
1 
 

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr! Főtisztelendő Tartományfőnök Úr! 
Kedves Mádl Dalma Asszony! Tisztelt Kormánybiztos Úr, Alelnök Úr! 
Főtisztelendő Szerzetesatyák, kedves Tanárkollégák, kedves Piarista 
Diákok és Öregdiákok, kedves Szülők! Kedves Vendégeink! 

Ünnepelni jöttünk össze, és az ünnep mindig megszakítja, megtöri a 
hétköznapok rendjét. Kizökkent abból, ahogy általában élünk, 
önvizsgálatra késztet. Ráirányítja a figyelmünket arra, hogy kik vagyunk, 
mik a legfontosabb értékeink, és ezek érdekében mit és hogyan 
csinálunk. (A tékozló fiú története ünneppel végződik, és az irgalmas atya 
által szervezett ünneplés a hazatérő testvér és a végig  atyja házában 
maradó bátyja számára is új megvilágításba helyezi mind a dolgos 
hétköznapok értékét mind a személyes kapcsolatukat. 

A 300. évforduló ünneplése is visszatekintés, önértelmezés, önmegértés. Ez 
nem könnyű, hiszen nehezen átfogható ekkora időszak, valamennyiünk 
eddigi élete csak töredéke ennek. Sokféle tapasztalatot hordoz, és 
ezekből sokat tanulhatunk, bölcsen felfedezve elődeink munkájában, 
szolgálatában a maradandót, az értékeset. De ugyanúgy felfedezhetjük 
benne a szüntelen változást, alakulást, és azt a jó piarista sajátosságot, 
hogy a diákok nevelése érdekében a szerzetesatyák mindig a korszak 
legkorszerűbb pedagógiai módszereihez fordultak.  

A mai pesti Piár sok tekintetben más környezetben működik, mint tette azt 
néhány évtizeddel ezelőtt a mostani, Duna-parti épületben, vagy mint a 
Mikszáth téren. Több szempont is említhető lenne, de engedjék meg, 
hogy most csupán egyet emeljek ki közülük! A szocialista időszak alatt az 
iskola diákjait és tanárait összekovácsolta a rendszerrel való 
szembenállás tudata. Ha nem is volt erről állandóan szó, a 2000-es évek 
elejéig a mi és az ők, a jók és rosszak ellentétében lehetett értelmezni a 
valóságot. Az állampárti rendszer szorításában ilyen módon tudta ez a 
gimnázium az egyházi iskolák államosítása után a kevés megmaradók 
egyikeként hosszú távon is példát adva modellezni, hogy milyen egy 
színvonalas katolikus iskola; ilyen módon tudta az évközi és a nyári túrák, 
kirándulások szervezésével valamiképpen folytatni a betiltott cserkészet 
hagyományát; s a szocialista rendszer ellenében ki tudott nevelni egy 
olyan értelmiségi réteget, amelynek a hit és a kultúra, a tudomány magas 
színvonalon és harmonikusan együtt volt jelen az életében.  

Ez a közvetlen múltunk, s építenünk kell erre az alapra, de közben 
más  kihívásokkal is  szembe kell néznünk. Nem elnyomó hatalom 
szorításában, valami ellenében, hanem szabadon, a zavarba ejtően 
sokszínű globális világban értékeket választva és vállalva, céljait, értékeit 
világosan megfogalmazva és hitelesen képviselve kell működnie az 
iskolának. Ma szabad választás kérdése kereszténynek lenni, templomba 
járni, katolikus közösséget építeni, a családi értékeket őrizni, megélni. Ma 
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ebben a szabadságban kell meghallanunk Kalazanci Szent József szavát, 
mit tenne most a helyünkben, mit tartana szükségesnek s fontosnak. 

A 300 év örökségéből biztosan meg kell őriznünk a piarista nevelés 
igényességét, azt, hogy a piarista iskola fáradhatatlanul ösztönzi a 
diákokat (és a tanárait is) a teremtett világ, az igazság megismerésére. 
Hogy nem akarja beérni a talmival, az elfogadhatóval, a majdnem jóval, 
hanem mindig magas minőségre törekszik. Magas minőségre akár a 
tantárgyak területén, akár a közösségépítésben. És talán erről az 
igényességről tanúskodik leginkább a jeles öregdiákok sokasága. 

A jelenkor piarista iskolájában nagyobb tere kell nyíljon a szabadságnak, 
nem biztos, hogy mindig az a jó, hogy a tanárok egészen pontosan 
megmondják, hogy mikor mit és hogyan kell csinálni.  A nagyon szilárd, 
kiszámított, fegyelmezett rend helyett az egyéni kezdeményezés, a 
felelősségvállalás, a közösségépítés tanulásának is terepe kell, hogy 
legyen a gimnázium. A helytállás, az előírt kötelességek teljesítése is 
fontos és megőrzendő, de a korábbinál nagyobb hangsúlyt kap ma a saját 
fejlődésemért, tanulásomért, jobbá válásomért, gyarapodásomért való 
személyes felelősségvállalás, és ennek a szüntelen gyakorlása. Úgy, 
hogy közben időnként hibázni is lehet. Színvonalas, erőfeszítésre 
késztető, de barátságos és emberarcú iskola szeretne lenni a pesti Piár, 
vonzó  és hiteles példája a keresztény közösségnek. 

Ma az iskola nehezen tud lépést tartani a technológiai fejlődéssel, már nem 
az egyedüli hely, ahol a tudást meg lehet szerezni. Nehéz érdekesnek 
lennie, nehéz és fájdalmas megújulnia, hogy lépést tudjon tartani a kor 
kihívásaival. Biztosan sokat kell változnia, de hűségesnek kell maradnia 
Kalazancius ma is érvényes szándékához. 

Amikor erre az ünnepi beszédre készültem, mindenképpen úgy terveztem, 
hogy elmondok egy vagy két személyes történetet, amelyet piarista 
diákként vagy tanárként átéltem.  

Élénken emlékszem például, hogy 1992-ben, piarista rend magyarországi 
megtelepedésének 350. évfordulóján több ünnepségen is részt vettem 
diákként. A Vígszínházban zajló megemlékezésen történt, hogy éhes 
osztálytársaimmal még jóval az ünnepség előtt elfogyasztottuk a VIP 
vendégek a fogadásra szánt pogácsát. Hétfőn, az iskolában aztán komoly 
nyomozás kezdődött a pogácsa-ügyben. A piarista öregdiáklét talán ilyen 
folytonosan újra és újra elmondott történetek sokaságából is áll.  

Egy-egy hasonló történetben persze szükségszerűen meg kell jelennie egy 
piarista tanár alakjának. De kit lehet egy ilyen pillanatban kiemelni 300 év 
történetéből, jellemző lesz-e az ő alakja vagy a hozzá kapcsolódó 
elbeszélt eset, nem lesz-e önkényesen személyes? 

Amikor egy iskola múltját vizsgáljuk, talán  gyakrabban kerülnek elő a 
történelem sorsfordító pillanatai, vagy a híres, jeles diákok nevei, akik 
sokat adtak ennek a városnak vagy a hazának. De a piarista diáknak az 
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iskola múltja talán inkább személyes kapcsolatok és élmények kusza 
sokaságából áll, és sok ezek közül nehezen elmondható módon 
alakította, gazdagította az  életünket. 

Hadd idézzem meg most egy kedves piarista barátom, Albert András alakját, 
aki valószínűleg nem örülne neki, hogy belekerült egy ilyen ünnepi 
beszédbe. Úgy képzelem, hogy ennek az iskolának a 300 éves története 
alatt sok olyan piarista lehetett, mint ő volt, aki szerényen és csendesen 
végezte a feladatát. Valószínűleg nem kerül be az iskola leghíresebb és 
legeredményesebb tanárai közé, de számomra az ő életéből van valami, 
ami fontos és örök értékű. Az órarendet készítő igazgatóhelyettesként 
szelíden, tapintatosan és szeretettel osztotta be az órákat, figyelembe 
véve rendtársai és civil kollégáinak minden kérését, nyűgét, furcsa óhaját 
- valami mély emberismerettel még azokat is kitalálta valahogy, amelyeket 
talán nem is mondtak el neki. Szeretettel beszélt a tanítványairól, még 
akkor is, amikor fájdalmat okoztak neki, vagy valamiben kudarcot 
vallottak. Mikor elkerült Budapestről, csillogó szemmel mesélt róla, ha 
egy-egy tanítványa Vácon meglátogatta. Az ő halk szavú, szerény alakja 
talán nem mondható jellegzetesnek a 300 év történetéből, hiszen voltak 
híres szigorú és tudós tanárok, de ő az életét adó piarista szolgálatnak, a 
fiúk nevelésének olyan csendes példája, amelyre mindig szükség volt és 
van az iskolánk életében.  
 

Amikor egy iskola a 300. születésnapjához érkezik, akkor talán ez éppen 
annyira a tanításnak az ünnepe is. Diákként és tanárként is azt éltem meg 
ebben az iskolában, hogy tanárnak lenni jó, a piarista diákok között lenni 
valami fiatalságot és energiát adó, jókedvvel és humorral átszőtt létezés, 
miközben a tanítás egyben üdvösségszerző cselekedet is, az igazság és 
az evangélium valódi szolgálata. Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy ezt 
a hivatást kaptuk tőle, és hogy  ehhez a piarista közösséghez 
tartozhatunk.  
 

A budapesti piarista iskola nevében szeretném megköszönni Tarlós István 
főpolgármester úrnak és Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes úrnak, 
hogy Pest városának első középiskolájaként itt ünnepelhettünk a 
Városházán. Megtisztelő, hogy itt lehetünk, ez a terem az ünnepi 
számvetés és emlékezés méltó helyszíne. Köszönjük a jubileumi 
ünnepségsorozatunk minden támogatójának segítségét: a Fővárosnak, 
az Emberi Erőforrás Minisztériumnak és a Magyar Nemzeti Banknak. 
Szeretnénk, ha a budapesti Piarista Gimnázium a következő 
évszázadokban is olyan hely lehetne, amely hasznára, szellemi-lelki-
erkölcsi gyarapodására van  tágabb környezetének.   

 

 


