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AmegtelepedéS

Piaristák
a polgárosodásért
A 16-17. századi katolikus megújulás korában a hivatalos (értsd:
egyházi) szegénypolitika a társadalom peremére szorult nincstele
nek/ árvák, betegek istápolását, kórházak, menhelyek létesítését és
fenntartását jelentette. Ezt a korszakot fémjelzik például az ispotá
lyos rendek és azon szent rendalapítók, "akik szerzetesközösségeik
által a szenvedők százezreinek életét tették könnyebbé, s a lelkek
millióit vezették közelebb Istenhez".' Ezt szolgálták a népmissziók,
a prédikációk, a katekizmus széles néprétegeknek való oktatásának
különböző formái, köztük a jezsuiták és a ferencesek által vezetett
imaközösségek és jámbor társulások. E kor tipikus szentje a kiapad
hatatlan vidámságú, mélységes alázatú, jóságos és áldozatkész Néri
Szent Fülöp (t1595), aki Róma utcagyerekeit maga köré gyűjtve

igyekezett kitaszítottságukat szeretettel enyhíteni. Nos, ebbe a
"csak" vigaszt nyújtó egyházi intézményrendszerbe hozott máig
ható radikálisan újat a piarista rend alapítója, Kalazanci Szent Jó
zsef (t1648), aki az ingyenes népiskolák alapításával széles népré
tegek számára teremtette meg annak lehetőségét,hogy a társadalmi
munkamegosztásban elfoglalják az emberi méltóságuknak megfe
lelő helyet, boldogító hitet, az egyén és a társadalom számára egya
ránt hasznosítható (akár gyakorlati) tudást kínálva fel számukra. 6
az a szent, aki például a matematika tudásának fontosságáról így
ír: "...ez a tudomány és gyakorlása igen hasznos azoknak a szegé
nyeknek/ akiknek nincs vagyonuk ahhoz/ hogy munka nélkül tud
janak megélni.,,2 Az általa négyszáz éve alapított rend magyar is
koláiban a társadalmi-gazdasági-kulturális élet kívánalmait megle
pően világosan felismerő és azokat az örök isteni tervbe bölcsen
beilleszteni képes pedagógusok tanítanak. Ennek bemutatására áll
jon itt a legnagyobb magyar tanítórend történetébőlnéhány, eddig
talán kevéssé hangsúlyozott mozzanat.

Piarista iskolák a török hódoltság utolsó évei óta működnek.

Az első, a podolini, 1642-ben létesült, amikor a harmincéves há
ború hányattatásai, illetve a svéd csapatok sziléziai betörése kö
vetkeztében néhány szerzetes a morvaországi kollégiumokból me
nekülni kényszerülve ezen - akkor Lengyelországhoz tartozó 
szepességi kisvárosban telepedett meg. A házfőnök olasz volt/
rendtársai pedig lengyelek és németek, de a felszabadult ország
részek és Erdély néhány jelentősebb városában való megtelepedé
sükkel a római alapítású közösség (amelyet közben még "tót"

274



3Hamvas Béla: Az őt

géniusz; Abor
filozófiája, Életünk

könyvek, 1988.

4Dévény István: Vedres
István emlékezete

(176S-183C1} Hidrológiai
Közlöny, 1956. 4.

258·261.

Amáramarosi modell

5A Máramarosszigeti
F6gimnázium Értesft6je

az 1913-14. tanévr61,
közzétette Keller János

igazgató, 1914, M.szigel.

6passuth László: Alma
Mater Kolozsvárott,

Vigilia 1983. 599-603.

rendnek is neveztek) a 18. század végére erős és egységes magyar
rendtartománnyá vált. A piaristák származását, működési terüle
tüket s a rájuk bízott nebulók tarkaságát látva mintha módosulna
Hamvas Béla "öt géniusz"-elmélete. Nem elsősorban azért, mert
egy-egy piarista hivatása gyakorlása során - Erdélytől Délvidé
kíg, Máramarostól Rómáig, a Felvidéktől Szegedig - a Hamvas
által jellemzett ötféle földrajzi-szellemi hatótér közül legalább
négyben megfordult, hanem mert a rend tagjai lIa konkrét népbe,
korba, földrajzi helyre születve, annak táptalajából növekedve és
annak életerejéből táplalkozva'r' nevelik a rájuk bízottakat az em
beriség egyetemes szolgálatára. Iskoláik iránti (ma úgy monda
nánk) társadalmi igény szinte kivétel nélkül a már "polgárosodás
nak" indult kisvárosokban alakult ki, ahol a gazdasági-üzleti "fej
lődést" korántsem követte erkölcsi-szellemi tökéletesedés. A mo
hácsi katasztrófa előtt az ország egyik szellemi-gazdasági köz
pontjaként ismert Szegeden például az 172o-as iskolaalapítás évé
ben panaszolják, hogy itt lIa fiatalság nád és káka közt vadul és
pallérozatlanul nő fel".4

A máramarosszigeti 1730-as (egyébként korántsem zökkenő

mentes) alapításnak az előzménye az volt, hogy a sóbányák felül
vizsgálatára kiküldött királyi biztos "észrevette (...) azt a szellemi el
hagyatottságot, amelyben nemcsak a nép, hanem a kincstári tiszt
viselők gyermekei is szenvedtek az iskola és a lelkész hiánya mi
att."s Ezen iskola története mintegy modellként mutatja azt az ál
dozatos küzdelmet, amelyet egy többnemzetiségú, többvallású s
különböző társadalmi réteghez tartozó lakosságból álló iparosodó
település európai/keresztény szellemű szocializálása megkíván.
Megkívánja elsősorban az ott lakók nyelvén (magyar, román, ru
tén, német) való tanítást, majd a klasszikus műveltség oktatását, a
szabad vallásgyakorlást, az egészséges és értelmes életre és élet
módra való nevelést stb. Ebben az iskolában minderre tudatosan
törekedtek, s például az 1913/14-es iskolai év tananyagában meg
találjuk mindazon tudnivalókat, amelyek az embert hazája polgá
rává teszik. így a IV. osztály írásbeli feladatainak részét képezte
például a polgári ügyiratok szerkesztése, a VIII. osztályban Szé
chenyi Hitelét s Eötvös költészetének demokratikus vonásait ele
mezték. A beszédet és a szónoklattant olyan műveken gyakorol
tatták, mint például Deák nevezetes húsvéti cikke, Széchenyi szö
lásszabadságról szóló írása és Gyulai Pál Eötvös felett mondott
emlékbeszéde. 1913-ban a tanári könyvtár számára vásárolt hu
szonkét könyv csaknem fele testnevelési témájú volt, köztük An
gelo Mosso Az ifjúság testi nevelése című műve. Hitének alapjait és
egyháza történetét minden - a görög és római katolikus, az
evangélikus, a református és a zsidó - diák saját tankönyvéből

és saját hittanárától tanulta. Az iskola mellett a város polgárai és
a Máramarosi Takarékpénztár Részvénytársaság alapította Segé
lyező Egyesület működött, s lIa gyámolítás munkájában híven (...)
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az emberséges gondolkodáshoz és érzelmekhez (...) sem vallási, sem
nemzetiségi tekintetben (...) megkülönböztetéseket" nem tettek.6

Ennek az iskolának volt igazgatója Simonchicz Ince (t1807),
akinek történetírói munkásságára jellemző a közjó érvényesülésé
nek a kutatása. A máramarosi sóbányászat két évezredes törté
netét bemutató Noctium Marmaticarum Vigilia című művében így
ír: "Bizonyos, hogy a meg nem művelt Máramarost az emberiség
javára a művelés alá vett sóbányászat heve tette. Ugyanis mihelyt
a kősót a földből vassal kibányászni kezdték, (oo.) a föld felszínén
a lakosság szíve emberiesebbé kezdett melegedni. így esett meg,
hogy a só hozzáj árult a művelődéshez.,,7

Minthogy a fenti gondolkodásmód s az abból adódó pedagó
gia igen jól szolgálta a felvilágosodott abszolutizmus állam- és
gazdaságszervezési érdekeit, a 18. században (s főleg Mária Teré
zia alatt) keresettek lettek és fejlődésnek indultak a piarista isko
lák is, amelyek sajátságos arculatukat, mortdhatni örökös modem
ségüket a (félig sikerült) oktatási reformok (lásd Ratio educationis)
mellett is meg tudták tartani. E korszak gazdaságpolitikájának,
"társadalmi fejlődésének" és iskolaügyének a története, köztük a
piaristák pedagógiai munkássága, a rend "reális tudományok" to
vábbadásában játszott úttörő szerepe jól ismert. í~ a piaristák
pedagögíaí'', építészeti," műszakí-gazdasági-mémökío oktatási te
vékenységéről jelentős számú tanulmány jelent meg az elmúlt év
tizedekben. Jellemző például, hogy nemcsak a rájuk bízott szenci
gazdasági főiskola, de több rendtag (például Bajtay Antal és Ho
rányi Elek) könyvtárában is nagy számban voltak találhatók a ke
reskedelmi, kameralisztikai, út- és vízépítési, gyakorlati matemati
kai és építészeti művek, Mindebből nyilvánvaló a piaristák ama
nézete, hogy az evilági társadalmi tevékenység összegyeztethető a
keresztény hittel, ha ehhez - ahogy akkor a rend a felvilágoso
dást (Balanyi György kifejezését használva) "piarista felvilágoso
dássá"l1 igyekezett nemesíteni - az adott korszak kívánalmait az
örök krisztusi törvényekkel harmóniába tudjuk hozni. A piaristák
utóbbi 100-150 évben végzett ezirányú tevékenysége viszont ke
vésbé ismert. Érdemes ezért e korszakból is kiemelni néhány jel
lemző példát.
A reformkor eszmevilágából születő József Ipartanoda gazdászati,
műtani és kereskedelmi osztálya tantervének kidolgozásában veze
tő szerepet játszott Arenstein József (t1892), akinek tervezetébenl
az áll, hogy ha ,,a bankokat, (...) bizonyos határok között a börzéket, (...)
az elemi károk ellen a biztosító egyesületek, (...) a köznép bankjait és a
takarék-pénztárakat" nézzük, megállapíthatjuk, hogy "ezek mind a
valószínűség és a változtatás calculusának legszeszélyesebb alkal
mazásain" nyugszanak. Ezen szabályok megismertetése is azt szol
gálja, hogy az ipartanoda lIa haladásnak (...) közhasznú ideáit (oo.)
kiszemelje, honosítsa, a nép tulajdonává tegye". Vele csaknem egyi
dőben Szegeden és a várost övező tanyákon a népnevelő Tóth János
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(tl895) dolgozott, aki egy személyben volt népiskolai, tanítóképez
dei és reáltanodai igazgató, s aki mintegy 25 tanyasi iskola létreho
zásával fél évszázaddal megelőzteKlebersberg Kunót. Az a Lévay
Imre (tl895), aki az 1883. évi középiskolai törvény parlamenti vi
tájában megcáfolta TIsza Kálmán miniszterelnök azon állítását,
hogy a középiskolának nem lenne feladata a nevelés, újságcikkei
ben szólt a nő- és cselédkérdésről, megértő szívvel volt az árvák, a
törvénytelen szűletésűek, a kizsákmányolt gyermekmunkások
ügye iránt, s szót emelt a vasárnapi munkaszünet érdekében. írt a
szerencsejátékok, az idegenmajmolás, és az uzsora ellen. Az általa
alapított Katolikus Kör összejövetelekkel, jótékonykodással s ta
nácsadással szolgálta tagjai szellemi, társadalmi és anyagi érdekeit.

Szabóky Adolfra (tl880) úgy emlékezünk, mint az árva tanon
cok és a gazdátlan mesterlegények pártfogójéra.P Az általa alapított
Pesti Katolikus Legényegylet révén honosodott meg nálunk a Kol
píng-mozgalom, A céhrendszer megszűnésétkövető időben sürget
te az iparosok szakmai egyesülését. Mint a főváros törvényhatósági
bizottságának a tagja és az iparrendészeti ügyosztály vezetője szer
vezte a népbankokat. az ipari és kölesönsegélyező egyleteket. írásai
közül kiemelkedik A divatos haladás és a munkásosztály korunkban
című. Több, mint egyszerű érdekesség, hogy pártfogoltjai között
tarijuk nyilván Csepreghy Ferencet, az asztaloslegényből lett szín
padi szerzőt, kinek darabjaiban Blaha Lujza is játszott.

E szerzetestanárok közül többen társadalomtudósi alapossággal
írtak a nevelés céljáról. Komis Gyula, egyetemi tanár és (kizárt,
majd rehabilitált) akadémikus (tl958) szerint "tudatossá kell tenni
az ifjúban, hogy a társadalmi fejlődést nem egyedül a gazdasági
viszonyok szabályozzák, hogy a gazdasági erők változásaira nem
vezethető vissza a társadalom ideológiai felépítménye (...), nincs
külön gazdasági élet s külön jog, erkölcs, művészet, tudomány; a
társadalmi fejlődés irányát az eszmék éppúgy meghatározzák, mint
a termelési technika, a gazdasági erők; anyagi és szellemi tényezők
egyaránt tényezői a szociális fejlödésnek.r " Helyesen látta, hogy
lIa történelemnek, a minden irányú kultúrfejlődésnekmenete is
függ a pedagógiától, vagyis attól, vajon mit tüntetünk fel a követ
kező nemzedék előtt értékesnek, s minő eszményeket feltétlen meg
valósítandó célnak. Ilyen értelemben részben a nevelés csinálja a
történelmet."15 A nemzeti közéletre való nevelés náluk központi
program.l" ehhez - akár doktori értekezésekben is - elemzik a
társadalom gondjait-bajait. Rámutatnak például, hogy a 30-as évek
ben a "megoldatlan földbirtokreform problémájára a 90-es évek al
földi agrárszocialista mozgalmai, majd a rohamosan emelkedő ki
vándorlás hívták fel társadalmunk figyelmét; mert mind az agrár
szocializmus, mind a kivándorlás okai között legjelentősebbszere
pet játszott a mezőgazdasági munkások munkahiánya és földéhsé
ge, amelyek az ország egészségtelen birtokeloszlási viszonyainak
voltak következményeí.v'? De feltárják a német munkásirodalmat
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iS,18 hogy annak mint jó értelemben vett hamisítatlan "szocialista
realista irodalomnak" az alapján világossá váljon a városokba
áramló munkásság kiszolgáltatott helyzete, hogy "maguk a mun
kások is idegenek egymással szemben. Csupán a közös robot fej
leszt ki bennük valami közösségi szellemet, de az is inkább a mun
kaadó zsarolása ellen való közös védekezésből fakad. (...) Az anya
többé nem lehet a család lelke, a csekély órabér miatt neki is gyárba
kell mennie, s gyermekeit kénytelen az utca romboló szellemének
kitenni (...) Mindez (...) a család széthullását eredményezi." Ráadá
sul "a gyári munkás nem érzi annyira az Alkotótól való függést, mint
a tennészettel együtt élő falusi ember. Nem éli át a tavaszt, az őszt, az
élet fakadását s elhalását, nem érzi, hogy a valóság mögött ott áll a
Teremtő; az ő kezébe csak nyersanyag kerül ...". Hasonló mély szociá
lis érzékenységre mutat egy másik, az igazságos munkabérről szóló
piarista doktori értekezés.'? .

Persze a piarista pedagógiának mindig is alapeleme volt Révai
József (tl967) hitvallása, hogy "a proletárgyerek nyomora - a
szónak testi és lelki értelmében - nem csökkenthető semmiféle
szóval, még csak nem is írással, hanem csakis tettekkel.,,2oÓ volt
az, aki Szegeden a 30-as, 40-es években cserkészkedésre kapható
fiúkat keresett, s egész seregét találta "az elesett, a megsegítésre,
az irgalmasság testi-lelki cselekedeteire állandóan rászoruló fiúk
nak. Hogy ebben a sáraranyban mily kevés az arany és mennyi a
sár, azt mérlegeljék, ha majd lesz hozzá megfelelő szociális mérő

eszköz, a következő évtizedek bölcsei" - írja visszaemlékezésé
ben, de rámutat, hogy: "Itt először is tenni kellett. Fölrázni a tár
sadalom lelkiismeretét."

A közvélemény előtt alig ismert a piaristák debreceni Kereske
delmi Középiskolája, amelyet 1938-ban a gimnázium kereskedel
mi tagozataként azért alapított a rend, "hogy a vallásos és nem
zeti szellemű törekvései körébe bevonja azt az ifjúságot is, amely
a gazdasági pályára készül.,,21 A tantárgyak között találjuk a gaz
dasági földrajzot, az idegen nyelveket és az idegen nyelvű levele
zést, a gazdasági és jogi ismereteket, a gyors- és gépírást, a
könyvvitelt, az áruismeretet és a kereskedelmi számtant. Havonta
egy alkalommal, majd a tanév befejezését követően hét napon át
voltak üzemi gyakorlaton, például a postán, áruházakban, az ál
lamvasutaknál, vaskereskedésben, a Hangya Szövetkezet raktárá
ban és a közraktárakban, a vagongyárban, az OTI-ban, több
bankban, a Mérleghitelesítő Hivatalban, de elmentek a M. Kir.
Törvényszékre és a telekkönyvi hivatalba is. Rendszeresen részt
vettek kirakatrendező versenyeken, de foglalkoztak "a reklámesz
közök lélektani hatásával és gyakorlati hasznával" is. Az 1941/42
es évkönyv szerint a szülők többsége kisiparos és kiskereskedő,

közlekedési dolgozó és köztisztviselő volt. Tanulságosak az akko
ri magyar érettségi tételek is: Hogyan akarta Széchenyi megműoelni

a Magyar Parlagot? - Magyarország szerepe Európa gazdasági életé-

278



A kommunista uralom
Idején

22Medvigy Mihály:
Hittan; Katolikus

erkölcstan; Katolikus
egyháztörténet;

Hitvédelmi munkafüzet
(valamennyi kéziratban).

ben és Miért harcolunk a bolsevizmus ellen? Az iskolában egyébként
volt Kodály-kör, Prohászka-kör, kisebbségi kör, gyors- és gépíró
kör, de volt saját, Diákkaptárnak nevezett takarékbetét-pénztáruk és
konyhakertjük is. A tanárok közben lIa Keletre menő Julianus forró
hitével" magyar missziósként járták a városközeli tanyákat, ahol lIa
nagy vacuum tele van hintve jeltelen házakkal, vagy berogyott élem,
testileg-lelkileg a rninirnurnra igénytelenedett szolganéppel."

De többszörös vákuum keletkezett a magyar közoktatásban a
második világháborút követő kommunista hatalomátvétel következ
tében is, hiszen rengeteg B-listázott és egyéb okból népellenségnek
minősített szülő gyermeke nem tanu1hatott volna tovább, ha nem
marad meg az a néhány egyházi gimnázium. Az ötvenes években
a piaristák fővárosi gimnáziuma tanulóinak legalább a felét azok
tették ki, akiket szüleik múltja, származása miatt máshova nem
vettek fel. Amikor a világ ifjúsága Bukarestben, Varsóban és
Moszkvában gyűlt össze, és az Állami Egyházügyi Hivatal "fel
ügyelte" lIa klerikális reakciót", akkor tartotta Medvigy tanár úr
azon erkölcstan- és egyháztörténelemóráit, amelyek ismeretanya
ga csak a rendszerváltozást követően kezdett közismertté válni. A
diákok saját kezű írásával négy év alatt megszületett hittanfüze
tek őrzik a ma is aktuális tananyagot. Már az első erkölcstan
órán megállapítást nyert, hogy "az ember személy, tehát nemcsak
a társadalomé, hanem van önálló rendeltetése is; az ember a kö
zösség tagja, tehát nem önmagában mértéke a helyes cselekvés
nek" s végül "az ember teremtmény, tehát nem önmagáé, hanem

.mindenestül Istené." A 15-16 éves fiúknak tartott erkölcstan órák
nak mintegy keretet adott a lelki (megszentelő kegyelem, művelt-
ség, szakképzettség), az anyagi (élet, egészség, vagyon) és a társa
dalmi javak (becsület, bizalom, család, nemzet, egyház) széleskö
rű tárgyalása, a következő indító gondolatokkal: "A föld javainak
rendeltetése az, hogy az egész emberiség emberhez méltó életét
biztosítsa. A jogos egyéni vagy közösségi tulajdon éppen e cél el
érésére való, nem pedig meghiúsítására." "A tulajdonjog nem
korlátlan. Határait a szociális igazságosság szabja meg." "Ami a
tulajdonosnak mindenféleképp felesleges, azt közcélra kell fordí
tania: a) adomány formájában (jótékonyság, tudósok jutalma), b)
közhasznú létesítményekhez (útépítés, egyetem), c) munkaalkal
mak teremtésével (XI. Piusz pápa szerint ez a legjobb)." Külön
óra tananyaga volt a jogos tulajdonszerzés, a munka és az ala
mizsna kérdésköre, ez utóbbival kapcsolatban megállapítva, hogy
"A proletársors megszüntetése nem könyöradományok kérdése,
hanem a törvényhozás és a társadalomszervezés dolga (szövetke
zetek, szakszervezetek, társadalombiztosítás)." Az uzsora tárgya
lását ("károkozás mások szorult helyzetének kihasználásával") ki
egészítette az a kevesek által ismert egyháztörténeti tény, hogy
"az olcsó hitelnyújtásra a ferencesek létesítették a 15. században az
első zálogházat, hogy megmentsék a szegény népet az uzsorások
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kamataitól" (a tananyag azt is tartalmazta, hogy korábban, a ter
ménygazdálkodás idején az egyház tényleg bűnnek nyilvánította
a kamatszedést, már csak azért is, mert a középkorban az uzsora
kamat a 1üO-200%-ot is elérhette). A ma (egyébként joggal) diva
tos fogalom, a szubszidiaritás mind az egyháztörténet órán (mint a
Quadragesimo anno egyik alaptétele), mind az erkölcstan A nemzet és az
egyház címú fejezetében szerepelt, ez utóbbiban így: "Amit a kisebb
közösségek elláthatnak, azt a magasabb ne vonja saját hatáskörébe,
Mert a közhatalom feladata nem az, hogy kiküszöbölje a családot és
az egyéb közösségeket, hanem hogy segítse, kiegészítse és a közjóval
összhangba hozza" Az ugyan természetesnek mondható, hogy külön
fejezetben foglalkoztak a szűkebb családi közösséggel ("a sokgyerme
kes család pótolhatatlan iskolája a szociális erényeknek"), de a "szocia
lizmus építésének" abban a korszakában kevés középiskolában tár
gyalták a munkaadó kötelességeit vagy az igazságos munkabér meg
állapításának a szempontjait (,,hogy belőle a munkás és átlagos méretú
családja emberhez méltóan élhessen, hogy a vállalat jövedelmezősége
meg ne szűnjék és hogy a közjó veszélybe ne kerüljön"), hogy a ke
resztény szociális tanítás apostolairól (Lamennais abbéról, Ketteler
mainzi püspökről, Giesswein Sándorról és Prohászkáról) ne is be
széljünk. Vajon azóta hány diáknak tanítják azt, hogy az üzemi
bizottság és a családi bérkiegészítő pénztár intézménye katolikus
kezdeményezés?

Annak ellenére, hogy ezúttal tudatosan nem tértünk ki a piaris
ta pedagógiának a személy teljessége kibontakozása szempontjá
ból a fentiekkel egyenrangú elemére, a humán tárgyak oktatására,
a fenti tárgyalási mód korántsem minősíthető valamiféle egyolda
lú beállításnak, hiszen a piaristák, különösen a 19. század végén
- időnként talán a kelleténél is nagyobb mértékben - aktív sze
repet játszottak a társadalmi életben. Még ha az oktatáshoz kap
csolódó és a renden kívüli társadalmi feladatok megoldásában va
ló részvételük, különösen a nagy korfordulók idején "akárhány
piaristának papi és szerzetesi hivatását kívánta áldozatul",23 mű
ködésük egészének áttekintése után látható, hogy hivatásuk kö
vetkezetes teljesítésével nemcsak a rendkívüli korszakokban (pél
dául a török uralom utáni újjáépítésben, vagy a két vilá§l'áború
közti "liberális korszak letarolt és kiaszott sivatagában)" 4 adtak
igazi kapaszkodót a felnövekvő nemzedéknek, hanem a pedagó
giai divatok és hamis ideológiai áramlatok ellenében mutatták fel
mindenkor a stabil keresztény értékeket. A számos, valóban rend
kívüli tanítvány között mindig is nagy számban voltak közéleti
szereplők (ez is magyarázata lehet annak, hogy a rend
szerváltozást követő első szabad választások után a "kegyes
atyák" nagy büszkeséggel miért függesztették ki az iskolai faliújságra
a parlamentbe jutott összes egykori diákjuk nevét), akikre legalább
áll az iskolatárs, Vörösmarty jellemzése: "ront vagy javít, de nem
henyél."
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