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SZENT BENEDEK MAI UTODAINÁL
Olykor kinyílik Pannonhalmán a féltve őrzött páncélszekrény ajtaja. A kíván

csi és meghatott látogató odahajolhat a Tihanyi alapítólevél eredetije,. az első

magyarországi oklevél és Szent László pecsétje fölé. Ebbe a helyiségbe alig árad
be fény. A finoman cizellált asztal maga is kincset ér. Az óriási könyvtárból
ide is elér a metsző hideg. A folyosókon festmények sorakoznak a falakon: a
bencés rend legnagyobb alakjai szemlélik tűnődve a látogatókat. Egy kisebb
teremben most készítik nyitásra a galériát: régi festők felbecsülhetetlen értékű
pietáit csodálhatjuk sorban. Az apátsági templomban minden csöndes. Egy-egy
díszítésnél megállunk: ez még a román kort idézi. A másik már barokk marad
vány. Évszázadok messzeségéből üzen a régi mester.

Maga az iskolaépület nem őriz ilyen távoli emlékeket, de az apátság szom
szédsága valahogy ennek levegőjét is meghatározza. Ide nem lépnek be a turisták,
legfeljebb olyankor, amikor szünet van,· s nem tudják másutt elhelyezni a ven
dégeket, csak a hatalmas hálótermekben. Tűnődve nézegetem az egymás mellett
sorakozó vaságyakat, s a falba vágott kis ablakot, melyen a prefektus szükség
esetén rendre utasíthatja a kései beszélgetőket. Négyéves keményedzése lehet
ez a léleknek. A tanárnak és a diáknak nem lehet titka egymás előtt. Belelátnak
egymás életébe. Igaz, a felsősöknek már könnyebb. Ok két-háromágyas szobák
ban laknak. Ezek kiképzése szellős; ötletes megoldás biztosítja, hogy zavartala
nul tanulhassanak: az ágyakat az "emeletre" tervezték, mínt a hajókon. Az is
kola valóban minden lehetőséget megad növendékeinek, hogy felkészülhessenek
a továbbtanulásra. Hogy élnek-e vele? Bizonyára nem mindenki. De a pannon
halmi diákokat általában megbecsülik az egyetemeken. Megállják helyüket az
életben, És visszajárnak a régi iskolába, legtöbben érintetlenül' őrzik magukban
a múlt nosztalgiáít, szép, kedves emlékeit. Innen is kerülnek ki sérült, csalódott
emberek, olyanok mint Maróti Lajos Kolostorának hősei.'Mielőtt elindultunk,
ezt a kitűnő regényt olvasgattam. Néha felvetődött bennem közben a kérdés:
vajon ma is ilyen "elidegenedett" kapcsolatok jellemzik a bencés nevelést?

Nem kétséges: az úgynevezett bencés szellem, a kontempláció és meditáció
igénye némileg ellentétben van a fiatalság dinamizmusával, nyugtalanságával. .A
rend eredeti hivatása szerint nem foglalkozott tanítással (noha felmérhetetlen a
jelentősége a magyar rnűvelődés történetében, a humanista kultúra terjesztésé
ben s a magyarság állami létének megszervezésében), Ezt az ellentétet nehéz
feloldani, s kivételes tanáregyéníségek kellenek hozzá. Az évszázadok során azon
ban rníndig volak ilyenek. Igaz, a pannonhalmi gimnázium nem évszázados in
tézmény: negyven esztendeje indult itt az első gimnáziumi osztály 'húsz növen
dékkel. Olasz gimnáziumnak hívták akkoriban, hiszen az olasz nyelv és kultúra
mínél tökéletesebb elsajátítása állt a tanterv középpontjában. A gimnázium mai
épülete 1943-ban készült el, de 1944 októberében kórház céljára foglal ták le.
Novemberben azonban a Nemzetközi Vöröskereszt védelme alá került. s a
felszabadulásig majdnem ézer ember nyert itt menedéket. 1945 áprilisában in
dult újra a tanítás, s 1947 júniusában tartották az első érettségi vizsgát,

1950 óta csak gimnáziumi osztályok működnek: évfolyamonként kettő. Teljes
konviktussal, azaz mínd a 320 diák kollégiumi ellátásban részesül. A szülőktől

haví 1000-1100 forintot kérnek. És persze napról napra érkeznek a csomagok
a hazaival, mert a diákgyomrok nagyon kényesek. Pedig jó a koszt. Am a
gyerekek sokszor fintorognak. Belemarkolnak a kenyeres kosárba (a nap bár
melyik órájában vehetnek kenyeret), és rohannak a hálóba, szebába enni. Ha a
kenyér kicsit megszárad, üíért indulnak, s az imént hozott karéjt a szemétbe
dobják. Iszonyú pocsékolás. Csóka Gáspár igazgató elkomorodik, mikor erről be
szélgetünk. Társadalmi probléma ez, s gyökereit valahol az otthoni nevelésben
kell keresnünk. .

Áz igazgatói irodában - az igazgató sem kivétel: ő is a gyerekek között
lakik, s hogy a feje fölött épp. a társalgó van, néha éjjeli álma sínylí - a sta
tisztikákat böngésszük. Először az egyetemi felvételekét, hiszen a legtöbb szülőt
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ez izgatja, s amikor eljönnek a beiskolázás előtt szokásos ísmerkedésre, be
szélgetésre, majdnem mindegyikük megkérdi: "Felveszik majd egyetemre?". Az
egyetemre és főiskolára jelentkezettek 1971 óta a következő arányban nyertek
felvételt:

1971
1972
1973

51,2%
28,9%
30,0%

1977

1974
1975
1976

33,6%

40,0%
32,5%'
41,0%

Az adatok nem tükrözik egész pontosan a reális képet, hiszen azok' is szerepelnek
az adott év felvett jei között, akik másodszori vagy harmadszori jelentkezés után
hajóztak be valahová. így is akadnak jobb és kirívóan gyengébb évek, mint a
legtöbb iskolában általában. A tanárok szerint az arány megfelelőnek mondható.
A szülők szerint rossz. Dehát melyik szülő értékeli egész reálisan gyermeke ké
pességeit? Viszont az is tény, hogy a bölcsészettudományi karok nem nagyon
nyílnak meg a bencés diákok előtt.

Az iskola mindenesetre jó lelkiismerettel bocsáthatja ki a végzősöket. Pannon
halmán nunden lehetőség megvan arra, hogy ki-ki érdeklődése szerint képezze
magát. Számtalan nyelvi különórát tartanak, még "egzotikus" nyelvek tanulására
is van lehetőség. Egészen magas színvonalú a biológia oktatása. Luif Otmár
országszerte ismert szakembere ennek a tudománynak. Aki akar, megismerked-

. het a digitális technika alapjaival, Pintér Ambrus irányításával. A folyosó vé
gében kis szobába nyítunk. itt gépelni tanulhatnak a gyerekek. S ha a tanul
mányi versenyek, a megyeí és országos pályázatok eredményeit böngésszük, mindíg
van a döntőben pannonhalmi diák.

Miközben az épületet járjuk, s megcsodáljuk a szellős tornatermet, a nagy
szeru új zuhanyozót, a szellemes tisztító szerkezetet, a társalgót. a tágas, kitű

nően felszereit olvasótermet, nézegetjük a televíziókat és a többi katolikus gim
názium által bizonyára irigyelt képmagnót. az a kérdés motoszkál bennem, vajon
azért küldík-e ide a szülők gyerekeiket, mert reményük szerint teljesebb emberek
lesznek, vagy azért, mert ismert, neves katolíkus gimnázium? A válasz meglepó:
nagyon sokan vannak, akik azért jönnek ide, mert Pannonhalmára "sikk" járni.
Legenda, hogy csak az elit-gyerekek kerülnek ide, hiszen a létszámnak majdnem
fele munkás-paraszt származású, s Csóka Gáspár újra meg újra megismétli, hogy
aki tisztességes bizonyítvánnyal idejében jelentkezik, rnindenképpen felvételt
nyer. Mit jelent a tisztességes bizonyítvány? Körülbelül 4,4 fölötti átlagot. Ez a
belépő. És persze nagyon örülnek, ha azt látják, hogy az érkező jól ismeri hitét,
otthon alapos katolikus nevelésben részesült. De ez sajnos nem általános jelenség.
Az igazgató megpendítí a templomi hittantanítás problémáit, de ez a kérdés
olyan bonyolult, s messzeágazó, hogy aligha érdemes a részleteibe mennünk. Két
ségtelen, hogy érkeznek ide szép számmal úgynevezett egyházmegyés támogatottak
is. Szóljon ismét a statisztika. Egyházmegyénként ezek száma így alakul:

Pécs
Kalocsa

5
l

Veszprém
(ezek közül nyolc

Székesfehérvár
Esztergom

16
rendszeres segélyt kap)

3
4

S nézzük rögtön, 1970 óta hányan léptek érettségi után szemínáríumba:

1970 3 1974 6
1971 4 1975 5
1972 4 1976 7
1973 3 1977 4

Ha arra gondolunk, hogy a katolikus iskolák biztosítják elsősorban a hazai papi
utánpótlást, az utóbbi adatokat némi aggodalommal kell tudomásul vennünk. Igaz,
a -tárnogatottak közül nagyon sok olyan van, akinek eleve - nincs papi hívatása.
S az is igaz, hogy a bencés vallásosság - ha ez a kifejezés egyáltalán pontos -
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intellektuálisabb, racionálisabb a megszokottnál, Egészószintén meg kell monda
nunk, hogy ezek a számok nem megnyugtatóak. Mint ahogy elgondolkodtató,
hogy az egyik egyházmegye oly kítűnően szervezi meg a támogatást, a másik
ban pedig erre alig fQrdítanak gondot. Az hogy Veszprémből 16 ilyen diák tanul
itt, annak bizonysága, hogy ebben az egyházmegyében nagyszerű munkát végez
tek a magyar papi 'utánpótlás biztosítása érdekében. De mít széljunk olyan pél
dák hallatán, hogy plébánosok beszélik le agyerekeket aITÓl, hogy katolikus
iskolába menjenek, mondván, hogy ott nem tanítanak olyan jól, vagy hogy ott
úgyis elveszíti papi hivatását? A felelőtlenségnek, a távlattalanságnak fájó és ag
gasztó jelenségei ezek. Nem véletlen, hogy a katolikus iskolák vezetői oly nagy
reményeket fűznek a támogatások új rendszerének megvalósulásához. Felmérhe
tetlen jelentősége lesz ennek a papi utánpótlás biztosítása terén.

A jövő évre jelentkezettek felvételi lapjaiba is bepillanthatunk. Akadnak
furcsaságok, Azt a rovatot, melyben a nyolcadikos osztályfőnöknek kell jellem
zést adnia, olykor üresen hagyják. Más lapokon ezt a bejegyzést olvashatjuk:
"Szülei kifejezett kívánságára jelentkezett a bencés gímnázíumba", A jellemzés
rovat egyébként üres. Mintha a volt osztályfónök a "maga mentségét" írná.
Holott a fennálló rendelkezések értelmében jellemzéSt kell adnia. Vajon nem
természetes-e, hogy ~ szülő- irányítja a gyermek pályaválasztását és döntő szava
van abban, milyen iskolát választ? Ha állami gimnáziumba megy, ugyanez a tanár
nem tartja szükségesnek odaírni : "szülei elhatározásából választotta iskoláját..."

Ebéd után ismét az irodában. S egy számomra nagyon izgalmas kérdést
járunk körül: vajon négy évi pannonhalmí diákság nem jelent elzárkózást a
világtól? Nem okoz problémát az, hogy serdülő fíúk négy esztendeig élnek
egymás mellett összezárva ? Nem jár ez nehézségekkel, amikor kilépnek a vi
lágba, s a "hegyről" leszállnak a síkságra? Csóka Gáspár, míelőtt válaszolna,
az ablakhoz lép, elnéz a távolban dalmahodó hegyekre. Igen, itt mindenfelé he
gyeket lát az ember, csak egyik oldalról nyílik kilátás Győr felé. És Pannon
halma olyan a hegy tetején, mínt egy mínden oldalról védett erődítmény.

Azért megpróbálják nyitottá tenni a gyerekeket. Maga a prefektusi rendszer
is ezt szolgálná, persze az emberben azért feltámad a kétség: mí történik, ha
négy éven át egy kevésbé alkalmas prefektus irányítja a növendékek szellemi
és lelki fejlödését? S nem túlon-túl megterhelő-e a prefektusnak: is ez a négy
kemény év?

Győrben vízitelepük van, oda sok diák jár, szerétnek is túrára rnenní. Pestre
is ellátogatnak színházba, hangversenyre. De hangversenyt a Filharmónia Pan
nonhalmán is rendez, a nagyteremben erre is van lehetőség. Hogyne szeretnék
a gyerekek a klasszikus zenét! Ament Lukács, a jeles orgonaművész is' itt tanít!
Az elmúlt iskolaévben Ella István hangversenyezett Pannonhalmán, hallhatták a
Varsói Akadémia Énekkarának koncertjét, a Camerata Hungarica együttesét, s
többször a Győri Filharmonikus Zenekart. A~ iskola énekkarának hetven tagja
van, s a hétfői Collegium Musicum keretében a klasszikus és modem zene tit
kaival ismerkedhetnek.

Rendszeresen hívnak előadókat is, igyekezve minden vonatkozásban kielégí
teni a diákok érdeklődését. Az elmúlt évben Szabó László a Hortobágyról és a
Vértesről adott elő, Jankovics Marcell a rajzfilm keletkezéséről és nagysikerű

filmjéről, a János vitézről, Nádasy Alfonz Kodályról, Bitskey Tibor az irodalmi
színpad előadási problémáiról és saját Bánk bán szerepéről, Gábor Pál filmren
dező pedig saját filmjeit elemezte. Ebben az évben Mensáros László, Bálint
Sándor, B.OTSOS Miklós és Sánta F~renc járt a diákok között, és nagysikerű elő

adást tartott Keresztes Szilárd püspök is.
Van hát esemény Pannonhalmán. S még nem szóltunk a gimnázium irodalmi

színpadáról, mely oly igényes darabokat is bemutatott, mint a Botcsinálta doktor
és Lebovics Az ezredik éjszaka című drámáját. Külön büszkeségük a sakk-kör,
melyet Czakó Dániel vezet, s amely rendszeres nyertese különféle csapatverse
nyéknek.

Még egyszer végigmegyünk a gimnáziumban. A termek most kihaltak, de
mindenütt rend, tisztaság fogad, látszik, hogy gondos kezek ügyelnek erre is.
Érdemes, hiszen Pannonhalmának lehetnek ugyan problémái, de egészen bizonyos,
hogy a katolikus iskolák között ez az intézmény van a legkedvezőbb helyzetben.
Tanulmányi szempontból is, dologi vonatkozásban is.
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:es Győr? - kérdezem kísérőimet, míközben a város felé közeledünk
Győrben vajon mi a helyzet?

A portán fiatalos fürge, kemény arcélű szerzetes siet elénk: Csizmadia Gerő, a
házfőnök. Abba a szobába vezet, melyet Jedlik Ányos bútoraival rendeztek be.
g- hamarosan előkerül a "vezérkar" többi tagja is: a mindig mosolygós, nagyon
-nagyon bölcs Jáki Z~nó igazgató és Pásztory Valter, az iskola gondnoka. Ok
nem üldögélnek oly nyugodtan, mint mi, hol az egyik, hol a másik kér elnézést,
siet ki a folyosóra, ahonnan kalapácsok, szekercék csattogását halljuk be, s egy
-egy ajtónyitásnál némi lakkszag is beszüremkedik a szobába.

:epítkeznek, alakítanak. Szeretnének jobb, tágasabb helyet hagyni a kollégís
táknak. Az állam és egyház megállapodása -szerínt Győr fél-kollégiummal műkö

dík, azaz minden évfolyamból negyven gyerek nyerhet kollégiumi elhelyezést.
Tudnának' többnek is helyet adni, és szeretnének is. A majd harmincéves meg
állapodást ebben' a vonatkozásban érdemes lenne felülvizsgálni. Mert ha van

.kollégiumí hely, az ország másik végéből is szívesen elküldi gyerekét a szülő,

hogy katolikus iskolába kerüljön. De ha nincs, csak negyven? Nyilvánvaló, hogy
ilyen városban, mint Győr, a fennmaradó negyven helyet nagyon nehéz, szinte
lehetetlen bejáró diákokkal betölteni. Hiszen Győrben van másik középiskola is,
mégpedig olyan kitűnő például, mint a Révay gimnázium, S ezzel bizony a
bencések, a Czuczor Gergely gimnázium nem versenghet, már csak azért sem,
mert anyagi Iehetőségel jóval szerényebbek.

Ahogy a felvételi lapokba tekintek, nyilvánvalóvá válik, hogy a létszám a
következő évben sem lesz teljes. Kürölbelül hatvan tanulóra számítanak, ami
nem kevés, hiszen igazán eredményes munkát manapság talán már harmincas
létszámú osztályokkal sem lehet végezni. De ha arra gondolunk, hogy nyolcvan
helyett csak hatvan a jelentkezők száma, s ha ez esetleg másutt is tendencia.
akkor már némi aggodalommal kell tekintenünk az egyházi iskolák jövője felé.
Igaz, Pannonhalmán sosem lesz ilyen gondja az iskola vezetőségének. Jelenleg
nincs a budapesti piaristáknál sem. Talán a többi teljes kollégiummal működő

iskoláknál sem. Mégis: az egész magyar katolikus társadalom ügye, hogy a ka
tolikus gimnáziumoknak ne legyenek létszám-gondjaik. A gyógymódot meghatá
rozni természetesen nem a mí feladatunk. De a tünetek figyelmeztetnek.

A Czuczor Gergelyről elnevezett gimnázium 1976-ban ünnepelte fennállásának
háromszázötvenedik évfordulóját. 1626-ban alapította az intézményt Dallos Miklós
győri püspök. Az első tanárok a jezsuita rend tagjai voltak. A tizenhetedik szá
zadban már tanítottak itt kiemelkedő egyéníségek, mint . például Sámbár Mátyás,
aki szinte az egész országot bejárta, mint vándor rnlsszionáríus, sőt, azt· a tervet
rnelengetté szívében, hogy Julianus barát nyomán ő is felkeresi a Volga mentén
élő magyarokat. Itt járt gímnázíumba Hevenesi GábO'/', a század egyik legna
gyobb hatású jezsuitája, aki az antwerpeni bollandisták nyomán hazánkban is
megindította a jezsuita adatgyűjtő iskolát. Neki köszönhetjük, hogy a XVI. és
XVII. század forrásértékű történeti kútfői fennmaradtak, hiszen ő gyűjtötte

"ÖSSZ~ az okleveleket és emlékiratokat. Vezetője volt annak a munkaközösségnek,
mely elkészítette hazánk első atlaszát, a Parvus Atlas Hungariae-t. A gimnázium
növendéke volt Sajnovics János, a hírneves nyelvész és földrajztudós, a Demon
st1atio szerzője, akit oly hevesen támadtak kortársai a magyar-lapp nyelvroko
nításért.

II. József uralkodása idején a felvilágosodás szelleme ide is behatolt. Az
uralkodó németesítő törekvései ellen felbuzduló nemzeti érzés egyik központja
mégis Győr volt. Az itt tanító Rájnis József mellett Győrben tartózkodott akkor
Révai Miklós, a piarista nyelvész is. Ok ketten álltak a harc élére. Nem véletlen,
hogy a győri gimnáziumból került ki a tizenkilencedik század két nagy alakja,
Kisfaludy Károly és Sándor, akik oly sokat tettek a magyar nyelvű és szellemű

költészet Ielvtrágoztatásáért.
1802-ben Ferenc császár visszaállította a bencés rendet, s nekik adományoz

ta a győri gimnáziumot is. A császári kegy azonban mit sem változtatott azon
a tényen, hogy a győri bencések hazafias szellemű nevelésükkel a szabadságharc
előkészítői voltak. Itt tanult Batthyány Lajos, Deák Ferenc, a tanárok között
találjuk az iskola mai névadóját. aki 1848 decemberében írta sokat emlegetett
Riadóját, melyért másfél évi börtönbüntetést szenvedett Kufsteinben. CzwczO'/'
Gergely működésének, irodalmi szerepének leírása természetesen tanulmányok
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sorát venné igénybe, de az bizonyos, hogy Petőfi népdalainak az ő hasonló tár
gyú költeményei voltak előkészítői és mintái. 1839 és 45 között Rómer Flóris
is a gimnázium tanára volt. Egy évig latint és magyart tanított, aztán kedves
tárgyát a természetrajzot, melyet a rendi növendékek filozófiai tanfolyamán is
oktatott. A szabadságharcban - mínt naplójában jegyzi föl: "a haza parancsá
ra" - önkéntes, majd' utász lesz, a világosi fegyverletételkor már kapitányi
rangban. Nyolc évi börtönbüntetést kapott. "Elveimből - írta az ítélet után -,
miknek a lelki nyugalom megbecsülhetetlen javait köszönhetem, semmi a föl
dön el nem téríthet ... Kínozzák a testet, a lélek független marad." Csak 1857
től taníthatott újra Győrött. Ekkortól ívelt magasra tudományos rnunkássága,
malynek legkiemelkedőbb alkotása a Bakony természettudományi leírása. Nem
véletlenül lett később a pesti egyetemen a régészet tanára.

Jedlik Anyos keze nyoma ma is megtalálható a gimnázium-fizika szertá
rában. Körülbelül negyven olyan eszköz van itt, melyet ő készített. Pannonhal
mán és Győrben végezte iskoláit, s az utóbbi- városban szentelték pappá 1825
ben. Itt kezdett tanítani, legnagyobb óraszámban fizikát. Eredeti kísérleteinek
leírását kis füzetben adta ki. Győrben próbálkozik először a dinamó összeállí
tásával. Pesti évei után már öreg emberként tér vissza kedves városába. A rend
ház első emeletén emléktábla jelzi, melyik volt az ő kis szobája, ahová' vissza
húzódott.i a világ elől, melytől annyi ütést kapott, holott oly sokat tett hala
dásáért, Nyomában nagy fizikusok sora járt. Bierbauer Lipót, a győri vízmű

egyik megalkotója, Ferl}riCzy Viktor, Jedlik életrajzírója és Holenda Barnabás,
kinek oly sok tanulmánya jelent meg lapunkban is.

1935 és 37 között a győri gimnáziumban tanított hit- és erkölcstant Radó
Polikárp. Az ő munkásságát talán fölösleges méltatnunk, hiszen a magyar teoló
gia legnagyobb alakjai közé emelkedett, cikkei és tanulmányai szinte a világ
minden táján ismertek. Azt persze kevesen tudják, hogy költeményeire volt a
legbüszkébb, belőlük órákíg volt hajlandó felolvasni, s félénk gyermek médján
leste a hatást. Póli bácsi' arcképe Pannonhalmán függ a már említett galériá
ban, de szelleme Győrött is termékenyítően hat.

Szándékosan időztünk részletesebben a gyŐri gimnázium fényes múltjában,
mert ez akarva-akaratlanul hat jelenére is. A kivételes szellemi örökség ma is
él, átformálja az intézmény míndennapjaít, meghatározza tanárainak küldetését.
Nem könnyű Győrben tanítani. A gyerekanyag lényegesen gyengébb, mint Pan
nonhalmán, a nagyvárosban való lét azonban bizonyos pluszt jelent: megkönnyíti
a nevelés folyamatát, légkö~ aurát ad a diákoknak, tevékenységükhöz megfe
lelő alkalmakat biztosít. JákI Zénó elmondja, hogy sok diákjuk vesz részt az
öregek gondozásában, s ezt a karítatív tevékenységet a jövőben még szervezet
tebbé szeretnék tenni. Pásztory Valter meg a hálótermek felújításánál nyújtott
hatalmas segítségüket említi, ami bizony jó néhány ezer forint megtakarítást
jelentett a rendnek.

Végigjárjuk a templomot. Csizmadia Gerő ezt is igyekszik' otthonná tenni.
Mert Győrben minden otthonos. Az ablakok nagyobbak, mint Pannonhalmán,
s több napfény fér be rajtuk. Akivel csak találkozom a gimnáziumban vagy a
rendházban, rnínd mosolyog. Mintha természetes létmódjuk volna ez. S ami még
vonzó: rendkívül perspektivikusan látják a jövőt. A gondjaikkal is tudnak
reménykedni.

Itt is a statisztikákat nézegetjük. 1959 óta vezetik, hányan jelentkeztek az
érettségizettek közül szemínáríumba:

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

2
4
6
8

10
7

16
6
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1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

nincs adat
14
13
nincs adat
nincs adat
nincs adat

8
10
9

10
5

Ha átlagszámot veszünk azokra az évekre, amelyekből nem maradtak adatok,
kiderül, hogy húsz év alatt több, mint 160 gyerekben ébredt Győrött papi hiva-

'tás. Azaz: innen került ki a magyar papi utánpótlás jelentékeny hány-ada..Ér
demes volna ezen elgondolkodníok azoknak, akik azt vallják, hogy a katolikus
iskolák nem adnak lelki pluszt növendékeiknek. S azon is érdemes meditálni,
amit Horváth Ciprián írt a gimnázium jubileumi évkönyvében: "Fájdalmas tény,
hogy az első osztályokba egyre kevesebb vallási műveltséggel jönnek diákjaink".
Nem hiányzik belőlük az érdeklődés, fogékonyak is a vallási ismeretek iránt,
de volt már olyan példa - más katolikus gimnáziumban is -, hogy a gyerek
itt lett elsőáldozó, s az évkönyis említi, "tanulóinkat dr. Szennay András fő

apát úr bérmálta meg templomunkban". Olyan tények erek, melyek megint
önvizsgálatra késztethetik a szülőket is, s a plébániákon rnűködő hittanárokat is.

Győrött is, Pannonhalmán is rendszeresek a lelkigyakorlatok. Okos gyakorlat,
hogy az elsősöknek külön tartanak, hiszen az ő érdeklődésük, műveltségük még
alapvetően más, mint a többieké. Persze nem minden lelkigyakorlat egyformán
termékeny. Vannak lebilincselő egyéniségek, de sokan vannak olyanok is, akik
nem tudnak mít kezdeni a gyerekekkel. Hiába, ez is külön tudomány.

A továbbtanulási statisztikákat általában kedvezőeknek mondhatjuk. Termé
szetesen itt is kísért az önismeret és az önértékelés hiánya a jelentkezéseknél, s
a fiaskó után a szülők a bencés gimnáziumot okolják. Pedig a gimnázium mín
dent megtesz, amit tehet. Rendszeresen vannak nyelvi különórák, szakkörök,
vannak olyan diákok, akik a városi szakkörök munkáiában is részt vesznek. A
Rába Művelődési Központ rendkívüli óráira és előadásaira sokan elmennek. Ben
cés diákok énekelnek szép számban a városi' ifjúsági énekkarban, aki pedig
hangszeres zenét tanul, az állami zeneiskolában tökéletesítheti magát. Az MHSZ
keretében jogosítványt szerezhetnek, sót a rákövetkező évben a gépkezelői vizs-
gát is letehetik. .

Egyik legnagyobb gondjuk, mi történjék azokkal, akiknek nem jutott kollé
giumi hely, s a városban albérletben laknak. Bölcs az a megoldás. hogy tanu
lószobaí foglalkozásokat szerveznek számukra, tehát majdnem egész napjukat az
intézetben tölthetik. Igénybe vehetik a kollégísták számára rendszeresített korra
petálásokat, s teljes étkezést kapnak a diákotthonban. Mindez persze nem csök
kenti azt á problémát, hogy több kollégiumi helyre lenne szükség,

Még egy csésze kávé, pillantás az épülő hálókra, tapintás az újuló bútor
zaton. Aztán indulunk vissza, a fővárosba. Összefoglalás helyett hadd idézzem a
bencés szellemiség és a mai bencés nevelés jellemzéséül a volt igazgató, Bánhe
iJlyi Miksa mondataít: "Közös célunk az, hogy minden kényszer nélkül nevel
jünk öntudatos, katolikus férfiakat, akik hazánk szocialista társadalmi rendjét
elfogadva, abba beleilleszkedve, munkás életükkel - napi imádságunk szavai
szerint - ..hazánk, embertársaink és a magunk [avát« boldogulását szol
gál hassák".
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