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A Burg Kastl ALUMNI e.V.  Elnöksége 2009 novemberében nyújtotta be a pályázatot a Magyar Örökség Európa 
Egyesületnek a Burg Kastl Magyar Gimnázium „Magyar Örökség díj”-jal való kitüntetésére. 
 
Pályázatunkban rámutattunk arra, hogy a Burg Kastl Magyar Gimnázium  48 éven keresztül nem csupán egy 
nemzetközileg elismert érettségit  nyújtott több ezer magyar diák számára, hanem ezen kívül a második 
világháború és az 1956-os forradalom következményeként külföldre menekült, továbbá a történelmi 
Magyarország  utódállamaiból nyugatra került ill. a már külföldön született magyar fiataloknak adott otthont, 
ökumenikus keresztény és magyar szellemiséget, kultúrát és hagyományokat megőrző nevelést, amely 
hatékonyan hozzájárult a külföldre szakadt magyarság identitásának megtartásához. Így a Burg Kastl Magyar 
Gimnáziumnak  a történelmi Magyarország határain kívül létesített magyar intézmények között egyedülálló 
szerepe volt; az iskola összefogó szálai, a belénk ültetett  magyarságtudat azt eredményezte, hogy diáktársaink 
Kastli tartózkodásuk után  öt kontinens országaiban szétszórva aktív szerepet vállaltak és vállalnak ma is a 
magyar külhoni (régebben emigrációs) diaszpóra közösségi, hagyományőrző munkájában, mint pl. magyar 
egyesületek, egyházak, óvodák, cserkészet, tánccsoportok, ifjúsági, irodalmi- és kultúrkörök, stb.  Végül 
rámutattunk arra is, hogy multikulturális életvitelünk mellett magyarságunk megőrzésének példája és tanulsága 
hozzájárulhat a mai magyarországi fiatalság identitásának keresésében is. 
 
Nagy boldogsággal szeretnénk ezúton, minden volt kastli tanárunkkal és iskolatársunkkal azt az 
örömhírt megosztani, hogy többszörös próbálkozás után kitartó munkánk eredményeként  2010 júniusában 
sikerült, Burg Kastl, volt magyar gimnáziumnak fél évszázados nevelő tevékenysége elismeréséül a "Magyar 
Örökség díj”-at elnyernie.  
 
A „Magyar Örökség díj” (http://www.magyarorokseg.hu) célja, hogy kitüntesse azokat az értékeket, amelyek a 
múltban és a jelenben is hozzájárultak, hozzájárulnak a nemzeti önbecsülés erősítéséhez, gazdagításához. A 
valódi szellemi, kulturális, tudományos, gazdasági értékek felismerése és felismertetése alapozza meg a jövőt; ez 
Széchenyi István iránymutatásából is következik:  „A múlt ismerete nélkül nem lehet jövőt építeni.”  A „Magyar 
Örökség díj” -at a Magyarországért  Alapítvány kuratóriuma hozta létre 1995-ben. A bizottság elnöke 2000-ig 
Mádl Ferenc, 2000-től pedig Prof. Hámori József lett. A „Magyar Örökség díj” gondozását 2003-tól a Magyar 
Örökség és Európa Egyesület vette át. A díj azon magyar intézményeknek, csoportoknak adható, akik 
tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, azaz a magyar társadalom 
erkölcsi, szellemi felemeléséhez. Ezek együttesen alkotják a Magyarság Szellemi Múzeumát.  Néhány kiragadott 
példa az eddig kitüntetettek köréből: Antall József, Teleki Pál, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Illyés Gyula, Márai 
Sándor, József Attila, Radnóti Miklós, Szentgyörgyi Albert, Neumann János, Teller Ede, Kandó Kálmán, Balczó 
András, Egerszegi Krisztina, a labdarugó Aranycsapat, a gróf Széchényi Ferenc alapította Országos Széchenyi 
Könyvtár és Magyar Nemzeti Múzeum, az 1956-os Vízilabda Bajnokcsapat, Pannonhalmi Főapátság, Molnár. A 
századik díj "a magyar nép Szent Korona iránti tisztelete" volt. A „Magyar Örökség díj” azért vált valódi értékké, 
mert független a mindenkori kormányzattól, a pártoktól, csak és kizárólag valódi értéket ismer el. Nem jár 
pénzdíjjal, hanem erkölcsi, morális elismerést jelent. 
 
A díjátadó ünnepség 2010. június 19.-én 11 órakor lesz a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében,  
1051 Budapest, Roosevelt tér 9   

 
Nagyon örülnénk, ha minél többen eljönnétek erre a minden volt kastli diákot megtisztelő ünnepségre, amelyen  
volt alma materünk értékteremtő és magyarságmegőrző munkájáért  bekerül a „magyar szellemi élet 
láthatatlan múzeumába”.  
Szeretettel várunk benneteket. 
 
 
Burg Kastl ALUMNI e.V. 
 
Szilágyi Zoltán                  Tarnai László 
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