai Szt.
Imre Plébánián indult útnak a Magyar Ciszterci Diákok Szövetsége, amely közösséget nemrég
ajánlották Magyar Örökség Díjra a szövetség pécsi osztályának támogatói, akik a 325 éves
pécsi iskola bázisán végzik munkájukat.
Valóban a MCDSZ –nek 5 osztálya az újjászerveződés óta eltelt két évtizedben kitűnő
munkát végzett az eredeti elképzelésektől fogantatott szellemben és a zirci apátok – Kerekes
Károly, Zakar F. Polikárp és Dékány Á. Sixtus - támogatásával. Így jelentős szerepet
játszottak az „iskolavisszaadási” folyamatok „katalizálásában”, a ciszterci iskolák
működésének folyamatos erkölcsi és anyagi támogatásában (pl. alapítványok közbejöttével,
médiamunkával, programszervezésekkel, a cserkészcsapatok segítésével, illetve a civil szféra
és a szerzetesrend kapcsolatának „stimulálásával”

stb).

Vagyis ez az alakzat méltán

bizonyította, hogy a mai világ körülményeinek közepette is képes mind újabb értékek
létrehozására, valós erő felmutatására, közösségépítésre, sőt önmagán túlmutató társadalmi
jelentőségű erőfeszítések támogatására is.
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