
Szántó Konrád

FERENCES GIMNÁZIUMOK MAGYARORSZÁGON
Amikor 1950-ben a Magyar Népköztársaság kormánya és a katolikus

püspöki kar között létrejött megállapodás nyolc katolikus gimnázium
működésére nyújtott lehetőseget s közülük az esztergomit és a szent
endreit a ferencesekre bizták, alighanem sokak előtt felmerült a kérdés:
hogyan kerülhetett sor erre, hiszen a ferenceseket nem mint tanítórendet
tartotta számon a népi tudat. S különösebben nem is csodálkozhatunk
rajta, hogy a kérdés felvetődött - esetleg még ma is felvetődik -, mert
általában eléggé feledésbe mint az a szerep, amelyet a ferencesek száza
dokon át vittek a hazai közoktatásban. Pedig hogy milyen nagyarányú
volt ebbeli tevékenységük, arra már azoknak a gimnáziumoknak puszta fel
sorolásából is következtethetünk, amelyeket Szent Ferenc rendje, ide
értve a minoritákat is, tartott fenn és vezetett Magyarország mai és ré
gebbi területén. Zárójelben adjuk tanitásuk időtartamát is az illető he
lyen.

Arad (1745-1873), Baja (1761-1851), Bártfa (1814-1894), Csík
somlyó (1650--1848), Eperjes (1774-1867), Eszék (1708-1856), Esztel
nek (1752-1800), Esztergom (1776-1791 és 1931-), Érsekújvár (1842
1886), Gödöllő (1911-1919), Gyöngyös (1776-1898), Jászberény (1779
1857), Keszthely (1772-1796), Kézdivásárhely (1680-1911), Körmöcbá
nya (1768-1852), Lőcse (1776-1788), Lugos (1837-1849), Mohács 1817
1849), Mikháza (1669-1785), Miskolc (1734-1886), Nagybánya (1774
1887), Nekcse (1650-1785), Nyírbátor (1766-1785, 1911-1921), Pozsega
(1796-1864), Rozsnyó (1773-1778), Szabadka (1747-1860), Szakolca
(1807-1850), Szentendre (1950-), Szilágysomlyó (1826-1919), Szolnok
(1831-1887), Szombathely (1773-1795), Varasd (1776-1785), Velika
(1640-1796), Zombor (1767-1785), Zsolna (1776-1879). E gimnáziumo
kon kivül tanítóképző Csiksomlyóban (1858-1883).

Kezdet és virágkor

Mint összeállításunkból kitűnhetett, a ferencesek a 17. század köze
pén kapcsolódtak be a középfokú oktatásba, s 1773-ig, a jezsuita-rend
feloszlatásáig, már 16 gimnáziumot vállaltak magukra.

A töröktől megszállt déli részeken, a szlavóniai Velikán 1640 körül,
Nasicán (Nekcse) 1650 körül kezdték meg részben a rendi növendékek,
részben a környékbeli ifjúság oktatását. A felszabadító harcok idején a
tanítás szünetelt, a karlócai béke (1699) után azonban tovább folytató
dott, egészen a 18. század végéig. Erdélyben a 17. században Csiksomlyón,
Mikházán és Kézdivásárhelyen, a 18. században Aradon és Esztelneken
létesítettek gimnáziumot. A 18. században Körmöcbányán, Miskolcon,
Keszthelyen, Szombathelyen, Eszéken, Szabadkán, Baján, Nyirbátorban
és Zomborban vették kezükbe a gimnáziumi tanítást.

A felsorolt helyeken nem mindenütt állott rendelkezésükre tanításra
alkalmas helyiség. Ezért gyakran a kolostor egy részéről mondtak le
ideiglenesen, vagy saját költségükön emeltek iskolát. Miskolcon két alka
lommal, Csiksomlyón többször is építkezniök kellett, mert a törők betö
rések elpusztították iskolájukat és kolostorukat. A kisebb helyeken
50-150 volt a diákok száma, a nagyobb helyeken 200-300.

A tanítás menete nagyjából egységes volt, és az akkor már általá
nossá vált jezsuita iskolarendszerhez igazodott. A gimnázium két tago-
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zatra oszlott. Az alsó tagozat három nyelvészeti, ún. grammatikai osztály
bólállott. Ez volt a "deákos oskola", melynek tanulmányi anyaga a latin
nyelv elsajátítását· szolgálta. A felső tagozatot a poétikai (költészettani)
és retorikai (szónoklattaní) osztály képezte. Mindegyik osztályban csak
egy tanár tanított. Igy a tantestület a felső tagozattal is rendelkező gim
náziumban 5 tanárból és az igazgatóból állott. Az oktatás legfőbb céljá
nak a magasabb osztályokban is a latin nyelv tökéletesítését tekintették,
ami egyértelmű volt az egyoldalú, ún. klasszikus műveltséggel.

A vázolt tanrendszer a jezsuita-rend feloszlatása után még néhány
évig fennmaradt. Abban az átmeneti időszakban, amely az új oktatási
rendszer bevezetéséig telt el, a ferenoesek újabb nyolc gimnáziumot vál
laltak magukra. Oka ennek részben az volt, hogy az akkori magyar
állam nem rendelkezett elégséges oktatói gárdával. A történelmi Magyar
ország területén 1773-ban 8742 helységet találunk, ám összesen csak
4315 iskolamester működött, vagyis a helységek több mint a felében még
tanító sem volt. A magasabb fokú oktatás céljára még ennél is kevesebb
tanerő állt a kormányzat rendelkezésére. A jezsuiták feloszlatása után
szinte válságos lett a helyzet, mert ez a rend addig 41 gimnáziumban
tanított és 7 nevelőintézetet vezetett. Pótlásukat a másik tanitórend, a
piarista, nem tuda egyedűl biztosítani. A ferenceseket így még nagyobb
mértékben igénybe kellett venni.

Meg kell itt jegyeznünk, hogyaközoktatás akkori állapota, a tan
anyag akkori követelményei minden különösebb továbbképzés nélkül al
kalmassá tették a ferenceseket a középfokú tanításra. A közpályákon való
érvényesüléshez a latin nyelv ismerete volt a legszükségesebb követel
mény, latinul pedig minden ferences pap tudott. A többi tantárgy anyaga
viszont annyira csekély volt, hogy ezt magánúton is hamar elsajátíthat
ták s így könnyen letehették az előírt vizsgát. Szempont volt az is, hogy
a ferencesek szolgáltatták a legolcsóbb munkaerőt. Ott kapcsolódtak be
ugyanis a tanári munkába, ahol kolostorral rendelkeztek, s ha az okta
tásért valamilyen fizetést is kaptak, ez már jövedelmi többletet jelentett
a lelkipásztorkodásból és kéregetésből élő rendnek. A kisebb vagy sze
gényebb városok vezetősége éppen amiatt fordult előszeretettel a feren
cesekhez.

.A kilenc gimnázium átvétele tehát nem jelentett nehézséget. Hivatás
dolgában ekkor még jól álltak, és ezért elegendő embert küldhettek rnind
a lelkipásztori munkára, mind a közoktatásba.

1777-ben lépett életbe a nagy oktatásügyi reform, a "Ratio Educa
tionis". Megszüntette a latin nyelv egyeduralmát s már a természettudo
mányos ismeretek nyújtására is törekedett. Az ekként megkívánt tudás
többlet megszerzése sem okozott azonban a rendtagoknak nehézséget.
mert az egyes rendtartományok hittudományi főiskolái elégséges alapot
nyújtottak arra, hogy akár házitanfolyamokon, akár magánúton is kis
szorgalommal megszerezzék azt.

A "rációs" típusú gimnázium öt osztályból éspedig három nyelvé
szeti és két humanista osztályból állott, s erre a gimnáziumra épült az
egyetemre előkészítő líceum. A tanároknak 1794 után a főigazgatói szék
helyeken a tankerületi főigazgatóból és a helybeli tanárokból összeállí
tott bizottság előtt kellett vízsgázniok. Ez az oktatási rendszer 1806-ban
annyiban változott meg, hogy attól kezdve a gimnáziumok kis vagy al
gimnáziumokra, és nagy vagy főgimnáziumokra tagolódtak. Az algimná
ziumokban négy nyelvészeti osztály volt, a főgimnáziumok pedig még két
humanista osztállyal is rendelkeztek s így most már hat osztályból álltak.
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Mindezek az újítások nem okoztak a ferenceseknek nagyobb gondot"
az 1780-1790-es években azonban gimnáziumaik felétől meg kellett vál
niok. A II. JÓZSfl.j uralkodását jellemző laicizáló folyamat magyarázza ezt.
Ennek elmúlása után a feladott iskolák helyébe azonban csakhamar újab
bak kerültek. A 19. század közepéig Szakolcán, Bártfán, Ersekújvárott,
Jászberényben, Szolnokon, Szilágysomlyón, Lugoson, Mohácson és Po
zsegán nyitottak újabb gimnáziumot.

Hogy a polgárság milyen örömmel fogadta a ferences középiskolák
megnyitását, csak egy példával világítom meg. Mohácsra 1817. január
25-én érkezett meg a királyi engedély a gimnázium megnyitására. A vá
ros ebből az alkalomból nagy ünnepséget rendezett, amelyet este tánc
mulatsággal fejeztek be. Közben pénzgyűjtés is volt a város hadirokkant
jai részére. A gimnázium ünnepélyes megnyitását 1817. november 4-én a
zárdatemplomban bemutatott szentmisével vezették be. Szentmise köz
ben mozsárágyukból díszlövéseket adtak le. S hogy e napot emlékeze
tesebbé tegyék, a diákok közt kalácsot osztogattak, a nagyközönség pedig
közebédre gyűlt össze. Hasonló érzelmekkel fogadták a ferences gimná
ziumok megnyitását a többi városban is. Lugosori például este még fák
Iyásmenetet is rendeztek.

A ferences gimnáziumok ekkor, a 19. század első felében élték vi
rágkorukat. Iskoláik többsége hatosztályos, ún. nagygimnázium volt,
amelyben általában 6 tanár tanított. Az egész országban mintegy száz
ferences tanár évente 4-5 ezer diákot oktatott. A legnépesebb gimná
ziumokba, például az aradiba és abajaiba 350-400 diák is járt. A kiseb
bekben ennek felére tehető a tanulók átlagos létszáma. A magyar iroda
lom fejlődése szempontjából is jelentősek voltak a ferences tanárok ál
tal írt színdarabok és misztériumjátékok, amelyeket rendszerint az iskola
dísztermében adtak elő a környék lakosságának jelenlétében.

Hanyatlás kora

A 19. század közepe táján fokozatosan egyre több gimnáziumban
hagyták abba a ferencesek véglegesen a tanítást. A visszalépések legfőbb

oka az 18BO-ben életbeléptetett új oktatási rendszer volt. Ennek alapjait
az 1849-ben kiadott "Entwurf zur Organisation der Gymnasien und
Realschulen in Oesterreich" című nevelésügyi tervezet fektette le. Lénye
gében az Ausztriában dívó oktatási és nevelési elveket tette kötelezővé

a császári kormányzat nálunk is, Ez az új oktatási rendszer, kisebb-na
gyobb változtatásoktól eltekintve, alapjaiban a második világháború vé
géig megmaradt.

Elsősorban ezekben az intézkedésekben gyökerezett a ferences gim
náziumok fokozatos elsorvadása. Mivel a törvény megkövetelte a szak
oktatást, a ferenceseknek sokkal több rendtagot kellett volna kivonniok
a lelkipásztori munkából, mint amennyit lehetett, márpedig elsődleges

hivatásuk mindenkor a lelkipásztorkodás volt. A másik ok az egyetemi
végzettség egyre szigorúbb megkövetelése volt, ami olyan anyagi terhet
rótt volna a rendre, amelyet semmiképpen sem vállalhatott. A hívek ado
mányai és a lelkipásztori tevékenység biztositani tudták a rendtagok meg
élhetését és a renden belűli tudományos kiképzését, de egyetemi váro
sokba küldeni és ott évekig neveltetni a tanárjelöltek százait, erre a fe
rencesek nem is gondolhattak. Középiskoláikat így sorban átadták az
államnak, némelyeket katolikus jellegük megőrzésével.
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A 20. században ennek ellenére három új helyen nyitottak gimná
ziumot. A minorita ferencesek 1911-ben Nyirbátorban és Gödöllőn ala
pítottak középiskolát. Ezek egyike sem bizonyult azonban életképesnek.
Gödöllőn az 1918/19-es tanévben nyílt meg a nyolcadik osztály, amely
nek végén megtartották az érettsegit is, a következő tanévet azonban már
nem tudták elkezdeni. Nyírbátorban, ahol csak négyosztályos gimnázium
működött, 1921-ben hagyták abba a tanítást. A harmadik ferences alapí
tású gimnázium, az esztergomi azonban máig működik,

Mai helyzet

A Szűz Máriáról elnevezett ferences rendtartomány 1931-ben nyitotta
meg gimnáziumát Esztergomban, Ottani tanító működésük már bizonyos
múltra tekinthetett vissza. A 18. században ugyanis közel két évtizedig
oktattak a jezsuitáktól elhagyott középiskolában. A középiskolás fiatal
sággal újból való foglalkozást 1928-ban kezdték el. Ekkor bentlakásos
intézetet létesítettek. Ezt az internátust fejlesztették ki 1931-ben gimná
ziummá. Az első érettsegit 1939-ben tették le a növendékek.

A második világháború után, hazánk felszabadulásával döntő válto
zás állott be nemcsak az esztergomi gimnázium, de az egész magyar köz
oktatás történetében is. A népi demokrácia új iskolarendszere. mint köz
ismert, az alapműveltséget nyújtó kötelező nyolcosztályos általános isko
lán nyugszik. Az általános iskolákra épülnek a középfokúak, amelyek
mindegyikének elvégzése lehetőséget ad a felsőfokú közoktatási intéze
tekbe való belépésre. A középfokú iskolák, így a gimnázium is, négy osz
tályból állnak. Az iskola számára az életre való nevelést, az oktató mun
kának a termeléssel való összekapcsolását az 1961. évi III. törvény írja
elő. Kimondja, hogy a gimnáziumban a hét öt napján elméleti oktatásban
kell részesíteni a fiatalságot, a hét egy napján pedig gyakorlati politech
nikai oktatást kell nyújtani.

Ilyen szocialista típusú gimnáziumban az 1950151-es tanév óta két
helyen tanitanak a ferencesek. Az egyik az esztergomi Temesvári Pel
bárt gimnázium, amely az 1931-ben létesített intézet falai közt foglal he
lyet. Négy párhuzamos osztályában mintegy 300, az ország minden ré
széből egybesereglett diák tanul. A másik ferences középiskola a szent
endrei gimnázium, amely a harmincas években létesített magángimná
ziumból fejlődött ki. A gimnáziumi tanfolyam 1947-ben nyerte el a nyil
vánossági jogot, majd 1950-ben a ferences rend kezébe került. Bár itt
nincs bentlakásos intézet, a négy párhuzamos osztályt itt is kereken 300
helybeli és környékbeli fiatal tölti meg. A rend másfélmillió forint költ
séggel korszerűsítette a régi földszintes épületet amelyet modernül be
rendezett politechnikai előadóteremmel és tornateremmel is ellátott.

Mint látjuk tehát, az 1640-től napjainkig eltelt három század alatt
a ferencesek erejükhöz és lehetőségeikhez képest nagyon is kivették ré
szüket a magyar közoktatásból. Az 1770-es években 24 gimnázium, az
1840-es években pedig 21 volt a ferencesekre bízva. Ezek az iskolák ko
ruk színvonalán állottak, bár természetesen nem hasonlíthatók össze a
mai, rninden szempontot figyelembe vevő, fejlett Iskolatípussal. A gim
náziumok modernizálása azonban igazában csak a múlt század második
felében' indult el. Ilyen szempontból modernnek nevezhető, érettségit is
nyújtó gimnáziummal a múlt század második és a jelen század első felé
ben hat helyen rendelkeztek a ferencesek. Jelenleg pedig Esztergomban
és Szentendrén tanítanak.
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