
ÉVFORDULÓK 

Haza és haladás 
Pozsgay Imre művelődési miniszter 
a 450 éves pápai és 
sárospataki kollégiumokról 

Jelentős évfordulókhoz érkezett 1981-ben a magyar művelődés története, a pápai és a sárospataki 
kollégium 450. évfordulójára emlékezett az ország. Előbb, szeptember elején, Sárospatak volt ünnepség, 
tudományos ülés színhelye, a jeles alkalomból patinás kelet-magyarországi városunkban mondotta el 
Pozsgay Imre művelődési miniszter hagyományos tanévnyitó beszédét, majd alig egy hónapra rá Pápán 
emlékezett nemzeti önazonosságunk meghatározó intézményeire, a régi alapítású iskolákra. 

„Élő, eleven szervezetek, amelyek génjeikben hordozzák öt évszázad történelmének lenyomatát, mai 
hazánk históriájának csaknem felét. Értéküket ritkaságuk is növeli, ami azonban nem teheti kétségessé 
kiválóságukat. Hiszen kiválóságuknak és persze némi szerencsének is köszönhetik, hogy ezekben az embert 
és művét egyaránt megritkító évszázadokban felül tudtak maradni". 

Az ünnepségeknek, az emlékező beszédeknek korántsem csupán az volt a céljuk, hogy a múltnak 
emléket állítsanak, hiszen „mi, akik itt vagyunk - de szerte a hazában, akik fogékonyak a magyar kultúra 
története iránt - , jól tudjuk, hogy mit jelentenek a közös emlékezet számára a régi iskolavárosok nevei: 
Debrecen, Mezőtúr, Sárospatak, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Nagyszombat, Pécs, Pápa! Kellenek-e ezeknél 
büszkébben hangzó beszédesebb nevek? Ha a győzelmes háborúk és szabadságharcok emlékére nem 
rendezhetünk is a maihoz hasonló ünnepségeket, nem győzelmi ünnep-e ezen a Földön 450 éves iskolát 
ünnepelni? - tette fel a kérdést és válaszolta azt meg Pápán a miniszter. A mi igazi győzelmeink a 
kultúrában születtek, s a jövő valódi esélyei is a kultúrában vannak. Pápa - és Sárospatak - nagyszerű 
példája azt mutatja, hogy aki megérti szükségét és iskolát épít, az a nyertes oldalon van. Feledhetjük-e 
éppen ezen a napon a nagyságos fejedelem gyulafehérvári iskolamesterének, Apáczai Csere Jánosnak 
szavait!? ö mondta: « . . . az iskolára olyan nagy szükség van és olyan sokféle a haszon, mely az 
iskolából származik, hogy vaknak, sőt érzéketlennek kell lennie annak, aki ezt magától föl nem fogja, be 
nem látja. < Az ezer esztendő alatt először élünk olyan hazában, amelyben a legjobb régi iskolák példája 
nyomán a leghaladóbb társadalom hivatalos rendje is azt akarja, amit az egész nép érdeke kíván: jó és igaz 
tartalmú iskolát minden magyar állampolgárnak" - mondotta Pozsgay Imre. 

Az évfordulók alkalmából számos tudományos munka, értekezés, könyv jelent meg Pápáról, Patakról. 
Egyik tanulmányában dr. Bodolay Géza irodalomtörténész idézi prof. LáczaiSzabó József, a história neves 
pápai, majd pataki tanárja 1972-ben megjelent gimnaziális tankönyvének alábbi sorait: „Az új nevelés 
fő célja, hogy mennél több értelmes, jószívű munkás és hasznos hazafiak formáltassanak", a módszere 
pedig „barátságos" legyen, a tanulók a tanítókban „édes atyát", és „tanácsadó barátot" lássanak, ne pedig 
„minden lépten mérgelődő és botozó hajdújokat". 

Vajon, szükséges-e ezen, s ilyen sorok olvastán feltenni a kérdést: mit mond a ma emberének Pápa és 
Sárospatak jubileuma? Könnyen lehetne nemmel válaszolni, ám érdemes elgondolkodni a művelődési minisz-
ter tanévnyitó beszédén: „Szerencsésebb múltú nemzeteknél nem ritka az olyan alkalom, amelynek itt, 
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Sárospatakon és Pápán részesei lehetünk. Nekünk magyaroknak azonban csak elvétve akadnak évszázadok 
hagyományait őrző intézményeink. Ahol ilyenek maradtak, ott - okkal - nagy figyelem kíséri jelentős 
évfordulóikat. A figyelem ilyenkor azoknak, a több évszázadon át működő közvállalkozásoknak szól, 
amelyek arról tanúskodnak, hogy gondolat és alkotóerő dolgában mi sem voltunk hátrább másoknál, 
kitartással és állóképeséggel pedig fenn tudtunk maradni a megrontó erőkkel szemben is." 

És most gondoljunk vissza az Oskolai tanító könyvére, Láczai professzor művére, idézze fel emlékeze-
tünk a neves pápai professzorok, Kocsi Csergő Bálint, Marton István, Tarczy Lajos, Bocsor István szavak-
ban, tettekben és tanítványaikban „megfogalmazott" üzeneteit, vagy a pápai tanítványok: Petőfi Sándor, 
Jókai Mór, Nagy László, a Patakon tanító Comenius, vagy a volt pataki diákok: Bessenyei György, 
Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc, Kossuth Lajos, Szemere Bertalan, Tompa Mihály életművét. 
Pozsgay Imre így fogalmazott a mának pataki beszédében: „Jó iskolát teremteni a hazának, a szocialista 
Magyarországnak, ez közös érdekünk és közös felelősségünk. Társadalmi, gazdasági gondjainkon úrrá 
lenni, népünk további felemelkedését előmozdítani csak jó iskola segítségével l e h e t . . . A művelt, jóravaló 
embereket nevelő szocialista iskoláról szóló jövendöléshez hadd hívjam segítségül Kölcsey Ferencet, ő 
mondta: ^Minden erény önáldozattal jár, feláldozásával pillanatnyi kényünknek, megtagadásával önhasz-
nunknak, s nem ritkán hajlandóságunk vagy gyűlöltségünk elnémításával: azonban minden áldozat kicsiny 
ahhoz képest, miket a hazánknak kívánni joga van . . . Mert tudd meg: e szóban - haza, foglaltatik az 
emberi szeretet és óhajtás tárgyainak összessége «•. . . " 

A pápai — és a sárospataki — kollégium születésének 450. évfordulóját a magyarság történelmében 
ritkán előforduló szerencsés korszakban ünnepeljük - hangsúlyozta Pozsgay Imre. „A hazáért és a társa-
dalmi haladásért vívott küzdelemben élenjáró két iskola történetének csaknem minden szakaszában szaba-
dabb szellemben, haladóbb gondolkodásra nevelt, mint a legtöbb korabeli magyarországi intézmény. Ana, 
a sokak számára oly nehezen eldönthető kérdésre, hogy haza vagy haladás - mindig az adott kor legjobb 
színvonalán, a legjobbak példája nyomán úgy válaszolt: haza és haladás. Az utóbbi negyedszázadban -
újkori történelmünkben példátlan - a szocialista nemzeti egység nevében egymásra talált haza és haladás, 
a nép és a társadalom forradalmi hajtóerőinek kapcsolata, együttműködése virágzást, gazdagságot, nemzeti 
felemelkedést hozott. Az iparkodás, s nyomában a termelőerők és az emberek életének gazdagodása 
meghozta a kultúra és politika demokratizálásának valódi lehetőségét. Éppen erről, a magasabb társadalmi 
szintről váltak láthatóbbá azok a bajok is, amelyek fájdalmunkra eléktelenítik az ország testét. Kit ne 
bántana a gyarapodó gazdaság mellett még létező szegénység? Ki ne keseregne a dologtalanság és a 
kudarcba fulladt, meg nem gondolt vállalkozások látványán, miközben a nép nagy többsége gyarapító, 
szorgos munkával akar javítani az ország helyzetén? Zavartalan lehet-e az örömünk a lendületesen fejlődő 
közművelődés felett, ha azt is látnunk kell, hogy százezerszámra vannak olyanok, akikben mélyen - talán 
már felébreszthetetlenül - szunnyad a művelődés igénye. Nem érzünk-e néha magunk is vereséget és 
tehetetlenséget, amikor azt tapasztaljuk, hogy meggyőződéssel vallott és hirdetett szocialista, humanista 
eszményeinkkel szemben még mindig túlzottan sokaknak lelkében az ideáltalanság, a nemzeti sorskérdé-
sek iránti közömbösség, a durvaság és lelki szegénység uralkodik? Miért ne keseregnénk azon, hogy 
hazánk népesedési magatartásában, a születések számának csökkenésében is megjelennek azok a civilizá-
ciós nyavalyák, amelyek Európa nem kevés országát gyötrik? Sikerekben gazdag, jól megalapozott és 
lerombolhatatlan vívmányokra építkező társadalmunk megadhatja a választ ezekre a kérdésekre". 

A kérdést tehát: - mit mondanak a ma emberének a nevezetes évfordulók? - fel lehet, fel kell tenni. 
Mert az évfordulók, gondolatok sokat, nagyon sokat mondanak, választ adhatnak naponta felmerülő mai 
kérdéseinkre. Pápai beszédében a miniszter mindene nagyon pontosan rávilágított. „Azt hiszem, hogy 
ezen a nevezetes évfordulón a pápai kollégium hagyománya kívánta úgy, hogy látókörünket ne szűkítsük 
le csupán e nagy múltú intézmény történetére. A pápai kollégium nagy jelentősége éppen abban van, hogy 
- Szécsényi szavaival - az egyes intézmény szoros határai közt is szabatosan kitűzött célokkal az egész 
ország javát tudta, tudja szolgálni. De ami valaha csak kivételes adománya volt néhány erős karakterű 
iskolának: haza és haladás egyidejű vállalása, az mára egy egész ország lehetőségévé vált. Megérhettük, 
hogy a haza nevében vállalható a szocializmus. A szocializmus nevében vállalható a haza. így kapcsoló-
dunk be felnőttként és megbecsülten az emberiség családjába."' 

Deregán Gábor 


