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A SZEGEDI I(EGYES OSKOLA
A néphagyomány iránt érzett érdeklődés, a népi örökség szellemi javainak és

tanításának ösztönös számbavétele, majdpedig társadalmi, sőt politikal program
ként, emberi magatartás mártékeként való szemlélete, irodalmi kifejezése hazánk
ban szinte összeforrott Szeged városával, a szögedi nemzet sorsával. Ezt a ma
gatartást évszázados munkával elsősorban a kegyes oskola formálta meg, amelyet
a szegedi taoács 250 évvel ezelőtt, 1720-ban hívott életre.

Ismeretes, hogy az iskola és rend, amelynek Dugonics András és Révai Mík
lós is diákja volt, majd tagja lett, a retoríkus jelleg~ latin kultúrával szemben
az anyanyelvnek, a haza földjének és múlt jának ismeretét, a humanizmus akkori
értelmezésével szemben a természettudományos műveltség jogait, sőt a maga vi
lágképén belül a profán felvilágosodás szükségességét is hangoztatta. Ez az ér
deklődés éppen Szegeden fordul már a XVIII. század derekán a nép felé.

Az iránynak egyik úttörő szegedi képviselője a jászberényi származású Há
jos István Gáspár (1724-1785). A városba kerülve (1758) azonnal belekapcsolódik
a munkába. Szegedi mondákat, szólásokat, szokásokat kezd gyűjteni. Fő forrása
és segítsége rendtársa, az egyébként sajnos teljesen ismeretlen Kocsis Frigyes, aki
Szeged, éspedig Alsóváros szülötte volt. Diákjaiból Hájas gyűjtőkőzösséget szervez,
Ez a lelkes társaság alighanem a mai középískolaí táj- és népkutatás hazai kez
deményezője. Hájos szólásgyűjternénye és egyéb művei nyomtatásban nem jelen
tek ugyan meg, de Dugonics András föltétlenül ismerte őket.

A szegedi öneszmélet, népéleti orientáció úttórésének érdeme mégis a fel
sővárosi Dugonics Andrást (1740-1818) illeti, aki idehaza a Városban összefoglal
ja, tudatosítja és kiszélesíti a kegyes oskola helyi hagyományait, Szeged-kultu
szát, másfelől országos és szinte közép-európai távlatokban is szellemi életünk
egyik máig érvényesülő, szinte kötelező irányának, a nép világával való alkotói
azonosulásnak kezdeményezése elsősorban alighanem az ő nevéhez fűződik. Du
gonicsban a népír6 demokratikus szándéka nyilatkozik meg: a legszélesebb olva
sókörökhöz akar szólaní, Minden alkotói gyarlósága ellenére is ezt igazolja stí
lusának példabeszédekben, népies hasonlatokban való gazdagsága, továbbá érde
kességekben, így az "egyszeri" dolgok, mondák, helyi hagyományok, nép-etirnoló
gíák felsorolásában való fáradhatatlan buzgalma, nemkülönben szerkesztési kér
désekkel, esztétikai követelményekkel mít sem törődő gyakorlattassága. Ez az írói
tudatosság Dugonicsban természetesen már a folklórkutatót is kinyilvánítja: a
jellemzőnek érzett régi vagy népi hagyományok megörökítésének szándékát. Eb
ből a szempontból a Példabeszéde,k és jeles mondások éppen annyira népszerű ol
vasmány, mínt amennyire folklorúsztikaí forrásmű.

Szépíróí rnunkásságának koronája, hatásának titka a szegedi tájszólásban írt
Etelka, amely addig hallatlan mértékben bővítette a magyarság képzetkörét.
Az időben kiterjeszti azzal, hogy népszerűsíteni iparkodik a XVIII. századbeli ma
gyar szerzetes történetírás eredményeit. Öntudatlanul is megérzi a történelmi
gondolkodás humanista [elentőségét,

Dugonics azonban nemcsak a történelem világában, hanem a térben is kitá
gítja korának magyar látóhatárát, Sajnovies Jánosnak, a finn-ugor rokonságót
illető alapvető tudományos fölfedezéseit az Etelka viszi bele a magyar köztudat
ba. Az újabb irodalomtörténeti kutatások nyomatékosan rámutatnak arra, hogy
a nyugati irodalom ebben az időben különös kedvvel és érdeklődéssel fordult a
..ködös észak" felé; a bontakozó romantika számára alkalmas tárgyát és környe
zetet keresett. Megkezdődik tehát az északi dolgok divatja, a septentriomanie.
az ossianisme, amelynek hazánkban első képviselője Dugonics András. Hazafias
gerjedelmében öntudatlamrl, de kiváló ösztönnel sikerül neki kora európai iro
dalmának egyik legmodernebb áramlatát meghonosítania.
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Dugonics estéje és Csaplár Benedek népkutató pályájának szegedi delelője

közötti időszaknak legnevezetesebb piarista dokumentuma Tóth János helyi dal
gylÍJteménye (1846), amelyet a Kisfaludy Társaság ismeretes pályázatára küldött be.

Tóth János gyűjtő! pályája, kutatói munkássága ismereteink szerint e kéz
irattal megszakadt. A maga személyében míndenesetre osztozik a múlt század
negyvenes éveinek, Petőfi és Arany korának népszeretetében, de a népkultúra
magasabb szellemi rendbe emelésének követelményében is. Nem véletlen tehát,
bogy belőle lesz a magyar tanyai népoktatás úttörő apostola, aki majd félszáza
dot tölt el a szegedi iskolán kivüli néprnűvelésnek, de különösen a szegedi 13
nyák iskolaügyének fáradhatatlan szolgálatában. Az irányítása alatt álló, leginkább
tőle szervezett mintegy 25 tanyai népiskolában évente négyezer gyermek tanult.
ami abban az időben páratlan népoktatási és közművelődési teljesítmény volt.

Dugonics kezdeménye, a szegedi piarista magyarság-ismerett hagyomány
valósággal újjászületik annak a romantikus tradicíonalizmusnak ihletésétől. amely
ösztönösen· kiván magyar és európai lenni egyszerre. Amikor a magyar mltoló
gia világát, ezt az archaikus istenházát Ipolyi Arnold a század történelmi szelle
mében restaurálni akarja, tisztes mértékben építi bele a szegedi néphagyomány
köveit és mozaíkszemeít is.

A szegedi anyagfeltárásnak, kutatásnak lelke Ipolyi bizalmas barátja, a Csal
lóközből ideszármazó Csaplár Benedek (1821-1906) volt.

Csaplár, írói nevén Karcsanyéki, Arpádfi, Dugonics András szellemének tu
datosítására, szegedi örökségének művelődésí programma fejlesztésére áldozta
életének legszebb évtizedeit. Kispap korában társaival Nyitrán megalapítja a Du
gonics Társaságot, afféle önképzőkört, amelynek célja a helyes és szép magyar
nyelv ápolása. Lelkes híve Széchenyi István patriotizmusának. Pozsonyszentgyör
gyi fiatal tanár, amikor életre szóló barátságot köt Ipolyi Arnolddal. aki akko
riban a közeli Zohor falu papja volt. A Magyar Mythología ifjú írójának törek
véseit tőle telhetőerr anyagilag is támogatja. Nyilvánvaló, hogy a Bach-korszak
hamúja alatt izzó hazafias tűz is táplálja Csaplár Benedek szegedi korszakának és
itteni díákközösségének lelkesedését, munkakedvét,

A szegedi népköltészeti gyűjtés halhatatlan mestere Kálmány Lajos (1852
UJl9) szintén az iskola népkutató hagyományaiböl, Csaplár szellemi környezetéből

nőtt ki. Munkássága a városnak tett legnagyobb szelgálatok közé tartozik.
A szegedi iskola: Hájos Gáspár, Dargonics András, Benyák Bernát, Tóth Já

nos, Csaplár Benedek szellemi világa nemcsak a magyarság és a szegedi nép ön
elvű szemléletét, vizsgálatát jelenti és ihleti. Hasonló munkásságra ösztönzi azo
kat is, akik más néprajzi tájról, esetleg idegen népközösségből származva, de a
szegedi piarista gimnáziumban tanulva, illetőleg a Városban élve idővel színtén
kedvet kapnak, nyilván döntő elhatározásra is kezdenek ébrední a maguk népé
nek, emberi világának szakszerű, folklór ihletű vizsgálatához. Az alábbiakban a
XIX. századot a maga egészében tekintjük át. Nem ragaszkodunk az időbeli egy
másutánhoz. hanem inkább az összefüggéseket, csoportokat hangsúlyozzuk és
emeljük ki.

Az egykorú hazai szerb művelődésnek Buda, később Újvidék mellett, aligha
nem Szeged a legjelesebb műhelye, Részben a művelt szegedi szerb hitközség,
részben pedig a gimnázium jó híre, humanista szelleme igen sok szerb .diákot
vonzott a XVIII. században és a rnúlt század első felében ide. Ezek közül kiemel
jük Musicki Luklan költő, püspök, Vidakovics Milos . regényíró, a "szerb Dugo
nincs", Vutcs Joachim a szerb színészet úttörőie, Sztankovics Kornél népzeneku
tatö, Szubotics Jovan költő és író nevét.

Szeged művelődéstörténetének legszebb lapjaira tartozik, hogy a gimnázium
kebelében szerb önképzőkör (drustvo uéecí se Srbalja) is működött (1843-1864),
amelynek jegyzőkönyve is ránk maradt. Ebből kitűnik, hogy a főcél "anyahyeI
vünk ápolása", vagyis a szerb nyelvkészség, művelt kJifejezés gyakorlása, iroda
lomismeret megszerzése volt. Itt csak a néprajzi jellegzetességekre mutatunk rá.
Mai)'arról lefordítják a Szigfridről é8 Genovéváról szóló népkönyvet. Elóadnaka
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szerb lakodalomról, szerb tájszólásokról. A jegyzőkönyv több helyén Karadzsles
Vuk szellemi hatása is föLtűnik.

Színtén a szegedi gímnázíumba járt a bunyevác néprajzi kutatásnak máig
egyedülálló, alapvető mestere, Antunovich Iván (1815-1888) későbbi püspök és
kalocsai nagyprépost, a bunyevác nemzeti tudatnak megteremtője és máig legna
gyobb képviselője."

A magyarok közül szegedi piarista diák volt Pintér Sándor, (1841-1915), a pa
lóc népéletnek egyik úttörő kutatója, nemkülönben a félegyházi születésű, de kiter
jedt szegedi rokonságú Ruszka József (1854-1934), népművészetünk romantikus
hevületű, szertelenségeiben is nagy érdernű, kezdeményező mestere, aki Szegeden
is gyűjtött: néhány rókusi szűcs gyönyörű mintakönyvét mentette meg az enyé
szettő!.

Lőw Immánuel (1854-1944), szegedi főrabbi a zsidó folklór-tudomány nagy
mestere. Kedves tanítványa volt Csaplár Benedeknek, osztálytársa Kálmány La
josnak, akihez életre szóló tudós barátság fűzte.

Milyen volt a kegyes oslcola?
Az újkori egyház legégetőbb feladatai közé tartozott az organikus keresztény

ismereteszmény megmentése és ezzel a kultúra folytonosságának és egyetemességé
nek szolgálata, Az újkor világképe a ráció elvén épült föl, a kultúra nagy egysé
gében az értelmi, bizonyítható vonatkozások nyernek különös hangsúlyozást, ille
tőleg elismerést. A piaristák elfogadják ezt a humanista művelődésí eszményt,
mert egyoldalúságaiban is fölismerik azokat a lehetőségeket, amelyekből a keresz
tény kultúra új elemiekből bővülhet, anélkül, hogy megtagadná önmagát.

Nem véletlen, hogy a piarista rend Közép-Európában ott gyökerezett leg
melyebbre, ahol a szellemi pusztaság legjobban sóvárgott a megújhodás után.
Hazánkra gondolunk, amely a török hódoltság idején elmaradt Európa szellemi
követelményeitől. A magyar barokk arisztokratikus egyéni teljesítményei mellől

ugyanis hiányzott a megfelelő társadalmi közösség: az a szerves műveltségü, nem
föltétlenül nemesli eredetű honorácior réteg, amely a modern államélet most bon
takozó hivatalnoki szükségleteínek meg tud felelni, és társadalmunkat korszeru
színvonalon- tudja irányítani, patriarkális, köznemesi [ellegét urbánus elemekkel is
ki tudja egészíteni. AI rend hazai fölvirágzása egyébként egybeesik Mária Terézia
fölvilágosult abszolutízmusával, amely a vallási tradícíonalízmust .a művelődés

folyton növekvő követelményeivel egyezteti.
Nem véletlen az sem, hogy a piaristák elsősorban éppen az Alföld szellemi

újjáépítésében serénykednek a XVIII. század folyamán leginkább, hiszen munká
;jukra itt volt a legnagyobb szükség, Szeged városa is azért telepíti le a píarístá
kat, hogy legyenek saját emberi környezetéből. a polgári rendből tanult fiai,
akik a Vámsért helyt tudnak állani.

Az iskola igazi míssziója azonban sokkal egyetemesebb lett, mert szellemi
vonzóereje kiterjedt egész Délmagyarországra. O nevelte Mihalovich József zágrábi
bíboros érseket, Schlauch Lőrinc nagyváradi bíboros püspököt. Czapik Gyula egri
érseket, Kőszeghy László, a történetíró Horváth Mihály és Bonnaz Sándor csanádi
püspököket, Rajasich József karlócaí pátrdárkát, számos görögkeleti szerb püspö
köt. Iróink, költőink közül a padjaiban ült Katona József, Herczeg Ferenc, Tö
mörkény, Juhász Gyula, tudósaink közül Kármán Mór, Wartha Vince, Than Károly,
Reizner János, szegedi történetírója, Schütz Antal, Zimányi Gyula, Babes Viktor.
Ortutay Gyula, Sőtér István, Straub F. Brunó, Mályusz Elemér, továbbá Szeged
nek szamos nagy fia : Vedres István, Maróthy István keleti utazó, Pálfy Ferenc,
Lázár György, Somogyi Szilveszter polgármesterek, Herezel Manó orvos, Kiss
János filozófus, Nyilasy Sándor festőrnűvész, Pálfy-Budinszky Endre mérnök. A
ptetas szelleme egyesíti és valami művelt patriotizmus igézetében hatja át a
szegedi polgárfiat és arisztokrata csemetét, magyart és idegent, keresztényt és
zsidót egyaránt.

Nincs hatásosabb büntetés a magunk halálánál.
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