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Híres tanáraink
Ágoston Julián OCist (1909-1969) – ciszterci szerzetes, író, költő
Arató Miklós Orbán OCist (1923-2003) – ciszterci szerzetes, házfőnök, a pécsi ciszterci
gimnázium újraindítója. az Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács alelnöke, a VI.
cserkészkerület elnöke
Árvai György SJ (1697-1759) – jezsuita szerzetes, tanár, költő. 1750-1752 között iskolánk
tanára, a rendház főnöke
Baumgartner Alán Ferenc OCist (1890-1933) – ciszterci szerzetes, az iskola
cserkészcsapatának első parancsnoka
Bécsy Tamás (1928-2006) – egyetemi tanár, színháztörténész, esztéta, kritikus
Békefi Remig OCist (1858-1924) – ciszterci szerzetes, zirci
neveléstörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja

apát,

történetíró,

Bergics Lajos (1958-) – előadóművész, népzenész, Baranya Megye Díszpolgára
Bertalanffy Pál SJ (1706-1763) – jezsuita szerzetes, egyházi és földrajzi író
Bitter Illés Béla OCist (1868-1939) – ciszterci szerzetes, clairvaux-i címzetes apát,
gimnáziumi igazgató, író, germanista
Bognár József (1933-) – nyelvtanár, tanszékvezető egyetemi docens
Böröcz Marcell OCist (1884-1958) – ciszterci szerzetes, tanár
Buzássy Ábel OCist (1864-1929) – ciszterci szerzetes, tanár, házfőnök és igazgató.
Deáky Honór OCist – ciszterci szerzetes, tanár
Dornis Gáspár György OCist – ciszterci szerzetes, tanár
Fábián István (1903-1961) – irodalomtörténész, egyetemi tanár
Faludi Ferenc SJ (1704-1779) – jezsuita szerzetes, író, költő, műfordító
Gebaur Izor OCist (1839-1916) – ciszterci szerzetes, tanár, nyelvész, műfordító
Horvát Adolf Olivér OCist (1907-2006) – ciszterci szerzetes, nemzetközi hírű botanikus, a
Magyar Tudományos Akadémia és a Szent István Akadémia tagja
Horváth Dániel (1785-1866) – ciszterci szerzetes, tanár, a jenai akadémia tagja

Inczédy Dénes Ágoston OCist (1843-1900) – ciszterci szerzetes, tanár, matematikus,
iskolaigazgató
Ivasivka Mátyás (1933-) – zenetudós, karnagy, tanár, cserkésztiszt
Kiss Albin Ferenc OCist (1874-1948) – ciszterci szerzetes, történetíró, tanár
Kovács Gusztáv (1980- ) – teológus, filozófus, bioetikus, tanár
Kromek Sándor (1937- ) – Rátz Tanár Úr Életműdíjas tanár
Kühn Szaniszló OCist (1895-1970) – ciszterci szerzetes, iskolaigazgató, tanár
Lentényi Márk OCist (1846-1884) – ciszterci szerzetes, tanár
Lóskay Bekény OCist (1828-1905) – ciszterci szerzetes, tanár
Maczki Valér OCist (1847-1921) – ciszterci szerzetes, tanár
Magdics Gáspár OCist (1866-1935) – ciszterci szerzetes, tanár
Májer Móric OCist (1815-1904) – ciszterci szerzetes, természettudós, botanikus, tanár
Mangin Károly OCist (1794-1839) – ciszterci szerzetes, tanár
Marosi Arnold OCist (1873-1932) – ciszterci szerzetes, tanár
Marosy György Cézár OCist (1925-2008) – ciszterci szerzetes, zirci perjel
Mátyás Flórián (1818-1904) – nyelvész, történész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
Mészáros Amand OCist (1840-1919) – ciszterci szerzetes, tanár
Módly Dezső László OCist (1887-1969) – ciszterci szerzetes, plébános, magyar-latin szakos
tanár
Molnár Rajmund Sándor OCist (1908-?) –
cserkészcsapatának parancsnoka 1939-44 között

ciszterci

szerzetes, a

gimnázium

Nyolczas Ipoly OCist (1906-1984) – ciszterci szerzetes, karnagy
Oppermann Balduin OCist – ciszterci szerzetes, tanár
Petrovich Ede (1898-1987) – történész, kanonok
Pray György SJ (1723-1801) – jezsuita szerzetes, történetíró, könyvtáros, a róla elnevezett
Pray-kódex első tudományos leírója
Rajczi Péter Pál (1917-2006) – jogász, tanár, történész, levéltáros

Simor Ferenc (1901-1978) – klimatológus
Szalay Alfréd OCist (1823-1903) – ciszterci szerzetes
Vargha Damján OCist (1873-1956) – ciszterci szerzetes, irodalomtörténész, a pécsi Erzsébet
Tudományegyetem rektora, a Magyar Tudományos Akadémia és a Szent István Akadémia
tagja

Híres diákjaink
Abay Nemes Oszkár (1913-1959) – politikus, jogász, úszó olimpikon
Aidinger János (1846-1906) – Pécs polgármestere, a Pécsi Nemzeti Színház építtetője,
országgyűlési képviselő
Amtmann Prosper (1809-1854) – európai hírű fuvolaművész, zeneszerző
Angster József (1917-2012) – Tüke-díjas mérnök, orgonaépítő
Angyal Pál (1873-1949) – büntetőjogász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia
tagja
Babits Mihály (1823-1941) – költő, író, irodalomtörténész, műfordító. A 20. század eleji
magyar irodalom jelentős alakja, a Nyugat első nemzedékének tagja
Bagi István (1942-) – jogász, alkotmánybíró
Bagossy László (1967- ) – Jászai Mari-díjas színházrendező, író, egyetemi tanár
Balikó Tamás (1958-2014) – színész, rendező, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója
Bán Endre (1934-1995) – katolikus pap, teológiai tanár, a Pécsi Hittudományi Főiskola
rektora
Bánffay Simon (1819-1902) – jogász, királyi tanácsos és közjegyző, politikus, újságíró, az
első pécsi hetilap (Pécsi Lapok) alapítója
Barakonyi Károly (1938- ) – közgazdász, egyetemi tanár, a Janus Pannonius
Tudományegyetem rektora (1994-1997), a Magyar Tudományos Akadémia doktora
Baranyai Aurél (1903-1983) – gyógyszerész, gyógynövénykutató, tudomány- és
helytörténész
Bárdos Kornél Albert OCist. (1921-1993) – ciszterci szerzetes, zenetörténész, a
zenetudomány doktora
Bécsy Ágnes (1953-) – irodalomtörténész, egyetemi tanár
Bédi Imre (1916-2007) jogász, helytörténész. A Ciszterci Diákszövetség Pécsi Osztályának
örökös tiszteletbeli elnöke
Beksics Gusztáv (1847-1906) – ügyvéd, hírlapíró, műfordító, országgyűlési képviselő
Berkovits Tivadar (1935-) – jogász, a Mecseki Láthatatlanok egyik vezetője

Biedermann Imre báró (1894-1951) – nagybirtokos, országgyűlési képviselő. Megjárta a
náci koncentrációs táborokat, végül kommunista börtönben lelte halálát
Bizse János (1920-1981) – festő, rajzpedagógus
Bohus Béla (1936-2000) – orvos, fiziológus, egyetemi tanár
Boros Béla (1903-1992) – szemész, egyetemi tanár
Boros István (1891-1980) – tanár, az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja, baranyai főispán,
muzeológus
Boros László (1935-) – tanár, egyházművészeti kutató
Bors Emil (1846-1919) – jogakadémiai tanár
Brenner János (1931-1957) – elsőfogadalmas ciszterci szerzetes, rábakethelyi káplán, az
1956-os forradalmat követő egyházüldözés vértanúja
Brisits Frigyes OCist (1890-1969) – gimnáziumi tanár, igazgató, irodalomtörténész,
Vörösmarty-kutató
Buday-Sántha Attila (1941-2014) – agrármérnök, környezetgazdász, egyetemi tanár
Cserháti József (1914-1994) – pécsi megyéspüspök
Csordás Gábor (1950- ) – József Attila-díjas költő, műfordító, szerkesztő, kritikus, a
Jelenkor Kiadó igazgatója
Dalos Patrik (1920-1999) – oratoriánus szerzetes, bibliafordító
Dárdai Pál (1976-) – labdarúgó, vezetőedző
Dietrich Ignác (1830-1892) – jogász, országgyűlési képviselő
Dischka Győző (1889-1986) – mérnök, a Főreáliskola igazgatója
Fináczy Ernő (1860-1935) – pedagógus, egyetemi tanár, a magyarországi neveléstörténeti
kutatások jelentős személyisége, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
Fodor József (1843-1901) – orvos, egyetemi tanár
Frankenburg Adolf (1811-1884) – humanista és emlékíró, a Magyar Tudományos Akadémia
levelező, a Kisfaludy Társaság rendes, a Petőfi Társaság tiszteletbeli tagja
Frei Tamás (1966- ) – újságíró, író, műsorvezető
Frei Zsolt (1965) – fizikus
Garay János (1812-1853) – író, költő, újságíró

Gógl Árpád (1939- ) – orvos, országgyűlési képviselő, egészségügyi miniszter
Gráf József (1946- ) – politikus, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Győry Emil (1937- ) – Jászai Mari-díjas színész
Gyüdi Sándor (1959- ) – Liszt Ferenc-díjas karmester, színigazgató
Hal Pál (1890-1973) – katolikus pap, helytörténész
Halmos Ferenc (1931-1980) – földmérő mérnök
Hamerli Iván (1935-1956) – az 1956-os forradalom hősi halottja
Haragó József (1838-1918) – katolikus pap, egyházi író
Hergenrőder Miklós (1922-1990) – kanonok, karnagy, zeneszerző
Hermann István Egyed (1895-1970) - premontrei kanonok, történész, levéltáros, egyetemi
tanár, rektor
Herpay Imre (1924-2007) – erdőmérnök
Hervay Ferenc Levente OCist (1919- ) – ciszterci szerzetes, tanár, történész, könyvtáros,
bibliográfus
Hetényi Varga Károly (1932-2002) – író, fordító, tanár, a nyilas és kommunista rezsimek
alatti egyházi ellenállás feltárásának szimbolikus alakja
Jéki László (1942-2009) – magfizikus, egyetemi tanár, tudományos újságíró
Jobst Kázmér (1924) – orvos, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
Kádár Béla (1934- ) – közgazdász, országgyűlési képviselő, a nemzetközi gazdasági
kapcsolatok minisztere, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
Kádas István (1926-1997) – orvos, patológus, címzetes egyetemi tanár
Kalász Márton (1934- ) – Kossuth-díjas, kétszeres József Attila-díjas költő, író, műfordító,
egyetemi tanár. A Magyar Írószövetség elnöke (2001-2007), a Magyar Művészeti Akadémia
tagja
Károly Róbert (1937-) – karmester, zeneszerző, főiskolai tanár
Keresztes-Fischer Ferenc (1881-1948) – jogász, politikus, Baranya és Somogy vármegye
főispánja, országgyűlési képviselő, belügyminiszter
Kézdi Balázs (1938-2010) – orvos, pszichológus, pszichiáter

Khuen-Héderváry Károly (1849-1918)
Magyarország kétszeres miniszterelnöke

–

országgyűlési

képviselő,

horvát

bán,

Kóczián Sándor (1850-1870) – költő
Kontra Ferenc (1958- ) – író
Krauter András (1939-2010) – geodéta, címzetes egyetemi tanár
Lábady Tamás (1944- ) – egyetemi oktató, alkotmánybíró, a Pécsi Ítélőtábla elnöke
Liebmann Katalin (1966-) – politikus, újságíró, a Magyar Televízió és az Echo Tv
munkatársa
Magyarlaki József (1897-1945) – tanár
Magyarlaki Tamás (1960-2011) – kutató orvos, egyetemi oktató
Martyn Ferenc (1899-1986) – Kossuth-díjas szobrász, festő, grafikus, illusztrátor és
keramikus
Matyi Dezső (1968- ) – könyvkiadó, üzletember
Mattyasovszky-Zsolnay Miklós (1912-2005) a Zsolnay-gyár cégvezetője, az emigrációs
magyar cserkészek szövetségének örökös tiszteletbeli elnöke
Mattyasovszky-Zsolnay Tibor (1882-1968) – gyáros, a főrendiház tagja
Mészáros Lázár (1796-1858) – honvéd altábornagy, 1848-49-es hadügyminiszter
Mitterpacher József (1739-1788) – matematikus, egyetemi tanár
Mitterpacher Lajos (1734-1814) – a mezőgazdaságtan első egyetemi tanára
Molnár Zoltán (1972-1995) – költő
Nádor Tamás (1925-1966) – író, rádiós zenei szerkesztő, az ország első iskolai rádiós
stúdiójának megalapítója
Nagy Ignác (1810-1854) – író, szerkesztő, a Kisfaludy Társaság tagja és az MTA levelező
tagja
Pálfalvi Lajos (1959): József Attila-díjas műfordító, író
Papp Lajos (1948- ) – Széchenyi-díjas szívsebész
Parragh László (1962-) – üzletember, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Patartics Zorán (1968-): Ybl-díjas magyar építész, egyetemi oktató, publicista

Páva Zsolt (1955- ) – politikus, pécsi polgármester
Pázmándi Horváth Endre (1778-1829) – római katolikus pap, költő, a Magyar Tudományos
Akadémia tagja
Pere János (1940-): dalénekes, magánénektanár
Pozsgai Zsolt (1960- ) – drámaíró, rendező
Rapai Ágnes (1952- ) – költő, műfordító
Rozs Tamás (1960- ) – zenész, tanár, a Szélkiáltó együttes tagja
Schuster János (1777-1838) – orvos, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
Siptár Péter (1954) – nyelvész, fonológus
Sramó Gábor (1964- ) – bábszínész, rendező, a Bóbita Bábszínház vezetője
Stark András (1948- ) – orvos, pszichiáter, orvosi pszichológus, pszichoterapeuta,
addiktológus. A Pannónia Pszichiátriai Egyesület elnöke
August Šenoa (1838-1881) – horvát író, a horvát romantika és realizmus átmeneti
időszakának jeles alakja
Surányi Miklós (1882-1936) – író, újságíró
Szabó Zoltán (1929-2015) – szívsebész, az első magyarországi sikeres szívtranszplantáció
elvégzője
Szalágyi (Salagius) István (1730-1796) – pécsi kanonok, régész, történész, tanár, könyvtáros
Szalai András (1917-1949) – politikus, a Rajk-per egyik elítéltje
Szász László (1953-) – építész
Szebényi Imre (1930-) – Széchenyi-díjas kémikus, egyetemi tanár
Szigeti Lajos Sándor (1951-2009) – irodalomtörténész, kritikus
Szili Katalin (1956-) – jogász, humánökológus, politikus, az Országgyűlés elnöke
Szondi György (1946-) – költő, bolgarista
Szőnyi Ottó (1876-1937) – régész, levéltáros, művészettörténész
Tasnádi Péter (1956-2009) – politikus, pécsi polgármester
Tillai Aurél (1930- ) – Magyar Örökség-díjas zeneszerző, karnagy, egyetemi tanár

Tima Zoltán (1965- ) – Ybl Miklós-díjas építész
Toller László (1950-2010) – politikus, pécsi polgármester
Trixler Mátyás (1940-2010) – orvos, neurológus, pszichiáter
Ullmann Imre (1861-1937) – a szervtranszplantáció úttörője
Váradi Antal (1854-1923) – író, költő, újságíró
Vas Gereben (1823-1868) – író, szerkesztő
Vörös Győző (1972- ) – egyiptológus, az építészettudományok doktora
Wosinsky Mór (1854-1907) – apátplébános, régész, múzeumalapító, a Magyar Tudományos
Akadémia tagja
Xántus János (1825-1894) – természettudós, utazó, a budapesti állatkert megalapítója

