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1 15OAZ ELÖZMÉNYEK. Mária Terézia uralko-ft\. .t dásával kezdődött, IL József idejében pedig
~~ Jj} már tervszerűen folyt Magyarország területén

(~~~Ji3t e'ves a németesítés. A hivatalokban, iskolákban s az
/1Q IIIO~' ~D " Q egyházi intézményekben is egyre inkább mel-
IÍ:Et'U&l!r" Fi1'; lőzték a magyar nyelvet. Ebben a történelmi

\1~-rm~10~:iiiJ . helyzetben ismerte föl néhány lelkes hazafi,
-\Q.l 'nj 1'H:l,"~,j'íf1 tr?:,,(, magy, a. r hogy. nyelvében él a nemzet", hogy a nemzeti

... lj !jj i11 I'" nyelv és a literatúra alapítja meg a nemzet nem-
._-}:~_~_.' :~C!.'~ ~_._ eg!:! hoz - zetiségét" - és elkezdődött a küzdelem az elfe-

Li ~ II'li-jl:/I" t~'7Iri'l ,: :lJ TIfU\~ l Irodalmi lejtett, lenézett magyar nyelv újjáteremtéséért.
r '", l'...! ,; G;:, tO I fi II wI" , " I 'I" I A magyar növekdékpapság ,- a szemináriu-
&,-' ' 111 lj' "'" J .11 ''c. "!'l'!,~11 i H'0 mI -rql'l'i~1 H~i ':;'.! ~ I:l.~ í ItWi~, l ISkolomi élet zártsága ellenére - sohasem szakadt el

. bJ , '1:° '(;")!' "~II' iTi,T.1 ~ j f (lIV 11:1:1~ az élettől. A magyarság, a nemzeti újjáébredés

. • J ' ,,1 ,,,1"',, ..• ügye is szent volt számára. Magáévá tette Köl-
csey Ferenc eszméjét: Idegen nyelveket művelni szép, de a hazait lehetségig gyakorolni szent köte
lesség'. Először 1788 körül ejtenek szót . a magyar nyelv becséről" : Dayka Gábor, a költő gyűjti

össze társait, és gyűléseket tart. 1814-ben Guzmics Izidor bencés növendék - aki Kazinczyval is
levelezésben állt - Magyar Társaságot szervez, amely - az egyéni próbálkozásokon kívül - kiadja
Berzsenyi Dániel verseit. A költő meleg hangú levélben mond köszönetet a kispapoknak. Az
I820-as évek elején Czuczor Gergely lelkesíti kispaptársait. A szeminárium falai között írja Augs
burgi ütközet című költeményét, melynek ismeretében Kisfaludy "a nemzet költőjének" nevezi és
barátságát ajánlja neki. 1829-ben Ihász Gábor indít harcot a Magyar Társaság újjáélesztéséért.
Ezek a törekvések - részint a fel-fellángoló nemzetiségi viták, részint néhány elöljáró értetlensége
miatt - még nem érhetik el céljukat, de előkészítik a talajt, amelyben szárba szökkenhet, majd vi
rágozhat és értékes gyümölcsöket teremhet a későbbi nemes iskola tevékenysége.

AZ ELSÖ ÉVEK, 1831. február 25-én - jóindulatú rektoruk, Deresik János tanácsára - a kispa
pok levélben fordulnak Rudnay Sándor hercegprímáshoz, aki április 27-én kelt válaszlevelében
így ir: , A jeles leviták buzgóságát, melylyel a haza nyelvének fellendítésében közreműködni kíván
nak, ... igen-igen helyeslem". És engedélyezi egy gymnasium hungaricum felállítását, az alapítók
- huszonhét buzgó levita - nagy örömére. Az iskola hivatalos neve Magyar Gyakorló Iskola lesz.

Megindul a munka, A cél: teológiai munkásság - a magyar nyelv művelésével egybekötve. Az
iskola szabályzatának lényeges pontja, hogy a tagok kötelesek évente legalább egy önálló teoló
giai munkát vagy forditást benyújtani. A kispapok ennél többet akarnak; írnak, fordítanak lel
kesen, így rövid idő alatt számos "eredeti dolgozat" és "idegen nyelvből való átültetés" áll az is
kola rendelkezésére. Az első kiadvány I833-ban jelenik meg, ezt I835-ben követi újabb kötet, s
ettől kezdve I848-ig minden évben gyarapszik az önálló kiadások száma. A fogadtatás várakozá
son felül kedvező. Többen levélben fejezik ki nagyrabecsülésüket - köztük gróf Széchenyi István
-, mások - Vörösmarty Mihály, Garay János - személyesen keresik fel a kispapokat, a Magyar
Gyakorló Iskola tagjait. Az egyöntetű elismerés bátorítás a jövőre: az egész hazai közvélemény
várja a növendékpapság alkotó munkásságát, a magyar teológiai irodalom felvirágzását.

"ISTENŰNKÉRT ÉS'HAZÁNKÉRT!" Ez az eredeti célkitűzés mindvégig jellemzi az iskola
munkáját. Az 1848-49-es szabadságharc okozta "kényszerpihenőt"követően, éles nemzetiségi
viták után, 1850-ben - a javasolt Egyházi Irodalmi Iskola helyett - az intézmény fölveszi a Ma-

258



gyar Egyházirodaimi Iskola nevet. Ebben a szellemben jelenik meg újra kiadványuk, a Munkála
tok, amely által "szembeszökő volt az egyesület sikere az irodalomban . . . s érdemessé tette magát
nemcsak a 'val/ás, hanem a haza körül is" (Toldy Ferenc, 1874).

A kiadványok a lelkipásztorkodó papság körében is visszhangra találnak. A siker okáról szel
lemesen állapítja meg egy ifjú levita: "Ámbár munkálatainkon csak tapasztalatlan fiatal elme
dolgozik, azonban mégis valami jó és hasznos foglaltatik, mely annyival kihatóbb lesz, hogy sok
más, ki egyébként soha teologikus könyvet kezébe nem vett volna, már azon viszketegségből is,
mit írhattak volna ezek a fiatalok, a kötetet megforgatja és megolvassa" (1850).

A pesti növendékpapság Magyar Egyházirodaimi Iskolájának példájára az egyházmegyei sze
mináriumokban is sorra alakulnak a hasonló intézmények, sőt a külföldön tanuló magyar kispa
pok körében is egyre népszerűbbek ezek a törekvések (Róma, Bécs, Innsbruck). Prohászka Otto
kár I878-ban a római Collegium Germanico-Hungaricum Magyar Irodalmi Iskolájának jegyző

jeként ír a MEI-nek: "Maradjunk azon szeretetben, melyet sem előítélet, sem üres látszat le nem
ront. Csak szoros összetartás segíthet viszonyainkban, melyek szomorú sejtelemteljes fejlődéseit e
világvárosban mintegy összefoglalva s képviselve látjuk." Ez az összetartás abban is megnyiIvánuI,
hogy munkájukról, életükről rendszeresen tájékoztatják egymást.

A történelmi helyzettől, a tagok felkészültségétőlés hozzáállásától függően a MEI-nek voltak
virágzó korszakai, csendes, de munkás évei, és voltak hullámvölgyei is. Egy ilyen kevésbé alkotó
időszakban biztatja a kispapokat Samassa Józse!egri érsek: "A legszentebb ügy iránti buzgalmu
kat soha nyugodni ne engedjék. Mert a nyugalom nem üdíti, hanem elzsibbasztja (l szel/emet; pedig
azon karoknak, melyek az egyház és haza épületén dolgozni akarnak, elzsibbadniuk nem illik, nem
szabad f" (1887).

1902-ben az iskola lapot indít, Ébredünk címmel. A próbálkozás új lehetőségekkel kecsegtet,
ezért érthetően sokakat lelkesít. Egyeseket túlságosan is: a lapszerkesztéssel járó gondokkal töb
bet törődnek, mint tanulmányaikkal. Így aztán a vállalkozás megbukik.

Nagyot lendít aMEl tevékenységén az, hogy tagjai 1905-től különböző szakosztályokba tö
mörülnek. A dogmatikai, a biblikus, a pasztorális, a történelmi, majd később a szónoki, a szo
ciológiai és a patrológiai szakosztályok közül mindenki azt a szakot választhatja, amelyik leg
inkább érdekli. Megnövekszik az érdeklődés minden téren, a kispapok újra szívesen dolgoznak.
Legkiemelkedőbb a patrológiai szakosztály munkája. Az első világháború éveit leszámítva, ez az
"átszervezés" használt az iskola munkájának.

1931-ben fennállásának századik évfordulóját ünnepli a MEI. Tóth Tihamér rektor buzdítj a a
társaságot. A tagok a Jubileumi Évkönyv kiadásával méltó emléket állítanak elődeiknek, a Gya
kor/ó Iskola megalapításával pedig új lendületet adnak munkájuknak. Ez a Gyakorló Iskola
~ vagy más néven: Kis Iskola - valójában egy újabb szakosztály, amely az alsóbb éveseket tömö
ríti. Ezek a növendékek még kevésbé kifinomult stílusban, kisebb szakmai hozzáértéssel, de an
nál buzgóbban írogatják dolgozataikat. A Jubileumi Évkönyv lapjain érezhető, hogy az iskola
koncepciója valamelyest változott: érdeklődése a kor égető problémái, elsősorban a gazdasági
kérdések felé irányul. S ez a gyakorlatban is megmutatkozik. A rendszeres szegénygondozás, a
munkások segítése szívügye a nyitott lelkű kispapoknak.

I934-ben merül fel újra a gondolat: ismét próbálkozni kellene Iapkiadással. Három év múlva
sikerül megvalósítani: 1937. december 18-án jelenik meg a Centralista első száma, a MEI és a
szeminárium közös lapja, amely a lelkipásztorkodó papság és a határainkon kívül élő magyar
papok körében egyaránt sikert arat. A folyóirat tíz éven át, 1947-ig életképes.

Újra háborús évek következnek. A szemináriumra is bombák hullanak; sok érték, az iskola
könyvtárának, levéltárának egy része is megsemmisül.

1947-ben Néprajzi Munkaközösség alakul. Néhány évig széles körű tájékozódást végez, a val
lásos hagyományok megőrzését tűzve ki célul. Lelkesedés és idő hiánya, s talán a külső körülmé
nyek kedvezőtlen alakulása okozza, hogy ez a vállalkozás is kudarcba fullad.

JELEN ÉS JÖVÖ. (4z utolsó Centralista megjelenése óta először hal/ok a Nemes Iskolárál" - írja
egy volt MEI-tagjubileumi meghívónkra küldött válaszlevelében. Ha ebben van is némi túlzás,
az tény, hogy 1950 és 1970 közölt nem sok említésre méltó esemény történt az iskola életében.
A hatvanas években szórványosan előfordult ugyan néhány tiszavirág életű vállalkozás - főként
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egyéni szárnypróbálgatások, ezért értékelendők!-, mégis 1971 februárjában a MEI történetének
leggyászosabb bejegyzése került a jegyzőkönyvbe: .Sajnos az iskola teljesen szétzüllik. Többen
márfelvetették a gondolatot, hogy az iskola évek ótafolyó haldoklását fejezzük be egy kegyelem
döfésseI: oszlassuk fel. ..Hála Istennek - s a következő esztendők tevékenyebb kispapgárdájának
-, ez nem következett be. Sőt az utóbbi néhány év tapasztalatai azt igazolják, hogyaMEl a meg
változott kőrülmények között is megtalálhatja helyét és működésének lehetőségeit;

Új történelmi szituációban kell felmérnünk, hogyan tudjuk folytatni a másfél százados tradíci
ót. Amellett, hogyelismerjük elődeink nemes törekvéseit, őrizzük lelkületüket, ápoljuk emlékü
ket, tudjuk-e gazdagítani értékes örökségünket?

Elsődleges feladatunk iskolánk irodalmi munkásságának folytatása. Ez azonban a jelenlegi
körülményeink között nem könnyű. Tudjuk, hogy önálló dolgozatok írása, fordítások készítése
mindenképpen hasznunkra válik, hiszen ezáltal látókörünk tágul, fogalmazásunk csiszolódik,
teológiai ismeretanyagunk bővül. De ez inkább a Hittudományi Akadémia szakszemináriumai
nak dolga. Az iskolának végzett munka - ha egy kicsit pragmatisták is vagyunk - manapság nem
kamatoztatható: disszertációhoz nem használható, publikálási lehetőségünkpedig mind ez ideig
nem volt. Holott akkor dolgozik szívesen az ember, ha másokat is gazdagít vele. Egy-egy értékes
fordításunkkal vagy igényes eredeti munkánkkal mi is erre törekednénk. Ezért kértük és fogad
tuk örömmel a katolikus sajtó - a Vigilia - segítségét, hogy - bár szerény formában - a MEI iro
dalmi tevékenységének hagyományát is továbbvíhessük.

Egy irodalmi iskolának kötelessége a kapcsolatteremtés, illetve kapcsolattartás a kor irodalmi,
kulturális életével. És ez nem merülhet ki abban, hogy az ilyen témájú folyóiratok külön polera
kerülnek a könyvtárban. A 70-es évek elején még vitatéma volt a MEI-ben a más világnézetű

művészek, tudósok meghívása. 1973-ban, a Maróti Lajossal töltött est után újra kétségbe vonták
néhányan az ilyen jellegű dialógus szükségességét. Pedig mennyi élményszerű találkozásról szá
mol be a jegyzőkönyv már addig is! Juhász Ferenc 1972 májusában barátságos egyszerűséggel

jegyzi aMEl-könyvbe: .Ritka figyelem. ritka tisztaság vett körül. S ez nagyon kell a költőnek

éppúgy, mint a költészetnek...Azóta egyre több emlékezetes, tanulságos estét töltöttek el a kispa
pok íróink, költőink - köztük Fekete Gyula, Rónay György, Pilinszky János, Keresztury Dezső

- társaságában. A Keresztury Dezsővel folytatott beszélgetésből érdemes itt néhány sort idéz
nünk: A művészet feladata annak a megfoghatatlan világnak a lefordítása az emberek számára.
amelynek valóságát ígyfejezi ki a Szentírás: »Az Ige testté lőn«. Ez adja a tartalom és forma kér
désének alapját és lényegét is. A maguk feladata - szólt hozzánk a költő - szintén az, hogy azt a tar
talmat fordítsák le, tegyék érthetővé és megélhelővé a mai ember számára, hogy az »Ige testté
lőn«." Vendégkönyvünkben szigorú, de szeretetteljes hangon nyomatékosítja szavait: Lehet,
hogy kemény volt, amit mondtam, de úgy igaz a hit, ha van fedezete: éljetek hát vele",

A mai magyar irodalommal s főként a spirituális ihletettségű irodalommal kontaktust tartani
- nemes és jelentős törekvése ma is a Magyar Egyházirodaimi Iskolának. Természetesen ápolni
kívánjuk kapcsolatunkat a katolikus sajtó képviselőivel, íróival, szerkesztőivel is. Művészeti és
tudományos életünk neves személyiségei látogattak el hozzánk az "ablaknyitás" óta. Élvezetes
órákat tölthettünk együtt Borsos Miklás, Til! Aran és Ősze András szobrászművészekkel, Berki
Viola festőművésszel, Jancsó Andrienne előadóművésszel, valamint az egyházi zene olyan kiváló
ságaival, mint Rajeczky Benjamin és Gergely Ferenc. Szívesen hallgattuk Erdélyi Zsuzsanna, Bá
lint Sándor és Domokos Pál Péter tanításait a néprajzról, a néprajzi munka fontosságáról. Do
mokos Pál Péter ezt rója könyvünkbe látogatása emlékéül 1981 tavaszán: Boldogan beszéltem
az ifjú klerikus seregnek moldvai testvéreink szomorú sorsáról, és kaptam is ígéretet, hogy a fohász
már nem marad el".

Gyakran hívtunk és hívunk "szakmabeli" előadókat is. A Hittudományi Akadémia professzo
rainak többségét már vendégülláttuk. Hogy az egyházi élet különböző területeit megismerjük,
püspökeinket, missziós nővéreket és a katolíkus gimnáziumi tanárokat egyaránt meghívtunk kő

zénk. Ezek a találkozások a lelkipásztori életre való felkészítésben segítenek bennünket.
A MEI másfél évszázada: múlt, irodalomtörténeti kuriózum, egy darab történelem a kűlső

szemlélő számára. A mi számunkra több ennél: jelen. 150 év élő, értékes öröksége, amely köte
lez. S ezért egyúttal jövő is: nem tékozlás, hanem gazdagítás. Hadd legyen dolguk a kétszázadik
évet ünneplőknek is!
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