
ISKOLA A HOMOKON

A kecskeméti piaristáknál
Kósa Csaba riportja

- Milyen órára menne be?
Kodály városában ösztönszerűenrávágom:

-- Énekre!
- A harmadik a-ban éppen Kodállyal foglalkoznak ...
Még elcsípem az énektanár bevezető szavait. Néhány rövid, lényegre törő rnondat, aztán

gyors, pattogó kérdések. Szemem körbejár a falakon. "Legyen a zene mindenkié!" Az idé
zett két portré: Kodály és Bartók arcképe.

. - Psalmus Hungaricus? Mit tudtok róla?
Magasban az ujjak. Kodály mellett még egy néva hírös városból. Kecskeméti Végh

Mihály, a XVI. századbeli városbíró és zsoltárfordító szép sorai ihlették meg a Psalmus
szerzőjét.

- Mi végre született az ötvenhatodik zsoltár?
- Vigasztalni a magyarokat!
- S mi végre a Budavári Te Deum?
Újra a históriánál vagyunk.' A~ évszám, igaz, már nem 1560 körüli. Egészen közeli: 1936. A

hálaadó művet Budavár visszafoglalásának 250. évfordulójára írta Kodály Zoltán. Olyan
időben, amikor lelkeket kellett felrázni. lelkiismeretet ébreszteni.

A tanár bekapcsolja a képmagnetofont. megjelenik a budavári Mátyás-templom főhajója,
s felharsannak a Te Deumot nyitó trombiták. .

*

Végh Mihály uram panaszos zsoltárai után hat' évtizedet sem várakozott Kecskemét, s
egyszerre diákvárosnak számított az országban. Alig néhány esztendeje űzték ki a kontyost,'
a hódoltsági terület éppen csak éledezett. Koháry István országbíró - nem kis meglepetés
re - úgy döntött, hogy iskolát alapít a Duna-Tisza közén. Üzent a kegyes tanítórend tagjai
nak, s ők jöttek az első hívásra. 1715-ben már tanítottak a piaristák. 1716-ban nem keve
sebb mint 118 diák nevét lajstromozták. A kecskeméti iskola híre esztendőről esztendőre

nőtt; hamarosan hatosztályos gimnáziummal büszkélkedhetett a város. Kecskemét sajátos
katolikus művelődési központ lett. Jöttek a diákok a Dunántúlról, Erdélyböl, Felvidékről,

Bánátból - s a magyarokon kívül jöttek németek, szerbek, horvátok, dalmátok.
Mi hozta őket Kecskemétre? Mindenekelőttaz, hogy ebben az iskolában a tanítást már

jóval az 1777-es Ratio Educationis előtt a gyakorlati élethez igazították. Az írás, a hittan. a
latin és a német nyelv mellett rendes tantárgyként tanították a földrajzot, a görög, a római
és a magyar történelmet. S az sem lehetett kis vonzerő, hogy - jóllehet a tanítás hivatalos
nyelve a latin - a magyar nyelvet már 1758-ban a kötelező tantárgyak közé sorolták.

Egyébként is: Kecskemét színmagyar település lévén, a diákság ki sem vonhatta magát a
nyelvi hatás alól. Nem is akarta kivonni magát, aki ide jött. Hiszen sok szülő épp azért kűld

te gyermekét a piaristákhoz, hogy a városban szép, tiszta magyar beszédet tanuljon. Nem
véletlen, hogy a XVIII. és a XIX. század fordulóján "a magyar nyelv túlzott használata"
miatt jelentették fel a tanári kart a helytartótanácsnál.

Az 1848-as forradalmat, majd a szabadságharc győztes csatáit a kecskeméti néppel együtt
ünnepelte a városdiáksága. Miként egy kecskeméti görög polgár, Mertse Konstantin fel
jegyzéseiből tudjuk, ebben az időben "mesteremberek, legények, polgár urak, regruták,
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deákok" egy-egy győzelem hírére nemzeti színú zászlók alatt felvonultak az utcákon és "a
Polgár Mester felolvasta a Magyarok szabadságát". 1848. márciusában minden ház ablaká
ban gyertya égett: ,,7 órára az egész város világos vala ... a piarista templom elején számos
lámpások égtek; ezeknek látására talán egy ember, asszony, leány, gyermek sem maradott
oda haza". A város deákságát emlegetve illik: megjegyezni, hogy katolikus és református
diákokról van szó. Mindahányszor együtt vonultak az ünneplő seregletben, mintegy jelké

-pezve. hogy Kecskeméten a felekezeti háborúskodást soha nem ismerték. A rebellis maga
tartást Haynau azzal büntette, hogy 1849 őszén lefoglaltatta a piaristák gimnáziumát, s ott
katonai kórházat rendeztetett be.

Az első világháború esztendeiben szintén sebesülteket ápoltak a gimnázium falai között.
A mai iskola - amely homlokzatán a Scholae Piae feliratot viseli - 1933-ban épült meg. A
második világháború újra magáénak követelte a gimnáziumot. 1849, 1914, 1944 - úgy lát
szik, nemcsak a könyveknek, sorsuk van az iskoláknak is.

De a kecskeméti piarista gimnázium sorsa a mindenkori újjászületés is. A történelem fe
kete esztendőiután mindig jöttek a gyógyító, a szélcsendes évek.

A Schola Piae most küllemében is magán viseli az újjászületést. Meg is jegyzem Lukác's
László irodájában, hogy szép otthonuk van a piaristáknak. (5 velük együtt a dolgozók ésti
iskolájának, és egy általános iskolának, kikkel békés'táfsbérletben él már jó ideje a gimná
zium.) A tatarozásnak, a hivalkodástól mentes, ízléses köntösnek ára kell legyen ...

- Huszonhárom millió forint - mondja az igazgató. - Ennyibe került a tatarozás, a felújí
tás. Ebből az összegből a magyar állam - nagylelkűen - huszonkét millió forintot fedezett.

- A külső mégsem minden. Járt-e vele belső felfrissülés is?
- Igen, s talán - ha véletlenül is kicsit - szinte jelképszerűen.Az 1982j83-as tanévben 258

diák tanul nálunk ... Öt-hat esztendeje indult meg az ébredés az egyházi iskolákban, itt
Kecskeméten is. Az egyházi iskolák nem is oly rég az egyházi köztudatban is a peremvidék
re szorultak. Még a papok sem voltak tájékozottak, hol milyen középiskola múködik, Mára
megfordult a helyzet. Ebben nem kevés szerepe van Lékai László bíborosnak, aki minden
évben körlevelet bocsát ki az egyházi iskolákról. A katolikus iskolák számára rendezett
országos gyűjtésből rendenként 700-800 ezer forintot kapunk.

- Mindez talán mégsem lenne elég ...
- Azt hiszem, az egyházi iskolák annak is köszönhetik reneszánszukat, hogy - főleg neve-

lésük magas színvonalával- társadalmi szükségletet elégítenek ki. De túnöbenaz a félelem
is, hogy az egyházi iskolák diákjai behozhatatlan hátrányba kerülnek, mondjuk az egyetemi
felvételnél, a többiekkel szemben. Magunkról szólva, a szeptemberben megkezdett tanév
ben a hozzánk jelentkezettek felét tudtuk felvenni. A túljelentkezés miatt differenciálnunk
kellett. A diákok tesztet töltöttek ki magyarból, számtanból és orosz nyelvből. Természete
sen számított az általános iskolai bizonyítvány, de mindenütt megvizsgáltuk a családi hátte
ret is. Előnnyel járt például, ha valakinek az édesapja is nálunk tanult.

- Meddig terjed a gimnázium vonzereje?
- Tulajdonképpen az egész országra. Mégis, döntően, a Dunán inneni, tehát a keleti

országrészből érkeznek a diákjaink. Szatmártól, Borsodtól le Bácskáig jól ismernek ben
nünket. A budapesti tanulőkarányatíz-tizenöt százalék.

- Kik igyekeznek ma egyházi iskolába?
- Többségében fizikai dolgozók gyermekei vannak nálunk. Legalább hatvan százalékban.

Diákjainkat három csoportba sorolhatom. Az első csoport tagjai a hagyományos falusi val
lásos környezetből, életformából jönnek. A papi utánpótlás jelentős bázisa ez a csoport.
Vannak aztán, akik a rossz családi környezetbőlszeretnének kiszabadulni. A harmadik cso
port létszáma évről évre növekszik. A tudatos keresztény életet élő értelmiségi szülők gyer
mekeiről van szó.

- A gimnáziumoknak sajátos arculatuk van ...
- Nálunk a természettudományok dominálnak. Tanulóink többsége múszaki érdeklődé-

sú, Mindez azonban nem jelentheti azt, hogy a többi tárgyat félvállról kezeljük. Hagyomá
nyaink is ösztönöznek rá, hogy a humán tárgyakat komolyan vegyük. Mindenekelőtt a ma
gyar irodalmat.
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- Az egyházi iskolák irodalmi hagyományai közé tartoznak az iskoladrámák ...
- A'piaristák mindig is támogatták az iskolai színjátszást. Nem vagyunk hűtlenek az elö-

dökhöz, de a formán, a kor követelményeinek megfelelöen, változtattunk. A mai viszonyok
között nem lehet kívánni egy 16-17 éves fiútól, hogy tökéletes színházi teljesítményt nyújt
son. A színjátszás helyett mi az irodalmi színpad mellett tettük le a voksot. Évenként két
három rnűsort rendezünk, két-három irodalmi oratóriumot mutatunk be. De az irodalom, a
kultúra iránti nyitottság jegyében meghívunk írókat, színészeket, tudósokat, népdaléneke
seket, hogy ezzel is tágítsuk diákjaink látókörét. Járt nálunk Domokos Péter PáI.. Darvas
Iván, Kóka Rozália, Szalay Károly-és többször is vendégünk volt Buda Ferenc, a Kecskemé
ten élö, alkotó költő. A helyi írókkal való kapcsolatot különösen fontosnak tartjuk. Tervez-

. zük például a Forrás cirnű folyóirat körül tömörülö írók, költők meghívását. Nem járt még
nálunk Hatvani Dániel, Pintér Lajos, Zám Tibor. Reméljük, minél előbb látjuk, halljuk őket.

- Mi a gimnázium tanári karának "ars poeticája"?
- Épületünk homlokzatán két alak áll: a jámborság és a hit szimbóluma. Ehhez igazodva,

egyik oldalról tanúságot kell tennünk arról, hogy a kereszténység és a kultúra összefügg
egymással. A másik oldalon pedig: az egyháznak, a kereszténységnek nyitottnak kell lennie
a tudományok befogadására. Arra törekszünk, hogy fl magyarság szellemi értékeit felmutas
suk, s ez nem mond ellent az egyetemes emberi értékek bemutatásának. Mi elsősorban em
bert nevelünk, s ez azt is jelenti, hogy becsületes, kötelességtudó, hivő magyarokat, sokol
dalú egyéniségeket, akik használni tudnak és akarnak hazájuknak. A közelmúltban a mi
diákjaink nyerték meg a Bács-Kiskun megyei középiskolák számára kiírt állampolgári isme
retek círmí vetélkedőt. Mintaszerű kapcsolatot tartunk a városi közmúvelödési szervekkel.
Elöadásokon, kulturális rendezvényeken mindig számíthatnak a piarista diákok jelenlétére.
Fordítva pedig, rendtársaimmal szívesen vállalunk TlT-elöadásokat Kecskeméten. A megle
vő jó kapcsolat ápolására ezután is törekedni fogunk.

*

A diák a tanár elött vizsgázik - az iskola vizsgája az élet. Nem mindegy, hogy az alma mater
milyen batyuval engedi útjára az ifjú embert. Nem mindegy, ki-ki mit visz magával az isko
la szelleméből, s nem mindegy, hogy hová járhat vissza - gondolatban bár - éltető, tiszta
forrásvizet meríteni.

Atlapozva a jeles magyar piarista diákok névsorát, olyan neveken akad meg a szem, mint
Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, mint Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor,
Madách Imre, Czuczor Gergely, Juhász Gyula, mint Eötvös Loránd és Puskás Tivadar.

A Catalogi scholae sticae Juventu - az 1767-től máig vezetett gimnáziumi anyakönyv 
gondosan őrzi az egykori osztálynévsorokat s a diákok legfontosabb adatait. Íme egy
bejegyzés 1784-ben: "Katona József, cívis". Vajon ki sejtette ekkor. hogy a név viselöje a
magyar drámairodalom klasszikusa lesz? S ki hitte volna 1823-ban, hogy egy bizonyos Ács
teszérről érkezett Stansits Michael (árva, gondviselő nélkül) huszonegynehány esztendő

múlva történelmet csinál Pest-Budán? De Klapka Georgicus temesvári fiú sem hozta magá
val a hadvezéri marsallbotját 1833-ban. Magyar nyelvet tanulni küldték Kecskemétre - ma
gyar szívvel hagyta el a homok-kerítette várost.

Tudhatom-e most, ezen az őszön, a konviktus egyik csöndes, földszinti szobájában, hogy
mit mondhat negyedszázad múltán ez a három név: Tamási László, Tamási Ferenc, Lipthay
Endre? Végzős piaristák. Még bárki és bármi lehet belölük. Mire készülnek? Mire készül
Tamási László, a Szabolcs-Szatmár megyei termelőszövetkezetitagok fia? Milyen pályát fut
be a dunaföldvári Tamási Ferenc, akinek ács édesapja tanácsolta az egyházi iskolát? És
merre tart, meddig jut Lipthay Endre, a budapesti értelmiségi szülök' gyermeke?

Hamarosan végeznek, s ennek két okból is örülnek. Elöször azért, mert a kollégiumi
bentlakás nem olcsó. Havi 1500-1600 forint. Bárhogy nézzük is, komoly teher a szűlöknek,

(Csak a leginkább rászorulók kapnak könnyítést, ösztöndijat.) S örülnek azért is a negyedi
:kesek, amiért minden diák örül: véget ér a szigorú kötöttség..a középiskolai fegyelem.
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. Az esélyekről kérdem a fiúkat. Bizakodóak mindhárman, de azt is tudják, hogy az egyete
mi felvételértmeg kell harcolni. Erős a mezöny - mondják. De az előttük végzett iskolatár
sak közül is jó néhányan elsőre bejutottak valamelyik egyetemre, főiskolára. Ketten humán
pályára készülnek, az ELTÉ-re igyekeznek. A szabolcsi fiú angol-történelem szakot választa

.na, a budapestia történelemhez a levéltár- és a könyvtár-szakot szeretné felvenni: Tamási
Ferenc másfelé indul, a külkereskedelmi főiskolárajelentkezik.

Kiváncsi vagyok: mit visznek magukkal Kecskemétről? Jó ideig nem kapok választ. Hi
szen valóban, kicsit patetikusan hangzik a kérdés, Mit lehet vállra venni tizennyolc éves
korban? Mit lehet tenni? Végül Lipthay Ferenc töri meg a .csöndet. Halkan, de határozottan
mondja:
~ A yilág terhéből egy hazányit elvállalni:
Nem könnyu útravaló. De vitt-e könnyebbet Katona József, Klapka György, Táncsics

Mihály? .
Hagyomány Kecskeméten, hogy évente egyszer összegyűlneka gimnázium öregdiákjai. A

díszteremben, vacsoraasztal mellett számot adnak róla: megsegítette-e őket az útravaló, s
meddig jutottak velé?

1982 őszén is megrendezték a piarista vacsorát. Háromszáz öregdiák tért vissza a régi
iskolába. Emlékeztek és vallottak.

Két öregdiákot én kértem meg: valljanak az alma 'materról, s emlékezzenek a mőgöttűk

sorjázó esztendőkre.

Polyák Albert 28 éves, a tiszakécskei MűvelődésiHáz igazgatója:
- Szíileim parasztemberek voltak, nem vallásosak, de azt akarták, hogy tanuljak tovább.

Mivel Kecskemétre könnyebb eljutni, ezt a várost választották Félegyháza helyett. S ha már
Kecskemétre járok, gondolták, ne koptassam hiába az iskolapadot. Aki tanulni akar, men
jen erős girnnáziumba. Így lettem piarista diák. Mit kaptam az iskolámtól? Humánumot.
Megtanultam, hogy az éremnek két oldala van, s ha döntök, mind a két oldalt néznem, lát
nom kell. Azt hiszem, megtanultam elfogultság nélkül értékelni a világot. Talán ezért va
gyok megértöbb mások iránt.

- Hátránya volt-e abból, hogy egyházi iskolában végzett?
- Lehet, hogy adrninisztratíve igen. Első nekirugaszkodásra nem vettek föl a debreceni

tanítőképzöbe.Maximális pontszámot értem el. Egy esztendei munka után felvettek ugyan
oda, levelező tagozatra. Később Budapesten is levelező tagozaton szereztern egyetemi dip-
lornat. .

- .A fiát beadná a piaristákhoz?
- Ha fiam lenne, gondolkoznék rajta. Nem tudom ... Sok mindentől függne. Például at-

tól, mit akarna a fiam. Az ő életéről lenne szó.
Rozsnyói Zoltán 41 éves, a Szikrai Allami Gazdaság agrotechnikai fejlesztő és szolgáltató

üzem vezetője:

r: 1960-ban végeztem a piaristáknál, elfogadható, négyes eredménnyel. A tanulmányi
eredrnényen, a tárgyi ismereteken túl magammal vittem a piaristák életszemléletét, amely
úgy rám égett, rnint agyagedényre a máz. A harmonikus embertípus lett az eszményem, a
becsületes, korrekt ember, aki meghatározónak tartja az emberek egymás iránti tiszteletét,
hasznos állampolgára akar lenni Magyarországnak. Aki úgy tekint ki innen a homokról
európaiként. hogy közben büszke a magyar névre is. Ez a máz vagy rajtunk marad, vagy le
pattogzik. Úgy érzem, rajtam megmaradt. Ezt éreztem akkor is, amikor segédmunkásként
dolgoztam a MAHART-nál. És akkor is, amikor a Helvéciai Allami Gazdaság, majd a MÉM
ösztöndíjasa lettem, s még később a szölötermesztési kutató intézet vezetője. Olyan máz ez,
amely most már megmarad életem végéig.

*

A tanári kar fiatal. Az igazgató a maga 46 évével öregnek számít. A tanárok többsége 30 és 40
év közötti. S ha már a számoknál tartunk: a 22 fös tanári karból - 16 státus, 8 óraadó tanár
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- három civil van. A szerzetes tanárokaránya jelenleg a kecskeméti piaristáknál a legjobb.
- És ki a legfiatalabb? - kérdem Lukács Lászlótól.
- Futó Béla és Sárközi Sándor. Béla annyira fiatal, hogy bár rendtag. még nincs felszen-

telve.
A konviktusban beszélgetek a két ifjú tanárral, kora délután, tanítás után. Mindkettőjük

arca fáradt, nem titkolják, hogy megerőltető hónapok állnak mögöttük. Mindketten tanári
pályajuk első esztendejét töltik:

Futó Béla kunbajai szíiletésü, matematika-fizika szakos:
- Heti tizenkét órám van, de a felkészülés ennél sokkal több időt kíván. A szakkör, a be

segítés a diákotthonban ... A tanári munkába is bele kell lendülni, s ahol magas a mérce,
ott a' szinthez kell igazodni. De éppen ez az izgalmas: a nagyobb magasság. Ezt átvinni már
teljesítmény . . . .

Sárközi Sándor Kecskeméten született, magyart és németet tanít:
- Vargabetűvel érkeztem vissza ... Itt végeztem a piaristáknál, s érettségi után a kecske

méti műszaki főiskolán kezdtem meg a tanulmányaimat.' Másfél év telt el, amíg megérett
bennem a döntés. Visszajöttem, beléptem a rendbe, elvégeztem az ELTÉ-t. Mindig vonzott
a tanári pálya. Nem bántam meg, hogy így döntöttem. Az sem mindegy, hogy Kecskeméten
élhetek, a szülővárosomban. Az egykori osztálytársakkal is tarthatom a kapcsolatot. Gyak
ran találkozunk, bejárnak focizni hozzánk ...

*

A piarista gimnázium a megye legjobban felszerelt iskolái közé tartozik. Minden osztálynak
jut magnetofon, írásvetítö, diavetítő. Két képmagnetofon áll rendelkezésre, s gazdag kép
anyag, eszköztár. A tanítás magas színvonalának biztosítására akár külföldről is hozat fel-
szerelést a gimnázium. .

Ülök a harmadik a-sok énekóráján. Az írásvetítő, a képmagnó, a lemezjátszó egységbe,
keretbe foglalja az órát. Mindez persze a tanáron is múlik. Ha Ruppert József nem mondja,
hogy kényszerűségbőlad énekórát - a gimnáziumnak nincs' énektanára -, soha nem talá
lom ki, hogy tulajdonképpen kémia- és biológia-szakos.

Kodály zenéje szinte átcsurog a lelkeken, kifényesíti a diákszemeket. Egy iskolai óra fel
építése voltaképp alkotás, mű maga is.

Azt már csak odakinn, a folyosón tudom meg Ruppert Józseftől, hogy 1982-ben. a Kodály
centenárium évében a magyar középiskolák negyedik osztályában megszűnt egy tantárgy.
Az ének.

Hajnal Gábor

HÓFELHŐK

Tegnap még szüreti dal ricsajában
gyöngyözött bennem szivárványöröm
s kisvárosi görb.e utcák során
pincékből követett
erjedőmust részegítőszaga

ma meg csak szátlan figyelem az égen
a fémes hófelhők tömörülését
hászagú már a.rideg levegő

s míg dér vacog kopár fák ágain
én vackomban meghúzom magamat.
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