
Múltunk és jövőnk
A szentek között különleges helyet foglalnak el a rendalapítók:
azok, akik Istentől kapott hivatásuk megvalósítására nem egyedül
vállalkoztak, hanem közösséget hoztak létre. Életük így folytatódik
a századokon át abban a szellemben, lelkiségben, életállapotban,
amelyet ők létrehoztak. A késő korok már nem is annyira az ő sze-
mélyüket emlegetik, hanem a belőlük született, a művüket folytató
szerzetesközösséget. Kalazanci Szent József esetében ez talán még
inkább igaz, hiszen szerzete nem is az ő nevét viseli, hanem az ál-
tala létrehozott műről kapta nevét. A latin Ordo Scholarum Piarum el-
nevezés harmadik tagjából lett a magyar piarista szó.

Az elnevezés jelzi a rend legfőbb célkitűzését is. „Tanítórend”: is-
kolában oktató-nevelő szerzetesek közössége, akik erre külön szer-
zetesi fogadalommal is elköteleződnek. Tudományos ismeretekre ok-
tatnak és bevezetnek a hit életébe. Nevelésükkel segítik a gyerekeket
és a fiatalokat evilági boldogulásuk és túlvilági üdvösségük útján.
Ahogy a rendalapító írta: „Óhajtom, hogy az atyák egyre haladjanak a
tudományok művelésében, hogy szolgálhassanak felebarátjuknak, de még
jobban haladjanak a szent alázatosság erényében: ez a kettő együtt igen al-
kalmassá teszi az embert megismerni az igazságot és szeretni az igazi jót.”

Sajátos — törékeny és termékeny — szintézis a hit és a műveltség
összekapcsolása. A piaristák az „Igazság munkatársai”: ott vannak
az emberi haladás élvonalában, alkotó módon részt vesznek a tudo-
mányok és a kultúra fejlődésében — de úgy, hogy mindezt az örök
Igazság fényében teszik, Krisztus nyomában járva, akinek elkötelez-
ték magukat a szerzetespapi életformában. Kalazancius szerint: ha
az atyák „tanítanak vagy tanításra készülnek, úgy cselekedjék ezt, mintha
az Úr Jézus állna mellettük és figyelné, hogyan tanítanak és hogyan készül-
nek”. A 300 éves magyar alapítások története is azt mutatja, hogy
szerzetház, templom és iskola elválaszthatatlan egységet alkot.

Kalazancius négy évszázada nyitotta meg első — ingyenes — is-
koláját, elsősorban a társadalom peremére szorult, szegény fiúk szá-
mára. Elgondolása a nevelésről máig például szolgálhat az immár ál-
talánosan kötelezővé vált — folytonos reformokkal küszködő — iskolai
oktatásnak. Jól tudta, hogy az oktatásnak a neveléssel kell párosulnia,
hogy a gyermekek széles látókörű, művelt, a krisztusi nagykorúság sze-
rinti felnőttekké, „jól nevelt” és érett személyiséggé váljanak, akik fe-
lelősséget vállalnak önmagukért és környezetükért, elkötelezetten szol-
gálják a közjót, embertársaik javát, és törekszenek a boldogabb életre,
egy igazságosabb és testvériesebb világ létrehozására.

A múltunk felidézése nem puszta merengés a „régi szép időkön”,
hanem erőt ad és irányt mutat a jövőre. A piarista iskolák évszáza -
do kon át beleszervesültek a magyar történelembe — folytatódjék ez
így a jövőben is.
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