
A magyar piaristák 350 éve
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Korszakhatáron

A piaristák története azzal kezdődött, hogy egy spanyol származású pap (a
későbbi Kalazanci Szent József) Scholae Piae - kegyes iskola - néven iskolát
nyitott Róma szegénynegyedében, a Szent Dorottya templom sekrestyéjében.
1597-et írtak akkor. Az új iskola nevében a kegyes jelző egyrészt arra utalt, hogy
ez az intézmény ingyenes, elsősorban szegény fiúkat oktat és nevel hasznos
tudásra és az igazság szolgálatára. Másrészt kifejezte azt is, hogy Kalazancius
iskolája a keresztény nevelés műhelye. Sajátos életeszményének rendező elve a
pieias, amelyet csak jobb szó híján fordítunk magyarra kegyeletes lelkülettel. Ez a
szó valami okos és mégis gyengéd érzelmekkel átszőtt alapmagatartást jelent,
tiszteletet a teremtés minden értéke iránt, családias közvetlenséget, amellyel az
ember megtalálja helyét a teremtő és megváltó lsten terveiben, és tevékenyen,
de szerényen igyekszik előmozdítani a közösség javát.

Kalazancius hamar rájött arra, hogya szegények iskoláját csak elkötelezett
emberekre bízhatja. Szerzetesrendet alapított tehát, s azt Ordo Scholarum Pia
rom-nak nevezte. Ezt a kifejezést szokták visszaadni a Kegyes Tanítórend név
vel. Ebből ered a piarista szó, amely a cseh, a szlovák, a lengyel, az osztrák és a
magyar fül számára ismerős, a rend közhasználatú elnevezéseként.

A rendalapítással kapcsolatos iratokból kiderül, hogy a kettős alapítás mögött
messzire nyíló szándékok húzódnak meg. Az alapító nemcsak néhány száz kal
lódó fiatalon akart segíteni. A katolikus újjászületés eszméi vezették, azt remélte,
hogy a jó iskola az egész társadalom megújulásának kiinduló pontja lesz. A
piarista iskolákat azóta is jellemzi, hogy növendékeiket társadalmi felelős

ségtudatra nevelik.
Szerzetesrend nincs sajátos spiritualitás nélkül. Kalazancius meg volt győződ

ve arról, hogy ha az oktatást és a nevelést teljes lélekkel végzi az egyén és a
közösség, általa megszentelődik. Bizonyára az evangéliumra gondolt, ott azt
ígérte Jézus: "Aki egyet befogad a kicsinyek közül, engem fogad be". A piarista
rend nem kötelezte tagjait közös zsolozsmázásra, imádságos gyakorlata, lelki
élete is az ifjúsággal való foglalatoskodásnak rendelódott alá. Nem azt jelenti ez,
hogy Kalazancius felforgatta volna,' az öröklött szerzetesi hagyományt, s rendjét
egyszerűen a cselekvésre irányította. Az oktató és a nevelő tevékenységben min
dig jelen van egy imádságos, sőt kontemplatív dimenzió. A pietásra nemcsak
másokat igyekszik nevelni a piarista szerzetes, neki magának kell elsősorban

abban növekednie, de növekedhet is benne, ha tiszteli a gyermeket, akit rábíz
tak, s az igazságot, amelyről az iskolában naponta tanúságot tehet. Ennek a
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szerzetes tanári életeszménynek jelmondata a Keresztelő szava: "Neki növeked
nie kell, nekem kisebbednem".

A sajátos piarista spiritualitásnak jellegzetes kifejezője a rend címere, amely
ben Mária monogramja van. Maria métér theou, Mária, Isten anyja. Trento után
vagyunk, a katolikus újjászületés korában, a hangsúlyos Mária-tiszteletnek lehet
egy árnyalatnyi protestáns-ellenes színezete. Tasso és Zrínyi ekkor köszönti a
múzsák helyett Máriát. Ugyanakkor épp egy tanítórend címerében különös ér
telmet is kap Mária neve. A rend férfiakat gyűjt össze, az iskolában fiúkat ne
velnek. Az egész közösség mégis egy asszony oltalma alá helyezkedik, aki Isten
Fiának anyja s felnevelője volt.

Az új rend hamarosan elterjedt Itáliában. Irigyei is támadtak, bizalmatlanság
is ébredt körülötte. Ebben az időben került szembe néhány természettudós az
egyház tanítóhivatalával. Kalazancius viszont - növendékei érdekében is - jó
személyes kapcsolatot tartott fenn például GaWeivel. Gondok, szakadások je
lentkeztek a rendben a szegénység miatt is. Mint egy hirtelen kitörő nyári zíva
tarban, elsötétült az ég. A rendalapítót, ha csak egy napra is, a szent officium
börtönébe vetették, a rendet lefokozták, és kihalásra ítélték.

Annál nagyobb jelentőségevolt annak, hogy közben Morvaországban is meg
telepedhettek a piaristák. Nikolsburg, a mai Mikulov volt az első otthonuk,
1631-ben alapítottak ott házat és iskolát. Míg Itáliában szinte a pusztulás vesze
delme fenyegetett, itt egymást követték az újabb alapítások. Innen jutottak Krak
kón át a szepességi Podolinba a piarista atyák. A magyar piarista történet kez
detének a podolini alapítást tekintjük, ennek az éve 1642.A rendalapító élt még
ekkor, "keresztény Jóbként" fogadta a rendjét s személyét sújtó csapásokat, tollat
faragott a gyerekeknek, s írta fáradhatatlanul a leveleit - Podolinba is néhányat.
Ezekből bizalom, okosság, felelősségtudat sugárzik.

Podolin németajkú város volt, a lengyeleknek elzálogosított szepességi váro
sok egyike. Az új piarista iskola első diákjai németek, szlovákok, lengyelek vol
tak s néhány magyar. A városka egyházi szempontból az esztergomi főegyház
megye területéhez tartozott. A podolini alapítást csakhamar követte Privigye,
Breznó, Pozsonyszentgyörgy, Nyitra. Amikor a 17. század végén a Duna-Tisza
tájáról eltakarodtak a török hadak, szinte gondviselésszerűen készen álltak a
piaristák, hogya Dunántúl, az Alföld s végül Erdély városaiban iskolát alapít
sanak. Volt tanulni vágyó szegény gyerek bőven! Az 1715-ös országgyűlésen

megkapta a rend a magyar honosságot. 1721-ben 12 házzal, 82 szerzetessel meg
alakult az önálló magyar piarista rendtartomány. A század végén piarista kézre
került néhány megszüntetett rend háza, iskolája: Sátoraljaújhelyt a pálosoké,
Trencsénben, Selmecbányán, Kőszegen és Kolozsvárt a jezsuitáké. Volt idő, ami
kor Magyarországon az összes többi iskolafenntartó rendnek együttvéve nem
volt annyi iskolája, mint egyedül a piaristáknak.

Mária Terézia, majd a jozefinizmus idejében az iskolaügy egyre inkább állami
irányítás alá került. A hivatalos közoktatási szabályzat sok mindent épp a pia
risták tapasztalata, hagyománya alapján rendezett el. Mégis pusztán a tény,
hogy kötöttségek közott kell élni, valamit meg is bénított az iskolaügyben. Tan
díjat kellett szedni, s a nagy gonddal kimunkált ösztöndíjrendszer nem tudta
visszahozni a régi kor szegényeket váró otthonosságát. Elkülönültek az iskola
típusok, a piaristák elszakadtak az elemi oktatástól, kikötöttek a gimnáziumnál.
A felvilágosodás, a nemzeti eszme, a reformmozgalmak százada következett:
egyre nehezebb volt a műveltség és a vallásos lelkület összeegyeztetése. A pia-
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rista rend munkájával, imádságával, külsö és belső küzdelmeivel része lett az
újkor magyar történelmének. Másutt is elterjedt - Itálián s a közép-európai
országokon kívül főként Spanyolországban -, de olyan fontos szerepet talán
egyetlen nemzet történetében sem játszott, mint épp a magyaréban.

Az első világháború után tíz piarista gimnázium maradt a trianoni Magyar
országon. A Felvidéken és Erdélyben megalakult az önálló szlovák és romániai
rendtartomány, az iskolák azonban továbbra is elsősorban az ott élő magyarság
iskolái maradtak. Emiatt itt is, ott is nehéz helyzetbe kerültek, többet fel is kellett
adni közülük. A második világháború után mindhárom országban elérkezett az
iskolák államosítása. Magyarországon 1950-ben két gimnáziumát visszakapta a
rend, szűk létszámkeretek közé szorítva ezek körül munkálkodhatott és meg
maradhatott. Kecskeméten a régi fészkében, Pesten 1953 óta egy Mikszáth téri
apácaiskolába száműzve.

Az elmúlt negyven év piarista története külső eseményekben nem bővelke

dik. Csöndes hősiességben, mindennapos gondokban, örömökben annál inkább,
talán egyszer lesz idő s alkalom ezek megírására.

Az újra megnyíló lehetőségek között a piaristák igyekeznek hagyományaik
hoz méltónak mutatkozni. Országszerte nagy az igény a katolikus vagy épp a
piarista oktatás iránt. Még élnek a nagyszülők, akik az ország különbözö tájain
piarista diákok voltak. A rend hirtelenjében nem tud minden várakozásnak
megfelelni. Néhány lépést mégis megtett: Vácott, Szegeden újra megnyitotta
iskoláját, Sátoraljaújhelyt régi rendházában átvett egy diákotthont, Gödön szak
munkásképző iskolát nyitott. Mindezekben a vállalkozásokban világiak segítsé
gére támaszkodik, főként volt tanítványainak készséges együttműködésére. A
velük való szövetkezést nem tekinti szükségmegoldásnak, hiszen régen is voltak
világi tanárok a piarista gimnáziumokban, ötven, hatvan éves érettségi találko
zókon éppoly szeretettel emlegetik némelyiket, mint a piarista atyákat.

Akárcsak az ország, a világ: korszakhatáron lép át a rendtartomány is. A
múltnak most lezáruló szakasza elképesztően nehéz volt, most látszik igazán,
mit pusztított. A jövőt, reméljük, mi is alakítjuk. A 350 éves múlt, amelyre az
idei ünnepi évben visszanézünk, nemcsak jogot ad arra, hogy a jövő szolgálatára
jelentkezzünk, hanem bátorságot, felelősségtudatot, okosságot is.
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