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"Imádkozzál és dolgozzál"
(Adalékok a bencés öregdiákok társadalomrajzához)

Cziráki László OSB ésa többi
bencés tanárom emlékének

A Szent Benedek-i hagyomány kettős programja, az ora et labora jelszó je
gyében a magyar bencések a háború előtt kilenc gimnáziumot működtettek.
Ezeket 1948-ban az állam elvette, s 1950-től már csak kettő nyithatta ki újra
kapuit: a győri és a pannonhalmi bencés gimnázium. E két intézmény 1950
óta évente - két-két osztályban - kb. 150-160 diákot bocsátott ki (az érett
ségi előtt sokféle okbóllemorzsolódókat is számolva, hisz ezek jórésze is
bencés öregdiáknak érzi és vallja magát), ami 43 év alatt mintegy hat és
félezer főt tesz ki. Az 1950 előtt végzett - egykoron tekintélyes létszámú, de
mára már megfogyatkozott - évfolyamokkal is számolva a bencés öregdiá
kok létszáma hazánkban (a sok száz főnyi külföldre távozottat nem számít
va) napjainkban - becslésünk szerint - eléri, sőt meghaladja a tízezer főt.

Ez a létszám - habár túlnyomó többségben (8ü-85%-ban) értelmiségieket
jelentett - a magyarországi diplomások mintegy 600 ezres számához képest
még akkor is szerény mértékű, ha hozzászámítjuk a másik három (1950 után
is funkcionáló) katolikus tanítórend két-két iskoláját és a két nem katolikus
felekezeti gimnázium egykori tanulóit. Mindent összevéve a felekezeti isko
lák öregdiákjai a rendszerváltás idején mintegy félszázezres, ebből a diplo
mások kb. 40-45 ezres csoportot tettek ki, tehát az értelmiségi rétegnek csak
mintegy 7%-át.

Berzsenyi sorai azonban erre a helyzetre is érvényesnek bizonyultak:
"Nem sokaság, hanem / Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat." A rend
szerváltás politikai elitjében a felekezeti iskolák egykori diákjai számarányu
kat lényegesen meghaladó arányban képviseltetik magukat: az első szabadon
választott parlament tagjai között például kb. kétszeresen hangsúlyosabb
(mintegy 14%-os) ez a jelenlét.

Az egyházi iskolák tehát a "létező szocializmus" évtizedei alatt a régi
rendszert le- és felváltani képes alternatív értelmiségi réteg neveléséből. fel
készítéséből- ha nem is tudatosan - komoly részt vállaltak, annak ellenére,
hogy diákjaik elől a diktatúra jó érzékkel próbálta elzárni titkos rendeletekkel
és ezeknek érvényt szerző felvételi praxissal a humán (főleg a tanári és jogá
szi) pályák nagy részét.

Az alábbiakban a bencés gimnáziumokban végzett mintegy tízezer diák
lesz szociológiai-szociográfiai vizsgálatunk tárgya, illetve közülük azok,
akiknek valamilyen szintű számbavételére, kérdőíves megkérdezésére, illetve
megfigyelésére módunk volt. Az informálisan a nyolcvanas évek elejétől, for
málisan 1989-től működő Bencés Diákszövetségnek 1993 nyarán 1650 tagja
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volt. A tagság fele 1950 előtt, egyharmada pedig még 1945 előtt érettségizett.
Az 1950 után végzett 816 személy (a mintegy 6500 győri és pannonhalmi
öregdiák 12-13%-os képviseletéről van szó!) kor-összetétele is sajátosan ala
kul: minél fiatalabb korosztályokról van szó, annál kisebb a diákszövetségbe
való belépésük esélye. (Az 1951-55 között érettségizettek közül 171, az 1971
75 között végzettek közül 81, az 1986-90 közötti évjáratokból pedig csak 36
tagunk van.) A bencés öregdiák-identitás hőfoka tehát az életkorral együtt
emelkedik. Persze kérdés, hogy a fiatalok magától a bencés-felekezeti neve
lési szellemtől idegenkednek-e egyre fokozódó mértékben, vagy inkább csak
a diákszövetségi kötöttségektől, a szervezeti élet jelenlegi stílusától. (E kér
désre még visszatérünk.)

A diákszövetség tagságának 40%-a a fővárosban él. A fennmaradó hányad
főleg a Dunántúlon, a tagságnak mindössze 6%-a pedig az Alföldön lakik. (E
tényhez hozzátartozik az is, hogy a bencés rend a háború előtt sem működ

tetett iskolát az Alföldön.)

Foglalkozási összetétel

A Bencés Diákszövetség tagjait 1993 tavaszán felkértük, hogy egy Bencés Ki
Kicsoda című kiadvány számára adják meg bizonyos adataikat. A kérést az 1650
fős tagság 15%-a, 255 fő teljesítette. Ez a szűkített minta is kb. felerészben (54%)
végzett még 1950 előtt; 1950 és 1969között 38%..uk, 1970 után mindössze 8%-uk
érettségizett - tehát a fiatalok passzivitása éppúgy megfigyelhető,mint a bő

vített mintában (magában a tagságban). A 255 fős mintacsoport lehetőséget ad
a végzettségi, illetve fiJglalkozási összetétel vizsgálatára. Az adatszolgáltatóknak
mindössze 9%-a maradt meg az érettséginél. illetve szerzett szakmunkás okle
velet, további 6% pedig technikusi, illetve üzemmémöki képesítéssel, 85% pedig
diplomával rendelkezik. Mivel feltételezhető, hogy a diplomások valamivel na
gyobb kedvvel szolgáltattak magukról adatokat a Bencés Ki Kicsoda számára, a
diplomások aránya az egész tagságot (és általában a bencés öregdiákokat) ille
tően valamivel alacsonyabb: 80-85%-os lehet.

1. tábla
Bencés Ki Kicsoda adatszolgáltatóinak foglalkozási megoszlása (%)

Foglalkozási kategória 1950 Alill 1950 után Összesen

Mérnök loéDész vinamas éDlész stb. .7 17~ HU!
Ml1szaki term. tudománvi kutató leilesztő eavetemi oktató '.9 16.0 13.3
Orvos {looorvos av6avszerészl 1: ~ 9
Aaránnémök állatorvos 7
PaP 1
ÜOwéd. iooász ioatanácsos
K6zaazdász lökOnvvelő

Tanár
Társadalomkutató kOnwtáros Ievéláros eavetemi oktató Ifi
Művész /fró arafikus stb.l

I{HivalaHllelsövezet6 O 1 t
TISztviselő közéoszintú szakember 1R? t
Szakmunkás iparos ~.B

lósszesen 100,0 100,0 100,0
N=137 N=11B N=255
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Az 1. tábla a műszaki-természettudományi pályák (mérnök, orvos, termé
szettudományi kutató, agrármérnök), valamint a tisztviselők túlsúlyát bizo
nyítja. A tanárok, jogászok, papok, társadalomkutatók, művészek együttes
aránya a mintacsoportnak csak egyötödét teszik ki: az elmúlt rendszer tehát meg
lehetős sikerrel tartotta távol a bencés öregdiákokat a humán pályáktól. Különösen
szembetűnő - a már említett diszkriminatív felvételi rendszer eredményekép
pen - a jogászok és a tanárok számának 1950 utáni elapadása illetve megrit
kulása, amit a fiatalabb generációk főleg a műszaki-természettudományi kutató
tevékenység arányának jelentős növekedésével kompenzáltak.

Cseppben a tenger...

Az alábbiakban egy konkrét diákközösség (az 1960-ban Pannonhalmán érett
ségizett egyik osztály) példáján szeretném bemutatni a bencés diákok társa
dalmi közegét, szellemi arculatát és pályára állásuk, beilleszkedésük nehéz
ségeit. Hogy ne csak emlékeimre és szubjektív megitéléseimre támaszkod
jam, két ízben (1980 és 1990 nyarán) kérdőívet töltettem ki osztálytársaimmal
(25 ill. 22 fő), s mindkét "mini-felméréshez" kontrollvizsgálatot is társítottam:
1981-ben 51; 199O--92-ben62 diáktárssal töltetvén ki hasonló kérdőívet, tekintet.
nélkül arra, hogy tagja volt-e valaki a Bencés Diákszövetségnek, avagy sem.

Az 1981-es kontroll-csoport 51 főből, 1966-ban érettségizett, két párhuza
mos osztálynyi 32 éves fiatalemberbőlállt; az 1990, 1991 és 1992 nyarán meg
kérdezettek összetétele heterogénebb volt: 1952-ben, 1955-ben, 196o-ban,
1970-ben, 1975-ben, 1982-ben és 1986-ban végzettek egyaránt szerepeltek köz
tük. Mégpedig olyképpen, hogy az ötvenes-hatvanas, hetvenes és nyolcvanas
évek diákjai egyaránt kb. 20-20 főt - összesen 62 főt - tettek ki. Osszesen
tehát 160 kitöltött kérdőív állt rendelkezésemre.

Először nézzük meg az 1960-ban végzett pannonhalmi IVIB osztály kva
lifikáltsági és foglalkozási összetételét. A 34 fő (a teljes osztálylétszámról,
nemcsak a kérdőívet kitőltökről van szó) közül 24-en végeztek egyetemet és
6-an főiskolát; 10 főnek van doktorátusa, ebből háromnak kandidátusi címe.

Bár szinte mindenkinek legalább egy-két évet várnia kellett az egyetemi
felvételre, s bár voltak, akik sok éves hiábavaló jelentkezés után végül más
irányú végzettséget szereztek, az összkép mégis kétségtelenül pozitív, s a
felfelé irányuló mobilitás határozott jegyeit mutatja. (A paraszti származású
tanulók például kivétel nélkül diplomások lettek!)

A szakvégzettség illetve foglalkozás megoszlása a következő volt 198o-ban:

2. tábla

mérnök (villamos-, vegyész-, gépész-, üzemmérnök):
mezőgazdasági (és kertész) mérnök:
állatorvos:
orvos (+mentőtiszt):

pap:
tanár, népművelő:

szakoktató:
árszakértő:

technikus:

Ósszesen:
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9 fő
8 •
2 •
6 •
3 •
2 •
2 •
1 •
1 •

34 fő



A műszaki és mezőgazdasági jellegű végzettségűek, valamint az orvosok
jelentős fölénye jóllátható a fenti összeállításból. E tendencia (az agrármér
nökök túltengését leszámítva) a kontroll csoportokban is tapasztalható, akár
csak a humán pályák szűkös képviselete. (jogászt még a hetvenes-nyolcvanas
években végzettek körében is alig találunk, pedig akkor már oldódott a felvételi
tilalom.) A vizsgált csoportban már 198o-ban (38 éves korukban) is már több
(6-7) vezető beosztásút (főleg középvezetőt) találunk: 199o-ben,48 éves korukra
a foglalkozási összetételt (a sajnálatos haláleseteken kívül) főképp az egyre több
főmunkatársi, föorvosí, irodavezetői (sőt egy igazgatói) beosztás módosítja.

Az 1960-ban érettségizettek által 1980-ban kitöltött kérdőíveken 12 fő úgy
nyilatkozott, hogy azon a pályán dolgozik, amire eredetileg készült, 5-en
"megközelítőleg" és 6-an "nem" választ adtak, 2 fő nem válaszolt érdemben.
(Az 1990-es válaszok nagyon hasonló arányt mutattak. A legfiatalabb - 22
26 éves - kontroll-csoportban a kényszerű pályamódosítás jóval kevesebb
esetével találkoztunk.) A vizsgált csoportnak mintegyfele tért el tehát kisebb-na
gyobb mértékben eredeti pályaelképzelésétől.

Ha a krónikás most közbeszólna, ismervén egyes, a jelenlegi szakmájukkal
való azonosulás jeleként "igen" választ adó társak eredeti szándékát, a pá
lyakorrekciósok arányát több mint 50%-ra tenné.

A szándék és a megvalósulás között a legegyenesebb vonal az egészségügyi
területen és a papként tevékenykedők esetében húzódik; leginkább "elhajolt
nak" pedig a közigazgatási-adminisztratív munkavégzők érzik a pályájukat.

A pályakorrekció önmagában még nem jelent okvetlenül problémát: az
igazi kérdés az, hogy jelenlegi munkakörével ki mennyire tud azonosulni.

Erre a kérdésre az alábbi válaszok érkeztek:

3. tábla

Teljesen:
Majdnem teljesen:
Közepesen:
Alig:
Egyáltalán nem:
Nincs érdemi válasz:

Osszesen:

1980
9
8
5
1
1
1

25 fő

1990
5
8
7
1
1

22 fő

A kép itt már kedvezőbb: a vizsgált csoport mintegy 60-68%-a teljesen,
vagy majdnem teljesen kielégítőnek érzi munkakörét. (Az 1981-es kontroll
csoport valamivel kisebb, az 199D--92-es kontroll-csoport pedig ennél na
gyobb mértékben tudott azonosulni munkájával.)

Az anyagi helyzetre vonatkozó kérdést ("Anyagi helyzetedet, szükségleteid
és végzett munkád függvényében mennyire tartod megfelelőnek?")az öt is
kolai osztályzat egyikének bekarikázásával lehetett megválaszolni. Az osz
tály jövedelmi átlagosztályzata 1980-ban 3,92, 1990-ben viszont csak 3,20 volt,
vagyis az elégedettség mértéke csökkent. (A kontroll-csoportok közegében
1981-ben 3,30-ot, 199D--92-ben 3,45-ot mértünk.) A mezögazdászok átlagosz
tályzata volt a legmagasabb: 4,66; ezután az egészségügyiek és a papok követ
keznek: 4,33-4,33; majd a műszaki és kulturális ágazat: 3,5-3,5; s végül - leg
elégedetlenebbként - a közigazgatási-adminisztratív terület következett: 3,0.
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Honnan jöttek?

A teljes osztálylétszám 34 fős csoportja a tanulmányok elkezdésekor (1956
ban) a magyar társadalom és a magyar tájegységek meglehetősen széles ská
láját képviselte.

Első pillantásra a réteghovatartozásra ez kevésbé áll, hiszen a vizsgált cso
port csaknem fele (16 fő) értelmiségi származásúnak volt mondható, szűk

egyötödének (6 fő) volt kibocsátó közege a paraszti osztály, újabb egyötödé
nek (7 fő) a tisztviselá-alkalmazotti réteg, 4 fiúnak az édesapja pedig iparos
kereskedő ember volt. A gyári munkásság csak 1 fővel képviseltette magát
az osztály rétegszerkezetében. (Ami az 199O-92-ben megkérdezett kontroll
csoportot illeti, az értelmiségi szülői háttér ugyancsak felerészüket jellemezte,
és kb. egyhatoduk származott - szintén a vizsgálati csoporthoz hasonló
arányban - fizikai foglalkozású: iparos, gyári munkás, földműves szűlőktől.)

A vizsgált csoportban az értelmiségi szülők magas aránya azonban meg
tévesztő lehet, mert az esetek jelentős részében (16 közül6-ban) ez a státusz
inkább valóban csak a származást, mint a reális réteghelyzetet tükrözte, s
inkább csak az értékrendben, a kultúrában jelentkezhetett, s nem a hétköz
napi életvitelben. (Az ötvenes évek második felében vagyunk: a történelmi
okokból deklasszálódott, Recsket, kitelepítést, börtönt megjárt darukezelő,

éjjeliőr stb. foglalkozású apákról van szó. A valóban értelmiségi foglalkozást
folytató szülők között ügyvéd, mérnök, művész, orvos, állatorvos, görögka
tolikus lelkész és pedagógus volt található.

Az otthonok földrajzi megoszlása - lévén a pannonhalmi gimnázium or
szágos gyüjtőkörű, bentlakásos intézmény - szintén változatos volt. Igaz,
hogya 34-ből (minden harmadik fiú) budapesti volt, de ennél is többen (15
fő) jöttek kisebb-nagyobb községekből. A tájegységek közül a Dunántúl ve
zetett (18 fő), második helyen Budapest állt (11 fő); az Alföldet csak 3, a
Dunakanyart 2 fő képviselte.

A meglehetősen heterogén összetétel a hátrányos helyzet változatos formáit
eredményezte. A deklasszálódott családból származó, valamint (fél)árva (ez
utóbbi szomorú kategóriába 8 fiú sorolódott!) osztálytársak - főleg ha egy
szerre tartoztak mindkét kategóriába - elsősorban anyagi-egzisztenciális
hátrányt szenvedtek, a kisebb falusi iskolákból kikerült fiúknak pedig főleg

tanulmányi téren akadt pótolni valójuk. Voltak olyan nemzetiségi (német)
származású fiúk is, akik az általános iskolában tanultak meg magyarul. A
budapestiek egyharmados aránya mellett kulturális-kommunikációs téren
hátrányt jelentett a kisvárosi, de főleg a falusi kibocsátó közeg. Bízvást el
mondható tehát, hogy az osztály nagyobbik fele (mintegy kétharmada) vala
milyen (esetleg egyszerre több) szempontból hátrányos helyzetűnek érezhet
te magát. Ez a helyzet természetesen nem egy esetben - főleg kezdetben
gátlásokat, osztályközösségen belüli feszültségeket szült.

A hátrányos helyzetűek magas aránya sajátos módon azonban az integrá
lódást is elősegítette. Sarkítottan fogalmazva: ahol mindeki hátrányos helyzetű,

ott senki sem az, illetve ha igen, akkor valami küls5, az osztályon, az iskolán
kívül eső világhoz mérten. Ennek tudatosulása viszont erősíti a körön belüli
összetartozást, a "mi"-tudat kialakulását. Már csak azért is, mert az intézmény
egyben menedéket is jelentett az akkortájt nagyon zord külvilággal szemben.
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Ne feledjük: az ötvenes évek második felében, a Kádár-korszak legnyer
sebb, legterrorisztikusabb korszakában vagyunk, a fenyegetettség érzése hoz
zátartozott a kinti társadalom mindennapi életéhez. Sőt a kolostoréhoz is:
1957 márciusában a karhatalmisták mindenre kiterjedő házkutatást végeztek
Pannonhalmán, és elhurcolták a gimnázium igazgatóját.

Volt még egy nagy összetartó-összekovácsoló erő: az iskola speciális jellege.
Az a tény, hogy az osztályközösség minden tagját a szülők azzal a szándék
kal iratták be a gimnáziumba, hogy az átlagosnál magasabb szintű képzést, s
mellette az átlagost ugyancsak meghaladó szintű nevelést kapjon - a hetero
gén helyzetű szülők rokon aspirációja volt. Fokozottan rokonító gesztusnak
számított az a szűlői szándék, hogy minderre egy katolikus felekezeti gimnázi
umban kerüljön sor. Lehet, hogy ez a szempont néhány esetben csak az első

nek alárendelve kapott szerepet, az eredmény mégis ugyanaz volt: a pannon
halmi diáksereg közös keresztény eszmerendszer égisze alatt élte közösségi
életét. Humánum, szeretet, nemzeti identitás, egyetemesség, elmélyült szaktudás,
általános müoeliség - mindez áthatva a felekezeti kereteket meghaladni képes
keresztény szellemiséggel: ezek voltak a nevelői gyakorlatban érvényesülő leg
fontosabb értékelvek. Az a tény, hogy ezek az elvek a "kinti" világban 
enyhén szólva - nem élveztek privilegizált helyzetet, csak erősítette a "mi"
tudatot, sőt egy sajátos elit-tudat kialakulásához is vezetett.

Nem akarom a magam érzéseit általánosítani, de emlékeim szerint a pan
nonhalmi diákok általában nagyon büszkék voltak Pannonhalmára, az ő

.Kupacukra", még akkor is, ha épp szenvedtek a szigorú tanulmányi és ne
velési fegyelemtől. a világtól való elzártságtól.

A térbeli korlátozottság ellenére valamiféle "intenzív totalitás" jellemezte a
diákélet színterét: modem, összkomfortos iskola és kollégium, középkori
templom és kolostor-kerengő, valamint egy tágas - ma már védett - őspark,

sportpályával. A közös múlt a kohéziós energiákat tovább gerjesztette. Nagyon
jellemzövé vált az a lélektani helyzet, amelyben az alábbi - fél évvel az érettségi
után íródott - levélrészlet fogant: "...Pannonhalma aranyhegy volt - sajnos
csak volt! Most jövök rá, milyen jó gondtalan életem volt ott... Egyedül érzem
magam, egyedül nagyon! ... Sose lesz már Pannonhalmám." (Egy egyetemre fel
nem vett, segédmunkásként dolgozó osztálytárs levele 1960. decemberéből.)

Említések száma

A diákévek - feln6tt szemmel

Az 1980 és 1990 nyarán, az immár 38, illetve 48 éves osztálytársak által ki
töltött kérdőívben szerepelt a következő kérdés: "Mi az, amit a pannonhalmi
diákévekben mai szemmel különösen jónak, szépnek, hasznosnak látsz?" A kérdés
nyitott volt, mindenki a maga szavaival válaszolt, a válaszokat utólag tipi
záltuk az alábbiak szerint. (Egy válaszadó gyakran több motívumot is meg
említett!)

4. tábla

6
2

1990
(22 válaszadóJ

6
5

"
1980

(25 válaszadó)
1. Közösségi szellem, barátság, összetartozás
2. (Az átlagost meghaladó) tudás, müveltség,

a szellemi munka szeretete
3. Fegyelem, akaraterő, rendszeresség
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3
1
3
1
5

3
3
3
2
2
1
1

4. Tanárok törödése, értékes tanáregyéniségek
5. Általában véve jó és hasznos volt
6. Vallásosság, keresztény szellemiség, elmélyülés lehetősége

7. NyfltsáQ, széleskörű világlátás
8. Humanizmus, idealizmus, erkölcsi nevelés
9. A pannonhalmi szellem
10. Művészeti élmények; kompletorium, adventi gyertyagyújtás
11. Félelem-nélküliség

A visszanéző tekintet a közös bencés diákmúltban - mind 1980-ban, mind
1990-ben - elsősorban a közösségteremtő erőt látja meg: másodsorban pedig
(ha a 3., 4. és 8. számú motívumokat összevonjuk) a pozitív nevelési helyszínt;
s harmadsorban a magas színvonalú tudást adó iskolát. A vallásosság motívu
ma - direkt megfogalmazásban - alárendelt szerepet játszik, de közvetetten
más motívumokban (4., 5., 8., 9., 10.) is előfordulhat, s így már súlya koránt
sem lebecsülendő.

Persze más felosztás is elképzelhető. Ha figyelembe vesszük, hogy a kö
zösségi szellem is jórészt megfelelő nevelőmunka eredménye, a nyitott gon
dolkodásmód, a félelem-nélküliség, valamint a keresztény szellemiség úgy
szintén (tehát ha 3., 4. és 8. motivumokhoz hozzáadjuk az L, 6., 7., és 11.
számúakat), akkor elmondhatjuk, hogy a volt diákok elsősorbana sokoldalú,
tágan értelmezett nevelőmunkáérthálásak az egykori alma maternek. Ez egy
ben az erkölcsi értékek túlsúlyát is jelenti a "haszonelvűbb" tudás felett. Az
esztétikai értékek jelenlétének viszont alig látjuk nyomát: csak a 10. s részben
talán a 2. motívum tekinthető ilyennek.

A kontroll-csoport adatai részint megerősítik, részint differenciálják a fön
tebb mondottakat. Az 1981-ben és az 199D-92-ben megkérdezett pannonhal
mi diákok (51 és 62 fő) egyaránt ugyancsak a közösségi szellemet és a barátságot
tartották a diákévek legfőbb maradandó értékének, de korántsem olyan ki
ugró arányban, mint az 1960-ban végzett vizsgált csoport. (25, illetve 35%-uk

említett ilyen motívumokat, szemben vizsgálati csoportunk 44%, illetve 
1990-ben - 60%-ával.) Ezután a kontroll-csoportokban is a jó (emberségre,
erkölcsre, rendszerességre, stb. való) nevelés (23 és 30%) következik, majd a
magas szintű tudás, műveltség és a vallásos hit, keresztény szellemiség konkrét
megnevezése. Az esztétikai értékek a kontroll-csoportokban is szerény szere
pet játszanak. Figyelemre méltó ugyanazon diákcsoport jelentős időeltéréssel

megfogalmazott vélekedésének, valamint különböző generációk véleményé
nek erős szerkezeti-gondolati hasonlósága, "összbencés" jellege; s e meglehe
tősen stabil gondolati struktúrán belül a közösségi szellem, a barátság cent
rális szerepe. (Ebben valószínűleg szerepet kap a pannonhalmi gimnázium
internátus jellege is.)

A kérdőív egy másik kérdése így szólt: "Egyéni sorsod alakulásában szárma
zott-e valamilyen hátrányod abból, hogy pannonhalmai diák voltál?" 1980-ban a
vizsgált csoport többsége (25-ből 16 válaszadó) nem-mel válaszolt, de 1990
ben 11 főre csökkent a nem válaszok aránya. A hátrányt említök nagyobb része
számára iskolájuk egyúttal előnyt is jelentett. A hátrány főleg csak kezdetben
jelentkezett, 4 fő (198D-ban) konkretizálja is: nem, vagy csak később vették fel
egyetemre. Ez az 198D-as adat érdekes módon 199D-ben 1D-re emelkedik.

A krónikás közbeszól, perlekedvén egyrészt a megszépítő emlékezettel,
másrészt hogy megerősítse:a 2. adat áll közelebb a valósághoz. Az osztályból
érettségi után közvetlenül ugyanis - a papokon kívül - csak 3 fiút vettek
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fel az egyetemre. Az elutasítottak zömét - legalábbis erős valószínűséggel

- a kibocsátó iskola miatt mellőzték.

Az 1981-ben végzett kontrollvizsgálat válaszadóinak nagyobbik fele (52%),
az 199D-92~ vizsgálat idősebb (5~ években végzett) kérdezettjeinek 56%-a
úgy ítéli meg, hogy a továbbtanuIásnál ill. szakmai előmenetele során hátrá
nyos helyzetbe került pannonhalmi műltja miatt. Ez az érzés a fiatalabb kor
osztályok felé haladva csökken, a 80-as években érettségizetteknek már csak
l/lD-e észlelt diszkriminációt továbbtanulási kísérletei során.

Az esetleges előnyökre kérdezvén a 25 fős és a 22 fős vizsgálati csoportból
egyaránt öten-öten válaszoltak nemlegesen, tehát a nagy többség megítélése
szerint pannonhalmi diákságának tényeelőnyökkel (vagy előnyökkel is) járt életsorsa
alakulásában. 8 fő meg is nevezi ezeket az előnyöket, amelyek lényegében
megegyeznek azokkal a dolgokkal, amelyeket korábban a diákévek jó és
hasznos oldalaként említettek. Vagyis kiderül, hogy főleg erkölcsi jellegű elő

nyökről, "belső haszonról" van szó: a jó nevelésről, fejlett munkaerkölcsről,

a valamihez tartozás élményéről. baráti kapcsolatokról, a bencés szolidaritás
ról, olyan erőforrásokról,amelyek segítettek az élet nehézségeinek leküzdé
sében stb., de nem lebecsülendő az intellektuális előnyök (szélesebb látókör,
képzettség, műveltség) szerepe sem, s a bencés diákmúlt miatti megbecsülés,
tisztelet is említést kap. Ez utóbbi - az 199D-92-es kontrollcsoport fiatal
(80-as években érettségizett) alcsoportjában - már időnként átcsap a pozitív
diszkrimináció megemlítésébe is.

A kontroll-csoportoknak 65-70%-a szintén arra szavazott, hogy életútja
alakulására a pannonhalmi iskolának előnyös hatása volt, s az előnyöket a
már föntebb említett erkölcsi és intellektuális tényezőkben találja meg.

Csoportkohézió, barátság

Láthattuk, hogy a közösségi szellemnek, barátságnak a pannonhalmi öreg
diákok értékrendjében nagyon fontos szerep jutott. Kérdőívünk ezért a bará
tokra is rákérdezett: "Vannak-e olyanok a pannonhalmi osztálytársak között, akiket
nemcsak kedvelsz, hanem kifejezetten barátodnak érzel? (Ha igen; kb. hányan?)" az
1980-ban megkérdezett 25 főből 20 (80%) érezte úgy, hogy van ilyen barátja:
a skála l-től a "mind"-ig terjedt; a barátok átlagos száma 5-6fő volt. 1990-ben
ugyanazon osztály 22 tagjából 20 (90%) számolt be pannonhalmi barátról,
átlagosan ugyancsak 5-6 fóról

A kontroll-csoportok barátkozási hajlandósága általában valamivel lany
hább volt. Az 1981-ben megkérdezett 33 éves évfolyam 73%-ának volt bencés
barátja, átlagosan 3-4 fő. Az 1990-92 között megkérdezett; erősen eltérő korú
diáktársak közül legtöbb pannonhalmi barátja (7-8 fő) az ötvenes években
érettségizetteknek volt; a hetvenes évek diákjainak 3-4, a nyolcvanas években
végzetteknek pedig 4-5 bencés barátjuk volt: a barátkozási hajlandóság az
idősebb korosztályban mutatkozik intenzívebbnek.

A kérdőív az osztály keretein kívüli barátokra is rákérdezett: ilyen barátja
1980-ban a 25 főből 19-nek volt, átlagosan 3 fó. Belterjes elzárkózásról tehát
nem lehet beszélni, de a fogékony kamasz-évek közös talajában gyökerező

pannonhalmi barátságok domináns szerepe vitathatatlan. Az 1990-92-ben meg
kérdezett kontroll-csoportok együttesen átlag 5-6 pannonhalmi és 4-5 egyéb
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barátot tudnak felmutatni, a bencés barátságok dominanciája csak az idősebb

(1952 és 1960 között érettségizett) korosztályban volt kimutatható.
A "gyökerek" jelentőségéthúzza alá, hogy a tartósan külföldön élő három

osztálytárs közül kettő ugyancsak több pannonhalmi barátot tart számon,
mint nem pannonhalmit.

Hiba lenne azt hinni, hogy az ún. pannonhalmi barátságok mind a gimnázi
umban köttettek. Organikus, élő közösségről lévén szó, amely nemcsak a múlt
emlékeiből él, a krónikás számos példát tudna sorolni arra, hogy évekkel, sőt

sok évvel az érettségi után milyen mély barátságok jöttek létre olyan osztálytár
sak között is, akik a gimnáziumban közömbös viszonyban voltak egymással.

A barátság egyik kritériuma s egyik élesztője is lehet a baráti segítség gesz
tusa. A kérdőívet kitöltő 25 osztálytárs közül 12 (48%) állította, hogy legalább
egyszer-kétszer előfordult már, hogy nehéz helyzetbe kerülvén osztálytársai
segítettek rajta. (12-bőI4 szerint: több ízben is.) A kontroll-csoportokban 32%
tett említést osztálytársi segítségről az 1981-es felmérésben, az 199D-92-es
vizsgálatban pedig 60%.

Ne higgyük azonban, hogya segítség-elfogadás és a baráti érzés tágassága
között szoros együttjárás lett volna tapasztalható: a segítségben részesülők

és nem részesülőkátlagosan kb. ugyanannyi osztálytársat jelöltek meg barát
ként. A közösségen belüli baráti érzés a jelek szerint nem utilitárius függvénye
annak, hogy valaki kapott vagy sem komolyabb segítséget társaitól.

A kérdőívet összesen 10 pannonhalmi osztályból való öregdiák töltötte ki,
tehát az osztályon belüli kapcsolattartás formáiról a kérdőívektől változatos
kép remélhető. A kérdezettek fele ötévenkénti osztálytalálkozókat említ, de
a válaszadók 40%-a azt mondja, hogy ők osztályszinten minden évben talál
koznak (10% pedig 2-3 évenként); nem az egész osztályt, csak néhány volt
osztálytársat érintő, viszonylag rendszeres baráti összejöveteleken a válasza
dók mintegy 60%-a szokott részt venni.

A vallásosság mértéke és az értékrend

Láttuk, hogy a bencés öregdiákok tudatában és emlékezetében a diákévek
hatásaként leginkább a közösségformáló impulzusok, és erkölcsi nevelőhatá
sok lenyomata, s a szellemi teljesítmények tisztelete maradt meg, a vallásos
ság emlékképei kevésbé tűntek markánsnak. Végül szembe kell néznünk az
zal az általában meglehetősen szemérmesen kezelt kérdéssel, hogy a feleke
zeti (jelen esetben bencés) tanintézmények tanulóinak vallásossága milyen
természetű és milyen mértékű. E kérdés vizsgálata képet adhat a bencés is
kolák vallási nevelőmunkájának hatásfokáról és tartósságáról is.

Elismerve a téma kapcsolódását a privát szférához, saját osztálytársaim
vallásosságára csak indirekt módon és csak 1990-ben kérdeztem rá: ,,vélemé
nyed szerint mennyire volt megfelelő Pannonhalmán a vallásos nevelés?" A három
előre megadott válaszlehetőségközül a legtöbb (kétharmados) szavazatot a
"megfelelő volt" kategória kapta, nem elég intenzívnek 6 fő (25%), túl inten
zívnek csak 1 fő tartotta. A másik kérdés a vallási nevelés hatásfokát tudakolta:
"A vallásos nevelés mai szemmel nézve mennyire volt hatékony és eredményes?" A
választ az öt iskolai osztályzat (1-5) egyikének bekarikázásával kellett meg
adni. Az 1960-ban végzett IV. B osztály összesített átlagosztályzata 3/9 volt.
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Az 199D-92-es kontroll-vizsgálatok válaszadói szigorúbbak voltak (Pannon
halmához ésönmagukhoz): körükben 3,3-es átlagosztályzatot mértünk.

Hogy ezeket az átlagszámokat értelmezni tudjuk, meg kell ismerkednünk
a vallásosság mértékére és a vallásgyakorlási szokásokra közvetlenül is rá
kérdező - az 199D-92-es kontrollvizsgálatok során feltett -. kérdéseinkre
adott válaszokkal. Először Tomka Miklós skáláját alkalmaztuk :

5. tábla
%

Vallásos vagyok, egyházam tanítását követem:
Vallásos vagyok a magam módján:
Nem tudom Igazából, hogy vallásos vagyok vagy sem:
Nem vagyok vallásos:
Nem vagyok vallásos, mert más a meggyőződésem:

45
48

2
5

100 %
N= 62 fő

A felmérések szerint Magyarország felnőtt népességének mintegy 6D-70%-a
mondja magát - így vagy úgy - vallásosnak. Ehhez képest a mi bencés
mintacsoportunk (amely - mint említettük már - az 1952 és 1986 között
érettségizett pannonhalmi diákok különbözö generációit vonultatja föl) az
átlagnál lényegesen vallásosabbnak mutatkozik, különösen az egyházias vallá
sosság terén haladja meg az országos átlagot. A generációk között nem kis
különbség mutatkozik: az ötvenes években érettségizettek inkább az egyház
tanítása szerint (70%-uk), a hetvenes és nyolcvanas évek egykori diákjai vi
szont főleg (64%-uk) a maguk módján vallásosak. A vallásosság teljes (beval
lott) hiányával minden generációban csak elvétve találkoznunk.

Rákérdeztünk (ugyancsak az 1990-92 kontroll-vizsgálatok során) bizonyos
vallásgyakorlási tevékenységekre is. Ezeket a pozitív választ adók százalékos
arányával ismertetjük.

6. tábla
%

Vasár- és ünnepnap rendszeresen jár templomba:
Evente legalább egyszer áldozni szokott:
Rendszeresen szokott vallási irodalmat olvasni:
Feladatokat vállal az el;lyházközségben:
Vallási kisközösség tagja
Civil létére teológiai vagy hitoktatói képesítést szerzett:

63
50
32
24
23

3

(N=62)

A fenti adatok az "átlag-katolikusokhoz" képest nagy buzgóságról tesznek
tanúságot, ugyanakkor a templomba járók és legalább évenként áldozók ará
nyát esetleg néhányan kevesellhetik. A hetvenes és nyolcvanas években érett
ségizettek hitbuzgalma lényegesen lanyhább az idősebbeknél: míg az ötvenes
években végzettek 78%-a szokott templomba járni és 70%-a áldozni, addig a
fiatalabbaknak csak 54, illetve 18%-a. (persze ezt a fiatalabb kori - húszas és
harmincas évjáratokról van szó -lanyhább vallási aktivitást nem lehet egyér
telműen a hetvenes és nyolcvanas évek pannonhalmi nevelőmunkájánakhiá
nyosságaként kezelni, ebben a korban ez életkori sajátosságnak is tekinthető, s
valószínűleg ezek a fiatalok 20 év múlva intenzívebb vallásgyakorlók lesznek.)

Végül az 1990-92-ben kitöltött összes kérdőív (84 db.) egy ún. nevelési ér
tékteszt feladatát is tartalmazta. A ieladat a következő volt: "Egy országos felmé
rés kérdőívéből kölcsönöztem egy listát, amely (ABC-rendben) különböző követelménye-
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ket tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mit kell a gyerekeknek a szülői házban tanul
niok. Melyeket tartod ezek közül különösen fontosnak? (Legföljebb ötöt jelölj meg x
szell)"

Az adatokat - a túlzott elaprózódást elkerülendő - a 7. sz. táblázatban
úgy tesszük közzé, hogy a vizsgálati csoportot beleillesztettűkaz életkorban
hozzá közel álló egyik kontroll-csoportba. így a bencés öregdiákok két gene
rációját egymással, és országos felnőtt adatokkal is össze tudjuk hasonlítani.

7. tábla

Nevelési értékelvek hA1"'Á~

(vidéki felnőtt 1952-60 kllzlltt 197<Hl6 között
mintA\

Eaészséaes életmód 73 64 64
Emberismeret a mealelelö barátok és barátnök kiválasztásához 40 47 56
Erdeklődés a politika iránt a politikai összefüggések megértése 7 20 5
Érvénvesülni nehaallia maaát könnven leavözni 37 16 ?1
Kedvét lelni a RlÜVészetekben 1: >3
Amáskéooen aondolkod6kat tisztelni toleránsnak lenni 31 iB
Munkáiát rendesen éslelkiismeretesen véaezni
orömet találni a könYVben, szÍoleSen olvasni
Pénzzel takarékosan bánni
Arendbe beiReszkedni alkalmazkodni
Szerénynek éstart6zkodónak lenni )4
Szilárd hk szilárd vallási kötődés r1 3
Technikai szakértelem 5
Asok TV-nézés mérséklése 8
Tudásszomi. váav a szeRemi szúwonal áRand6 emelésére 3' ~6

Udvariassáa és i6maaaviselet 41 44
Osszesen 5()( 6: 503
N=460 N=31: N= N=3Q

A bencés öregdiákok vezető értékeinek a lelkiismeretes munka az egészséges
életmód, a tudásszomj, a tolerancia és a vallásos hit mutatkozott, a következő

generációknak ezek átadását tartották a legfontosabbnak. Az országos - át
lagos - adatokhoz képest a legnagyobb különbségeket az érvényesülés meg
ítélésében (az országos minta javára); valamint a tolerancia, a tudásszomj, a
hit, művészetek kedvelése és a szerénység kategóriáiban (a bencés öregdiá
kok javára!) tapasztaljuk. A bencés nevelés "plusszai" tehát markánsan kiraj
zolódnak, mint ahogy kirajzolódnak - az öregdiákok körében - generációs
különbségek is: az emberismeretet a fiatalok; a lekiismeretes munkát, a hitet, az
udvariasságot és az alkalmazkodást az idősebb öregdiákok tartják fontosabb
nak. Sajátos a politika megítélése: a rendszerváltás egyik hordozó rétege, a fele
kezeti gimnáziumok (jelen esetben a pannonhalmi) egykori tanulói közül a fia
talabbak az országos átlaghoz közel álló közönnyel szemlélik a politikát, míg az
idősebb öregdiákok messze az átlag feletti érdeklődést mutatják iránta.

Bebizonyosodott tehát, hogy a fiatalabb bencés öregdiákok nem egyszerű

en a Bencés Diákszövetségtől idegenkednek, hanem másfajta viszonyt alakí
tottak ki a bencés hagyományhoz, a maguk pannonhalmi diákmúltjához, il
letve általában a hagyományosnak mondható értékhez - beleértve a vallásos
hitet is. Úgy tűnik, hogy a tudás és megismerés vágyát, valamint a toleranciát
a bencés öregdiák fiatalabb és idősebb raja nemcsak a társadalom, hanem
egymás vonatkozásában is gyakorolhatják.
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