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A kalazanciusi karizma intézményesítése 

Salvador López SP 

Egy szerzetesrend karizmáját állandóan tanulmányozni és aktualizálni kell. Ha 
felhagynánk a karizma szüntelen tanulmányozásának és aktualizálásának 
feladatával, az a veszély fenyegetne bennünket, hogy eltérünk a karizma által 
kijelölt úttól, sőt visszafejlődünk – ettől szenvedett és szenved minden szerze-
tesrend. 

E rövid írásban megpróbáljuk megközelíteni Kalazancius eredeti felisme-
rését, első és alapvető meglátását, vagyis karizmáját. 

 
1. Lehet, hogy a ferencesek a legádázabb ellenségei Szent Ferencnek, mert 

intézményesítették az ő szellemét. A szellem intézményesítése lehet annak 
„materializációja”, vagyis kiüresedő meghalása, amikor lassan megfeledkez-
nek róla. 

Hasonlóképpen mi, piaristák lehetünk a legnagyobb ellenségei Kalazan-
ciusnak, ha intézményesítjük és materializáljuk az ő szellemét, vagyis ha üze-
netét az iskolában végzett „formális” munkára redukáljuk, még akkor is, ha 
ez az iskola a szegények iskolája. 

 
2. Másfelől maga Kalazancius volt az, aki intézményesítette szellemét, és 

haláláig küzdött azért, hogy ezt az intézményt, a piarista rendet védelmezze. 
Ő és fiai azonban lélekkel és buzgalommal szolgálták a rendet, s Kalazancius, 
amíg csak élt, az iskolákért és a rendért harcolt. A visszafejlődés pedig már az 
ő idejében elkezdődött, mégpedig oly mértékben, hogy ez a visszafejlődés lett 
egyik oka a rend időleges halálának. 

 
3. Szent Ferenc rendjében az intézményesítés vezetője Illés testvér volt. 

Szent Ferenc nem tudta elfogadni ezt az intézményesítést: pusztán tolerálta, 
amikor már nem lehetett elkerülni. Az egyház pedig jóváhagyta ezt az intéz-
ményesítést. 

Az intézményesítés szükségszerű egy közösség élete számára, viszont ha lé-
lek nélkül végzik, szoros lánccá, nehéz béklyóvá, a személyek tönkretételévé 
válik. Az intézmény és a lélek közti feszültség szüntelenül jelen van minden 
szerzetesrend életében. 
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4. Kalazancius eredetisége, mely őt egy szerzetesi család vezetőjévé tette, 
nem az iskolában, de még nem is a szegényeknek nyitott iskolában rejlik, 
hanem a következőkben: 

 Gyermekfelfogása: a gyermek Krisztus személyét jeleníti meg. Kalazancius 
a gyermek szellemi szükségleteit is Krisztusból kiindulva szemlélte. 

 Személyes radikális szegénysége az iskolában. A nevelőnek ez az evangéli-
umi szegénysége a kulcsa nevelői hatékonyságának. 

 Radikális alázata az iskolában. A nevelőnek ez az evangéliumi alázata a 
kulcsa nevelői hatékonyságának. 

 És természetesen a nevelés a szegény gyermektől indulva, mint az elő-
zőek következménye, minthogy szegénysége és alázata szükségszerűen 
vezetik el a nevelőt a szegényhez. 

Kalazancius eredetisége az evangéliumban gyökerezett, és Szent Ferenchez 
fűződő kapcsolatában virágzott ki. E kapcsolat csúcspontja Assisiben volt. 

 
5. Kalazancius első szegénysége tehát nem a szegény gyermeké volt, hanem 

a sajátja. Nem a gyerekek szegénysége vezette őt el Krisztushoz, hanem Krisz-
tus szegénységének misztikus tapasztalatban történő szemlélése és megértése 
volt az, amely elvezette őt a szegény gyerekekhez, és feltárta előtte a nevelé-
sükkel kapcsolatos problémákat. Kalazancius, aki felfedezte a szegény gyere-
keket, lélekben már szegény volt, még akkor is, ha alkalomadtán selyemruhát 
hordott. 

 
6. Személyes, radikálisan megélt szegénysége volt az, ami megkülönböz-

tette őt mint nevelőt Róma összes tanítóitól, s ez az, ami megadta neki a pe-
dagógiai sikert, és tette őt forradalmi újítóvá és a társadalom megújítójává. 

 
7. Bizonyos idő elteltével – amelyet megkíván az okosság, minden erény 

szabályozója – Kalazancius belső szegénysége megjelent külső ruházatán is. A 
selyemruha átadta helyét egy olcsó, egyszerű ruhának. Ez a természet rendje, 
és ezért volt időtálló: sohasem fordult visszájára! 

 
8. Kalazancius, a szegény, felfedezi a szegény embereket, s egy napon fel-

fedezi a szegény gyerekeket. A Santa Dorotea-plébánia iskoláját úgy alakította 
át, hogy szegény gyerekek járhassanak oda. Kalazancius már misztikus volt, 
amikor az iskolába lépett. Nem az iskola tette misztikussá. Az első a Krisztus-
sal való találkozás volt. Nem az ember vezet Krisztushoz, hanem Krisztus 
vezet az emberhez. Az első: Krisztus. 

 
9. A szegénység összekapcsolódott benne az alázattal. Kalazancius maga 

söpörte fel az iskolát: a gyermek iránti tiszteletből tette. Ez a tisztelet pedig 
azért illeti meg, mert „Krisztus személyét jeleníti meg”. 

 
10. Kalazancius felismerte, hogy egyedül az alázatos nevelő tud nevelni. 

Felismerte, hogy csak a szegénység és az alázat tud nevelni. 
A gazdagok önteltek, szinte anélkül, hogy észrevennék. 
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Szegény az, aki belátta, hogy a gazdagság nem a legfőbb érték. Alázatos 
az, aki nem szégyell szegényekkel együtt dolgozni és élni. Szegénység és alá-
zat a következménye Isten világosságának a lélekben: ahol jelen van Krisztus, 
ott szegénység és alázat van. Ahol ő hiányzik, ott gazdagság utáni vágy és 
gőg van. Ezt pedig csak egy olyan misztikus tudja megélni radikálisan, mint 
Kalazancius. Ha követni akarjuk őt, igyekeznünk kell megtorpanás nélkül e 
radikalitás felé haladni! 

 
11. Ugyanaz a világosság, amely megláttatta vele a gazdagság hiábavaló-

ságát, és amely arra késztette, hogy felsöpörje az osztálytermeket, megláttatta 
vele a gyermek értékét, függetlenül attól, hogy az milyen ruhát visel, vagy 
hogy a szüleinek mennyi pénzük van. Kalazancius Krisztust látta meg a gye-
rekekben. 

Kalazancius tehát felismerte, hogy a nevelő dicsősége abból származik, 
hogy a gyermekhez közeledik, függetlenül az adott földi körülményektől. 
Közeledni egy gyermekhez nem más, mint közeledni Krisztushoz, és mivel 
egy gyermek külső gazdagsága el szokott vakítani, és félre szokott vezetni 
minket, a leginkább „célravezető” dolog: közeledni a szegény gyermekhez. 
Egyedül benne keressük Krisztust, és ez alakít majd át bennünket, hogy meg-
láthassuk őt a gazdagban is. Ezenfelül a történeti Krisztus is szegény volt és 
szegényekkel élt együtt. Ez tanít bennünket valamire. Kalazancius pedig elfo-
gadta ezt a tanítást. 

 
12. Kalazancius, a szegény, az egyetemesség területén találta magát, szinte 

anélkül, hogy észrevette volna: iskolája egy mindenki előtt nyitott iskola volt 
(iskoláját személyesen válogatott szegény tanítók vezették). Ez nem történhe-
tett volna meg, ha ő gazdag marad: a gazdagság megoszt, diszkriminál, elkü-
lönít; a szegénység viszont egyesít, egységesít, egyenlősít és egyetemesít. A 
szegények iskolájába gazdagok is beférnek; a gazdagok iskolájában viszont nincs helye 
a szegénynek. 

 
13. Mivel Kalazancius képes volt lehajolni a szegényhez, nem volt nehéz 

eljutnia arra a felismerésre, hogy minden gyereket tanítani és nevelni kell. 
Iskolájáról úgy gondolkodott, hogy az mindenkié. Ez pedig azért történhetett, 
mert a szegényeket nem zárta ki, hanem éppen előnyben részesítette. Első 
védelmezőjévé vált annak a jognak – anélkül, hogy erre törekedett volna –, 
hogy minden gyermek megkapja a kellő nevelést és oktatást. Kalazancius a 
neveléshez való egyetemes emberi jogot az evangélium felől nézte. Krisztus-
ban minden ember egy. 

 
14. Az, amit Kalazancius keresett – miután felhagyott kanonoki javadalom 

elnyerésére irányuló törekvésével – a gyermek volt, még az iskolán is túl. 
Igen, az iskola eszköz volt, és nem cél. Az ő korában az iskola volt a legjobb 
lehetőség a gyerekek összegyűjtésére és nevelésére Krisztusban. Ma is még az, 
persze sokkal kisebb mértékben. Sőt, ha a világ abban az irányban fejlődik 
tovább, amely felé most tart, eljöhet az idő, amikor nem ez az eszköz lesz a 
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legjobb, a legalkalmasabb, vagy esetleg nem is lesz lehetséges iskolában taní-
tani. A piarista azonban mindig piarista marad, ha a gyerekekkel és a fiatalokkal fog-
lalkozik azzal az elhatározással, hogy nevelje, alakítsa és Krisztushoz hasonlóvá for-
málja őket. Ilyen helyzetbe jutottak azok a piaristák, akik olyan országban él-
nek, ahol a marxista ideológia uralkodik. 

 
15. Kalazancius a gyerekek szentje és nem az iskoláé. S ha ez megbotrán-

koztatna valakit, mondhatjuk úgy is: Kalazancius a gyerekek szentje, még 
mielőtt az iskola szentje lenne. És azért lehet a gyerekek szentje, mert éppen a 
szegény gyerekek szentje volt. 

A Kalazancius által alapított szerzetesrendet olyan embereknek kell alkot-
nia, akik az összes gyerekek, de főleg a szegény gyerekek nevelői. És ezt le 
kell fordítani a konkrét, mindennapi élet nyelvére: meg kell nyilvánulnia té-
nyekben és számokban, s épp azért, mert Kalazancius idejében így volt, s most 
nincs így. Szégyenkeznünk kell emiatt, még ha nem is teljesen nekünk tudha-
tó be. De felelősek vagyunk érte. 

A gazdagságnak nagyok sokféle formája van. És a legfontosabb ezek közül 
nem a pénz, hanem a tudás. A tudás pénz és hatalom. Tudományra szert le-
het tenni a gazdagság és szegénység lelkületével, gőggel és alázattal. 
Kalazancius fiának a szegénység és az alázat lelkületével kell szert tennie a 
tudásra. 

Ennek egy nagyon gyakorlatias formában is meg kell nyilvánulnia: a piaris-
ta tudásának a gyermekért kell lennie és nem önmaga számára. Nem az a célja, hogy 
gazdagságot, elismerést, hatalmat vagy pozíciót szerezzen vele, hanem az, 
hogy embereket formáljon, keresztényeket alakítson. 

 
16. Kalazancius azt akarta, hogy fiai képzettek, tudás birtokosai legyenek. 

Jobban félt azonban ettől a tudástól, mint a nyári borús égtől: tudta, hogy a 
tudás felfuvalkodottá teszi fiait és elszakítja őket a szegény gyerekek nevelé-
sétől. Ezért írt a tudás megszerzésének követelése ellen. Nem azért, mert 
rossznak tartotta azt, hanem mert félt fiai gőgösségétől. Ő fényes bizonyságul 
szolgált az ellenkező lehetőségről: egész lénye a gyerekek szolgálatában állt. 

 
17. Minden piaristának szert kell tennie tudásra. Viszont van egy örökös 

feszültség tudás és alázat, tudás és szegénység, tudás és gyerekeknek való 
odaszenteltség között. Ha egy piarista tudatlan, buta, akkor nem szabad és 
nem is kell tanítania, sem nevelnie. Ha valakinek megvan a tudása, akkor 
öntelt lesz, nagyra tartja magát, és arra hajt rá, hogy pénzt keressen magának. 
Kalazanciusnak ezer meg ezer fia viselkedett így, kezdve az ő napjaitól. Fel-
cserélték az elsőszülöttséget egy tál lencséért. Tudósok voltak (vagy legalább-
is annak hitték magukat), de nem voltak bölcsek; elhagyták a többet a keve-
sebbért, a láthatatlant a láthatóért, az alázatot hiábavalósággal, a szegénységet 
gazdagsággal cserélték fel. Nem érdemelték meg, hogy Kalazancius fiai le-
gyenek, s azt sem, hogy nevelők legyenek, mivel béresekké lettek. 
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18. Kalazancius nem tagadta fiai tudásának értékét, hanem meghaladta 
azt. A lelkiismeretes tanár szorgalmával igyekezett minél több és alaposabb 
ismeretre szert tenni, és azokat a gyerekek javára fordítani, viszont sohasem 
kereste azokat mint célt, hanem csak mint eszközt. A cél világos volt előtte: a 
gyerekeknek, akiket az ő módszere és pedagógiája alapján tanítottak, el kell 
jutniuk az örök életre. A célkitűzés világos, és mi sem adhatjuk alább. 
Kalazancius volt a leginkább integrális nevelő: megtanított bennünket arra, 
hogy kerüljünk a nevelésben mindenfajta redukcionizmust: a gyermeket fel kell 
világosítani a világ fényével, és meg kell világosítani Isten világosságával. Ennél 
szerencsésebb megfogalmazás egyetlen más pedagógus tolla alatt nem szüle-
tett: az ő elképzelése helyt ad minden tudásnak és minden szentségnek, bele-
fér ég és föld. Ne oltsuk ki azokat a fényeket, amelyeket Kalazancius meg-
gyújtott! 

 
19. Kalazancius elgondolása nemcsak a tanárok és a nevelők számára 

hasznos, hanem az államok számára is. Nemcsak a mi iskoláink, kollégiuma-
ink nevelési-pedagógiai programjának kell alapul szolgálnia, hanem az or-
szág és azon belül minden nevelőintézmény programjául is, ha valóban nevelő 
intézmények kívánnak lenni. A nevelő szegénysége és alázata minden nevelé-
si reform alapja. (Világos, hogy nem azt akarjuk, hogy a tanárok anyagilag 
rosszul álljanak – sőt sokkal jobban meg kellene fizetni őket –, hanem arra az 
evangéliumi szegénységre utalunk, amely Istent és az embert elébe helyezi a 
pénznek, a fizetésnek.) Csak a szegénység és az alázat biztosíthatják, hogy a 
nevelés sikeres legyen, s hogy emberré formálhassuk a ránk bízottakat. Ha 
pedig megfeledkezünk e két dologról, akkor ki vagyunk téve a veszélynek, 
hogy iskoláinkban technikusokat vagy technokratákat, kapitalistákat, hata-
loméhes politikusokat, tudósokat, a jóléti társadalom szakembereit neveljük: a 
bennünket fojtogató társadalom építőit. Viszont nem tudunk nevelni sem 
humanistákat, sem bölcseket, sem „szabadítókat”, akikre annyira szüksége 
van ennek a materialista világnak, amelyben élünk. Alázatos tanárokra van 
szükség, akik lélekben térden állnak a gyermek nagysága előtt, melyet meglá-
tott és tisztelt Kalazancius. Amíg az iskolákból olyan vezetők kerülnek ki, 
akik semmi másra nem gondolnak, mint hogy növekedjen az egy főre jutó 
bruttó bevétel, a világ a pusztulásba tart. A világ legnyomorultabb nemzetei 
boldogabban élnek nálunk! 

 
20. Ebből láthatjuk Kalazancius másik nagy felismerését: a nevelőnek újí-

tónak, reformernek is kell lennie, mint amilyen ő volt egész élete folyamán. 
Az a nevelő, aki nem törekszik megváltoztatatni a társadalmat – amely telis 
tele van hazugsággal, kétszínűséggel, önkénnyel, kirekesztéssel –, nem ér-
demli meg, hogy nevelőnek hívják. A változás, melyet keresnie kell – ha 
Kalazancius nyomdokán kíván járni –, az, hogy „Jöjjön el a te országod!”, 
minthogy az a világ, amelyben élünk, nem Krisztus országa. Persze nem be-
szélni kell! Minden nevelőnek, aki Kalazanciust követi, tennie kell annak ér-
dekében, hogy ezt a világot megváltoztassa Krisztusból kiindulva. 
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Következtetések 

E néhány felvetett gondolatból is látszik, hogy Kalazancius, aki nagy miszti-
kusa volt az iskolának, megtalálta a nevelés kulcsát. Ezért érdemli meg, hogy 
az egyház kinevezze őt egyszer „a pedagógia doktorának az egyházban”. 
Annak elismerése lenne ez, hogy ő volt, aki megtalálta azt, ami alapvető, ami 
lényeges ahhoz, hogy a nevelés szolgálja az embert és Krisztus tervei szerint 
újjáteremtse. 

E vágyunknak szilárd alapjai vannak. Én alább megfogalmazok néhányat, 
s kérem az olvasót, egészítse ki bármivel, amit fontosnak tart. 

 
1. Kalazancius felismerte, hogy a nevelőnek evangéliumi értelemben sze-

génynek és alázatosnak kell lennie, mint ahogyan azt fentebb kifejtettük. 
2. A nevelőt az igazság munkatársaként definiálta, s tudta, hogy az Igazság 

Krisztus. 
3. Kifejlesztett egy integrális, vagyis átfogó nevelési módszert, mely ellentét-

ben áll mindennemű pedagógiai redukcionizmussal, s amelynek lényege 
az, hogy az embert Isten és a világ világosságában kell szemlélni. 

4. Azon alapjog védelmezője volt, hogy minden gyermeknek joga van a ne-
veléshez és oktatáshoz. 

5. Nyolcvanhét-nyolcvankilenc évesen azért küzdött, hogy minden gyermek 
szert tehessen magasabb fokú ismeretekre és kellő végzettségre. 

6. Kalazancius azt tanította, hogy az integrális nevelés a tanító számára a 
szentség útja, ha krisztusi alázat és szegénység jellemzi. 

7. Kalazancius megélte és tanította a tudás és a „keresztény bölcsesség” kö-
zötti oly nehéz egyensúlyt, s ez utóbbinak elsőbbséget biztosított. 

8. Kitartott azon elképzelése mellett, hogy az integrális nevelés munkája az ösz-
szes emberi szolgálatok közül a legnemesebb, s a legnagyobb dolognak tartot-
ta, ha valaki embert formálhat Krisztus képére és Krisztus szíve szerint. 

9. Azt tanította és mutatta meg saját munkásságával, hogy a nevelés „a leg-
hatékonyabb eszköz” a társadalom megújítására. 

10. És most már átadom a szót az olvasónak, folytassa a sort. (Például: Úgy 
halt meg, hogy azt álmodta: nem tévedett, jóllehet – részben fiai hibájából 
– szétrombolták életművét.) 

(Tőzsér Endre SP fordítása) 
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