HÍRES PIARISTA TANÁROK ÉS DIÁKOK (összeállította Réti Balázs)
költő, szerkesztő
költő, műfordító, újságíró
költő, újságíró
teológus
esztétikus, bölcselő
író, kritikus, műfordító
politikus, miniszterelnök, közös külügyminiszter
politikus, jogi szakíró, belügyminiszter, közös
külügyminiszter
ANTALL JÓZSEF (1932-1993)
Magyarország rendszerváltás utáni első
miniszterelnöke, tanár, könyvtáros, muzeológus
APÁTHY ISTVÁN (1829-1889)
jogász, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő
BÁBEL BALÁZS (1950–)
kalocsa–kecskeméti érsek 1999-től
BABOSS LÁSZLÓ (1851-1909)
költő, ügyvéd, ellenzéki politikus
BAJTAY ANTAL (1717–1773)
magyar provinciális, II. József egyik tanára, Erdély
püspöke (1760)
BAJZA JÓZSEF (1804-1858)
költő, színigazgató, kritikus.
BALANYI GYÖRGY (1886–1963)
történész, a ferences és piarista rendtörténet, valamint a
diplomáciatörténet kutatója
BÁLINT SÁNDOR (1904-1980)
néprajzkutató és művészettörténész
BARKÓCZY LÁSZLÓ, (1847)
székesfehérvári püspök
BÁRSONY ANDRÁS (1935-1984)
mérnök, kandidátus, szakíró, egyetemi oktató
BATSÁNYI JÁNOS (1763-1845)
költő
BATTHYÁNY IGNÁC (1741-1798)
erdélyi püspök, történetíró
BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ (1870-1931)
szemészorvos
BEDEKOVICH KÁLMÁN (1818-1889) horvát bán, miniszter
BELÁNSZKY JÓZSEF (1769-1843)
breznóbányai püspök
BELON GELLÉRT (1911–1987)
pécsi segédpüspök 1982–1987 között
BERCZIK ÁRPÁD (1842-1919)
novellista, színműíró
BÉRCZY KÁROLY (1821-1867)
író, újságíró, műfordító, szerkesztő
BIBÓ ISTVÁN (1911-1979)
jogász, társadalomfilozófus, politikus, 1956-os
államminiszter
BITTÓ ISTVÁN (1822-1903)
miniszterelnök
BOGISICH MIHÁLY (1839-1909)
választott püspök, zenetörténész
BOGYAI TAMÁS (1909-1994)
művészettörténész
BOLDIZSÁR IVÁN (1912-1988)
író, publicista
BOLITZÁR JÓZSEF (1821-1905)
püspök
BÖHE GYULA (1832-1918)
orvos, egyetemi tanár
BREYER ISTVÁN (1880-1940)
győri püspök
BUCZY EMIL (1782–1839)
költő, tanár
ABONYI ANDOR (1887-1915)
ÁBRÁNYI EMIL (1850-1920)
ADY ENDRE (1877-1919)
ALBER JÁNOS (1753-1830)
ALEXANDER BERNÁT (1850-1927)
AMBRUS ZOLTÁN (1861-1932)
ANDRÁSSY GYULA ID. (1823-1890)
ANDRÁSSY GYULA IFJ. (1860-1929)

a Bokor katolikus bázisközösségek vezetője
csanádi püspök
filozófus, a modern fizika egyik magyarországi
meghonosítója
CÖRVER JÁNOS (1715–1773)
piarista tartományfőnök, pedagógiai író
CZUCZOR GERGELY (1800-1866)
bencés nyelvtudós, költő
CSÁNYI LÁSZLÓ (1790-1849)
politikus, miniszter, 1849-es vértanú
CSAPLÁR BENEDEK (1821–1906)
néprajzi gyűjtő, rendtörténész
CSATHÓ KÁLMÁN (1881-1964)
író, a Nemzeti Színház rendezője
CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR (1853-1919)
festő
DANKÓ LÁSZLÓ (1939–1999)
kalocsa–kecskeméti érsek 1987–1999 között
DÁVID LÁSZLÓ (1885-)
író, költő
DEÁK FERENC (1803-1876)
a „haza bölcse”, jogász, országgyűlési képviselő,
igazságügyi miniszter, politikus, szakíró
DEGRÉ LAJOS (1882-1915)
jogász, egyetemi tanár
DESEWFFY SÁNDOR (1834-1907)
csanádi püspök
DUGONICS ANDRÁS (1740–1818)
író, matematikatanár
ELŐD ISTVÁN (1912-1990)
teológus, író, a Kalazantínum Hittudományi Főiskola
igazgatója
EÖTVÖS LORÁND (1848-1919)
fizikus, egyetemi tanár, az MTA elnöke
ERDÉLY KÁROLY (1859-1908)
irodalomtörténész
ERDŐSI IMRE (1814–1890)
piarista szerzetes, a „branyiszkói hős”
ESTERHÁZY PÉTER (1950-)
író, publicista
FÁBRY IGNÁC (1792-1867)
kassai püspök
FARKAS IMRE (1788-1866)
székesfehérvári püspök
FARKAS JÓZSEF (1844-1925)
irodalomtörténész, igazgató
FEJÉR GYÖRGY (1766-1851)
történész, egyetemi tanár, kanonok
FEJÉRPATAKI LÁSZLÓ (1857-1923)
történész, egyetemi tanár, a Nemzeti Múzeum
igazgatója
FEJTŐ FERENC (1909-2008)
történész, író, a francia elnök nemzetbiztonsági
tanácsadója
FLESCH KÁROLY (1873-1944)
hegedűművész
FORGÁCH ANTAL (1819-1885)
magyar kancellár 1861-1864 között
FORINYÁK GÉZA (1840-1860)
joghallgató, vértanú
FRIEDREICH ENDRE (1978-1952)
piarista tanár, levéltáros, történész
GASPARICS MÁRK KILIT (1810-1853) ferences szerzetes, tábori pap, 1853-ban kivégezték
GERLÓCZY GYULA (1837-1893)
jogász, egyetemi tanár
GIESSWEIN SÁNDOR (1856-1923)
győri kanonok, politikus, író, szociológus
GRASSALKOVICH ANTAL (1694-1771) királyi személynök, kamaraelnök, koronaõr
GYULAI ENDRE (1930-)
szeged-csanádi püspök
GYURKOVICS TIBOR (1931-2008)
író, költő, pszichológus
BULÁNYI GYÖRGY (1919–2010)
CHRISTOVICH IMRE (1711-1798)
CÖRVER ELEK (1714–1747)

HABERLANDT GOTTLIEB (1854-1945)
HAJNIK IMRE (1840-1902)
HAJÓS GYÖRGY (1912-1972)
HANKÓCZY JENŐ (1879-1939)
HARKÁNYI BÉLA (1869-1932)
HÁRS ERNŐ (1920-)
HEVESY GYÖRGY (1885-1966)
HOLL BÉLA (1922–1997)

botanikus
jogtörténész, egyetemi tanár
matematikus, egyetemi tanár
feltaláló, agrármérnök
csillagász, matematikus, egyetemi tanár
költő
Nobel-díjas kémikus, fizikus
irodalomtörténész a magyarországi himnuszok és régi
nyomtatványok kutatója
HOLLÓS LÁSZLÓ (1859–1940)
botanikus, mikológus, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja, világhírű szarvasgombakutató
HÓMAN OTTÓ (1843-1903)
klasszika-filológus
HORVÁTH MIHÁLY (1809-1878)
címzetes püspök, kultuszminiszter, történetíró
HÜLTL DEZSÕ (1870-1946)
építész, a váci utcai piarista gimnázium tervezője
HÜLTL HÜMÉR (1868-1940)
sebész, feltaláló, egyetemi tanár
IMRÉDY BÉLA (1891-1946)
pénzügyminiszter, gazdasági szakember,
miniszterelnök
IVÁNFI EDE (1821-1900)
történész, régész, múzeumalapító
JÁSZI OSZKÁR (1875-1957)
politikus, társadalomtudós, egyetemi professzor
JELENITS ISTVÁN (1932–)
piarista szerzetes, költő, irodalomtudós, teológus
JELENITS ISTVÁN (1932–)
piarista tartományfőnök, teológus, író
JUHÁSZ GYULA (1883-1937)
költő
JUSTH GYULA (1850-1917)
politikus, a Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt
elnöke
KÁROLYI ISTVÁN (1797-1881)
Pest vármegye főispánja, politikus, Újpest alapítója, a
fóti templom építője
KATONA JÓZSEF (1791–1830)
kecskeméti főügyész, a magyar drámairodalom
kiemelkedő alakja
KELEMEN LÁSZLÓ (1762-1814)
színműíró, a magyar színészet megalapítója
KHUEN-HÉDERVÁRY KÁROLY (1849-1918)
politikus, horvát bán, miniszterelnök
KILÉNYI HUGÓ (1840-1924)
közgazdász, műgyűjtő
KLAPKA GYÖRGY (1820–1892)
honvédtábornok, helyettes hadügyminiszter
KLAUZÁL GÁBOR (1804-1866)
politikus, 1848-as ipar-és földművelésügyi miniszter
KOSSUTH LAJOS (1802-1894)
politikus, újságíró, 1848-as pénzügyminiszter,
kormányzó-elnök
KÕSZEGHY LÁSZLÓ (1745-1828)
csanádi püspök
KOVÁCS K. ZOLTÁN (1924- 2008)
politikus, a Szabad Európa Rádió újságírója
KOVÁCS MIHÁLY (1916–2006)
fizikatanár, fogságba hurcolt leventék lelkipásztora
(1945/1946)
KOVÁTS GYULA (1849-1935)
egyházjogász, egyetemi tanár
KRÚDY GYULA (1878-1933)
író, hírlapíró

építészmérnök, az Andrássy út építője
esztergomi érsek, bíboros
tanár, lelki vezető, a kommunista diktatúra alatt
összesen 18 évet töltött börtönben
LENAU MIKLÓS (1802-1850)
osztrák költő
LONOVICH JÓZSEF (1793-1867)
kalocsai és egri érsek, csanádi püspök
LOTZ KÁROLY (1833-1904)
festő
MAGAY DÁNIEL (1932-)
olimpiai bajnok vívó, vegyészmérnök
MAJLÁTH GYÖRGY (1786-1861)
országbíró, a főrendi ház elnöke
MAROSI IZIDOR (1916–2003)
váci püspök 1987–1992 között
MEDNYÁNSZKY LÁSZLÓ (1819-1849) honvéd őrnagy, a szabadságharc vértanúja
MÉSZÁROS LÁZÁR (1796-1858)
honvéd altábornagy, hadügyminiszter
MÓCSI ANDRÁS (1929-1987)
régész, ókortörténész, epigráfus, egyetemi tanár
NAGY IGNÁC (1810-1854)
író, szerkesztő
NAGY SÁNDOR JÓZSEF (1803-1849)
honvéd tábornok, aradi vértanú
NEUGEBAUER JENŐ (1920-2009)
fizikus, Széchenyi-díjas vegyészmérnök
OLÁH GYÖRGY (1927-)
Nobel-díjas kémikus-vegyész
ORCZY LÕRINC (1718-1789)
Abaúj vármegye főispánja, tábornok, költő
ÖRKÉNY ISTVÁN (1912-1979)
író, gyógyszerész
ÖVEGES JÓZSEF (1895–1979)
piarista szerzetes, fizikatanár, népszerűsítő könyvek
szerzője
PADÁNYI BÍRÓ MÁRTON (1693-1762) veszprémi püspök
PASKAI LÁSZLÓ (1927-)
esztergomi érsek, bíboros
PAUER JÁNOS (1814-1889)
székesfehérvári püspök
PAULER GYULA (1841-1903)
jogász, levéltáros, történész, író
PERCZEL MÓR (1811-1899)
1848-as tábornok
PETÕFI SÁNDOR (1823-1849)
költő, forradalmár
PILINSZKY JÁNOS (1921-1981)
költő, író
PIVÁR IGNÁC (1843–1905)
piarista szerzetes, gyógypedagógus, a süketnémák
intézetének igazgatója Vácott
PROHÁSZKA OTTOKÁR (1858-1927) katolikus egyházi író, székesfehérvári püspök
RÁKOSI VIKTOR (1860-1923)
író, újságíró, humorista
RÉVAI MIKLÓS (1750–1807)
költő, nyelvész
RÓMER FLÓRIS (1815-1889)
bencés archeológus, művészettörténész, egyetemi tanár
ROTT NÁNDOR (1869-1939)
veszprémi püspök
RUDNAY SÁNDOR (1760-1831)
esztergomi hercegprímás, bíboros
SAMASSA JÓZSEF (1828-1912)
egyetemi tanár, bíboros, egri érsek
SCHEDIUS LAJOS (1768-1847)
esztétikai író, egyetemi tanár
SCHLAUCH LŐRINC (1824-1902)
bíboros, nagyváradi püspök, egyházjogász
SCHOPPER GYÖRGY (1819-1895)
rozsnyói püspök
SCHÜTZ ANTAL (1880–1953)
teológus, a budapesti egyetem professzora
LECHNER LAJOS (1833-1897)
LÉKAI LÁSZLÓ (1910-1986)
LÉNÁRD ÖDÖN (1911–2003)

piarista szerzetes, költő, irodalomtudós, a magyar
cserkészmozgalom egyik megindítója
SIMONYI JÓZSEF (1771-1832)
huszárezredes
SOMOGYI KÁROLY (1811-1888)
esztergomi kanonok, a Szegedi és Somogyi Könyvtár
alapítója
SŐTÉR ISTVÁN (1913-1988)
író, irodalomtörténész, esszéista
STÁHLY GYÖRGY (1755-1802)
sebész, szemész, egyetemi tanár
SZALAY FERENC (1931-)
festő
SZÁLE JÁNOS (1810-1870)
festő
SZÉCHENYI ISTVÁN (1791-1860)
1848-as közmunkaügyi és közlekedési miniszter, MTA
megalapítója, "a legnagyobb magyar"
SZERB ANTAL (1901-1945)
író, irodalomtörténész
SZOMBATHELYI FERENC (1887-1946) vezérezredes, vezérkari főnök
TAKÁTS SÁNDOR (1860-1932)
piarista tanár, művelődéstörténész, író
TÁNCSICS MIHÁLY (1799–1884)
író, publicista, politikus
TARTSAY VILMOS (1901-1944)
vezérkari százados, az 1944-es ellenállási mozgalom
szervezője
TELEKI PÁL (1879-1941)
miniszterelnök, földrajztudós, egyetemi tanár
THOMA ANDOR (1928-)
régész, a vértesszőlősi előember egyik feltárója
THURZÓ GÁBOR (1912-1979)
író, műfordító
TIMAFFY LÁSZLÓ (1916-2002)
néprajztudós, a Szigetköz néprajzkutatója
TOLDY FERENC (1805-1875)
a magyar irodalomtörténet-írás atyja, egyetemi tanár
TOMEK VINCE (1892–1986)
piarista tartományfőnök, generális
TÖMÖRKÉNY ISTVÁN (1866-1917)
író, újságíró, néprajzkutató, régész
TÖRÖK IGNÁC (1795-1849)
honvédtábornok, aradi vértanú
TÖRÖK JENŐ (1908–1983)
piarista tanár, könyvkiadó
TREFORT ÁGOSTON (1817-1888)
közoktatási és vallásügyi miniszter, az MTA elnöke
TÜSKÉS TIBOR (1930-2009)
író, irodalomtörténész, a Jelenkor című folyóirat
főszerkesztője
VAJDA JÁNOS (1827-1897)
költő
VÁRY GELLÉRT (1843–1929)
piarista novíciusmester, generális asszisztens,
rendtörténész
VERSEGHY FERENC (1757-1822)
költő, nyelvész
VIRÁG BENEDEK (1754-1830)
történetíró, költő
VÖRÖSMARTY MIHÁLY (1800-1855) költő, író
WENCKHEIM BÉLA (1811-1879)
politikus, miniszterelnök
WLASSICH GYULA (1852-1937)
vallás és közoktatási miniszter, a felsőház elnöke
ZICHY MIHÁLY (1827-1906)
festő, grafikus
ZUBRICZKY ALADÁR (1872-1926)
hittudós, egyetemi tanár
ZSDÁNSZKY KÁLMÁN (1928-)
atomfizikus
ZSIGMOND VILMOS (1930-)
Oscar-díjas operatőr
SÍK SÁNDOR (1889–1963)

