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A PIARISTA ISI(OLA MA
Ahítatos csendben lépdelnek a szülők a rendház és az iskola szűk folyosóin.

Szóval ezek azok a kockakövek, melyekről a gyerekek mcsélnek otthon? Talán
épp ebben a padban ül, itt fohászkodik, hogy legyen végre vége az órának, És
itt, az ízlésesen modern kápolnában hallgatja a diákrnísét, lelkigyakorlatot. itt
mínlstrál, sokszor már reggel hatkor, álomtól ragadós szernmel, a takaró tnele
gének emlékével.

Ezek hát a tanáraik, Róluk hallanak otthon mindennap. Persze, a nevük,
amelyik az anyakönyvben szerepel, kicsit homályosan ködlik föl, hiszen sokkal
inkább a becenevukön szerepeinek on hon, NéZIk a fekete reverendaúan suhogó
derűs alakokat. Mint a családapák. Egy nagyon nagyra növekedett család fejei.
Ebben a családban ugyanúgy érintetlenek az összetartó rokoni szálak, mínt a
valódiban. Tagjai büszkén viselik szívükben a jelt: piarista diákok voltak.

1976. november 27. Tanár-szülő találkozó a budapesti piarista gimnáziumban.
Villanás a múltból: a Takács Ervin vezette irodalmi színpad bemutatja Sik Sán
dor Rákóczi-darabját. És a jelen: kréta- és szlvacsszagú tantermek, előadótermek,

titokzatosan surrogó-burrogó gépek, halk, majd egyre szenvedélyesebb beszélgetés,
csendes, áhítatos szentmlse, életközelbe került egyéniségek. Vajo:'] megismerik-e őket

igazán? Abban a valójukban. melyben napról napra feltJrull1ak diákjaik e'fítt. mi
közben újra meg újra teljes önmagukat adják, beleírva magukat tanítványaik
szívébe, oktatva és nevelve őket, őrizve, ápolva és továbbépítve a nagy haavo
mányt ? Nem mindegyikük kiemelkedő egyéniség. Vannak közöttük remek taná
rok, és vannak talán szürkébbek is. De valamennyien magukban horríják a
pedagógia hivatását, azt az elkötelezett nevelői attitűdöt, melyről Sík Sándor írt:

Most az öreg klastrom folyosói hűsén

A jövendőnek fiatal reményét,
Ovatos kézzel eleven virágú
Sarjakat oitok.

Élesztem lángját tüzemen tüzellő

Apró lelkecskék puha szép szemének,
AP1'Ó sziuecskék: erein tapintom
Titkaid, élet.

(Apró lelkecskék)

Balanyi György, a piaristák tudós történetírója számol be egy réges-régi
anekdotáról. Lehet, hogy így történt, de ha nem, akkor is következtethetünk be
lőle a piarista nevelés kisugárzására. A kecskeméti cigány vállalkozott rá, hogy
egy urat feJfuvaroz Pestre. Amikor azonban rájött arra, hogy utasa a kitűzött

napra nem tud végezni a dolgával, semmi pénzért nem volt hajlandó tovább
várakozni. Az uraság természe-esen izgatottan tudakolta mehetriékje okát. "Mert
holnap komédia Ilszen. s nékem ott köly lennem" - hangzott az öntudatos vá
lasz. Mit volt mit tenni, dolgavégezetlenül leocsiztak vissza Kecskemét re, s a ci
gányember ki sem fogta a lovait, rohant egyenest a színlclőadás helyére.

És egy másik, megtörtént eset. Az őszülő hajú üzletkötő külfölclre indult.
Mereven ragaszkodott azonban ahhoz, hogyavisszatérésére kijelölt nan előtti

délután akar visszautazni. "Hogy mí rrt ? - válaszolta elképedt igazgatójának 
Azon az estén lesznek a középiskolaí kosárlabda-bajnokság döntól. És ebben az
évben a piaristák is bejutottak a legjobb négy közé ..." Az igazgató persze nem
tudhatta, hogy legjobb üzletkötéje valaha a kopott padlóiú teremben, mint pia
rista diák dobatta a kosarakat. s még a komor tekintetű Szilágyí Géza is csettin
tett egy-egy szellemes megoldása után.

Ha két-három volt piarista diák találkozik, a negyedik szavuk biztos az
iskola. "Em1éks7.e\? .. Emlékszel?" És lelki szemüle előtt megjelennek a szeretett,
tisztelt vagy rettegett arcok, ott ülnek ismét a néma termekben. s szívük szorul
va várják. hogy Pogány tanár úr félelmetes lapjainak valamelyikéről felhan
gozzék a nevük. Mert ezeket az ar-okat, ezeket a személviségeket nem lehet el
feledni. Múlhatatlanul, kitörölhetetlenül belevésődött az ember szfvébe egy arc,
emlék. Életének meghatározója lett az a szellemiség. melyet a rendalapító Ka
lazanci Szent József örökéhez híven ápol és őriz a piarista rend.

87



Ma az állam és az egyház között kötött megállapodás értelmében két iskolá
ja működik a rendnek: Budapesten és Kecskeméten. Az utóbbi a korábbi alapí
tás: 1715 januárjában érkezett Kecskemétre három piarista tanár. A város lakos
sága valóságos diadalmenetben vitte be őket ideiglenes szállásukra. s aki a régi
intézmény mai utód iát felkeresi, azonnal megérzi, hogy ez a szeretet ma is érin
tetlenül él tovább. Budapesten 1717. november 5-én tartották az első beírásokat:

. Demka Sándor igazgató összesen 155 tanulót jegyzett be a felvételi nanlóba. Ma
évről évre körülbelül 160 első osztályos piarista diák vág neki az új tanítási
évnek: nyolcvan Budapesten, nyolcvan Kecskeméten.

A rendalapító szerit annak idején a legszegényebb római utcagyerekeket gyűj

tötte maga köré, őket tanította, s velük ért el hamarosan eredményeket. A pia
rista iskola a legegyszerűbbek, legszegényebbek számára létesült. A népnevelés
eszményét vállalta és teljesítette. Az elhagyott, szegény gyerekeknek igyekeztek
az életben nélkülözhetetlen ismereteket, tudást adni. Voltaképp tehát a mai ál
talános iskola alsó tagozatához hasonlítottak leginkább az első piarista iskolák,
A rendalapítóról feljegyezték. hogy idősebb korában ő maga is a tanulópadba ült:
szépírást tanult, hogy minél jobban taníthassa. Már az első években jelen tkeztek
azonban olyan diákok is, akik magasabb szintű képzést igényeltek, így aztán ha
marosan megszülettek a gimnáziumok. Hazánkban, néhány esztendővel az első

alapítások után, jórészt ez az iskolatípus vált uralkodóvá, s napjainkra a piaris
ták gimnáziuma fogalommá lett. De ma ugyanúgy, mint évszázadokkal ezelőtt

mindenki számára nyitva áll. Ebben is a hagyományok. hív sáfárai, hiszen már
lS01-ben azt olvassuk az egyik rendfőnöki följegyzésben: "Egyetlen betegsége en
nek a rendnek végtelen szegénysége. Az ellátás a legtöbb rendházban annyira
sivár, hogy a rendtagok éheznek. Még a betegeinknek sem jut jobb falat." Talán
ezért is volt a piaristáknak különös vonzalmuk a nehéz sorsú, ziláltabb családi
körűlmények között élő diákok iránt. Nem véletlen, hogy a piarista Tóth János
volt az, aki a múlt század közepe táján megszervezte aSzegedet körülölelő ta
nyák iskolahál6zatát. (Móra Ferenc szerínt Szegednek három jótevője volt, kö
zülük az egyik éppen Tóth János, "ki a tanyasi iskolákat -ültette'")

És ma? Nos, a piaristák ma is szegény rend. Kecskeméten egy-egy kenviktor
gyerek teljes ellátásáért 710 forintot kérnek, ami elképesztően kevés (épp mos
tanában kényszerülnek megemelni), Ma is ugyanúgy rászorulnak a hívek támo
gatására, mint annak idején. Erkölcsi és anyagi támogatására egyaránt (erről

rendkívül figyelmeztető, megszívlelendö gondolatokat adott a Magyar Püspöki
Karnak az egyházi iskolákkal és a keresztény családdal foglalkozó körlevele). A
kecskeméti gímnázíumba küldik papjelöltjeiket az egyházmegyék. Egy-egy jelölt
ellátására 300 forint ösztöndíjat kap az iskola. Ez az összeg riasztóan kevés,
különösen ha figyelembe vesszük a fontos és nemes célt, hogy biztositva legyen
a magyar papi utánpótlás.

A piarista nevelés egyik alapvonása a családiasság. A tanárok életüket tették
hivatásukra. Nem kényelemszeretetből. nem a biztos anyagi egzisztencia remé
nyében. Hol vannak ma már (a piaristáknál egyébként sosem voltak) azok a vi
szonyok, melyekről a Kritika 1976 novemberi számának egyik érdekes beszélge
tésében olvashatunk. Hová tűnt az a korszak, rnídőn - idézzük - "a paptaná
roknak könnyű volt... a szerzetben reggel odatették az ágya mellé a tejeskávét.
a tiszta zsebkendőt, a tiszta gatyát, magyarul mondva neki csak annyi volt a
dolga, hogy napi két-három órában tanítson, és utána az ifjúsággal foglalkozzon"!
Hány órája is van egy mai paptanárnak? Jelenits István például, aki a pesti
rendház egyik jelentékeny személyisége, s aki minden szabad idejét valóban 'a
fiatalok között tölti, naponta öt órát tart. Régen nyugdíjra érett tanárok három
négy osztályban is tanítanak. Az azonban igaz, hogy Kecskeméten a legtöbben
minden szabad idejüket a diákoknak szentelik. Az Uj Idől~ben így jellemezték az
egyik régebbi piarista tanárt: "Ajtaja mindig nyitva áll növendékei előtt". Nos,
a kecskemétiek nem zárkóznak a szobáikba, hanem a diákok között élnek. Igye
keznek teljesen kihasználni adottságaikat. Aki ide belép, rögtön megérzi, hogy
nagy család életének lett a szemtanúja. Olyan családnak, melynek tagjai - és
vezetői sem - nem idegenkednek a munkától (a legpiszkosabb és a leglenézet
tebb munkát6l sem, tessék csak megnézni egyszer, hogyan hordják el a kecske
méti piaristák az intézményben felgyülemlett szemetet a telepre l), és nem saj
nálják az idejüket, ha nevelésről van szó. Nem nyújtózhat túlságosan nagyra a
család egyetlen tagja sem, Élére állítják a filléreket akkor is, ha egy-egy nemes
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jótevőtől adományt kapnak. Mert kinőtték az iskolaépületüket, nincs rendes ta
nulószobájuk a gyerekeknek, piszkos raktárakból kénytelenek váróhelyiségeket va
rázsolni (mindezt maguk, a két kezük munkájával), mégsem panaszkodik egyi
kük sem. Hivatásukat teljesítik, elkötelezett szenvedéllyel és önfeláldozással.

A pesti család a dolgok természete folytán - itt nincs konviktus - más.
Kicsit szigorúbb, tanulmányi vonatkozásban igényesebb, az oktatás vonatkozá
sában talán többet nyújt. (Persze könnyelműség volna általánosítani, de rnintha
Kecskeméten többet foglalkoznának az emberrel, Pesten pedig . a tanítvánnyal.)
Itt ma is tanít néhány legendás hírű tanár: Pogány .rános, Kováts Mihály, Sze
menyeí László. Jelenits István. S aki ismeri a piaristák történetét, folytonos

. .megújulásí képességüket, biztos lehet abban, hogy a fiatalabbak között is készü
lődik hozzáluk hasonló személvíség, aklről majd évtizedek múltán -keringenek
olyan összekacsintó, könnyes-hálás történetek. mint manapság az említettekröl.

Amikor megkérdeztem egyszer a kecskeméti gimnázium igazgatóját. Lukács
Lászlót - akinek nevét nl ismerhetik olvasóink is tanulmányai ból. papok szá
zai pedig Iclkigyalcor'ntair-il -. mi az. amit itt és ma a piaristák adni tud nak,
ezt válaszolta: családlas légkört és j'Í nevelést. Első hallásra meehökkentően ke
vés. Ha alaposan végigaond-itiuk: nagvon sok! Hiszen manaóság érjük meg a pe
dagógia és a nevelés nem kis válságát. szemünk előtt zajlik le a pálya .:.- bí70
nvos következményeiben aggasztó - elnőicsedése, cikkek. elemzések. tanulmányok
százai szélnak a pedagógus 'lk túlterheléséről, aminek következtében nem tudnak
diákjaikkal eleget foglalkozni. És akkor egy gimnáziumi igazgató nyugodt öntu
dattal kijelentheti : a náluk tanuló gyerekek családban nevelkednek és jó nevelést
kapnak. Egy szülő, egy napi munkáiának ezer és egy stresszhelyzetét megélő szü
lő számára ennél aligha lehet meznvugtatóbb.

Az igazgató nem említette, mert természetesnek találta avaliásos nevelest.
Valamennyi mai magyar eavházi iskolának ez az alapja, legfőbb létjogosultsága
Ateista közegben őrzi és adja tovább a keresztény tanítást. Viták és ellentmon
dások kereszttüzében óvja a hit tisztaságát. alapozza racionali tását. (A piarista
nevelésre leülönben évtizedek óta ez a kissé intellektuális hitalakítás jellemző.)

Ellenkezések és kétségek közepette nevel olyan nemzedékeket. melyeknek tagjai
kovásza lehetnek és sok esetben lesznek is a helyi egyházközségeknek. és ugyan
akkor munkásai annak a társadalomnak, amellyel a hivő ember együttműködve,

céljait vállalva folytat szünte'cn alkotó párbeszédet. E dialógusban legjobb érvük
a példaadás lehet: az a készség és képesség, hogy az életben ki-ki megállja a
helyét.

Aki figyelemmel kíséri a mai ifjúság Iejlődését és alakulását. észreveszi,
hogy állandóan fenyegeti még a hivő környezetből lelkerülő gyerekeket is egy
fajta ..tudathasadás": kereszténysézük és műveltségük sokszor ellentétbe kerül. A
leatolileus iskolák. közöttük a piaristák arra törekszenek, hogy a fiatalok világ
képe lehetőség szerint egységes legyen. Hogy szembenézzenek rnindazokkal a
problémákkal. melyeket napról napra vet föl az élet, megértsék azokat, átlássák
és meg is oldják.

Fiataljainkban sok a szögletesség és a gyanakvás. Bízalmatlanok, unos-un
talan fenntartásaikat hangoztatják, A mai magyar regény- és drámairodalom
számtalan olyan példát kínál, melyben megbomlik a családi élet egyensúlya,
ellentétbe kerülnek egymással az öregek és a fiatalok. (lVIutatóba idézzük csak
a valaha szintén piarista diák Thurzó Gábor annak idején sok vitát kavart Hátsó
ajtó című színművét. mely a Szégyen című regény nyomán készült.) A piarista
iskola nevelési gyakorlata arra irányul, hogy ezek az ellentétek a lehetőség sze
rint csökkenjenek. s a gyerekek minél hamarabb megértsék: a jócselekedet ter
mészetes dolog, nem az érdek diktálja. hanem a meggyőződés, a segíteni akarás,
a másik ember iránt érzett fenntartás nélküli szeretet.

Az egyik pesti első osztály az iskola hittanárának vezetésével kajaktúrára
indult a Dunán. Szentendrénél tartották az első pihenőt. Eszrevették. hogy egyik
társuk alaposan elmaradt. Míkor utolérte őket. vezető tanáruk azonnal felaján
lotta, hogy cseréljenek kaiakot, Azt hitte. a rossz csónak a késés oka. A gyerek
szó nélkül engedelmeskedett. aztán agg'Ídó szemmel kezdte vtzsgálgatnl [ármű

vét. Meg volt győződve, hogy valami hibája van. s neki épp ezért kell cserélníe,
Fel sem tételezte, hogy segíteni akarnak raita. Nos. épp az effaHa bizalmatlan
ságot oldja föl a négy év. A negyedik végén néhány megkérdezett pesti gyerek,
így vallott benyomásairól. "Itt jól éreztem magam:' - "Klassz volt!" - "Nem
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mondom, megizzasztottak egy párszor a kegyes atyák, de ha újra kezdeném. me
gint csak idejönnék."

Kecskeméten a gyerekanyag összetétele kicsit talán más. Valamivel csönde
sebbek. bizalmuk nagyobb. Ha azonban életüket, sorsukat vallatjuk, rögtön ki
világlik, hogy sokan közöttük a "ma elhagyott gyermekei", akiket a szent rend
alapító ugyanúgy maga köré venne, szívére vonna, mint Róma szurtos utcakötv
keit. A gyermekanyagnak körülbelül egynegyede ugyanis meglehetősen hánya
tott családi háttérből került ide. ,.Hála Istennek, hogy itt lehetek l" - kWtott

-föl egyikük. míkor az igazgató hosszú küzdelem után elérte, hogy szüleí várlal
ják a következő tanítási év költségeit i<;. Jó néhány szomorú történetet lehetne
elmondani, súlyos családi tragédiát felvázolni életrajzuk alapján.

Nézzük azonban, mi lesz velük az életben.

1966-ban végzett osztály. Létszáma: 28 fő. Mai foglalkozásuk megoszlása a
következő:

pap: 6
munkás: 9
értelmiségi (orvos, mérnök, tanár, irodai dolgozó): 11
mezőgazdaságban dolgozik: 2

1971-ben végzett osztály, Létszáma: 27 fő,

pap: 7
egyetemet végzett, értelmiségi pályára készül vagy lépett: 7
főiskolát végzett, értelmiségi pályára készül vagy lépett: 5
technikus, műszerész: 6
tisztviselő: l
l volt diákjukról nem tudnak,

1975-ben végzett osztály, Létszáma: 25 fő.

pap: 8
első évben felvételt nyert egyetemre vagy főiskolára: 5
második évben felvételt nyert egyetemre vagy főiskolára: 4
továbbtanulási szándéka van még: 2
technikus-műszerész-munkás: 6
A többi osztály adatai nagyjából hasonlók, azokat csak a helyhiány míatt nem

soroljuk föl.
Mindenekelőtt elmondhatjuk, hogy a piarista iskola jól készítette föl diákjlit

az életre. A megvizsgált nyolcvan életpálya közül egyetlen egyről nem tudnak
csak számot adni maguknak. A többiek megtalálták helyüket, többé-kevésbé va
lóra váltották céljaikat, az élet igazolni látszik reményeiket. Hogy e megállapí
tás nem túlzás, annak igazolásául hadd idézzük föl találomra egy huszonegy esz
tendővel ezelőtt Budapesten végzett osztály adatait:

1955-ben végzett osztály, Létszám: 24 jő.

pap: 2
orvos: 6
tudományos kutató: 2
mérnök: 5
ügyvéd: 2
tanár: l
tsz-dolgozó: 2
eltűnt: 3
meghalt: l
Nemcsak megtalálták helyüket, hanem zökkenő nélkül illeszkedtek bele a

társadalomba. megbecsült munkásai lettek. Ebben alighanem része volt annak a
harmonikus világképnek is, melyr51 már szóltunk, s annak is, hogya piarista
iskola - híven hagyományaihoz - ma is vallja és vállalja az életközelség el
vét. Egy-egy forró latin órán - mert itt még tanítanak latint, s nem is akár
hogyan - újra meg újra elhangzik az ősi mondás: "Non scolae sed vitae dis:i
mus!". Ez azonban itt sosem egyszeruen bölcs mondás, hanem nevelési alapelv,
a struktúra és a módszar meghatározója.

A kecskeméti statisztikák tükrében is megkockáztathatjuk a megállapítást:
a piaristáknál végzett diákok, ha akarják, elvégezhetik az egyetemet.
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Vannak persze nehézségek. s ezekkel már csak azért is kendőzetlenül szem
be kell néznünk, mert van szülő, aki eleve lemondóan legyint, amikor piarista gím
názíumba járó gyermeke továbbtanulási esélyeiről faggatják.

A számok azonban azt bizonyítják, hogy - a papi hivatásúakat most nem
számítva (bár végeredményben ők is főiskolát végeznek) - az 1966-os osztály
nak körülbelül 50%-a, az 1971-ben végzett osztálynak nagyjából a fele, az 1975
ben végzett osztálynak eddig nyersen 55%-a került egyetemre vagy főiskolára.

Egy osztályközösségben nyilván vannak jobb és gyengébb tanulők. Az átlagos
arány azonban semmivel sem rosszabb, mínt egy jó állami iskoláé.

Vannak egyetemek, ahová az adott évben érettségiző piarista diákok közül
egyetlen egy sem nyer felvételt (ilyenkor viszont bejutnak néhányan az előző

évben érettségizettek közül). Az Eötvös Loránd Tudományegyetemre meglehetősen

ritkán kerül be tanári pályára készülő piarista diák. (Bár érdemes lenne elgon
dolkodni azon, vajon a fel nem vettek pedagógiai hívatástudata nem lett volna-e
esetleg nagyobb. mint a pályának néha hátat fordító bekerülteké.) A Semmel
weis Orvostudományi Egyetemre az utolsó két évben csak a másodszor jelentke
zők kerültek be. A Marx Károly Közgazdasági Egyetemre az idén nem vettek
föl a piaristáknál most érettségizettet. Rendkívül nehezen jutnak be piarista diá
kok a Szegedi Orvostudományi Egyetemre is. Mindez természetesen némiképp
csökkenti a katolíkus iskolák vonzereiét. Az egyházi iskolákból frissen érettségi
zettek felvétele elől elzárkózó intézmények azonban saját meggondolásaik sze
rint cselekszenek, és ezek a meggondolások nem mindíg fedik teljesen azt a szel
lemet, amely egyház és állam zavartalan és jó kapcsolatának ápolását, megszi
Iárdítását és elmélyítését munkálja, A katolíkus közvélemény joggal és bizalom
mal remélheti, hogy az utóbbi időben oly eredményes tárgyalások hatályát er
re a területre is ki lehet terjeszteni. Az egyetemek amúgy sem csinálnak rossz
vásárt például a piarista - s egyáltalán az egyházi iskolákból kikerült - diákok
kal. Ezt az első, második vagy a harmadik évben bekerültek eredményei, kö
zösségi magatartása, munkaerkölcse fényesen igazolja,

Hadd idézzük fel itt a kecskeméti gimnázium utolsó hat esztendejének felvé
teli statisztíkáját:

J elentkezett Fölvettek

Évfolyam Azévből I Előző
Azévből IElőző év I % össz,

Teológus
évből

1970-71. 33
I

13 I 12 37,5%
I

4 35,5% 9
-,--._~-

1971-72. 43 12 10 23,2% 6 29,1% 5

1972-73. 36 18 6 16,6% 6 33,3% 11

1973-74. 32 8 8 25% 4 30% 16--------

1974-75. 33 19 9 27,2% 13 68,4% 9

1975-76. 34 12 5 22% nincs végl. 11

Ez a kép azonban így meglehetősen csalóka, hiszen nem szerepelnek a ki
mutatásban azok, akiket harmadik vagy negyedik nekirugaszkodásra vesznek fel,
s hogy vannak ilyenek is, mégpedig nem is elenyésző számban, az kitűnik az
előbb elmondottakból,

Sz ilní kell arról is. vajon föltétlenül helyes-e az a mentalitás, mely a min
den áron való, azonnali továbbtanulást sürgeti. Nem is egy életsors bizonyítja
ékesszólóan, hogy sokan érett fővel végezték el az esti egyetemet és így váltak
megbecsült tagjaivá egy-egy dolgozó kollektívának. Sajnos általános társadalmi
probléma: nem a gyermek belső Iejlődése, lelki érlelődése, szellemi
nyitottsága a legfontosabb a szülők számára, hanem a diploma megszer
zésének esélyei és reményei. Ezért is indult meg olyan elképesztő roham a tago-
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zatos iskolákba való bedutásért, s most sokan hitetlenkedve döbbennek rá: gyer
mekük "féloldalas"-an került ki ebből az iskolatípusból, melyet tudomásunk sze
rint nem fejlesztenek tovább az illetékesek.

Első pillantásra érdekes ellentmondást jelez a statisztika azzal a kimutatással
szemben, mely azt bizonyítja, hogy egy-egy osztálvbol körülbelül a tanulők fele
végez egyetemet (és ennél többet várni nem is reális, hiszen nem szabad meg
feledkezni arról sem, hogy még egy igazán jó osztályból sem mindrg "egyetem
érett" a létszám fele). Pedig ez a valóság. Az első és második év első benyo
másra rosszabb statisztikai adatai után nincsen följegyzés arról, hány gyerek
kerül be később az egyetemre - hiszen ekkor már a munkahely ajánlja őket -,
s hányan végeznek esti vagy levelező tagozaton. Tény, hogy egy-egy érettségi
találkozón derül ki sokszor, hogy az osztálynak több mint a fele "menet köz
ben" mégis megszerezte a diplomáiát.

Kanyarodjunk vissza még egyszer a kecskeméti statisztikához, mely egy na
gyon fontos, a magyar katolicizmus további élete és fejlődése szempontjából ta
lán döntő adatot is rejteget: a papi hivatások számát. Évről évre jelentős szá
mú diák fejezi be úgy a kecskeméti gimnáziumot, hogy tanulmányait teológián
folytatja. A kecskeméti ptartsáknál tehát a nyolcvanas-kí tencvenes évek, de ta
lán az ezredforduló hazai valtásossáeának képe f'ormálódi'r. Már csak ezért is
megérdemel ez az intézmény nundenfajta támogatást: az egvházmegy;,k részéről

- még egyszer szeretnénk hangsúlyozni - az eddiginél alighanem sokkal haté
konyabbat.

Minden katolikus hivő számára izgalmas kérdés, mint alakult 1962 és 1975
közőrt a papi hivatások aránya Kecskeméten.

Év I Papi hivatással érkezett I Teológtára ment 4. végén

-
1962-61. 4 4

-----'------- ------_.------------- -----_._-------- - ----'--"- ~---- .--.,'------

19IB-64. 16 10
-----~---~,-- ----_.---_._------- ~----_ ..,_._-._- ---- -,-------- -- ._-

1964-65. 24 17---_. ---,~-_._--------
--_._~-_.__._--_._--_..._---

1965-66. 12 6._---,'._._------- -_._--_._---_.._.. - ._-- ----- ..----_..._.

19B6-67. 22 9
--'..-._.

1967-68. 23 12-------.__ .__._----------------~..._--- --------------- ---_._---- -_ ... _---_.- ---

1968-69. 20 14------_._._-,- -_.,----_._.-------_._-------- -~-------
_._--- ---- .._----_._----_.--

1969-70. 28 18
------- ---_._---------------- ._.----_._.'._. --,---------

1970-71. 18 6._---- _._,-- -_._~----------_.._----------_._~

1971-72. 13 3
------------- ----------~------

1972-73. 18 11
-------- _.~-----------'-

197:;-74. 20 16-- ------,._---- - --_..- ---- --I
1974-75. 8 9

Durván számolva a kecskeméti piarista gimnáziumban kb. 60% őrzi meg papi
hivatását, az iskola tehát lényegesen jobb hatásfokkal dolgozik ebben a vonat
lwzásban, mint a nyugati kisszeminlÍriumok. (Csak érdekességképpen említjük
meg, hogy a tizenhárom év alatt a legkevesebb papi hivatással bíró gyereket
- összesen hármat! - a pécsi egyházmegye iskolázta be és támogatta, a legtöb
bet - hatvannyolcat - a váci egyházmegye. Vannak plébánosok, akik szinte
évről évre küldenek papi hivatású gyermeket, vannak viszont - sajnos 
olyanok is, akik lebeszélik a szülőker arról, hogy gyermeküket egyházi iskolába
írassák. Vajon katolicizmusunk jövőjét szelgálják ezzel, vagy egy fölösleges és
meghaladott téveszrnét ? Vajon nem nevetséges-e a vallásos nevelés intenzitásá
nak és színvonalának hiányáról beszélnlök. amikor egy-egy olyan magas színteu,
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pedagógiailag és teológiailag kiválóan képzett, jelentős teológiai és ráadásul
még irodalomtörténe.ti - munkásságot kltejtő hittanár tanítja a diákokat, ami
lyen például a lapunk hasábjairól is jól ismert Jelenits István 0' Ez az említett
lebeszélés vajon merinyiben építi vagy mélyíu, szolgálja vagy hitelesiti a ma
gyar egyházat, ha nem számol vele, hogy - ha akadnak is váratlan kiúgrások
- a papi hivatások száma bizonyos rnértékű csökkenést mutat, jó papok és püs
pökök nélkü l pedig Isten népe pásztor nélkül könnyen elszéledhet ?!

Nem szerotnénk idealizált képet raizolní a piarista gírnnázíumokról, hiszen
maguk is érzik, hogy akad gondjuk bőven. Volt történelmünknek egy szakasza,
amikor a piaristák által terjesztett művsltséganyag - például az iskoladráma 
nemzedékek gondolkodásának. érzüleiének volt a formálója. A legelső magyar
országi piarista iskola, a privtgyeí ll370-ben nyitotta meg poétikai osztályát, de
még ugyanebben az évben bemutatták az első iskoladrámát. Kecskeméten ugyan
csak az alapítás évében adtak elő egy actiuncu!át, Pesten 17l9-ben avatták fel
a színpadot Puhóczky Márton Zocomus királyról szóló darabjával. A nemzeti
irodalom, nyelv és történelem rendkívüli hatásu művelőí működtek a rendben:
Dugonics Andrást ünnepelték kortársai, Horányí Elek a tudományos igényű iro
dalomtörténetírásnak volt kitűnősege, Révai Miklósról pedig talán szegyen is
volna elmondani, ki és mi volt.

Ma talán az irodalomra, a kultúra fejlődésére tett hatásuk nem ilyen egye
temes, és gimnáziumaikban talán a magul, hagyományanyagának legértékesebb
jét sem hangsúlyozzák eléggé. A mai piarista iskola viszont rendkivüli. ered
ményeket és tehetségeket vonultatott és vonultat föl a természettudományok
ban, elég csak Kováts Mihály vagy Pogány János nevét említenünk. De hogy
"irodalmi" vonatkozáshan is rejlenek itt azért jelentcis erőtartalékok, azt néhány
rend tag értékes publikációi mellett a kecskemétiek irodalmi szinpadának sikerei
bizonyíthatják.

Több ízben is jeleztük - hiszen a piarista iskola létíoaosultságának itt és
most egyik legfontosabb oka -, hogv a végzett diákok harmonikusan belllesz
kednek a mindennapt életbe, megfelelnek a feléjük irányuló várakozásnak, meg
állják helyüket a míndennapí munkában, és tenntartás nélkül azonosulnak né
pünk céljaival, azokból részt vállalnak, megvalósításukban szerepet igényelnek.
Ez a fajta azonosulni tudás ugyancsak az iskola nevelői hagyományaiból forrá
sozik. A piaristák kezdettől a magyar nyelvű nemzeti iskola élharcosai voltak.
Dugonics a császár tilalma ellenére magyar nyelvű algebrát és geometriát adott
ki, mert a diákok "szájában ropogott a nemet nyelv, hozzája nem szokhatván".
Amikor a Bach-korszakban elrendelték, hogy a gimnáziumok év véaí értesítője

csak latirI vagy német nyelven jelenhetik meg, a kitíínő Horváth Cirill magyar
nyelvű értesítőr adott ki magyar tárgyú értekezésekkel. melyeket töbl nyire ó
maga írt. A szabadságharcról szólva történeti könyveink rendszerint túiságosan
leegyszerűsítik egyházunk szarepét. Pedig a piaristák 1848-ban például forradal
mi káptalant tartottak. Nem véletlen, hogy a szabadságharc bukása után Bach
birodalmi belügyminiszter arra az álláspontra jutott, hogy a rebellis rendet
lassú kihalásra kell ítélni, s nem szabad megengedni, hogy új teológusokat
vegyen föl.

A rend és az iskola magyarországi történetét tanulmányozva arra a meg
állapításra juthatunk, hogy tagjai mindenkor az egyszerű emberek vallásos éle
tének szószólóí voltak, s azokat a szálakat szőtték a legerősebbre. melyek a
haladó magyar gondolathoz kötötték a piaristák tevékenységet; Ugyanez jellemzi
működésüket ma is, természetesen azzal a megszorítással. hogy akkor szolgál
ják igazán hitelesen és jól hivatásukat, ha mindent meatesznek a hit megőrzé

séért és elmélyítéséért. ha hivő embereket képeznek, akik úgy őrzik és gyakorol
ják hitüket, hogy közben magukénak érzik a szocialista társadalom egyetemes,
humanista célkitűzéseit, s azonosulni tudnak azokkal. Ennek a nem kis, az új
történelmi körűlmények kozött természetesen még sok megoldandó proelémát
rejtő fe'.adalának meg is felel a rend. Hiszen ők is a teljes embereszmény meg
valósításáért és kialakításáért dolgozna], ugyanúgy, mint az állami intézmények
ben. Ok is ugyanúgy zászlai ukra tűztk az ,.Egészséges ifjúságért" jelszót, mint
az ifjúsági szervezetek. Es miért ne éno a piaristák teljesítenék eredménveserr
e fontos célkitűzést? Hisz vitorlásaik évről évre feltűnnek aBalatonon, csónak
túrákat tesznek, kerékpár-kirándulásaik során bekalandozzák hazánkat és a kör
nyező országokat, gyalogtúráíkról legendákat mesélnek, akik részt vesznek rajta.
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melyben
hogy immár
a falon; ám

Már I72I-ben háromnapos szünetet adott a pesti piarista diákoknak Demka
Sándor igazgató, hogy csónakkal átmehess-nek a Dunán az akkor még teliesen
lakatlan Margitszigetre, s ott töltsék e három kellemes napot. Még majdnem
csodálatos esetről is tud a rendi króníka. Halápv Konstantin diákjaival nekivá
gott az erdőknek, hogy a halápi pusttán megkeresse a török dúlás előtt épített
templomot. Szerencsésen meg is találták e régi építészeti emléket. Még a tornya
is állott, De míntha csak e látogatásra várt volna: alighogy megérkezett a diák
sereg, hatalmas robajjal összeomlott. Szeroncsére senkinek sem esett baja. Azóta
is évről évre elindulnak a piarista diákok, hogy tanáraik vezetésével megismer
jék hazánkat, hogy szembasüthessenek történeti emlékeivel, s hogya jelent meg
tapasztalva készülhessenek föl az életre.

Amikor a Magyar Püspöki Kar körlévelében figyelmeztette a szülőket és a
katolikus közvéleményt. hogy támogassa az egyházi iskolákat, s kérte a katoli
kus szülőket, hogy ezekbe írassák gyerekeiket, voltaképp a magyar szellemiség
egy nagyszerű hagyományrétegének megbecsülésére és megóvására figyelmeztetett,
s arra intett, hogy a hivő ember [elenét is építik az iskolákban. Aki csak váz
latosan is, megismerkedett a piarista iskola mai állapotával. felismeri püspöki
karunk igazságát. Ezek az iskolák valóban 'mínden segítséget és támogatást meg
érdemelnek, hiszen avatott kezek alatt, avatottak vezetése mellett formálódik ben
nük a szocíalizmusban élő magyar katolikus hívek jövője.

Az öregedő Sík Sándor írja egyik versében, az Örökösökben
egyébként remekül érezteti a piarista iskola napfényes derűjét -,
ő maga is bekerűlt a tanárok pantheonjába, hisz arcképe ott függ
egy váratlan fordulattal így folytatja a költeményt:

De én kilépek: rozsdás keretemből.

S szürkült kezemmel, nem szürkült szívemből

áldást intek a sietők után,
Atyai áldást - a történelemből.

Meghalljátok-e a múltbeli áldást, Dús örökséget nem adhat apátok:
Kik a holnapról várjátok a váltást? Csak ami voltam, azt hagyom reátok,
Mindegy, megfogan, hallatlan is, érzem, Dp. TVlq?l'1a (lsten adja!) meq:fogan,
A nagyapai Istenhez-kiáltás. Boldog lesz tőle késő unokátok.

Az áldás erejét, megfoganásának lassan érlelő bőségét a múltban végzett
diákok ma érzik. A mai katolikusokon múlik, hogy unokáik is érezzék.

AZ EGYHÁZ A VILÁGBAN
.,.,Merre tart a Vatikán ?.,.,

A fenti, idézőjelbe tett kérdőrnondat egy három évvel ezelőtt megjelent
könyvnek a címe. A könyv annak idején nagy sikert aratott, néhány hónap
alatt több kiadásban kapkodrák el, és bőven foglalkozott vele nemcsak az egy
házi, hanem a világí sajtó is. A szerzője Reinhard Raf:falt, a bajor televizíó
római tudósítója. A könyvről - nem annyira fajsúlya, mint inkább óriási vissz
hangja mlatt - még szó esik majd az alábbiakban. Címét elöljároban azért
látszott célszerűnek kiemelni, mert n-m Raffalt az egyetlen. aki az elmúlt évek
során ezt a kérdést felvetette. A kérdés egyébként nem új keletű, már hosszú
Idő óta, lényegében több mínt száz éve ,.a levegőben van", ahogy mnndani
szekták: nevezetesen az "'ta, hogy az olasz polgári forradalom csapatai 1869-ben
elfoglalták az Egyházi Államot és Rórnát, és ezzel jogilag és formailag is meg
szűnt a római katolíkus egyház fejének a középkorból örökölt világi hatalma
s egy sor ebből folyó poliHkai itletékessége. IX. Pius pápa, aki ennek a nagy
horderejű történelmi változásnak első számú szenvedő alanya volt - emberileg
voltaképpen teljesen érthetően -, már nem tudott az új helyzettel érdemileg
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