
Kedves Zoli! 
 
„Az interkulturális nevelés megvalósulása egy VIII. kerületi óvodában” – táncolnak a 

betők a szemem elıtt, ahogyan a Tinta Kiadó társszerkesztésedben megjelent kötetében 
olvasom a címet. Arról a nyolcadik kerületrıl írtál, ahol felnövekedtem, iskolába jártam, 
amelyben megismertem a piarista rendet. Parkok, játszóterek, érdekes épületek, sıt paloták is 
találhatók itt. Ebben a kerületben nemcsak interkulturális gondokkal és kísérletekkel 
találkozhatunk, hanem iskolákkal, egyetemekkel, ahol nemzedékek növekedtek fel tudásban 
és szociális érzékenységben, nyitottan a világra. 

Amikor a piarista tartományfınök atya közölte velem, hogy Budapestrıl a 
Kecskeméti Piarista Gimnáziumba helyez, nehéz szívvel hagytam el az ismerıs embereket és 
ismerıs kerületet, de várakozással töltött el, már Pestre is eljutott a hír, hogy abban az 
osztályban, amelyet rám bíznak majd osztályfınökként, érdeklıdı, jókedvő fiúk tanulnak. 
Többek között a Te szorgalmadról, kiváló tanulmányi eredményedrıl is hallottam, így bíztam 
abban, hogy nem lesz hiábavaló a tanári munkám Kecskeméten sem. 

Tanítványaim mellett olyan tanártársakat is megismerhettem a számomra új 
iskolában, akikkel nagyon jó volt együtt dolgozni, akár Kecskeméten, akár a salzburgi 
testvériskolával kialakított kapcsolatban. Amikor sikerült elérnünk, hogy tanítványaink közül 
néhányan egy-egy évet tölthettek Salzburgban a német nyelv tanulásával, szinte 
természetesen gondoltunk Rád Talmácsi tanár úrral, hogy elsık között vehess részt a kinti 
tanulmányokban, nemcsak nyelvismeretben, hanem emberségben is gyarapodva. 
Amikor osztálytársaidtól, barátaidtól tudomást szereztem arról, hogy nyelvészettel kezdtél 
foglalkozni, természettudományt mővelı tanárként nem töltött el féltékenységgel, hogy nem 
az én szakmámat választottad, hiszen édesanyám Pais Dezsı professzor tanársegéde volt. 
Örömmel hallottam az általad szervezett konferenciákról, vettem kézbe az egymás után 
megjelenı  köteteket, olvastam cikkeidet. Barátaid mindig tájékoztattak munkádról, elhozták 
a legújabb könyveket, írásokat. 

Tanárként, piaristaként egyaránt büszke lehettem szervezıkészségedre, közösség-
teremtı erıdre. Szomorúsággal tölt el, hogy földi utad most félbeszakadt. A Boldogságos 
Szőz Mária oltalmába ajánlom életedet, aki oltalmazója hazánknak, a piarista diákoknak és a 
monori plébániának, aki Szent Fiánál irgalmasan közbenjár értünk, hogy földi vándorlásunk 
végén a Mennyei Atya szeretete fogadjon bennünket. 

        Zoli, Isten Veled! 


