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Édes Fiaim! Kedves Szülőkl -'- Tedeumra gyültünk össze. A Tedeum
minden időben kettős arcú ünnepség volt. Megvolt az örvendetes jellege;
hálaadás az Úristennek az év folyamán nyert kegyelmekért. Hálát adunk ma
is az év kegyelmeiért, elsősorban azért a nagy kegyelemért, hogy ebben az
évben is becsületesen teljesíthettük kötelességünket, jó munkát végezhettünk,
fiúk és tanárok egyaránt. De a Tedeumnak mindig volt egy kissé szomorkás,
fájdalmas arca is. Befejezés volt és búcsúzás, az örömbe és hálába mindig
belekapcsolódott egy kis fájdalom, egy melankólikus hang: az iskolától való
ideiglenes búcsúzás könnyű meghatottsága. Ki ne érezné, hogy ez a mai Te
deum, ez a mai búcsúzás több, nagyobb, - bizvást mondhatom, szomorúbb
búcsúzás, mint más évek Tedeumáé. Mindnyájan tudjuk, hogy néhány óra még
és benyujtják a magyar parlamentben az egyházi iskolák államosításáról szóló
törvényt. Semmi sem áll távolabb tőlem - és kétszeresen nem innen, az oltár
elől -, mint hogy ehhez hozzászóljak, hogy kritizáljak politikai intézkedése
ket. Ehhez sem szólhatok hozzá, n~m is akarok. Ilyen intézkedésekkel szemben
a katolikus Egyháznak egyetlen védőfegyvere az imádság, és azon kivül a
több, a nagyobb szeretet. Ez a szeretet parancsolja nekünk, hogy jóhiszemű

séget tegyünk fel, legalább egy részéről azoknak is, akik ilyen intézkedéseket
hoznak, hisz már az Úr Jézustól halljuk Szent János evangéliumában: "Eljön
az óra, hogy rnindaz, aki megöl titeket, szolgálatot vél tenni az Istennek". (Ján.
16, 2.) Hinnünk kell, sokan hiszik, hogy jót cselekszenek, mikor ezt cselek
szik. Nem is szólhatnék hozzá ehhez a kérdéshez már csak azért sem, mert
nagyon általánosak a törvény szavai, és nem tudhatjuk, hogy a valóságban
hogy fOR festeni, mí lesz a sorsa a gyakorlatban iskoláinknak és milyen sors
vár erre a mí iskolánkra. Akarunk bízni a jövőben és akarjuk hinni, hogy ami
től félünk, nem következik be. De nehéz a szívünk, a diákoké is, és ezerszer
inkább - jól tudom én azt - a kedves édesapáké és édesanyáké is, nem tud
nak megszabadulni a legrosszabbnak gondolatától sem. A nehéz szív elsősor

ban arra gondol, amítől fél és nem tudja szemét levenni arról, amit fenyegető

nek érez. Állítsuk magunk elé: mít jelenthet számunkra - e kis családi kör
számára, amely most itt egybegyült - a nekünk legfájóbb lehetőség, mint tény.
Ha ezt kérdezzük, két fájó gondolatot kell magunk elé állítanunk:

Az egyik, az elvi valóság, amely bekövetkezhet. ebben az iskolában ősz

től kezdve más szellemű nevelés lesz, mint eddig. Lehetséges, hogy ez a más
szellemű tanítás nem lesz kevésbbé haladó, mint a mienk volt - haladóbb nem
lehet! -, lehetséges, hogy nem lesz kevésbbé demokratikus, mint a mienk
volt -, demokratikusabb nem lehet! -, lehetséges, hogy nálunk különb neve
lők fogják átvenni az ifjúságot, nagyobb tudással, felkészültséggel, jóakarattal,
odaadással. Ez lehetséges! De nagyobb szeretettel nem fogják tehetni, mint
ahogy mi tettük. Bizonyos azonban, hogy két aggasztó dolog fenyeget. A mí
nevelésünknek. a keresztény nevelési rendszernek alapvető gondolata, hogy
mi ifjúságunkat az egész valóságra neveltük. Beállítottuk a. valóság egészébe,
amely magába foglalja a természetet és a természetfölöttit, időt és örökkévaló
ságot, embert és Istent, a valóságnak azt a mérhetetlenül nagyobb és jelentő

sebb felét is, amit az isteni, az örök és a természetfölötti jelent. Mindenesetre
bekövetkezhetik az a helyzet, hogy erre az egész igazságra nem fognak neve
lődni az új iskolában. És lehetséges - adja Isten, hogy ne úgy legyen ~, hogy
nem fog érvényesülni a keresztény pedagógia másik alapvető elve sem.
Ez az elv, hogy mi az emberi személyiséget mérhetetlenül tiszteljük és értékel-

• A budapesti piarista. kollegtum évvégi hálaadó istentiszteletén (jún. 15.) elmondott beszéd.

25 38$



jük. Mi tudjuk az Úr Jézustól, hogy alélek ~ egyetlen lélek is - több, mint
az egész világ. Azért a mi legnagyobb, áhitatos tiszteletünk övezte mindig a mi
ifjúságunknak, neveltjeinknek személyiségét, annak teljes kifejlődését, emberi
és isteni keretek között szabadságát. Minden esetre számolnunk kell azzal, hogy
ha az új szellem -vallani is fogja ezt a tiszteletet, nem azt fogja érteni sem
a személyiségen, sem annak tiszteletén és szabadságán, amit mi értettünk.

A másik tény, amelynek szemébe kell néznünk, ha bekövetkezik, amitől

félünk, az az érzelmi valóság, hogy nem dolgozunk tovább együtt. Én nagyon
jól tudom, mit jelent ez az édesapáknak, édesanyáknak! Nem akarom az amúgy
is nehéz szíveket még nehezebbé tenni, nem folytatom ezt a gondolatot. Jól
tudom, hogy mit jelent ez a diákoknak. Magam is voltam diák és itt voltam
diák, és azóta is számtalan 'díákkal érintkeztem és érintkezem: jól tudom, hogy
a mi diákjaink minden kellemetlen, bántó, fájdalmas emléken túl is, amik két
ségtelenül hozzáfűződnek az iskolai emlékekhez, mégis örömmel, önérzettel és.
visszavágyódással gondolnak ebben az iskolában töltött életükre. Hisz mi
tanárok is - akárhány van köztünk, aki, mint én is, életének nagyobb felét
töltötte ennek az iskolának falai között -, ha tánári éveinkre visszagondolunk,
sok kellemetlen emléket, bosszúságot, kényelmetlenséget látunk magunk előtt,

és mégis szívünk szakadna meg, ha meg kellene válnunk ettől az iskolától.
Ha ennek a két lehetőségnek szemébe nézek, mit tudok mondani búcsú-

zóul ennek a mi kis iskolacsaládunknak1 •
Az ifjúságnak kettőt mondok: Először is: fiú k, sohase legyetek kisebbek

magatoknál. Sohase csonkítsátok meg magatokban azt az egész-valóságot"
amelyre mi itt neveltünk s amely nélkül, úgy érezzük, nem méltó az ember
az emberi névre és nem érdemes élni ezen a földön. Ne alkudjatok meg csonka
emberséggel, a legmagasabbnál alacsonyabb eszménnyel, hanem akarjatok
egész emberek lenni, egész valósággal, akiktől semmi emberi és semmi isteni
nem idegen. Es ne legyetek kisebbek önmagatoknál abban sem, hogy ne en
gedjétek megcsökkenni magatokban a keresztény jellemnek azt a tisztaságát r

határozottságát és erejét, amelyre mi neveltünk benneteket s amelynek maga
tokban való kidolgozására elindultatok. Ez a nevelés és az az elindulás köte
lez. Menjetek tovább a Krisztus-követés útján, nincs más útja az igazi ember-
ségnek. -

A másik, amit mondani akarok: ha nem fogunk is együttdolgozni, rajtatok
lesz a szemünk és veletek lesz a szívünk szüntelenül.

Mit mondjak a kedves szülőknek1 Mélységes meghatottsággal köszönöm
nekik, hogy bíztak bennünk és ránkbíztáklegdrágább kincsüket. Köszönörn ne
kik - talán még nagyobb meghatottsággal -, hogy most is, ma is úgy biz
nak bennünk, amiről félreérthetetlen tanuságot tesznek nap-nap után, szinte
óráról-órára. Köszönöm nekik és kérem őket, hogy ezt a bizalmat tartsák meg
számunkra a jövőben is, mert az eljövendő időben Isten után az a bizalom lesz
nekünk a legnagyobb erőnk... Az előbb azt a szót használtam, hogy egy kis
család vagyunk itt. Ki ne érezné, apák és anyák, idejáró gyerekek szülei, hogy
itt minálunk diák, tanár és szülő egy kis családot alkotott, a családot össze
kötő eszmei és érzelmi -kötelékekben. Arra kérem a kedves szülőket, hogy ez
a család ne boruljon fel ezután sem. Ez a templom, ez a kápolna mindenkor
középpontja lesz ennek a családnak.

Magunkhoz természetesen nincsen mondanivalóm, de magunkról, azt hi
szem, mondanom kell valamit, diákoknak, szülőknek, az országnak, de minden
esetre az Uristennek. Haszontalan szolgák voltunk; nagyon jól tudjuk, hogy
nagyon sokszor nem álltunk hivatásunk magaslatán, az eszméknek és eszmé
nyeknek, amelyeknek realitásáról és egyetlen értékéről meg vagyunk győ

ződve, nem voltunk míndíg méltó képviselői. Bánjuk és szégyeljük. De kettő

ről nem tehetünk magunknak szemrehányást; e kettő ellen nem vétettünk és
nem akarunk, és nem fogunk véteni a jövőben sem. Az egyik a kalazanciusi
hivatás. Mi piaristák Kalazanci szent József nyomán rátettük életünket az ifjú
ságnak in spiritu intelligentiae et pietatis (az értelem és jámborság szellemé-
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ben) való nevelésére. Ezt cselekedtük eddig és nincs lehetősége számunkra a·
jövőben sem annak, hogy ne cselekedjük. Mi nem lehetünk hűtlenek sem az
értelemhez, sem a jámborsághoz, sem ahhoz, hogy életünket az ifjúságnak
adjuk, mert ha piaristákká lettünk, nincs létjoga máskép életünknek. Tehát ezt
fogjuk tenni továbbra is. Hogyan? Nem tudom! Egy bizonyos: ezért éltünk és
ezért fogunk élni, akármi történjék. Az élet majd fog gondoskodni magáról.
De a hivatásnak kötelessége is, szenvedélye is kiirthatatlanul él és élni, dol
gozni fog bennünk.

És élni fog és dolgozni az is, ami ennek a hivatásnak a lelke: a szetetet
az ifjúság, minden egyes fiatalunk iránt. Azt olvassuk a Rómaiakhoz irt levél
ben: "Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmak,
sem jelenvalók, sem jövendők, sem erők, sem magasság, sem mélység, sem
egyéb teremtményeI nem szakithat minket az Istennek szeretetétől, amely
Jézus Krisztusban, a mi Urunkban vagyon".. (Róm. 8, 38-9.) Nekünk, akik
életünket a kalazancíusi hivatásra tettük rá; az Isten szeretete és Krisztus sze
retete elsősorban az ifjúság szeretetében, cselekvő szeretetében kell, hogy meg
nyilatkozzék. Azért Isten és ember előtt nem búcsúszóval. hanem ezzel a szent
fogadással végzem: Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek,
sem hatalmak, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem erők, sem magasság, sem
mélység, sem egyéb teremtményeI nem szakíthat bennünket az ifjúság sze
retetétől és szolgálatától, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban vagyon.
Amen.

FRANKFURT

A folyóparton üres homokbánya,
oda hordtuk nyáron, a szemetet.
Villák között és kertek közt suhantunk,
egy hid, egy lejtős út következett,'
a lóversenytér deszkakerítése,
pár zökkenő, az autó lassitott,
de mielőtt még fékezhetett volna:
az első éhség máris támadott!

A tömött zsákok és kidöntött vödrök,
a helyezkedő hátak terrora,
a föltaszított ládák közt megindult
az előzetes, gyilkos cenzúraI
Osztozkodás a hulladék kővérjén.

hogy alig állta saját rohamát
a négykézlábra ereszkedett éhség,
és föllázadt, és megadta magát!

Belevesztek a porba és piszokba
Az egész kocsi bőgve reszketett.
A szivüket a moslék elkeverte
és összemosta eszméletüket.
A tele kannák mélyire kotorva,
hogy szemük-szájuk elborult vele,
belehaltak az eleven lucsokba,
és föltámadtak, fejjel lefele!
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