
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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