
szeretet, amelyet odaadunk az első jöttmentnek”.
A mindennapok tapasztalata alapján ez az, amit a
legnehezebb megvalósítani, emberi erővel szinte a
lehetetlenséggel határos. Ám az Evangéliumból tud-
juk: „Istennek minden lehetséges” (Mt 19,26). (Ford.
Szita Bánk; Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2013)

BODNÁR DÁNIEL

MIKLÓS PÉTER (SZERK.): 
A PIARISTA NEVELÉS
ÚJRAINDULÁSA SZEGEDEN,
1991–1999

1991-ben indult újra útjára a Szegedi Dugonics
András Piarista Gimnázium. Újra, hiszen az isko-
lák államosításának ez az intézmény is áldozatául
esett. A kegyesrendi atyák először 1720-ban tele-
pedtek le a városban, majd a következő évben
meg is nyitották iskolájukat. Az újraindulás ugyan
más történelmi körülmények között zajlott, mint
az egykori, izgalomban, kalandban és főképpen
innovációban azonban nem volt hiány. A gimná-
zium élettörténete legújabb szakaszának szentelte
5. kötetét a „Magyarország Piarista Múltjából”
című sorozat.

A Miklós Péter szegedi történész által, az iskola
jelenlegi igazgatóhelyettese, Károlyi Attila anyag-
gyűjtésének segítségével összeállított könyv hét ta-
nulmányt és tíz interjút ad közre. A tanulmányok-
ban inkább történeti visszatekintések olvashatók,
míg az interjúk jobbára az újraindulás kapcsán
óhatatlanul felmerülő keresztény és pedagógiai
identitás színes problémavilágát járják körül.
Mindkét rész összes fejezetében a múlt és a jelen,
az elveszett, de megkerült dimenziója úgy fonó-
dik össze, hogy abból kapaszkodó keletkezik a tör-
ténet megértéséhez és a jelen mesteri műveléséhez.

Amint a 90-es évek politikai fordulata végső
so ron hirtelen köszöntött rá az országra, az iskola
újraindulása is — dacára az előkészületeknek —
mintegy hirtelen történt. A váltás körüli káosz
nemcsak zavart okozott, hanem lehetőségeket is
rejtett magában. Ezt vette észre és használta ki a
rend vezetése, támaszkodván a városban élő ka-
tolikusokra. A közölt anyagok érzékletesen tük-
rözik azt a kalandot, amelyben a bátorság és a
remény volt a legerősebb lendítő erő. Új támoga-
tókat és energiaforrásokat talált meg és szabadí-
tott fel az újraindulás körüli tervezés és szervezés.
Egyik szereplő sem próbált meg a saját elképzelé-
sének konkrétumaihoz ragaszkodni, mindany-
nyian a közös bölcsesség és igényesség víziója
mentén hajlékonyan és a lehetőségek szélső hatá-
ráig menően haladtak előre.

A gimnázium saját épület nélkül, a szeged fel-
sővárosi minorita rendházban albérlőként és az a

mellé felhúzott konténersorban kezdte új életét.
Majd 1999-ben vehette birtokba új épületét a vá -
ros szélén, ahol a mai napig működik. E folyamat
összes kulcsszereplője arról a közös élményéről
ad számot a kötetben, melyet — talán nem tűnik
blaszfémikusnak — új szövetségkötések soroza-
tának lehet nevezni. Számos megszokott kép, vi-
szony és logika helyett új víziók és új megoldások
szükségeltettek, hogy az újraindulás megvalósul-
jon. Csak néhány példát említve: le kellett mon-
dani az eredeti épületről, amely a város szívében
áll, s helyette el lehetett fogadni a lakótelepi kö-
zegben rendelkezésre bocsátott területet az új is-
kolaépület és templom számára. Az első igazgató,
Kakuszi Péter magyar szakos gimnáziumi tanár
lett, aki civil, és aki nem piarista gimnáziumban
végezte tanulmányait. A tanárok többsége civil, a
rend csak néhány képviselőt tudott küldeni a vá-
rosba, hiszen számos más új kezdetet is ki kellett
szolgálnia. A város vezetése 91-ben az akkor libe-
rális FIDESZ és SZDSZ koalíció, Lippay Pál pol-
gármesterrel, majd az új terület kijelölésénél, és
egyáltalán nem mellesleg az iskolanővérek isko-
lakomplexumának szerencsés elhelyezésénél is,
a szocialista Szalay István polgármester elkötele-
zett támogatásával vált lehetségessé.

Az új helyzet új esélyt adott, melyet új módon
sikerült kihasználni, miközben magának a piarista
szellemiségnek új elevenségét is meg kellett találni
és érzékenyen követni. Ebben a rendi és pedagó-
giai identitáskeresésben főszerepet játszottak a rö-
videbb, hosszabb ideig itt állomásozó atyák és
nemkülönben az iskola tanári kara, valamint az
öreg diákokból, szülőkből és más támogatókból
álló széles körű közösség aktív tagjai. A kötetben
szereplő írások erről a belső kalandról, a hit és a
nevelés lelkiségének újrafogalmazásáról is számot
adnak, amely talán még jelentősebb üzenet, mint
az intézményi. Ugyanis éppen arra világít rá, ami
Szegeden és az egész országban, s nem túlzás ál-
lítani: az egész kelet-közép-európai régióban a
leg fontosabb kérdés, hogyan kapcsolható össze
a társadalmi szabadság az Evangélium szabadsá-
gával, az oktatási és nevelési küldetés a hitben
való elmélyítés feladatával. Erre utal Urbán József
SchP, aki néhány éven át az iskola tanára és igaz-
gatója volt, mottóként használt szövege: „A sze-
gedi piarista iskola hagyománya a szabadság és a
nyitottság hagyománya. Az elmúlt másfél évtized
története arra bátorít minket, hogy legyünk nyi-
tottak a jövőre, higgyünk a jövőben, és hogy a jö-
vőre nyíló megoldásokkal álljunk elő, amikor
nehéz helyzetbe kerülünk.” (Piarista Rend Magyar -
országi Tartománya — Dugonics András Piarista
Gim názium, Budapest — Szeged, 2013)

MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS
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