
PIARISTA ÖREGDIÁKOK
VALLOMÁSAI

A piarista rend 300 évvel ezelőtt nyitotta meg első is-
koláit a mai Magyarország területén. Ebből az alkalomból
a történelmi visszatekintéseken túl a jelenre is szeret-
tünk volna egy pillantást vetni. Arra kerestünk választ,
hogy a piaristáknál végzett diákok mit kaptak az isko-
lától, a piarista neveléstől, milyen „örökséget” vittek ma-
gukkal az életbe, mit őriznek a „pietas et litterae” szel-
lemiségéből, milyen emlék él bennük egykori iskolájukról.
Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik felkérésünkre
megtisztelték folyóiratunkat írásukkal. (A Szerk.)

A BEFOGADÓ ÉS INTEGRÁLÓ
ISKOLA

A kecskeméti piarista gimnázium az én időmben
befogadó és integráló iskola volt. A befogadás ab-
ban mutatkozott meg, hogy az osztályomban a tár-
sadalom minden rétegéből fogadott tanulókat:
műveletlen tanyasi földművesek, falusi iparosok
gyermekeit éppen úgy, mint városi középosztály-
beli vagy arisztokrata családok művelt csemetéit.
Jómagam például osztatlan tanyasi iskolákban
végeztem az általános iskolát, ahol éppen csak ol-
vasni és írni tanultam meg, úgy ahogy. De mások
is érkeztek hozzám hasonló alacsony tudásszint-
tel osztályunkba, amely negyven fővel indult, ám
az érettségi tablón már csak huszonheten feszítünk.
Festetics Antal osztálytársam viszont grófi családból
származván, gondos nevelők karjai közül alapos
műveltség és idegen nyelvi ismeretek birtokában
került hozzánk. Hasonló előnyt élveztek a közép-
osztályból származó osztálytársaim, akik városi is-
kolákban végezték tanulmányaikat, többek között
zenei képzést is kaptak, szaktanárok vezetésével.
Következésképpen az első év elején óriási tudás-
és műveltségbeli különbségek voltak közöttünk. Az
integrálás pedig abban nyilvánult meg, hogy a má-
sodik év végére vagy a harmadik év első felére a
piarista atyák kezdték megszüntetni azokat a kü-
lönbségeket, amelyek a litterae, a tudományok terén
az első év elején oly aggasztóan nagyoknak lát-
szottak. Például humán osztály volt a miénk két ide-
gen nyelvvel, orosszal és latinnal. Bizony komoly
hátránnyal indultam, hiszen semmilyen idegen
nyelvet nem tanultam 16 éves koromig, az egyéb-
ként kötelező oroszt sem. Az első évben sokat és ke-
ményen kellett magolnom a furcsa idegen szava-
kat és a nehéz, a magyar nyelvétől eltérő nyelvtani
szerkezeteket. És mindezt birkák mellett, szabad ég
alatt. Aztán szép lassan megszoktam, majd meg-
szerettem az idegen nyelveket.

De nem volt ez másképp a pietas, a vallásos ne-
velés terén sem. Természetesen voltak közöttünk
olyanok, akik otthonról mély vallásosságot hoztak
magukkal, és kezdettől fogva papnak készültek,
azok is lettek, és ma is kiváló és boldog emberek.
Ám akadtak olyanok is, akiket az otthon liberális
szellemben nevelt, s nyűgnek érezték a hagyomá-
nyos katolikus nevelést, az imát és a szentmisén
való kötelező részvételt. A többség azonban a kö-
zépkategóriába tartozott, sem túlságosan vallásos
nem volt, sem szélsőségesen szabad szellemű. A pi-
arista atyák egyforma tisztelettel és szeretettel
fordultak mindegyik csoport felé. Nem ajnározták
a papnak készülőket, nem üldözték a szabad szel-
lem érvényesülését, de próbálták kizökkenteni a kö-
zömbösöket az érdektelenség posványából. Jó
szóval oktattak, és életük példájával neveltek ben-
nünket. Igényesek voltak tanítványaikkal szemben,
de humánusak és megértők. Pietas tekintetében én
magam is eleinte inkább a közömbösök közé tar-
toztam, hiszen hatéves koromtól kezdve pásztor-
kodtam, kanász, gulyás, majd juhász lettem. Ab-
ban az időben az állatokat télen-nyáron, hétköznap
és ünnepnap legeltetni kellett. Templomba csak
nagy ünnepeken, karácsonykor, húsvétkor és pün-
kösdkor jutottunk el. Két évig biciklivel jártam be
a kerekegyházi pusztákról a gimnáziumba. Út-
közben sokszor megáztam, megfáztam, ezért har-
madikos koromban bentlakó lettem: a piarista
atyák kegyesen befogadtak. Míg a többiek havi 400
forintot fizettek a teljes ellátásért, nekem csak 100
forinttal kellett hozzájárulnom eltartásom költsé-
geihez. A rendszeres vallási gyakorlat eredmé-
nyeképpen és szeretett tanáraim példájára kezdtem
jól érezni magam a templomban, s ebben nagy ré-
sze volt Örkényi tanár úr hittanóráinak és a Szent-
györgyi tanár úrral való meghitt beszélgetéseknek.

Óriási szerencsémre minden tanárom rendkí-
vül képzett, különleges egyéniség volt, még azok
is, akik nem tűntek sztártanárnak. Mivel maguk
is sajátos egyéniségek voltak, igyekeztek tanít-
ványaikban is felfedezni az egyéni sajátosságokat,
adottságokat, s ha ilyenre leltek, kibontakoztatták.
Osztályfőnököm, Gulyás István tanár úr, aki a la-
tint és a magyart tanította, nem volt briliáns tanár,
de látszólagos egyszerűsége mögött mély böl-
csesség és nagy műveltség rejtőzködött. Magyar
irodalomból nem követelt sokat, de amit megkö-
vetelt, azt kívülről kellett fújni. Szinte észrevétlenül
szerettette meg velem a latin nyelvet, és amikor
látta, hogy kedvelem a latint, és bírom is a tem-
pót, külön feladatokkal is csiszolgatta tudásomat.
Az első osztálytól kezdve annyiszor emlegette a
francia nyelv és irodalom szépségét, hogy már ak-
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kor elhatároztam, hogy ha nagyobb és okosabb le-
szek, elkezdek franciául tanulni.

Sulhan György, az orosztanárom sem tűnt az első
látásra sziporkázó, magával ragadó tanáregyéni-
ségnek. Az orosz nyelv teljesen új volt számomra:
izgatott is, de rémisztett is. Ez az ambivalens érzés
arra sarkallt, hogy megkettőzött szorgalommal és
erőfeszítéssel próbáljam elsajátítani a számomra is-
meretlen írást és nyelvet. A tanár úr figyelemmel
kísérte igyekezetemet, s az egyik szünetben oda-
lépett hozzám, és közölte velem: ha az orosszal kap-
csolatban valamilyen problémám van, bármikor fel-
kereshetem tanítás után, a szobájában is. Két vagy
három hét elteltével tényleg nem értettem valamit,
és kissé szorongtam ugyan, mégis bekopogtattam
hozzá. „Isten hozott, Ádámka” — mondta szélesre
tárva ajtaját. Illően köszöntem, majd ezt kérdeztem
tőle: „Miért tetszik engemet Ádámkának nevezni?
Az én nevem Adamik.” „Hát éppen ezért nevez-
lek téged Ádámkának — mondta. — Az Adamik
név szláv eredetű, az Ádám főnévből és az -ik ki-
csinyítő képzőből van összetéve, következéskép-
pen ezt jelenti: Ádámka.” Ezután kisebb-nagyobb
kihagyásokkal rendszeresen följártam a tanár úr-
hoz, és ekkor már nemcsak orosszal foglalkoztunk,
hanem olykor kérdezett családomról, sőt önmagáról
is ejtett néhány szót. Többek között említette,
hogy ő némettanár is. Ezt meglepődve hallottam,
és önkéntelenül kicsúszott a számon: „De jó lenne
németül tudni!” „Ennél mi sem egyszerűbb” —
mondta, és elém rakott egy gót betűs német nyelv-
könyvet. Ez volt az első németórám, utána továb-
bi órák következtek: egy év alatt elsajátítottam a né-
met nyelv alapjait.

A német költészet alapverseit viszont Révai Jó-
zsef tanár úrnak köszönhetem, aki akkor már nyug-
díjasként élte életét, és gyakran sétálgatott a rend-
ház udvarán. Itt focizás közben egyszer majdnem
fellöktem, mire ő megállított, és ezt mondta: „Mi
lenne, ha ugrabugrálás helyett tanulnál?” Mire azt
válaszoltam, hogy én szívesen tanulok. „Hát ak-
kor gyere fel hozzám németet tanulni.” „Én már
tanultam németet” — válaszoltam. „Annál jobb —
mondta —, legalább értelmes szövegeket is ol-
vashatunk.” Amikor erre is hajlandónak mutat-
koztam, megjegyezte, hogy ő nem ingyen tanít ám.
„Sajnos én szegény gyerek vagyok, nem tudom fi-
zetni” — nyögtem ki szomorúan. „Amit én kérek,
azt meg tudod fizetni” — válaszolta a tanár úr.
Majd így folytatta: „Minden órára egy német
verset kell hoznod kívülről.” Könnyelműen igent
mondtam erre a fizetségre, és hetente egyszer fel-
jártam Révai tanár úrhoz német szóra. Az első órán
először magamról és családomról kérdezgetett né-
metül, majd egy anekdotát olvastunk Haydnról.
Az óra végén pedig egy rövid verset adott, Goe-
 the Wanderers Nachtliedjét azzal, hogy egy hét alatt

kívülről tanuljam meg. A következő órán is rövid
verset kaptam: Heine Ein Fichtenbaumját. Mindkét
verset könyv nélkül elzengtem a tanár úrnak. Csak-
hogy ahogy múlt az idő, egyre hosszabb versek kö-
vetkeztek, például Goethe Der Fischer és Erlkönig
című költeményei, majd Heinétől a Lorelei és Schil-
 lertől Der Handschuh.

De a legtöbbet a drága Hardi István tanár úrnak
köszönhetek. Ő többnyire francia dalokkal éb-
resztette az álmos diáknépet reggel hat órakor a
konviktusban. Engem azzal kapatott rá az angol
nyelvre, hogy különös dolgokat mesélt az angol
utakról: magas sövény, úgynevezett hedge fogja köz-
re őket úgy, hogy az utazó csak itt-ott lát keresztül
rajtuk. Néhány hónapos tanulás után pedig egy
Village című könyvet nyomott a kezembe. Pár hó-
nap alatt végigolvastam úgy, hogy kiírtam minden
ismeretlen szót, és hangosan bemagoltam. A fran-
ciatanulásra pedig egy ravasz húzással vett rá.
Beszélgetéseinkből tudta, hogy lelkesedem a sző-
lőskertekért. Elkezdte ócsárolni a magyar gyalog-
szőlő-művelést, bezzeg a franciáknál régtől fogva
honos a kordonművelés, amely sokkal több szőlőt
hoz, és könnyebb megművelni. A kordon pedig
fran cia szó, a franciák c-vel írják: cordon, ami eny-
nyit tesz: kötél. Látod, az első francia szót tudod is
már, csak a többit kell megtanulnod. Neki is estem
a franciának. És miközben osztálytársaim sétálni
vagy futballmeccsre mentek, én a francia nyelv-
könyvet faltam. Nyáron pedig Molière Médecin
malgré lui című komédiájából írogattam ki az is-
meretlen szavakat.

Ennyi jót kaptam én a kecskeméti piarista ta-
náraimtól. Nem lehet hát csodálkozni azon, hogy
érettségi után beléptem a piarista rendbe: olyan
akartam lenni, mint ők. De az Úr másképp dön-
tött: nem adta meg nekem a papság kegyelmét. Ezt
azzal adta tudtomra, hogy féktelen szabadság-
vágyat oltott szívembe. A szabadság pedig Dosz-
tojevszkij szerint „édesebb, mint a kenyér és
szebb, mint a nap”.

ADAMIK TAMÁS
klasszika-filológus

EMLÉKEZÉS EGYKORI
ISKOLÁMRA

Mielőtt kecskeméti piarista diák lettem volna,
már sokat hallottam az ottani életről, mert falumbeli
diákok és a száműzetésben lévő Erőss József pia-
rista atya beszélt róla. Könnyen beilleszkedtem az
iskola és a diákotthon életébe, csak a honvágyat kel-
lett legyőzni magamban, amivel épp úgy küsz-
ködtek osztálytársaim, akik hasonló társadalmi kör-
nyezetből, jobbára paraszti családokból származtak,
kivéve egy-két városi „vagány” fiút. A legutóbbi
osztálytalálkozón, amit a párhuzamos osztállyal
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összevonva tartunk már jó ideje, megállapítottam,
hogy a papok kivételével mindannyian nyugdíja-
sok (osztályunkból 10-en lettünk papok, és egy sem
hagyta el a pályát). Ha rövidke számvetést végzek
a kapott ajándékokról, akkor első helyre a hitben
való elmélyülést, Isten, Jézus Krisztus mélyebb is-
meretét és szeretetét adta, nemcsak a hittanórákon,
hanem légkörével és életformájával. Az első évben
a hittanórán még Schütz Antal nyomán tanítottak,
s mire végeztünk, a II. Vatikáni zsinat szemet, szí-
vet nyitogató határozataival is megismerkedhettünk
akkor, amikor a teljes magyar fordítás még éveket
váratott magára. Megtanultuk azt, hogy a hit és a
tudás jól kiegészíti egymást. Kalazancius iskolájá-
ban nem is lehetett ez másképp, mert a szent rend-
alapító, dacolva még az inkvizícióval is, Galileivel
is jó barátságban volt. Az utolsó fizikaórák egyikén
mondta tanárunk, hogy fizikát azért is tanultunk,
mert ezen az úton is közelebb lehet jutni Istenhez.
Általában rend, fegyelem és jó időbeosztás jelle-
mezte az életünket, hiszen „nincs értékesebb az idő-
nél”, hallottuk a piarista szállóigét. A mélyebb pietas
lassan alakult ki bennünk, részt vehettünk naponta
a szentmiséken, és főként, akik papi hivatásra érez-
tek elhívást, többször összejöttek, vasárnap dél után
a Mária-kápolnához mehettek ministrálni. Taná-
rokat szándékosan nem említek, nehogy kima-
radjon valaki is közülük. Emlékeimben úgy élnek,
mint akik példát adtak, és még a gyengébbek is, ha
összehasonlítom a későbbi életem embertapasz-
talatával, toronymagasan fölöttük álltak ember-
ségben és tisztességben. Emlékezetesek az irodal-
mi esték, írókkal, költőkkel való találkozások,
vagy a kor szellemi áramlatával való megismer-
kedés. A hazafias nevelést nem látványosan, hanem
a mindennapok kötelességének teljesítésével taní-
tották. A karizmatikus történelemtanárunk a leg-
kényesebb kérdéseket is úgy tudta tanítani, hogy
akinek füle volt a hallásra, mindig tudta, hogy mi
az igazság, még a napi politikát illetően is. Egy mon-
data megragadt bennem, ami az akkori megszállt
országban élő fiatalokhoz szólt: „amíg itt vannak
ezek” (tudniillik az oroszok), csak úgy tudunk épí-
teni, hogy teljesítjük kötelességünket, mert véghez -
viszi a csendes erő, amit nem tud az erőszak. Ami-
kor már papként egyszer-egyszer visszamentem,
még a legszigorúbb tanárok esetében is örömmel
tapasztaltam, hogy nagyon meleg szívvel kísérték
egykori diákjaikat. Ma már majdnem mindannyi-
an meghaltak, de most érzem egyre jobban a latin
közmondás igazát: „A szavak elszállnak, a példák
vonzanak”. A rendszerváltás után már ilyen felál-
lásban nem működhettek a piarista iskolák, hiszen
bennünket az egy tornatanár kivételével mind any-
nyian paptanárok tanítottak. Ezen még öregdiá kok
is sokszor vitatkoztak, hogy jó-e ez így, de a törté-
nelem kereke vissza már nem forgatható. Most lát-

juk meg igazán, hogy a kommunizmus időszaka
végül is kegyelmi időszak lehetett. Amit akkor na-
gyon fájlaltunk, az ma már más színben is feltűn-
het, mert az „Istent szeretőknek minden a javára vá-
lik” (Róm 8,28).

BÁBEL BALÁZS
kalocsa-kecskeméti érsek

MOST VÁLIK EL…

„Most hívja még csak mesterét a munka:
Kezdjünk, előlrül.

Most válik el, hogy mit érlelt a csend
A dús napokban.”

(Sík Sándor: A hatvanévesek angyala IV.)

Négy évszázada már, hogy Kalazanci József a
Scho lae Piae római alapításával olyan életeszményt
fogalmazott meg az előbb Európát, majd a világ
egészét mozgósító kegyes tanítórend keretéül, amely-
ben az Istenhez való viszonyunkban a megisme-
rés és a válaszunk, a részesedés és az elkötelezett-
ségünk aktív és társas erényekben ölthet testet. Arra
törekszünk, hogy mindent az értéke szerint be-
csüljünk meg. A hódolat és a megilletődöttség a sze-
retet teljessége jegyében úgy működik tanítókban
és tanítványokban egyaránt, úgy egyesíti őket, hogy
az egyszersmind megélt nyitottsággal táplálja a tel-
jes valóság iránti kíváncsiságunkat.

A „kegyesség”-gel párosult „tudomány” sugall -
ta tevékeny attitűd a tudás gyarapítását, ápolá-
sát, átadását — művelését és az önképzést egya-
ránt felöleli. Ezt a lassú izzású tartós szenvedélyt
— sajátos magyar tükörrel élesztve és fölszítva —
személyes integritásunk tiszteletben tartásával is-
kolánk életstílussá, modellé gyúrta. Ahogy fiaim
Édesanyja fogalmazott: megismerni Benneteket…

Családi hagyomány és tapasztalat indított a Bu-
dapesti Piarista Gimnázium műhelyébe, 1967 és
1971 között. Nemzedékem még épp egy emberöl-
tőnyit élt egy sajátos, ellentmondásos dichotómi-
ában — ám nekünk már megadatott a felelős, szó-
kimondó önazonosság élménye. Iskolánk képesség-
és készségfejlesztése, tanáraink méltányló figyel-
me és a rájuk bízott gyerekemberek iránti tisztelete
életmintává lett számunkra. Ráébresztett önma gunk
iránti felelősségünkre. Az útravalónk egyenesen a
boldogulásunkat szolgáló erőforrássá és eszköz-
készletté vált: nemcsak tanulni tanítottak meg, ha-
nem értékrendünk, véleményünk és hitvallásunk
állhatatos képviseletére is alkalmassá csiszoltak ben-
nünket. Alázat a saját magunk érvényesítésében,
méltóság az általunk képviseltek ügyeiben — ne-
héz, de világos eszmény és követelmény, amire
egész életünkben törekednünk kell.

Az egyén, a család, a közösségek lépcsőfokain
méretkezünk mindig, s a „pietas et litterae” jegyé-
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ben elnyert „útlevelünk” mindenkori érvényétől
függ, lehetünk-e tartósan „az igazság munkatársai”:
elhívatás és életbizonyság tükrében ítéltetik meg
a „Cooperator Veritatis”-féle minőségünk.

1969 júliusában az Apolló 11 holdutazó kül-
detése páratlan világtörténeti teljesítmény és lel-
kesítő bravúrtett volt. A Holdra lépés hajnalán tu-
catnyi diáktársammal egyetemben gyalogosan
érkeztünk a Mikszáth Kálmán térre; a televíziós
közvetítés élményével „felvértezve” indultunk
Varga László osztályfőnökünkkel a mátrai nyári
túránkra. Manapság csapatépítő, túlélő gyakor-
latként árusítják ezt az élményt, amely a természet
és a mi magunk egymásrautaltsága próbájaként
rögzült az emlékezetünkben.

Tizenöt évvel később az ENSZ Szellemi Tulaj-
don Világszervezetének genfi székhelyén először
tettem hivatalos szakértőként látogatást — az el-
múlt két évtizedben hazánkat képviselve válasz-
tott tisztségviselőként folyamatosan részt vehetek
a munkájukban. Első élményként arasznyi közel-
ségből vizsgálhattam a fölidézett küldetés egy ki-
állított, néhány dekagrammos holdkőzet-darabját:
a gimnáziumi „szemtanúság” alkalmának egy tró-
feáját az USA kormánya ajándékozta a Világszer-
vezetnek, mint az emberi kreativitás és technikai
teljesítőképesség mellbevágó bizonyságát…

Pályám, életem e két pontját is — oly sok más-
sal együtt — a most ünnepelt alapítással kezde-
tét vett magyarországi piarista misszió sok ezer
személyes impulzusának egyike, az engem „az Ér-
től az Óceánig” juttató indíttatás köti össze.

Hogy mit kaptunk az iskolától, a piarista ne-
veléstől? Sík Sándornak az ötvenhét éve, 1957-ben
írt, a csodálkozásról szóló hat szonettjéből az utol-
só két kezdő szakaszával a következő képességet:

Csodálkozás! te vagy az ember-elme
Első ügyetlen-édes mozdulatja,
Ami ösztönből lélekké avatja
S te utolsó, beérett szenvedelme.

Belőled él az ihlet áhitatja,
Te nélküled a szív nem énekelne,
Szürkére fagyna szava és szerelme,
Te minden alkotásnak édesatyja!

Jelenits István Tanár Úr szavai, a pietás körvo-
nalainak általa adott érzékeny négy tételes rajza se-
gít tanúságot tenni e lelkületnek a hol kamarada-
rab-, hol szimfonikus költemény-életünkben való
vízesés-zuhogású, avagy búvópatak-jelenléteiről:

„Valami okos és mégis gyöngéd érzelmekkel átszőtt
alapmagatartás”:

— ebben a jegyben serdült és terebélyesedett
hazaszeretetünk, kapott mintát az anyanyelvünk,
szellemünk és a lélek lélegző-gondolkodó közös
szövete;

„tisztelet a teremtés minden értéke iránt”:
— különös érzékenység és motiváltság az el-

esettek és a tehetségek gyámolításában;
„családias közvetlenség, amellyel az ember meg-

találja helyét a teremtő és megváltó Isten terveiben”:
— örömeink és bánataink viselésében, Tanár

Atyáink esketve és temetve segítenek megélni a
családi sorsfordulókat;

„tevékenyen, de szerényen igyekszik előmozdítani
a közösség javát”:

— a megtalált szükséget szolgálva hozzájárulni
a közjóhoz a szakmai hivatás és a civil boldogu-
lás táguló köreiben.

Emlékező és önvizsgáló soraimat családom Ka-
talinjainak napján, a Quirinale-dombon és a Piazza
della Rotondán este vetem papírra, Kalazanci Jó-
zsef és keresztény kultúránk Rómájában, ismét hi-
vatalos küldetésben. Eltávozott szeretteim, gya-
rapodó családom boldogsága és iskolai örökségem
tiszta hangon, a mottóban idézett angyal hangján
biztatnak sebzett létben is üdvöt találni. Nem va-
gyok egyedül.

A palazzo-karimájú tejüveg égbolton mély-
kobalt lombú, szenvedélyes pinea-sziluettek. Pi-
linszky teleholdja növőben — megtalált sarkcsil-
lagom velem van. „Kezdjünk, előlrül. / Most válik
el, hogy mit érlelt a csend…”

BENDZSEL MIKLÓS
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke

NEM LELTÁR, CSAK
SZERETETJEGYZET

A ’68-as diáklázadások és a Prágai Tavasz idején
kezdtem a középiskolát. Szüleim a budapesti pia -
rokhoz írattak be, egyfajta családi tradíció folyta-
tá saként. Anyám bátyja nyomdokait követve, aki
disszidálása előtt még a Duna-parti épületbe járt,
én már a Mikszáth Kálmán térre áttelepített, meg-
csonkított gimnáziumba kerültem. A létszámkvó-
ta miatt nehéz volt bejutni. Nem tagadom, hogy
némi elitista szemlélet, közérzet lengte körül a pi-
a rista diákot. Csudabogár volt, különc manó, ve-
szélyes egyed. Egy soha véget nem érő, a szoci-
aliz musból a kommunizmusba vezető úton
menetelők közül kilógó, idegen testként voltunk je-
len. Ideológiai zárványok. Ráadásul fiúosztályok.
Pont akkor, amikor már heves késztetést éreztünk,
hogy a másik nemmel kapcsolatot keressünk.

Mint érzékelhető, hátrányos helyzetből in-
dultunk.

Volt azonban valami, amit nagyjából minden-
ki tudott, de csak kevesen fogták a lényegét. Avval
tisztában voltak, hogy itt papok tanítanak. Azt, hogy
szerzetesek, akiknek hivatása a tanítás, akik az if-
júság nevelésére tették fel életüket, igazán csak mi
éreztük. Mi sem feltétlenül jelen időben, mert a szi-
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gorú követelmények súlya alatt görnyedtünk, ha-
nem utóbb, évek múlva, visszatekintve jöttünk rá,
hogy milyen kincseket kaptunk, milyen kivétele-
zett helyzetben voltunk. Tanáraink szigorú tekin-
tete, hátunkat egyenesítő tenyere, gondolatainkat
csiszoló előadása nem mindig talált kedvező fo-
gadtatásra. Nálam csak évek múlva tisztult a kép,
addig „tükör által homályosan” láttam.

Minden tanáromról, tanáromtól őrzök vala-
milyen képet, kaptam útravalót. Az idők múlá-
sá val nemcsak a pozitív élmények épültek be ter-
mékenyen életszemléletembe, hanem a negatívok
is. Sokszor kapom magam azon, hogy valamelyik
tanárom gesztusa vagy gondolkodásmódja moz-
dít bennem rugókat. Életpályámnak megfelelő-
en Jelenits tanár úr szemlélete a művészetről, a
világ befogadásáról, értelmezéséről ma is hat rám.
Elfogadva a párhuzamos világok létezését, más pers-
pektívában, élményben élem meg evilági valón kat.
A művészet érzékeny kommunikációját. Mind a
mai napig kikérem véleményét, megtisztel barát -
ságával. No és neki köszönhetem Pilinszkyt is.

László Mihály volt az osztályfőnököm. Tanári
érzékenységét, minden egyes diákjára való odafi-
gyelését nagyon becsülöm. Nem homogén tanu-
lóbázisnak tekintett minket, elsivatagosodott agyú
kamaszoknak, hanem helyüket kereső, csetlő-bot-
ló embereknek. Nem játszotta meg a tévedhetetlen
orákulumot, nem rejtette előlünk tévedését, és mert
korrigálni. Végtelenül hiteles ember volt. Pázmá-
nyos tanári éveim alatt tudatosult mindez bennem.

Volt olyan tanárom, akitől sokat szenvedtem,
begörcsöltem. Fekete Antal kíméletlen szigorral
csapott le a linkségekre. „Schwartz” tanár úr ska-
tulyázott. A magyar nyelvet és irodalmat verte be-
lénk. Aki nem ismerte a „kottát”, az elbukott. Ér-
zelmek nélkül, hidegen tanított. Megfegyelmezte
elkalandozó, szétszórt, csapongó természetem,
amit akkor nagyon nehezen viseltem el. Felké-
szített valamire, arra, hogy az életben nem leszek
mindig puha angyalszárnyak között.

Toleranciát tanultunk, belátást. Álljunk ki a vé-
leményünk, hitünk mellett, de ne kérkedjünk, hi-
valkodjunk vele. Kerüljük a provokációt. Emlék -
szem, hogy akkortájt volt az Apolló űrprogram
és az USA követségen nagyon szép kitűzőket osz-
togattak. Persze igyekeztünk beszerezni ezeket a
kincseket és büszkén viseltük kabátunk hajtóká-
ján. Tanáraink leszedették velünk. Értetlenül,
indulatosan reagáltunk. A belügy jegyezte és le-
fényképezte azokat, akik az amerikai követség-
re betették a lábukat. A kitűző meg bélyeg volt,
mi magunk jelentettük fel magunkat általa. Már-
cius 15-én pedig kerüljük el a Petőfi-szobrot, mert
az azonnali kirúgással járt. A rendőrség vadászott
a reakciós elemekre. Óvtak minket. Elég nekünk
az, hogy piarista diákok vagyunk.

A történelem- és társadalomszemléletünk for-
málásában nem kímélték a Kádár rendszert.
Történelemtanárom, Somogyi tanár úr év elején
azzal kezdte az órákat, hogy minden hazugságot,
ferdítést kihúzatott az állami tankönyvekből, és
később füzetbe diktálta a valót. Az ateista filozófiát
és ideológiát azonban jobban kellett tudnunk,
mint a marxista szeminaristáknak.

A nyári vitorlázások, evezős- és bringatúrák iga-
zi edzőtáborok voltak. Közösséget formáltak be-
lőlünk. Tanáraink közvetlen, egyszerű emberségét
a hétköznapok könnyed, játékos világában élhet-
tük meg. A fiatal, akkor pályakezdő Fórián-Szabó
kamaszként oldódott fel közöttünk, rendesen be
is szóltam neki, mire ő felkapta a vizet és kerget-
ni kezdett, én elszaladtam és egy kis maratoni fu-
tás kerekedett belőle, dombra föl, völgybe le. Re-
mek kondiban volt, de nem ért utol (akkoriban
tájfutó voltam), de a végén, teljesen kifulladva, egy-
másnak dőlve röhögtünk.

Ha Kincs Lajos nem sulykolja belém az orosz
nyelvet, akkor nem tudtam volna későbbi felesé-
gemnek, aki nem értett magyarul, szerelmet vallani.

Akkoriban sokszor lázadoztam, kerestem a
magam útját, ütköztem. Most már értem és érzem,
hogy kivételes ajándékot kaptam a Sorstól, hogy
piarista tanárok terelgettek viharos kamasz ko-
romban. Lehetőséget kaptunk arra, hogy meg-
tanuljuk a világot kezelni, és természetesen élni
a transzcendenciát.

Az idő nem megszépítette a múltat, hanem re-
á lissá tette.

DÉR ANDRÁS
filmrendező

EMLÉKEIM A BUDAPESTI
PIARISTA GIMNÁZIUMBÓL

Mikor 1966-ban elkezdtük a tanévet, nem gondol -
tuk, hogy az iskola az ország legjobbjai közt lehet.
Katolikus középiskolába szerettem volna járni,
ezért érdeklődtem a Piarista Gimnázium iránt. Szü-
leim ezt szívesen vették, de ők sem hasonlítgatták
az iskolát másokhoz. A felvétel viszont nem volt
könnyű. Már jóval előbb be kellett jönni felvételi be-
szélgetésre Balogh Ferenc igazgató úrhoz. Izgultunk
is egy kicsit. Többes számban mondom, mert az
ikertestvérem is ide jelentkezett. Előre eldöntöttük,
hogy nem egy osztályba akarunk járni. Elosztottak
minket a két párhuzamos osztály között.

Ami az általános iskolához képest rögtön fel-
tűnt, az a nyugodt légkör és a pontos tanítás volt.
Jól előkészített órák. Somogyi Zoltán tanár úrnál
vázlatokat kellett írni. Jelenits tanár úr megtaní-
tott minket jegyzetelni. Fekete tanár úr később,
harmadikban vagy negyedikben stilisztika órá-
kat tartott. Azóta is használom, amit tőle tanultam.
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Medvigy tanár úr diktálta az erkölcstan jegyzetet.
Vázlatok voltak ezek, de világosak és lényegre tö-
rők. Évek múlva olyan sokan kérték tőlem kölcsön
az akkor teleírt füzetemet, hogy a budapesti vá-
rosmisszió alkalmából (2007-ben) ki is nyomtat-
tuk ezt a munkát. Azóta még egy kiadást megért.
Kovács Mihály tanár úr matematika- és fizikaórái
világosak, sőt lelkesítők voltak. Nem is beszélve
a kibernetika szakkörről. (Hova fejődött azóta ez
a terület!) Pogány tanár úr negyedikben vette át
az osztályt matematikából. Meggyőződésem,
hogy pedagógiai zseni volt. Egy tanóra alatt — szá-
momra nagyon világosan — elmagyarázta a félév
anyagát, az utolsó öt percben pedig vicceket me-
sélt. A félév során pedig azt gyakoroltuk, amit ak-
kor már megértettünk. Beszélhetnék az összes töb-
bi tanárról is. Szinte mindenkinek az óráját
örömmel vártuk. A hittan szakkör érdekes élmény
volt. Jelenits tanár úr már műfajokról, a bibliai
könyvekben rejlő teológiai üzenetről beszélt. A Hit-
tudományi Karon már nem jelentett meglepetést
a Biblia „tudományos” értelmezése.

De ami talán a legfontosabb élményem volt: soha
nem éreztem úgy, hogy a tanáraim igazságtalanok,
készületlenek vagy felelőtlenek. Mindig világos volt
az is, hogy őszinte hittel élik a hivatásukat.

Adja Isten, hogy a mai piarista diákok is ilyen
emlékekkel gondolhassanak vissza iskolájukra.

ERDŐ PÉTER
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

PIARISTA DIÁK VOLTAM

Éreztem, hogy különleges iskolába kerülök, ami-
kor szüleim a Budapesti Piarista Gimnáziumba
írattak. Olyan négy évet éltem át az iskolában,
mely meghatározta egész további életemet. Az első
kettő a „betörés” időszaka volt, a második kettő
a kemény munka mellett is az élvezeté. Azokban
az években tanár és diák már teljes összhangban
haladt előre — én legalábbis úgy éreztem.

Szüleim után mindent a kegyes atyáknak kö-
szönhetek. Más katonaélményeit meséli, én a pi-
arista diákságom élményeit. Nem adnám oda sem-
miért! Nem hiszem, hogy elmúlik nap anélkül,
hogy az iskolára, tanáraimra, a piarista rendre, a
sok-sok élményre ne gondolnék — köszönettel,
hálával, anekdotázva, örömmel, jókedvvel, büsz-
keséggel, erőt merítve és irányítást, útbaigazítást
kérve-kapva. Érettségi után osztályfőnökömnek
köszönhettem első állásomat. Az esküvőnket is
a piarista kápolnában tartottuk.

Minden tanárom kiváló ember, különleges sze-
mélyiség volt, mindegyiktől rengeteget kaptam,
még azoktól is, akik „kereten kívülre” vagy emig-
rációba kényszerültek. Sőt kapok manapság is, hisz

közös munkákon is dolgozunk volt tanáraimmal.
Egyet külön megemlítek közülük: osztályfőnö kö-
met, Varga Lászlót. Végzés után, egy kis távolságból
vált nyilvánvalóvá az ő példamutató, csöndes alá-
 zatossága. A tudásnak alázatossággal kell páro-
sulnia…

Gyermekeim, mind leányok, nem járhattak az
én egykori iskolámba. De tanáraim hatása ben-
nük is folytatódik, még ha ők nem is tudnak er-
ről. Én viszont látom gondolkodásmódjukban, ke-
ménységükben, munkabírásukban, tartásukban.

Ha a bennem jelentkező gondolatokból egyet
kellene kiemelni ebben a rövid írásban, az fel-
tétlenül a köszöneté.

Imádkozzunk, hogy a mai piarista szerzetesi
közösség őrizze meg és vigye tovább az általunk
megtapasztalt pietas et litterae szellemét a mai „sza-
bad”, de az üldöztetéseknél veszélyesebb világ-
ban. A nagy elődök, az egész piarista család kí-
vánja ezt tőlük.

A piarista iskolákban sohase némuljon el a kö-
szönés: Laudetur Jesus Christus!

FELSŐVÁLYI ÁKOS
alkalmazott matematikus

PESTI PIAR 300

Sok minden került elő 2006-ban a Duna-parti Ház
nagyobbik udvarában a föld alól: ókori római út-
maradványok, avar töredékek, népvándorlás-kori
halászfalu agyagba kövesedett facölöp-lenyo-
matai, elrejtett középkori magyar ezüstkincsek,
török gőzfürdő alapjai és téglából épített légfű-
téses álpadlózata, a míves barokk Glöckersberg-
Esterházy-palota — a régi piarista rendház — fal-
maradványai és a klasszicista Pest főtere alatti
boltíves szennyvízcsatornák. Azzal szembesül-
tünk, hogy a pesti piaristák története drámaian
fonódott össze az újkori modern Magyarország
ellentmondásos kibontakozásával. Lassan sze-
mélyes történelemmé válik, mint a jövő.

1717. november 4-én, néhány nappal a szüret
után Demkó Sándor felvidéki piarista először ha-
rangozik be 165 kisdiáknak a plébániatemplom mö-
götti földszintes iskolaház két túlzsúfolt boltozott
termében. Alig egy nemzedékkel vagyunk a száz-
ezer fős egyesült keresztény erők három hónapos
véres ostroma és Buda visszavétele után. A Pest vá-
rosát üszkös romjaiból újjáépítő német, magyar és
más nemzetiségű telepesek végre saját gimnáziu-
mot akarnak, mert a gazdag budai jezsuiták isko-
lája a túlparton van és féltik fiaikat télidőben a vi-
szontagságos dunai átkeléstől. Ezt a több ezer éves
folyami átkelőt védte egyébként a Kontra-Aquin-
cum-i erődítmény is.
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1755-ben a kegyes atyák — már hatszáz di-
ákkal — megvásárolják a főtéri barokk palotát,
amit rendi tanárképző központtá akarnak fej-
leszteni. Ekkoriban a gimnáziumi elsős parvis tá -
kat és principistákat a másodikos syntaxisták és
grammatisták osztálya követi, a felső évfolya mok-
 ban azután poétikai és retorikai osztályok jönnek,
a jobbak pedig további két évig felsőfokú filozó-
fiai képzést is kapnak. Közben elindítják a magyar
nyelvű iskolai színjátszást. Rendház, iskola és sze-
génység sokáig szorosan összetartoznak, hogy az-
tán az új, newtoni filozófiát és mérnöki tárgyakat
magyarul is tanító tudós piaristák — pietas et littere
— új világokat nyissanak a reformkor nemzedé-
ke, Martinovics, Hild József, Feszl Frigyes, Ba tsá-
nyi, Vörösmarty, Petőfi, Vámbéry Ármin, Eötvös
Loránd és a többi pesti piarista diák előtt. Később
a századfordulós Budapest robbanásszerű fejlő-
désének egyik kiemelt helyszíne az új Erzsébet-
híd környéke. A nagyszabású — részben speku-
lációs célú — építészeti koncepció áldozata lesz
a barokk-klasszicista város csaknem összes épü-
lete. A híd nyomvonalába eső plébániatemplomot
is le akarják bontani és új stílusú főtemplomot ter-
veztetnek Petz Samuval a kegyesrendiek szintén
bontásra ítélt régi iskola-együttesének helyén, a
historizáló monumentalitásával környezetét meg-
határozó Hültl-féle új piarista palota elé…

1967. szeptember 2. Mikszáth-tér, a második eme-
 let egyik valószínűtlenül hosszú termének ajtó fe-
lőli első padja, harminckilenc visszafojtott lélegzet
a tarkómon. Félek. A várakozás végtelen percei
után végre nyílik az ajtó és kimért, ruganyos lép-
tekkel a katedrához megy, bal hóna alól lassan az
asztalra csúsztatja a könyveket, csak a hatalmas
kulcscsomó marad a jobbjában. Hirtelen felénk for-
dul és elakad a lélegzetem, mert nem tudom meg-
 állapítani, hogy fiatal vagy öreg. Szigorúan éles orr
és száj, de a kerek szemüveg megnyugtat. Feszült,
de mosolyog a homloka. A fekete ruhában még vé-
konyabb és még magasabb. Elképzelhetetlenül
egyenesen áll, csak a válla hajlik egy kicsit előre.
A testével figyel. Tekintete messze a hátsó falon túl-
ra néz. „Uraim, én leszek az osztályfőnökük.” Le-
het, hogy már nem is félek?

Kétszáz méterre lakunk a Lenin Kohászati Művek
meddőhányójától, ahol az éjszakai öntések idején
mindig vörösen izzó, bűzös fénycsóva lövell a fe-
kete égboltra. Miskolc, 1979 decembere. Nappal
sűrű szürke szmog és bokáig érő latyak mindenütt.
Az Építész Kar elvégzése után az idegen, füstös
iparváros egyik lakótelepén találom magam, egy
közösségi álom kellős közepén. Lehet, hogy nagy
árat fizetünk majd a Miskolci Építész Kollektív Há-
zért? A beavatás durva és támpontokat keresek az

emlékezetemben: hivatás, közösség, elköteleződés,
kettős beszéd helyett egyszerű, visszavonhatatlan
szavak. Falakat pásztázó, de igazából falakon túl-
ra függesztett tekintet, a megfeszült test összpon -
tosított figyelme, a kerek szemüveg szigorú mo-
solya. Nem félek.

GOLDA JÁNOS
építész

HITRE, TUDÁSRA, SZÉP ÉLETRE,
JÓRA…

Tízezer méteren, Japán felé repülve van idő arra,
hogy elgondolkozzam, mit jelent ma számomra
— szerkezeti kémikus és biokémikus kutatóként
— az a négy emlékezetes év, amelyet a Budapesti
Piarista Gimnáziumban töltöttem. Elhivatott és
eltökélt szerzetesek tanítottak reál és humán
tárgyakra, hangsúlyozva mindkét terület fon-
tosságát. Hittel neveltek, úgy, ahogy azt elődeik
is tették az almamáter 300 éves magyarországi
fennállásának kezdete óta. Hosszú utakon, amo-
lyan „létösszegző hangulatban” — hogy legfiata-
labb fiamtól idézzek, aki szintén piarista diák volt
—, eszembe jutnak szigorukban is emberséges ta-
náraim, a reggeli imák a homályos kápolnában, az
életről megsejtett súlyos gondolatok, a szorongás
savanykás íze, remélve egy esedékes felelés meg-
úszását, az elszívott cigaretták, a vagányságok, a
titokban forgatott osztályfilmünk. Ám hasonló em-
lékei mindenkinek vannak. Olyanok, amelyek idő-
vel fényesednek és szépülnek, s lassan legendá-
vá duzzadnak. De vajon e saját élmények közül
van-e bármi is, melyet érdemes leírni, másokkal
megosztani? Persze csak alig néhány állhatja ki az
idő próbáját, a legtöbbet elfelejtjük, a szereplők le-
köszönésével örökre elenyésznek. Jól is van ez így.
Hisz egy Chopin-nocturne hangjaival sincs ez más-
ként, pedig milyen szépek is azok: megszületnek,
a zongora segítségével betöltik a teret, kifejthetik
hatásukat, elkápráztathatnak, de azután örökre ele-
nyésznek. Ám vannak olyanok, melyek mint a jó
bor, az évek során emlékből értékké értek, melyek
jelentése lassan megváltozott, jelentőségük meg-
nőtt a számomra.

Egy nagyobb kutatócsoportot vezetve, a más-
kor ügyes diákok esetenként elrontott kísérletét,
elhibázott mérését látva eszembe jut hajdani osz-
tályfőnököm — Kovács Mihály tanár úrnak — az
elmarasztalásban is kedves mondása: „tévedni
em beri dolog, ám aki sokat téved, az egy marha!” E szö -
gedi ízzel megformált dorgáló szavak kezdetben
bosszúságom egyfajta feloldását jelentették, látva
az elpocsékolt pénzt és vegyszert. Ám idővel rá-
jöttem, magam is tévedek bőven, rám is igaz ez az
aforizma. Gondolom, önös érdekből talán e szavak
dorgáló jellege lassan elolvadt, s amolyan biztatássá
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alakult át, miszerint „a lónak is négy lába van, még -
is megbotlik”. Elmarasztalás és biztatás kényes
egyensúlya jellemzi viselkedésünk és életünk sok
terét és szakaszát, akkor is, ha mások, de akkor is,
ha önmagunk tetteit tesszük mérlegre. Mert baj, ha
az ál-liberális közöny, vagy a pillanatnyi kényelem
és béke érdekében nem jelezzük önmagunknak
vagy másoknak vissza a tévedést, vagy a hibát.
A biológiai evolúció sikerének egyik titka az ará-
nyos és hiteles visszacsatolás, így mi emberek, s a
mi szociális viselkedésünk sem lehet ez alól kivé-
tel. Ám baj az is, ha a visszajelzés módja félelmet
vagy bénultságot indukál, hiszen ilyen légkörben
munkát, de különösen kreatív vagy alkotó mun-
kát aligha lehet végezni, végeztetni. Ha félel-
mem ben — jaj, csak nehogy hibázzak —, mélyre
elásom talentumaimat, talán akkor hibázom iga-
zán nagyot. Mert a kapott képességeinket kama-
tozatni kell, meg kell keresni, majd megtenni a ránk
bízott dolgokat és feladatokat ebben az életben. Ke-
resni a „kincset” feladatunk és kötelezettségünk,
még ha ez sok nehézséggel és konfliktus felválla-
lásával is jár. De mégis, ez az Út, amin járnunk kell,
legalábbis én így hiszem. S ezen az úton bizony té-
vedünk, néha nagyokat hibázunk, de sebaj, mert
mint tudjuk: „tévedni emberi dolog”. Ám jó vol-
na, ha mégis csak ritkán és elegánsan tévednénk
— mint egy film főszereplője —, mert hát tudjuk,
hogy „aki sokat téved, az egy marha!”

Az osztályom falára súlyos és komor betűkkel
volt felírva: „A hangerő, nem erő!” E szavakat száz-
 szor láttam, ezerszer olvastam, ennek fényében nőt-
tem felnőtté. Ám mára, a Valóvilág szorításában,
mintha mákszemnyi méretűre kopott volna e so-
rok igazsága. Mert a ripacsok győztek, s a Világot
leigázta a kikiáltók és megmondók önjelölt hada.
Rossz erre ráébredni, de még rosszabb belátnom
ennek szükségszerű voltát! Mivel Isten korlátlan
szabadságot adott nekünk, embereknek, ezért el
kell fogadnom azt, ha ezzel a lehetőséggel mások
is élnek, netán visszaélnek. Mert ez a helyzet ép-
pen a kapott emberi szabadság szükségszerű ve-
lejárója és következménye. Tehát mindez valójá-
ban az isteni akarattal teljesen összeegyeztethető
helyzet, éppen a kapott személyes szabadságunk
ára, az Istentől kapott szabad akarat következ-
ménye. El kell tehát fogadnom ezt a helyzetet, sőt
törekednem kell arra, hogy ennek megítélését he-
lyesen integráljam életembe. Persze a szürreális
sztárok és modellek igazságtartama tényleg cse-
kély, éppen mert pillanatról pillanatra változnak,
még akkor is az, ha egy ideig sikerrel kábítanak.
Ám mégis, e megmondók ideje tiszavirág életű.
Nem győznek, de ideig-óráig eredményesen ural-
kodhatnak felettünk, mert a harsány, az agresszív
megoldások nem tűnnek tartósnak. Ahogy az el-
hamarkodott egyetértés kényszere sem azonos a

kimunkált összhanggal, úgy a hanggal és erővel
szerzett diadal sem tartós: elemészti azt az idő. Oly
sok társadalmi „izmus” erővel uralkodott a 20. szá-
zadon — nácizmus, fasizmus, szocializmus, kom-
munizmus —, ám mára látjuk, hogyan foszlanak
szerte. Persze, hogy mikor és kiben tudatosul még,
hogy „a hangerő, nem erő”, azt én aligha tudhatom!?

A gimnázium egyik ablakmélyedésben állva,
egy tábor végén felsejlett bennem az idő s az el-
múlás valószerű volta. Éreztem, hogy elmúlik a
nyár, múlnak gimnáziumi éveim, s egyszer majd,
ahogy elhagyom az iskola falait, úgy fogok elköl-
tözni örökre. A felismerés nem volt félelmetes, csak
nyugtalanító, mint az utazás előtti készülődés. Az-
tán ahogy sok kamaszkori igazságot és érzést, úgy
ezt sem vettem elég komolyan, pedig e felisme-
résre később többet lehetett volna építenem! Ta-
valy eltemettük egy gimnazista barátunkat, egy
csupa-szív, ám örök rebellist. A szertartás végén
mi piarista fiúk körülálltuk a friss hantot, éne-
keltünk és éreztem az idő mibenlétét. Hát tény-
leg eljön ez az idő! Neki már el is múlt, s ismét fel-
ötlött bennem a gimnáziumi folyosóablak. Vajon
nekem maradt-e még időm? Most nem sejtettem,
mint akkor, hanem ereimben éreztem az idő
megállíthatatlan ha la dását, a percenként ketyegő
kronosz metronómját, a kattogó tikk-takk-ot. Ide-
gesítő volt, s az időbe-zártság mázsányi súlya sza-
kadt rám. Bár a kronoszi idő kíméletlenül ketyeg,
az mégis elhozhatja a várt változást. S ekkor
megérett bennem valami, s a kairoszi idő — a lé-
nyeglátás ideje — lebbent át rajtam. Az, ahova az
élet szokásos folyásának megtorpanása vezet,
amikor a rutin szikrázva kizökken, mint egy ki-
siklott villamos. A halál súlyosan vágott mellbe, a
felismerés letaglózott, de egyszerre megnyílt egy
ösvény a kairoszi időn át az öröklét íze felé. Aztán
nyugalom töltött el. A sejtelmes, ám mégis reális-
nak tűnő pillanat mintegy mutatni engedte a ki-
vezető út mibenlétét! A jó, hála a kai roszi-időnek
egy pillanatra megélhetővé vált az időtlenség, s
az Út az örökkévalóság felé. Olvastam valahol,
hogy „Isten teljességét sem lehet egyetlen pillanat
alatt az embernek befogadni, megtapasztalni”, eh-
hez idő kell! Ezért kapunk időt, de bőven. Mert
az idő nemcsak Einstein szerint és a fizika extrém
körülményei között válik relatívvá, de a mi éle-
tünkben is torlódhat és hígulhat, nyúlhat és zsu-
gorodhat, addig, míg majd egyszer átkerülhetünk
az aevumba, az angyalok és szentek létezésmódjába:
az időtlenségbe. Mindez csupán egy pillanat volt,
az ének befejeződött, a villanás elmúlt, s ismét kro-
nosz ketyegett: tikk-takk, tikk-takk. Később sok
minden más futott át még agyamon, kezdve azzal,
hogy a gimnázium egyik ablakmélyedésében áll-
tam egy nyári tábor végén, valaha régen, de még
emlékszem rá.
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P.S. Valószínűleg mint Perczel fiút öcséimmel
együtt azért írattak szüleim a piarista gimnáziumba,
mert ezt tette legtöbb felmenőm vagy öt generáció
óta. Ez nekem is megadatott. Hála érte, s köszönet
Nekik! S a folytonosság most sem szakadt meg,
mert a mi két fiunk is piarista diák volt…

„Most kényszerítlek, válaszolj,
mióta tart e hajsza?
Megalvadt szememben az éj.
Ki kezdte és akarta?
Mi lesz velem, s mi lesz veled?
Vigasztalan szeretlek!
Ülünk az ég korlátain,
mint elitélt fegyencek.”
(Pilinszky János: Trapéz és korlát)

PERCZEL ANDRÁS
kémikus, biokémikus

NEKÜNK SZÁNT ÉLETEK

Érdekes kettősség van bennem, amikor arról kell
most vallanom, hogy mit jelentett számomra a pi-
arista nevelés. Egyfelől a biztos tudat: a piarista di-
ákság személyes identitásom meghatározó eleme.
Másfelől a szavak keresésének tétovasága: hogyan
tudnám ezt megragadni. Sajátos módon néha épp
akkor érez így az ember, amikor valami olyan ról
kell vallania, amit mélyen a sajátjának érez, ezért
magától értetődően része az életének.

Bár gondolataim megfogalmazásában köz-
vetlenül nem segít, mégis a lényeget érzékelteti,
ahogy piarista diákok egymás közt emlegetjük is-
kolai éveinket. Valahányszor összeülünk, be-
szélgetésünk jó részét a tanárainkról, iskoláink-
ról való sztorizgatás tölti ki. Óriási egyéniségek
tanítottak minket, és ennek megélése alapvető él-
ményt nyújtott. Iskolai életünk élmények, törté-
netek, tanárainktól kapott bölcsességek és idézetek
kifogyhatatlan tárházában is kifejezhető.

Hogy pontosan mit is kaptam tőlük, annak meg-
ragadásához először is Sík Sándor szavait hívnám
segítségül. Ő írja Kalazanci Szent Józsefhez szóló
himnuszában: „Hitre, tudásra, szép életre, jóra / Pél-
daadója!” Valóban ezt kaptuk: értékrendet, amely
egész életünket átfogja, és egész életünk alakítását
meghatározza. Piarista nevelésünk sajátosságának
azt látom, ahogy tanáraink az egyéniségükből fa-
kadó különleges karizmával közvetítették felénk ezt
az értékrendet. Diákként sokszor tapasztalhatta az
ember, hogy jellemzi őket egyfajta keménység. Ez
a keménység azonban sokkal több és mélyebb volt,
mint a tanár szigorúsága. Olyan értékeket mutat-
tak föl nekünk, mint szellemi és lelki igényesség,
az élethez való fegyelmezett hozzáállás, a komoly
dolgok komolyan vétele. Felelős közösségi szerep -

vállalás és kötelességtudat. Kitartás abban, ami elő-
rébb vihet. Önmagunk helyén kezelése: ha annak
van helye, vegyük magunkat komolyan, viszont
nyugodtan nevessünk magunkon, ha úgy adódik.
Életre szóló szellemi, erkölcsi fogódzók ezek, ame-
lyekbe kapaszkodva az ember mindig megőrizheti
a tartását. A katolikus hitben és a felkészült tudásban
gyökerező iránymutatások, amelyek az élet dolgai -
hoz való helyes hozzáállásban segítenek minket.

Mai fejjel különösen fontosnak látom azt is, ami
ezeknek a fogódzóknak immanens része: a mér-
tékletesség. A piarista atyák értékeikben elkötele-
zett, azokért kiálló, de mértéktartó személyiségekké
igyekeztek formálni bennünket. Elkötelezettség és
mértékletesség — egymást korántsem zárják ki, sőt
a személyes és a közösségi életben is nélkülözhe-
tetlen iránytűk. A piarista öregdiákok sokszínű tá-
borának talán lehet szerepe abban, hogy minél szé-
lesebb körben igazodási pontokká váljanak.

A piaristák, kétség nem férhet hozzá, közösségre
neveltek. Jól tudták azonban, hogy az első az em-
ber: a közösségnek saját egyéniségüket meg találó
és helyesen bontakoztató fiatalokra van szüksé-
ge. Szemünk előtt volt a példa: tanáraink sosem
tagadták meg önmagukat, és sosem rejtették el elő-
lünk egyéniségüket. Láttuk őket erejük teljében,
de talán gyengeségeikbe is tudatosan engedtek be-
pillantást. Egész életükkel azt üzenték nekünk, kö-
rülöttük élő diákjaiknak: ne féljetek attól, hogy „va-
lakik” legyetek, mert így váltok alkalmassá a
közösség szolgálatára. Értünk vállalt paptanári éle-
tük erős jele volt annak, hogy hitbéli értékekben
és tudásban megerősödve szolgálatára lehetünk
embertársainknak akár szűkebb, akár tágabb
környezetben.

Mindeközben pedig a kötelező tanári penzu-
mon túl is hihetetlen energiát fektettek abba, hogy
minket is közösséggé formáljanak: döbbenetes
például utólag belegondolnom abba (mert diák-
ként mindez természetesnek tűnt), hogy osz-
tályfőnökünk és kísérőink jóvoltából — miután
már évközben is kéthetente kirándultunk, és
megismertük az egész országot — minden nyá-
ron három-négy tábor között válogathattunk
kedvünkre, hogy ott aztán életre szólóan össze-
kovácsolódjunk.

Bárhonnan közelítek hát, ugyanoda jutok: a
piaristaságról tett személyes vallomásom közép-
pontjában elsősorban nem „valami”, hanem „va-
lakik” állnak. Piarista tanáraim, akik sajátos ka-
rizmával, izgalmas egyéniségekként, a szükséges
következetességgel neveltek minket, és nekünk
szánt életük példájával hívtak arra, hogy álljunk
be a sorba. Merthogy ők is követtek Valakit.

TÖRÖK BERNÁT
jogász, a Magyar Piarista Diákszövetség főtitkára
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EMLÉKEZÉS

Az 50 éves érettségi találkozó után, ahol örömmel
láttuk, hogy milyen sokan megélhettük, egyre
többször jut az ember eszébe a felhívásban el-
hangzott kérdés: A piaristáknál végzett diákok mi-
lyen „örökséget” vittek magukkal az életbe, milyen
emléket őriznek egykori iskolájukról?

Mivel én személyesen lélekben és testben az
1958. október 1. és 1962. június 20. közötti idő ki-
lencvenkilenc százalékát a FIZIKUM-ban töltöt-
tem, amiről más alkalommal írtam, ezért most azt
próbálom összefoglalni, hogy mit jelentett szá-
momra ez a maradék egy százalék.

Betegségem miatt csak 1 hónap késéssel kez-
dődött számomra a tanév, de nem maradtam le
semmiről, mert még éppen időben érkeztem a kü-
lönböző szakkörökbe való csatlakozásra. Édesapám
tanácsára a reál-osztályban a latin fakultációt vá-
lasztottam, mivel műszaki érdeklődésűeknek még
nagyobb szüksége van a klasszikus műveltségre,
mint a humánnak. Engedve az olcsó szóviccnek,
így egyből egy kincsre bukkantam: mivel latin és
orosztanárunk az „ahol nincs, ott nincs, mondta Pá-
ter Kincs” lett.

A terjedelmi korlát miatt csak egy rövid lista a
tanáraimról, ahogy az emlékezetből elővillan-
nak: Pogány és a „Schwartz” a nehéz fiúk. Szeme -
nyei és Kovács a megértők, gondoskodók, Makláry
a vegyész karmester, Somogyi a marxista-leninista
szakértő, Medvigy a „minden csorbát ki lehet kö-
szörülni, amíg a penge tart” hittanár. Havas Jocó
a cserkészvezető. Jelenits a lelkes fiatal paptanonc.
Sajnos az első félévben fel voltam mentve torná-
ból, ezért a híres kosárlabda aktivitásból örökre ki-
maradtam. Annál lelkesebben vettem részt a töb-
biben. Két dologhoz biztos nincs tehetségem: a zene
és színészet, de a sors különös szeszélye folytán lel-
kes résztvevője lettem mind az irodalmi önkép-
zőkörnek és az énekkarnak, amelyekben való te-
vékenység meghatározó élménynek bizonyult a
későbbi évekre. Csak néhány témát említve. Rész-
letekben előadásra került Thorton Wilder Szent La-
jos király hídja, vagy Assisi Szent Ferenc Naphim-
nusza; egész más megvilágításba kerül, ha az
ember szóról-szóra haladva próbálja az intonáció,
a lélegzetvétel szabályozásával belülről áradóan
közölni. Külön ünnepi esemény volt a „zsoltáros”
Sík Sándor személyes születésnapi köszöntőjén
részt venni. Az énekkari részvételem Makláry azon
igyekezetén múlt, hogy kétségbeesetten keresett
mélyebb hangú diákokat a basszus szólamra, és
saját meglepetésemre a mellettem éneklő társam
hangjára támaszkodva a megfelelő frekvencián
tud tam a kar hangerejéhez hozzájárulni.

Aki nem énekelt kórusban egy szuggesztív kar-
mester keze alatt, az nem tudja elképzelni, hogy

milyen élményt jelent egy Bartók-kórusmű el-
éneklése. Bár sokat fejlődtem zenei téren, kívül-
ről hallgatva még ma sem értem arra a szintre,
hogy igazán élvezni tudjak egy ilyen művet. Ab-
ban az időben a koedukáció még nem volt olyan
népszerű, ezért külön pluszt jelentettek a táncis-
kolán kívül a Patrónával közös koncertek, ame-
lyek egyikén még Kodály Zoltánnal is sikerült ke-
zet fognom.

Az iskola nyílt szellemiségének legszebb bizo-
nyítéka volt Szemenyei biológia órája. Az élet tit-
kát, a „double helix”-et 1953-ban fedezték fel és
1962-ben adtak érte Nobel-díjat, de mi már normál
tananyagként tanultuk a piaroknál 1959-ben.
Vagy is nemcsak a matematika és fizika volt egye-
temi színvonalú, de a biológia is mind elméleti,
mind kísérleti szempontból. A nyílt napokon fan-
tasztikus kiállításokat lehetett megtekinteni a bio-
 lógia szertár kincseiből is.

Bár a cserkészet tiltva volt, de természetjáró szak-
körként még hivatalos elismerést is lehetett szerezni
a mindenféle túrázó tevékenységhez. Éle temben
egyetlen tájfutó versenyen vettem részt, másodi-
kos koromban. Örök büszkeségem, hogy a buda-
pestieknek hirdetett tehetségkutató távfutó tájé-
kozódási versenyen első helyet értem el, ami
persze inkább a többi induló színvonalát jelzi. Vi-
szont ha jó idő volt, akkor a cserkészcsapat átla-
gosan 20 kilométeres túrákkal hétvégenként bejárta
a budai és pilisi hegyeket, kivéve, amikor a Dunán
vagy a Balatonon vízitúráztunk. Azt mondani se
kell, hogy a vízi járművek építése és karbantartá-
sa szintén a diákok és tanárok feladata volt.

Bár ez az időszak a terror legsötétebb szaka-
szaihoz tartozik a magyar történelemben, nekünk
az iskola valamiképpen mégis védőburát jelen-
tett, egy kis szigetet a szellemi szabadságra és a
saját eszményeink alapján élésre. Egyrészt bizo-
nyos idilli boldogság színhelye, másrészt ideális
felkészítő terep az életben ránk váró harcokra.

A hittanórán azt az útmutatást kaptuk: Mi nem
vagyunk se idealisták, se materialisták, hanem re-
alisták, mert ami van, az van.

VESZTERGOMBI GYÖRGY
fizikus

PIARISTA DIÁK VOLTAM

A Vigilia felvetette a kérdést, mi az, amit piaris-
ta diákkoromból máig hordozok, milyenek az em-
lékeim és milyen hosszúra nyúlnak a szálak, ame-
lyek a rajtam és utánam következő két generáción
visszagombolyítva családunkat több nemzedéken
át a belváros közepén álló Piarista Gimnázium-
hoz kötötték. Nem könnyű a válasz, kapásból any-
nyi gombolyítható szál akad a visszatekintő ke-

69

12_NAPJAINK_Piarista öregdiákok_Layout 1  2014.12.11.  15:56  Page 69



zébe, hogy már csak egymás miatt sem rendez-
hetők könnyen sorba.

A családom és a piarista iskolák nagyjából azo-
nos időben, a 18. század elején költöztek be Ma-
gyarországra, és ettől kezdve következetesen
helyt fognak, munkálkodnak a város, a megye, az
ország kulturális arculatán. Bizonyosra vehető,
hogy Zlinszky János alispánnak, aki 1767-ig volt
Pest megye alispánja és a Kis Lipót (azaz Váci) ut-
cában lakott Pesten, két fia ugyancsak ebbe az is-
kolába járt — a harmadikról tudjuk, hogy a váci
ferencesekhez íratta be, még az előtt, hogy Pes-
ten házat vett volna.

Egészen biztos, hogy ennek során a piarista is-
kolát látogató nemzedékek sok értéket vettek át
a kegyes lelkületet és irodalmi műveltséget su-
gárzó falak között. Az iskola nyitott volt a világra.
Egyúttal toleráns is a többvallású országban, ezért
aztán könnyebben befogadták szellemiségét akár
a lutheránus felvidéki városok, akár még a „nya-
kas kálvinista” Debrecen is. Azt nézték, ami ösz-
szeköt, ami értéket teremt, vagy ami értékként
megtartandó a hosszú ideig háborúk színterét ké-
pező ország kulturális kincseiből.

Az első iskolájuk a kis pesti városközpont kö-
zepén helyezkedett el, a Belvárosi templom, a Vá-
rosháza és a Megyeháza előkelő társaságában. Pest
megyében meggyökeresedett családunknak a 18.
században az Új Lipót utcában, a mai Váci utcá-
ban volt háza. Később, amikor ez a ház eladásra
került, és helyette a család Gyónon kúriát épített,
a család hivatalt viselő tagjai sorozatban a központi
főszolgabíró megyeházai hivatali lakását hasz-
nálták pesti tartózkodáskor. Mindezen helyek az
országos események, a megyei közélet központ-
jában feküdtek, és a Piarista Gimnáziumba járó őse-
im innét, közvetlen közelből élték meg a „kalapos
király” elleni rezisztenciát, a reformkor bontako-
zó nemzeti kultúrájának lassú kiépítését. 1848 ta-
vaszán a Piarista Gimnázium padjaiban egyszer-
re öt Zlinszky fiú ült, unokatestvérek, akiket
vidéken gazdálkodó szüleik, a Pesten szolgálati la-
kással rendelkező testvér gondjaira bíztak a tan-
év folyamán. Közvetlen élményként tapasztalták
meg ezek a nemzedékek a Nemzeti Múzeum ke-
letkezését, a Víigadó létrejöttét, a Lánchíd elő-
munkálatait, a Tudományos Akadémia létreho-

zását. Ketten az iskolát befejezve, ketten abból el-
szökve álltak be a honvédek sorába, mikor Kossuth
Lajos azt üzente, hogy elfogyott a regimentje. A pi-
a rista atyák élen jártak a magyar hazafiság kép-
viseletében, nem egy közülük kereszttel kezében
rohamozott a honvédek soraiban.

Amikor az abszolutizmus tanügyi reformjai
megkísérelték a tanuló ifjúság elnémetesítését, kö-
vetkezetes harcosai voltak a hazai nyelv műve-
lésének és a hazai klasszikus és népi műveltség
ápolásának. Minden eszközzel csöpögtették di-
ákjaik szívébe és eszmevilágába a haza iránti el-
kötelezett munkálkodás gondolatát, de a haza nö-
veléséhez szükséges elvek, erkölcsi értékek és a
következetes munkából megszerzendő tisztes
jólét és kulturált életforma iránti igényt is. Nem-
zedékről nemzedékre adódtak ezek tovább.

Az átadás-átvétel nem volt mindig könnyű.
Szinte nemzedékenként következett be olyan
rom lás, amelyben a várakból kőhalmok, a kedv s
örömből halál és siralom volt a föltörekvő nem-
zedék első tapasztalása. A kegyes atyáknak kö-
szönhető, hogy e hányatott, ellenséges, egymás-
nak csapódó áramlatok között is kiegyensúlyozott
mértékletességet, el nem fogyó reményt és kö-
vetkezetes harckészséget tudtak a fiatal nemze-
dékeknek az egyes iskolákból a kegyetlen élet vi-
szonyai közé kivinni.

Magam tapasztalatából tudom, hogy tanul-
mányaink komoly színvonala ellenére bizonyos
derűs életszemlélettel jártuk évről-évre a tudo-
mány útját. Nil desperandum volt az egyik kedvelt
jelszó, amire tanítottak. Per aspera ad astra volt a má-
sik, és noha mindkettő bizonyos keménységet, fér-
fias kiállást sugallt, idős napjainkra átfordultak a
meminisse juvabit édesbús gondolatkörébe. Ezzel
az érzéssel tekintek vissza azokra az évfolyamokra,
amelyek során mint diák, mint apa, mint nagyapa
közvetlen kapcsolatot tartottam a régi iskolával,
és ezekből az emlékekből táplálkozva iparkodom
sok barátommal, volt iskolatárssal azt a békét és
bizalmat sugárzó szellemet továbbadni, amit an-
nak idején útravalóul kaptunk.

ZLINSZKY JÁNOS
jogász
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