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A X. Matolcsy-díj-átadó a templomban
A X. dr. Matolcsy Sándor-d
díjat április 30-áán, - Lõrincz Ernõ tanár ballagó gimnáziumi osztályának (tablóképünkön) templomi ünnepsé gén - dr. Matolcsy Sándor testvérének dédunokája, Matolcsy András
Manó adta át. Az alábbiakban az õ
gondolatait idézzük fel.
– Kaposváron nõttem fel, a Táncsics
Mihály Gimnáziumban végeztem
középiskolai tanulmányaimat, jelenleg pedig ötödéves, végzõs hallgató vagyok a Budapesti Corvinus
Egyetem Közgazdaságtudományi
Karán. Szerencsésnek mondhatom
magamat, mivel egyetemi éveim során több külföldi országban is tanultam, sok kultúrát ismertem meg,
jó néhány külföldi barátot tudhatok
magaménak, azonban Magyarországra és Kaposvárra mindig HAZA
járok. Nem csak azért járok haza,
mert szüleim – kiknek oly sokat köszönhetek – itt laknak, hanem mert
gyökereim szintén ide kötnek.
2004-ben, a Matolcsy Sándor Alapítvány kuratóriuma döntött úgy,
hogy elõször díjban részesíti azt a
végzõs tanulót, ki viselkedésével és
személyiségével leginkább hasonulni képes Matolcsy Sándor emlékével.
A díjátadók sorából kiemelnék két
személyt, elsõként Édesapámat, dr.
Matolcsy Gusztávot, ki 2004-ben az
elsõ díjat adhatta át, s ki most is itt
ül köreinkben. Édesapám a családi
hagyományok ápolását és elõdeink
életének nyomon követését mindig
nagyon fontosnak tartotta. Vallotta
és a mai napig hittel vallja a Babits
Mihály által ily módon megfogalmazott gondolatot: „Múlt nélkül nincs
jövõ, s mennél gazdagabb a múlt,
annál több fonálon kapaszkodhatsz
a jövõbe”. Úgy vélem, hogy ebben a
modern, felgyorsult világban is teljes igazságtartalommal bírnak e
szavak, hiszen nem szabad elfelejtenünk gyökereinket, kiktõl oly sokat
tanultunk, s kiknek emlékét szívünkben õriznünk kell.
A díjátadók közül kiemelném
még dr. Matolcsy S. Gedeont,
Matolcsy Sándor gyermekét, ki az 5.
alkalommal adhatta át az Édesapja
emlékét fenntartani hívatott díjat.
Gida bácsi elismert orvos-kutató

zonyítja jobban, hogy
professzorként szintén
még a Kaposvári Sportsokat tett közösségéért
egyesület labdarúgó csaés ugyanúgy pártfogolta
patának is nagy támogaa református egyházat,
tója volt. Tekintélyét nömint Édesapja. Hivatásávelve Magyar Királyi Korban is elismerést vívott
mányfõtanácsosi címben
ki, hiszen kutatásai sorészesült, valamint a Belrán Stockholmban és
sõ-Somogyi Református
Woods Hole-ban együtt
egyházmegye fõgondnodolgozott többek között
ka lett. A legegyszerûbb
a Nobel-díjas Szentembertõl a legelõkelõbGyörgyi Alberttel, valabig mindenkinek ugyanmint sokáig a bostoni
olyan odaadással kívánt
Harvard Egyetemen ta- Matolcsy András Manó
segíteni.
nított. Gida bácsi jelenMindössze öt éve még én is a Ti
leg 94 éves, Bostonban él, és ha úgy
adódik, még mindig szívesen autó- cipõtökben jártam, de azt tanácsoba ül, hogy ellátogasson szeretett lom, hogy legyetek büszkék rá és ismerjétek saját múltatokat, iskolátok
tengerparti nyaralójába.
Dr. Matolcsy Sándor emlékére múltját, elõdeitek életét, hiszen olyegykori kedves beosztottja a Du- kor-olykor visszatekintve innen
nántúli Nemzeti Bankból, Végh Sze- mindig erõt meríthettek vagy példáréna, ki a református egyház gyüle- ra lelhettek.
Befejezésül szeretném átadni a dr.
kezeti tagja is volt, pusztán az iránta érzett mélységes tiszteletbõl hoz- Matolcsy Sándor díjat annak a ballata létre az alapítványt. E tisztelet gó diáknak, kit a tanári testület és a
nem meglepõ, hiszen Matolcsy Sán- diákság arra legméltóbbnak talált.
dor mind a református egyházért, Ki tanulmányaiban, magatartásámind közösségéért különösen so- ban, közéleti munkásságában, iskokat tett, és széles körben nagy tisz- lája és közössége iránti szeretetében, valamint személyiségében legtelet övezte.
Matolcsy Sándor a Dunántúli inkább dr. Matolcsy Sándort példázBank és Takarékpénztár Rt. vezér- za. Hiszem, hogy a díjazott ezen tuigazgatójaként kiterjedt közéleti, lajdonságai a jövõben is megmaradgazdasági, mûvelõdési, egyházi és nak, s kívánom, hogy egykor majd
ügyvédi tevékenységet is folytatott. õ maga is példát mutathasson a köAz irodalom nagy kedvelõje volt. vetkezõ nemzedéknek. Õszintén
Sokszínû személyiségét mi sem bi- gratulálok Kasza Fruzsinának.

