
ESTERHÁZY PÉTER

Üzenet egykori
iskolámha I.

Szívesen és hálásan

Szívesen és hálásan gondolok a Piarista Gimnáziumra, és szívesen is
beszélek erről mindig (aminek csupán az a hátulütője, hogy többnyire
ugyanazt, ugyanazokat mondom - igaz, a "kérdés" is ugyanaz).

Ha fontoskodni akarnék, és az emlékezés műfajához ez majd
nem hozzá is tartozik, úgy mondanám, hogy (számomra) három
oszlopa volt ama gimnáziumi létnek. Ez a háromféleség három ta
nárhoz köthető, három tanítás vetőmagjának lehettem (lám, kicsit
stílusficamos) kövecses talaja.

Az, hogy én matematikusi diplomát szereztem, inkább volt Po
gány tanár úr szenvedélyességének köszönhető,mint az enyémnek.
Ez a szenvedély nem volt veszélytelen, aki nem tartott vele, azt
legyűrte, nem túlzás talán: megalázta. Az az égő viszony, amely
tanár és tárgya közt létezett, élmény és példa számomra azóta is.
Ekkor tanultam meg a tudást becsülni, s bonyolódtam bele a tanu
lás kalandosságába is.

Kincs tanár úr elsőre éppen az ellenkezőjének látszott, aki maga
volna a szenvtelenség. Fokozatosan derült ki, hogya látszólag hű

vös tartózkodás mélyén szintén valami tűz lobog, az igazságosságé.
(Áldott kettesek, melyeket osztályelsőként kaszíroztam...) Ezt, diá
kok/ lassan tanultuk meg becsülni, azt hittük, hogy ez magától ér
tetődő. De ahogy múltak az évek, kiderült, hogy ez a legkevésbé
sem magától értetődő. És az is kiderült, hogy az igazságosság az
személytelen, de Kincs tanár úr hozzánk való viszonya egyáltalán
nem az/ figyelt ránk, ismert minket, és a maga geometrikus szere
tetével terelt. S talán még ma is így van, örök osztályfőnök.

A harmadik féle tanítás Jelenits tanár úr nevéhez köthető. Ha az
előző két oszlopot a Tudás és az Igazságosság dicséretének fogjuk
föl, akkor e harmadikat az Egész dicséretének nevezhetjük. Jelenits
tanár úr akármilyen kicsi dologról szól is, az egészről beszél, arra
figyelmeztet. Az Egész dicsérete számomra azonos a hittel. Hogy
valamelyest frivolan fogalmazzak: egy egyházi iskola, amely még
a hitről is hitelesen tud szólni - ennél kívánni sem lehet többet.

Többszörösen is jólesett akkor oda járnom. A legfontosabbat, a
belült már elmondtam. De kívülről is jó volt, mert az iskola nagy
presztízzsel bírt, emlékszem, hogy az egyetemen is elismerőleg bó
logattak, látván, honnét jövök. Ez '68-ban történt. Mondjuk, két
évvel előbb is bólogathattak volna, és szó nélkül kivágtak volna
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(klerikális reakció gyanánt, fölteszem). Azaz ennek az egész vállal
kozásnak/ egyházi iskolába járni, volt valami enyhe ellenállás jelle
ge. Ez főleg a szüleinket mutatta jó fényben, amire egy kamasznak
nagy szüksége van. Furcsa, érdekes volt ez a bátorság, némiképp
jellemző a Kádár-korszak kontúrnélküliségére, hogy miközben az
egész társadalom belenyugodott ezen időkbe (szó szerint: ahogy
akit fejbe vertek, arccal a sárba esik bele, úgy nyugodott bele az
ország a van-ba, lassan bele), mégis jelezte, jelezhette, hogy volna
itt más is, mint e belenyugvás.

Az iskola sziget volt/ miközben az ország természetszerűlegnem
volt az, illetve egyszerre volt kint is, bent is (amiről most szívesen
elfelejtkeznénk).

Nagy kár, hogy most az egyházi iskolák kérdése úgy vetődött

fel, ahogy felvetődött. Pedig ennél tisztább ügy elvileg nincsen. Jó
is, igény is van, lehetőség is van, törvény is van, akarat is van.
Aztán mégis. Hibát minden résztvevő találhat - eddig inkább a
másikban. Azt már tudjuk, mi a másikban az ijesztő. De mi az
ijesztő mibennünk? Mert akárkik vagyunk is, van, aki fél tőlünk.

Uram, én félek Öntől. Nem, nem, ellenkezőleg, én félek Öntől.

Megbocsát, én előbb szóltam, és így tovább. Tehát gyanakvás is
van. Pontatlan azt mondani, hogy itt az egyház és a társadalom
párbeszéde folynék, hisz az egyház is része a társadalomnak.
(Olyan is.) Azaz a társadalom önmagával folytatott vitájáról van
szó. Az önismeret megszerzéséről;megkerülhetetlen, átháríthatat
lan.

Az egyháznak mint közösségnek meg kell tanulnia az
ellenszenvekkel is együtt élni. (Nem okvetlenül mindenki gaz
ember/ aki nem szeret minket - bár kétségkívül nem szép tőle.)

Meg kell tanulnia, hogy ő maga politikailag plurális, azaz nem
semleges, hanem többféle, áttekinthetetlen, kiszámíthatatlan (és fő

leg nem kiszámítandó), olyan mint a társadalom maga, össze
vissza. Meg kell tanulnunk a mában élni, a mába gyökerezni és
mégis fölülemelkedni azon, nem időtlennek (idétlennek) lenni, de
nem is az idő foglyának. Nem az igazság letéteményesének lenni,
hanem az igazság keresőinek. Olyanoknak, aki esetleg más szem
pontokat is tudnak mutatni a társadalomnak, maguknak. A kritika
mindig önkritika. Otthon lenni és idegennek lenni. És lenni.

TRINGER LÁSZLÓ ...et in electis meis mitte radices
(Eccl. 24/13)

Ahogy az évek gyorsuló tempóban szállnak felettem, egyre köze
lebb került a múlt. A letűnt idő részletei ugyan elhomályosulnak,
mindaz azonban, ami lényeges, szinte kézzelfogható közelségbe ke
rül: a család, a szülőföld, egy-egy barát, azután hivatásbéli meste
reim, de mindenekelőtt: az Iskola.
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Ahhoz a legfiatalabb generációhoz tartozom, amelyet még meg
csapott - igaz, éretlen fejjel - a fényes szellők talmi hevülete. Az
új "általános iskola" első "haszonélvezőiként"lelkesen készültünk
Rákosi Mátyás 60. születésnapjára. Vonalas osztályfőnökünk a
szükségből erényt kovácsolt: megíratta velünk szűlőfalurn, Győr

szentmárton (ma a község is a Pannonhalma nevet viseli) törté
netét. Lelkesen dolgoztunk. Így ért véget az általános iskola. Nem
akartam a bencésekhez jámi gimnáziumba. Szerencsére elég szegé
nyek voltunk ahhoz, hogy szüleim kijelentsék: szóba sem jöhet,
hogy máshol iskoláztassanak. Mivel jó tanuló voltam, szüleimnek
el kellett viselniük azt is, hogy a tanárok sorban jöttek agitálni, ne
adják fiukat a papokhoz, sehova nem fogják egyetemre felvenni.

Fanyalogva kezdtem, azután pedig nem nagyon akaródzott el
jönnöm. Ma úgy gondolom, hogy jobb lett volna, ha tízéves korom
tól oda jártam volna. A négyosztályos gimnáziurnrnal megfosztot
tak valamitől, ami nyolc év is lehetett volna. Fanyalgásom nem
vallási természetű volt, hiszen hívő családban nőttem fel, s kisis
kolás korom óta ministráltam. Csak mai, érettebb fejjel s némi szak
ismerettel tudom megfogalmazni, mi ragadott meg s ragasztott
oda: személyes identitásom minden lényeges eleme innét fakad: a
szülöföld, fölötte magasodó kolostorával, s benne azok a férfiak,
akiket egy-egy előadás során, egy-egy leírt gondolatban vagy tanít
ványaimmal való beszélgetés során újra meg újra felfedezek ma
gamban. Akik, bár rég átköltöztek a Boldogasszony-kápolnába, va
lamiképpen bennem is tovább élnek.

Szüleim nem hittek az agitátoroknak: fölvettek az egyetemre.
Lélekbúvár orvos-tanár lettem, mint ahogy lelkekkel foglalkozó
paptanárok tanítottak. Bizonyára nem véletlen, hogy az évek előre

haladtával egyre többet foglalkozom az oktatás kérdéseivel, már
hivatalból is. Életem a hazalátogatások ritmusára fűződik fel. Ezek
eleinte személyes találkozások is voltak, egy-egy különösen fontos
kapcsolat keretében. Az idő vastörvénye hozza magával, hogya
látogatás egyre inkább a téren és időn túli Helyre való zarándokút
tá válik. Stabilitas loci ... a bencés szellemiség e lényeges elemét itt
érzem magamban: vessen bárhova is a végzet, van egy Hely, ahova
tartozom, ahol otthon vagyok, nevem a Hely + helyheztartozó.

A bencés lelkületnek köszönöm a kereszténységnek azt a fajta
megélését is, amelyet sokan a (kissé lejáratott) liberális szóval fejez
nek ki. (Szívesebben használom a toleráns, elfogadó stb. jelzőket.)

Amikor az ortodoxia és a másként való gondolkodás jól megfér
egymás mellett. Ahol a törvény szabta "ideális'~ nem szankciókkal
fenyegető kényszer, hanem iránymutatás, vezérfonal...

Stabilitas temporis: ahogy keresztény és bencés diák mivoltom
időtlen, divatoktól független adottság, nem takargatni való (ebből

régebben némi hátrányom származott), de nem is kirakatba'teendő

dekoráció (csábító ajánlatokról mondtam le újabban).
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BALÁS BÉLA

Most kapom rajta magam, hogy a címmel ellentétben, nem én
üzenek egykori iskolámnak, hanem végső soron egykori iskolám
közvetíti továbbra is örök igényű üzenetét.

A csapos hozzászól

Ha régi iskolámra kell emlékeznem, Vas István jut eszembe. Felesé
ge, Piroska, amikor annak idején kirakta a padlóra a készülő bajóti
keresztút képeit, biztatott bennünket - akik nem értettünk hozzá
-, hogy csak bátran bíráljuk. Pista bácsi nézte, nézte, majd így
kezdte kritikáját: lIa csapos hozzászóL" Most magamat is "csapos
nak" érzem. Mentségemre legyen, hogy a piaristák kapcsán is bi
zonyos értelemben "művészekről" van szó, azok "keresztútjáról"
az ötvenes évek közepéri.

Kereszt volt a szegénységünk. Az iskolának sem volt semmije,
mégsem éreztették, hogy apám mindössze havi 40 forint tandíjat
fizetett. Keresztet jelentett a politikai helyzet is. Utólag belátom,
hogy abban az időben csak az eszünkkel tudtunk érvényesülni. Ma
már értem az akkor kényszernek tűnő szigort. Pogány tanár úrnál
a nevemet is megutáltam..., s mégis csodálattal emlékszem rá. En
gem, aki az elemi iskolában végig jeles voltam, soha meg nem buk
tatott, pedig négy év alatt minden dolgozatom elégtelenre "sike
rült". A félév végén, az utolsó órákat a magamhoz hasonlókra pa
zarolta. Így lettünk "elég"-ségesek. A matekhoz máig sem értek,
Hegyi tanár úr oroszórái is ködbe vesztek, de a "belémvert" mun
kaerkölcs megmaradt.

Hálás vagyok Medvigy tanár úrnak Bartók-elemzéseiért, s hogy
'56 tavaszán tőle tanulhattam a megújított nagyheti liturgiát.

A csillagos égre nézve a metafizika részének érzem magam, és
érzem, hogy a misztika kapujában állok. Világosan emlékszem,
hogy Kovács Mihály fizikaórái nyitották meg ezeket a távlatokat.
Ha virágos réten járok, máig hallom Szemenyei tanár úr magyará
zatát. Évtizedek múltán válik életté az egykori biológiaóra. Soha
semmi problémám nem támadt a tudomány és a vallás összeegyez
tethetőségével. Humán tagozatba jelentkeztem, és tévedésből a re
álba kerültem. Utólag kiderült, hogy ez volt az én novíciátusom.

Üzenem régi iskolámba, hogy továbbra se keseredjenek el, ha
szemtelen a diák. Amikor a még kezdő Jelenits Istvánt elárasztot
tuk panaszainkkal, azzal védte az Iskolát, hogy ők Budapesten csak
annyira képesek, mint a japán piaristák, akik sintoistakat tanítanak.
Annyi a reményük, hogy egyszer talán a volt növendékeik elgon
dolkodnak azon, kitől is tanulták tudományukat. Jelentem, elgon
dolkodtam. Rájöttem, hogy a valóság vigasztalóbb, mint ahogy ak
kor láttuk. A tanáraim fejéről egy hajszál sem esett le hiába, egy

285



betűt sem felejtettem a lényegből. Az a régi mag kikelt, nappal-e
vagy éjjel, nem tudom... (Mk 4,27)

Van azért kérésem is. Kérjük közösen a Szentlélek Úristent, ad
jon a rendnek a tanítás karizmája mellé még mást is (IKor 12, 13).
Könnyebb lenne a tanulás és még szebb a visszaemlékezés.

'57 tavaszán és őszéri felejthetetlenek voltak történelemóráink.
Gál tanár úrban izzott a hazaszeretet. Élveztük a kémikumban
Maklári tanár úr humorát. Aztán mindez elmúlt. Évekkel később,

amikor kidobtak a papnevelő intézetből és máról holnapra segéd
munkás lettem, valami igazolásért vissza kellett mennem az irodá
ba. Bizony jólesett volna, ha szakszerű rendreutasítás helyett
("ilyenkor kell jönni?"), leültettek volna... Amikor a könnyeimmel
küszködve be-bekopogtattam valakihez, kétszer is így fogadott:
"jaj, de rosszkor jöttél!" Harmadszorra nem mertem zavarni. Belát
tam, sok a dolga, s én már nem vagyok az ő "dolga". Viszont hálás
vagyok Havas tanár úrnak, aki nem csak azt vette észre, hogy már
megint álmodozom, hanem azt is megkérdezte, mi bajom van. Ak
kor egy éve már a reggeli szentmisém miatt nem reggeliztem és
pénz híján nem ebédeltem. Egy almából és egy lekváros kenyérből

állt a napi menüm - este 9-ig. Otthon a családunk szétesett, és én
mégis boldog voltam. Készültem papságom szent kalandjára.

Üzenem azoknak, akik értünk végigküzdötték azokat az idegté
pő évtizedeket, akiknek kapuját éjjel-nappal figyelte az ÁVÓ, hogy
bátran tartsanak ki a legigényesebb szintű hitre nevelés mellett,
hiszen nekik is az adott erőt. A mindenkori serdülő nem az ellen
lázad. Az ellenállást a vélt vagy valódi igazságtalanság váltja ki, a
cinizmus a laposság bomlásterméke.

Üzenem régi iskolámnak, hogy minden magjuk - mondatuk
belém épült. Kiegészítette édesapám küszködését, a regnumi atyák
életre nevelését. Azóta minden kikelt és százszoros termést hozott
(Mt 13, B). Úgy hálálom, hogy továbbadom.

LAKNER ZOLTÁN .Kaparjétok csuhások!" A ferencesek nem oly rég megújult szent
endrei gimnáziumának falára pingálta ilyetén önkifejezését a "bá
tor falfestő" a múlt év őszének egy a Dabas-Sári-ügyhöz közeli
éjszakáján. Természetesen vörös festékkel. Az öles betűk mellé rá
adásul némi "graffiti" is jutott.

A csuhások persze kaparták. Mi mást tehet tehetetlenségében az
ember: végrehajtja a kaján és ostoba parancsot. Mégiscsak az iskola,
a kápolna faláról van szó, az utcai homlokzaton.

Az élet azért megy tovább, háborgás nélkül, belenyugvással.
Mint ahogy ment ennél keményebb időkben is, amikor nem hecc
kampány, olcsó lejáratósdi járta csupán, hanem börtön és összerug
dosás. Azért a félelem évtizedeiben is volt valahogy. Kívülről nyo
más, számonkérés, behívások az ÁEH-ba. Belülről melegség, báto-
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rítás és a szabadságnak valami olyan levegője, amelyet csak a le
gendás ferences derű teremthetett meg számunkra. Akkor még
nem tudtuk, mi ez! A ferences szellem nekünk olybá tűnt, mint a
huzat csapkodta padlásajtó. Időbe tellett, amíg megértettük, amíg
belsövé vált, amíg ráébredtünk arra, hogy "Isten szegénykéjének"
szelleme valóban szétárad közöttünk, és megérint minket. Ettől

már nem lehet szabadulni! Egy életre megkötöz és odaláncol ahhoz
az Alma Materhez, amelyben emberré nőttünk. Amely esendő is
volt olykor - hiszen keserveink is akadtak szép számmal. Amely
ben olyan nevelő- és tanáregyéniségek fogták a kezünket, mint Vas
tanár úr vagy Szikra atya. Amelyben a máig olyan kedves bölcsek
terelgettek bennünket, mint Elek atya vagy mások, akik tudták,
hogy az egyetlen .módszer", amellyel el lehet bennünket vezetni
az életre, az a szeretet pedagógiája.

Ide nem csupán eminensek jártak. Sőt nem is volt mindenki val
lásos. Ez a hely menedéke volt mindazoknak, akiket a család ide
rejtett a gyermeket, szülőt megalázó Isten nélküli világból vagy
egyszerűen a futószalagon nevelés állami tanodái elől.

A színvonal változó volt. Hiszen a frankások - ahogyan diáko
san mi hívtuk őket - hagyományos tanító rend. Az oktatás minő

ségét igazán azok érzékelték, akik valamilyen okból idő előtt el
hagyták az iskolát. Az új helyen - nyilván az erős követelmények
re építkező megalapozás okán - hamar lettek osztályelsők.

Szóval otthon voltunk a "Naphimnuszos" házban. Volt ott pad
meg kréta, tábla és minden kellék, ami szükséges. Mégsem mond
hattuk nyersen, hogy ez egy oktatási intézmény. Ez ISKOLA volt.
Iskola, ahol boldog "kirekesztettségben" éltünk. Csuhások iskolája,
ahova még a sportversenyekre is legtöbbször késve jött a meghívó,
nehogy odaérjünk. Nekünk sziget, biztos pont. Ráadásul az egyhá
zi iskolák közül az egyetlen koedukált. Szerettük is a lányokat diák
szerelemmel, félénken, messziről, Természetes és magától értetődő

volt a világ, melyben csuhás atyafiak vezetgettek minket úgy, hogy
nem éreztünk semmi felnőttes lekezelést, semmi tolakodó beavat
kozást. Tanultunk és vidámak voltunk. Ennyi az egész! Isten köze
lében ilyen egyszerű!

SZTRILlCH ÁGNES 1957-61, Patrona Hungariae. A dátum jellemzi a gimnáziumi évek
hátterét. Nem félelem, hanem a realitásérzék mondatta édesapám
mal: "Ha oda mész, nem lehetsz tanár!" Kitűnő érettségivel a mun
kaközvetítőcementlapátolásra közvetített ki, mert egyetemi tanul
mányaim útjában állt "idealista világnézetem". Mégis megérte,
mert első pillanattól körülölelt a biztonság: "Otthonom az Isten
háza!" S az Isten házában "jónak lenni jó", itt nem a dac, a lázadás
forradalmi mítosza diktált. A legjobb tanulók együtt tanultak és
együtt lármáztak, együtt ministráltak és együtt kosaraztak is. S bár
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cinikusan játszottuk ki a tanár éberségét, akár hittanórán is, de órá
kat vitatkoztunk a padok tetején, diákmisék után. Ma is él bennem
annak a tavaszi vasárnapnak az emléke, amikor szembesítőenvág
tuk oda egymásnak a kérdést: "De hát kicsoda a Szentlélek? Van
nekem, neked Szentlelked?" Későbbi "szentlelkes hivatásom" talán
a közösen megtalált válaszból indult: "Figyelj, a Szentírásban az
van, hogy senki sem mondhatja Úr Jézus, hacsak nem a lélek által...
akkor hát nekünk van, ugye?"

Kritikus korban és életkorban éltünk. Volt olyan reggel, amikor
az osztály fele álmosan támolygott, mert éjszaka házkutatás volt,
és a hallgatás bölcsességével őriztük egymást. Talán a történelem
maga tanított minket arra, hogy nem pusztán az információ- és
tudásszerzés ezeknak az éveknek a legfontosabb feladata, hanem
az emberség, a felnőtt hit megalapozása, az élet értelmének és az
Isten keresésének évei ezek.

így legtöbbet azoknak köszönök, akiknek minden tette, még a
hibáik is arról az Istenről tettek tanúságot, akinek életüket szentel
ték. Keményen kritizáltunk, és jaj volt a remekül előadó tanárnak
is, ha úgy ítél tük, igazságtalan vagy szeretetlen. De életre szóló
útravaló maradt, amikor az egyik nővér bocsánatot kért az osztály
tól, mert aránytalanul nagy büntetéssel sújtotta.

A Magyarok Nagyasszonya oltalmában bontakozott ki a hivatás
tudatom. Tudást, ismeretet máshol is kaphattam volna, de azt a
nevelést és lelkivezetést nem. Volt idő és figyelem annak felisme
résére, hogy "lehet, hogy engem is hív az Úr?"

Nem gondolom, hogy nagy pedagógus-egyéniségekkel találkoz
tam volna, de nevelt az Oltáriszentség jelenléte, a takarító- és ka
pusnővérek örök szelídsége, nekünk-drukkolása, a sekrestyés-nő

vér, akit kilestünk, hogy akkor is térdet hajt-e az oltár előtt, amikor
"senki sem látja".

Szociális testvérnek is a Patronában jelentkeztem érettségi előtt,

s ha aztán tanár nem is, de nevelő mégis lett belőlem. 1973-93
között a Társaság fiataljait nevelhettem arra, hogy az egész világ
az "Isten háza", és a Szentlélek erejében otthon lehetünk benne, s
megszentelő szeretettel alakíthatjuk, hogy az Úr örömmel időzzön
az emberek fiai között.

CS. VARGA ISTVÁN Életem szerencséjének tartom, hogy csodaszép kapuvári gyerekko
rom után a győri bencés gimnáziumban tanulhattam és jó tanáraim
voltak. A szüleim és a feleségem után a legtöbbet nekik köszönhe
tek. Édesapám a kapuvári állomásról így indított útnak: "Ne tanulj
te többet, fiam, Győrben, mint amennyit mi itthon dolgozunk!"

Tanáraim átplántálták a szüleimtől örökölt munkamorált a tanu
lás területére.
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A bencés rend és szellemiség másfél ezer éve a békesség jelsza
vával, a kereszttel és az ekével hódít. Az ora et labora jegyében ren
det teremtettek önmagukban és maguk körül. A magaslatokat sze
rették. A Monte Cassino hegyén és Pannonhalmán egyaránt érez
hető nagy szellemi, történelmi örökség tanulója, részese lehettem
gimnazistaként, az internátusi közösség tagjaként.

A Mons Sacer Pannoniae ellenállt a tatároknak, végvárként tett
szolgálatot a török időkben. A Szent István kézjegyével hitelesített
alapítólevél tanúsága szerint "pro stabilitate regni", vagyis az or
szág erősítése, "hazánk épségének" szolgálata volt a szent király
célja. Az ő rendelése értelmében imádkoznak ma is Pannonhalmán
naponta Magyarországért, hazánk sérthetetlenségéért. Katolikus,
vagyis egyetemes szellemiség, lelkiség ez, amelyen át utak vezettek
Európába.

Tanáraim személyes példaadását döntőnek tartom pályaválasz
tásom, tanári eszményképem kialakításában. Nádasi Alfonz tanár
úr számomra a bencés szellemiség egyik megtestesítője,aki szigorú
következetességgel tanított. A tanulást munkának, nagy erőfeszí

tést, nemritkán szenvedést igénylő kemény munkának tartotta.
Hangsúlyozta, hogy a magyar munka szó szláv eredetű. Benne van
a muka, a kín, fájdalom, szenvedés jelentése is. A tanítás és tanulás
a tanár és a diák közös erőfeszítése a tananyag elsajátításáért. Ke
mény munka, melyből az élet egyik legszebb, legtisztább öröme
fakad: a szellem emberének méltó öröme.

Kodály Zoltán munkatársa volt Alfonz tanár úr. Egy csodálatos
emléket idéz fel. Hajdan Kodály Zoltánnal együtt nézte egy magas
hegyről a naplementét. Kodály szótlanul figyelte a természet nagy
szertartását. A hegyről lefelé menet megszólalt: "Micsoda har
móniákí Így imádkozik a természet!"

L1PCSEY ATTILA A ciszterci budapesti Szent Imre Gimnáziumba 1944-ben vettek fel,
és az iskolák államosításáig, 1948-ig jártam oda. Ez az iskola min
denekelőtt tartást adott számunkra. A 20. század emberének egyik
legnagyobb problémája a tartásnélküliség a biztonság és a fogó
dzók hiánya miatt. A ciszter gimnázium biztos bázist jelentett egy
életre szellemi, lelki, de testi, fizikai vonatkozásban is. A szervezés
is mintaszerű volt. Az igen jól képzett paptanárok európai kitekin
tést adtak, s meghatározták helyünket a világban. Egyidejűleg tu
datosították bennünk, hogy aránylag kis országban élünk, s ezt
csak az ország állampolgárai tehetik szellemi és lelki vonatkozás
ban nagyobbá. Bőséges táplálékot kaptunk a magyar szellemi élet
minden vonatkozásában. Énektanárunk Rajeczky Benjamin volt,
akiről csak később tudtuk meg, hogy voltaképpen Kodály Zoltán
egyik legmarkánsabb munkatársa és nemzetközi hírű szakember
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volt. A zene feszültséget oldó, kreativitásra ösztönző sugárzását tő

le tanultam meg egy életre.
A biológiai tanulmányok iránti érdeklődésemetés szeretetemet

osztályfőnökömnek.Molnár Nivárdnak köszönhetern. aki össze
foglalóiban az élővilág sok-sok rejtelmét tárta elénk objektívan. s
ugyanakkor megvilágította az univerzum szépségét, logikáját és
fejlődését. Karizmatikus egyéniség volt az igazgatónk, Brisits Fri
gyes, akinek lendületét. korát meghazudtoló frissességét és nagy
szerű prédikációit máig is őrzöm.

A gimnázium a kor színvonalának megfelelő felszereltségűvolt,
s a későbbiek során kongresszusokon. konferenciákon szinte az
egész világot bejárva tapasztaltam. hogyalapképzésünk minden
tekintetben világszínvonalú volt. Hivatásomhoz szorosan hozzátar
tozó latin nyelvtudásomat is e gimnáziumnak köszőnhetem,meg
tanulván a ciszter atyáktól azt az alapvető elvet, hogy "könnyebb
az igét hirdetni, mint ragozni". A ciszter gimnázium a klasszikus
évezredek tapasztalatát: "Mens sana in corpore sano" - a gyakor
latba ültette át. A testi egészség biztosításával kinyílt számunkra a
világ. S ez megmutatkozott a diákok pszichéjében is: jókedvű,

munkabíró közösségben éltünk.
Idegorvosi pályafutásom során az itt tanult és gyakorolt élet

módot, szemléletet igen sokszor fel tudtam használni betegeink ja
vára. Így - indirekt módon - nagyon sok ember részesült a cisz
tercita szellem életet szebbé tevő és az életet értelmesen élni tudó
szemléletből, Biztos vagyok benne, hogy az ezredforduló sokszor
megoldatlan problémáiban az ilyen szemlélet alapvető segítséget
tud adni mindenkinek.

NAGY GÁSPÁR Nem tudom, mikor változtatta a találékony diáknyelv Pannonhal
mát, Kazinczy áhítattal ejtett szép szavát Kupacra, de bizonyára az
őszönként érkező megilletődött kisdiákoknak akart kedvezni ez a
kicsinyítő, argós fordulat is, hogy lám: itt, Szent Márton hegyén, a
komor monostor tövében azért majd valahogy ki lehet bírni az el
következő négy esztendőt.

Már éppen harminc Veni Sancte és tanévkezdetet jelző csengőszó
hangzott el azóta, hogy büszkekupaci gimnazistának szegödtem Pan
nonhalmára. S talán azért is e büszkeség említése, mert sikerrel vet
tem a drága emlékű Faggyas Edvin igazgatóhelyettes úr által "ki
fundált" felvételi akadályokat; teszteket, villámkérdéseket vagy ép
pen logikai fejtörőket, amelyek az általános iskola "szelíden betar
tó", és így túlságosan pozitívra rajzolt jellemzését voltak hivatva
semlegesíteni. Szent Benedek fiainak nyitottságával és a Regu/aból
következő feltétlen vendégszeretetével már első diák-perceimben
találkoztam, hogy azóta is mondogathassam: a hatvanas évtized kö
zépső négy esztendejében nagy tudású bencés atyák vendége voltam.
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De akkor még ott álltam egy osztálynyi diákkal együtt a hatal
mas kovácsoltvas kapu előtt, s nem ismertem a legfontosabb bene
deki kérdést, hogy föltehettem volna magamnak, a remegő szívű jö
vevénynek: "Amice, ad quid venisti?" Erre majd valamivel később

tudok szabatosan válaszolni, amikor prefektusom, Forray Botond
atya megajándékoz Szunyogh Xavér csodálatos, a bencés szellem
iségről szóló könyvével. (Azóta is ezt az 1926-ban Pannonhalmán
kiadott könyvecskét, elmélkedések gyűjteményét forgatom, ha Is
tennek adott válaszaimban elakadok, ha a "Miért jöttél?" kérdésre
újabb kérdések - persze sokkallényegtelenebbek! - rakódnak.) S
bizony megtapasztalhattam: "... olyan a benedeki szellem, mint az
őskeresztény bazilikák stílusa: az Istenben való nyugalom, nagystí
lűség, harmónia, »pax« uralkodik benne és a jó felé való törekvés
és a rossz ellen való harc sem lesz soha nyugtalan, lázas, az emberi
erőket megfeszítő törtetéssé..."

Mindezeken túl nekem Pannonhalma a külső és belső látványt és
a Történelmet, a nagybetas magyar történelmet jelenti. A látvány
plasztikus szépségét a széphalmi Mester 1831-ben így jegyezte fel
útikönyvében, midőn Guzmics Izidort, "a keresztény egység apos
tolát" látogatta: "Pannonhalma mintegy királyi széken lebeg az
alatta ellapult sík felett..." De esti órákban láthatjuk százablakú ki
világított tengerjárónak, amint a monostor és a gimnázium együt
tesen kibukkan a felhők sötétlő vizéből... és Felségjel(zés)-ként nem
zászló leng vagy kürt harsan, de tovahullámzó békés harangszó
üzen. S mondottam már bárkának is, amely a magyarság szeren
cséjére - immár 1000 esztendeje! - fennakadt ezen a szilárd lösz
halmon, hogy Kelet és Nyugat határán kultúrát, lelkiséget mene
kítsen és közvetítsen. Igen: Iskola a határon/hegyen! A legrégibb ma
gyar iskola; két év múlva ünnepli ezeréves fennállását. Itt lehettem
én is "puer scholasticus", ahogy írta volt az első magyarhoni író,
Pannonhalmi Boldog Mór (lüSü-ben), kinek kézjegye ott szerepel a
Tihanyi Alapítólevélen. És sorolhatnám az ora et labora!, valamint a
docete! imperativusait maradéktalanul megvalósító nagy tudósokat,
tanárokat és főapátokat. Akik, amikor kellett és lehetett, építettek.
De harcoltak is, és bátran szembeszálltak. A mi időnkben Legányi
Norbert főapát úr volt az, aki a történelem nagy kihívásával hajlít
hatatlanul találkozott...

Az időben csöppet visszaugorva nem tanulság nélkül való az
első vallás- és közoktatási minisztert, Eötvös Józsefet idézni: " ... a
világ, a lutheránusok, a kálomisták is a kárhozat alól mindig kive
szik a bencéseket, mert az historikus szerzet és a nemzettel egybe
forrott, mert tanult szerzet, mert a világnak bajt nem szerzett."
Öszintén remélem, ez a jellemzés ma is helytálló!

A jó közösség épülését és megszilárdulását gimnáziumi osztá
lyom a négy kupaci esztendő alatt talán a megszokottnál érettebben
"teljesítette". Hiszen a boldog diáklétbőlhárom társunkat szólította
el a Mindenható, hogy közelebbi munkatársai legyenek. Még ha

291



hitünk szerint képesek is voltunk elfogadni Isten titkos ösvényeit,
saját épülésünkre feldolgozni mindezt, csak egy még nagyobb ko
héziót mutató közösségben tudtuk. Az osztály maradt, bár elfújtuk
a felejthetetlen ballagó nótát: "Pannonhalma régi vára, a szioűnket

visszavárja..." S valóban évente mindig találkozunk, együtt va
gyunk öregdiák-bencés-közösségként. Értékben és kincsben, Isten ke
gyelméből, ennél nagyobbat nem ismerek.

ANDORKA RUDOLF 1941-t611948-ig, a gimnázium államosításáig jártam a Piarista Gim
náziumba, 1949-ben annak utódintézményében, az Ady Endre
Gimnáziumban érettségiztem. Talán nem érdektelen, hogy noha
evangélikus vallású vagyok, a bombázások miatt szüleim jobbnak
látták, ha a lakásunk közelében lévő piarista iskolába járok, mert
két anyai nagybátyám odajárt, és ezt a Fasori Gimnáziumhoz
hasonló színvonalú iskolának tartották.

A legnagyobb pozitívumnak azt látom, hogy a piarista tanárok
megtanítottak tanulni. Voltak olyan tanévek, amikor rendszeresen
napi 3-4 órát tanultam otthon. A piaristák igazi meritokratikus szel
lemet érvényesítettek: a tanulókat csak teljesítményük alapján érté
kelték, és nagyon sokat követeltek. Ez nem csak azért volt nagy
előny, mert valóban nagy tudásanyagot sajátítottunk el, hanem
azért is, mert megtanultunk kemény intellektuális munkát végezni.
A gimnáziumban a tudományt tisztelték. Leginkább a ter
mészettudományi tárgyakat és a nyelveket tanították magas szín
vonalon. Egész sor kiváló matematika-fizika tanárom volt, megem
líteném közülük a később országos hírű Öveges Józsefet és a nem
kevésbé kitűnő Kovács Mihályt, aki tulajdonképpen korszerű poli
technikai oktatást is végzett a gimnázium jól felszerelt műhelyében
azok számára, akik ott valamilyen formában tevékenykedni akar
tak, (például a cserkészcsapat csónakjait javították, építették.) A tu
domány tiszteletéhez kapcsolódik, hogy erős kritikai szellemre ne
veltek, távol állt tőlük a kritikátlan tekintélytisztelet - akár tudós
ról, akár íróról, vagy politikusról volt szó. A humán tárgyak okta
tása volt a leginkább egyenetlen. Például magas színvonalon tanul
tuk a középkori, barokk és reformkori irodalmat, de Ady Endréről

már alig volt szó, azt pedig, hogy József Attila milyen nagy költő

volt, csak az államosítás után tudtam meg, igaz, hogy Rónay
György egy előadásából.Kiemelném azt is, hogy a gimnáziumban
nem érvényesültek szélsőjobboldali ideológiák. Franciatanárom
Egyed András volt, aki aktívan részt vett az ellenállásban. Szá
momra ez különösen fontos volt, hiszen apámat a német megszál
lás után a mauthauseni koncentrációs táborba hurcolta a GESTA
PO. Utoljára, de nem utolsósorban említem a cserkészcsapatot. Az
utóbbi egy-két évben sok téves állítást írtak le a cserkészetről. Sze
retném hangsúlyozni, hogy legelőször a piarista cserkészcsapat ke-
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retében hallottam a magyarországi szociális problémákról, ott ad
ták kezembe a falukutatók műveit. A cserkészetben tanultam meg
a természetet szeretni, a fizikai megerőltetést nem csak kibírni, ha
nem élvezni, a fizikai munkát megbecsülni.

Emlékeim hitelét növeli, ha az árnyoldalakat sem hallgatom el.
Voltak a gimnáziumban olyan megnyilvánulások, amelyek kimon
dottan ellentétesek voltak azzal, amit ma ökumenikus szellemnek
nevezünk. Egyesek a katolikus írókat, tudósokat, történelmi szemé
lyeket hajlamosak voltak a protestánsokkal szemben előnyben ré
szesíteni. Elhangzott például - igaz, önképzőköri előadáson -,
hogy Mécs László legalább olyan nagy költő, mint Ady Endre.
Ugyanakkor nagyfokú tolerancia érvényesült a nem katolikusokkal
szemben. Személy szerint semmi hátrányom sem származott abból,
hogy protestáns voltam, de a piarista atyák eltűrték osztálytár
saimnak és mai napig barátomnak, Tőkei Ferencnek - a későbbi

kiemelkedő marxista filozófusnak - már akkor sem éppen katoli
kus-konform nézeteit és viselkedését. A katolikus hittanoktatásban,
amelyen természetesen nem kellett részt vennem, de amelynek tar
talmáról osztálytársaimtól mindig értesültem, uralkodott a tradici
onális szemlélet. Igaz, Simon Sándor, aki magát "kun filozófusnak"
nevezte, időnként nagyon modern teológiai előadásokat tartott az
érdeklődöknek. Nagy általánosságban is érvényesült bizonyos an
timodernista szemlélet, a kor eszméinek, irodalmi és tudományos
irányzatainak elutasítása, legalábbis a tőlük való távolságtartás. Ezt
persze magyarázza, hogy 1946-tólkezdve a gimnáziumot egyre éle
sebb támadások érték a magyar politikai és kulturális élet legkü
lönbözőbb csoportjai részéről. Végül visszatekintve úgy látom,
hogy túlzott elit-öntudatot neveltek belénk. Persze ennél még sok
kal erősebb volt a rivális népi kollégisták és a kommunista ifjúság
elit-tudata. Nem volt azonban jó, hogy úgy képzeltük, hogy mi
mindenképpen az ország "elitje" leszünk, mint ahogyan a sokat
idézett "piarista diák =közéleti nagyság" mondás sugallta. Én az
zal sem dicsekedtem volna, hogy Magyarországon minden politi
kai rendszer hatalmi elitjében (még Rákosi "csapatában" is) voltak
piarista diákok. A~ elit-tudat akadályozta azt, hogy a nem egyházi
iskolák diákjaival és még inkább munkásokkal és parasztokkal
kapcsolatokat építsünk ki, őket megértsük. Összefoglalóan mégis
azt kell mondanom, hogy a piarista gimnázium pozitívumai sok
szorosan fontosabbak voltak, mint az árnyoldalak. Ez utóbbiak kű

lönben a nagyon szomorú korszak szellemiségéből származtak,
amely alól a piaristák sem tudták magukat teljesen kivonni.

Befejezésül szeretném azt a mára vonatkozó véleményemet
elmondani, hogy egyházi iskolákat akkor érdemes fenntartani, lé
tesíteni, újraindítani. ha megvannak a feltételek a hajdani piarista
gimnázium leírt pozitívumaihoz, és ha el lehet kerülni az említett
negatívumokat.
(Következőszámunkban folytatjuk)
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