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i j p ^ i j e m e s - S z e g e d Várossá 1719-dik Esz. Augustus 5-dikén 
* I ? IS Fundálta a T. P- Piaristákat, Tömösvári János Birósága • 
ír H . t i ^sőke J a n o s Notáriussága űdejében ; s az ő Gond-

viselésük alatt 1720-dik Esztendőben el is kezdődtek a 
Hat Diák Oskolákban a Tudományok tanítatni." 

Ennek a fundációnak első száz éves fordulóját 1820. augusz-
tusában ülte meg Szeged bensőséges hangulatú családi ünneppel, 
amelynek a História Domuson kívül két nyomtatott emléke is 
maradt. Az egyik Katona Dienes akkori kegyes-oskolabéli igazga-
tónak külön füzetben kiadott, klasszikus metrumon lépdegélő ódája, 
a másik Vedres Istvánnak, a nagy földmérőnek emlékfüzete: A 
Szegedi Múzsák Százados Ünnepe. Ebből a ma még meglehetős 
példányszámban található könyvecskéből idéztem a fentebb való 
sorokat, — hadd kezdje a második százados-ünnep krónikáját is 
az első Carmen saeculare írója, összekötvén az elporlott nemze-
dékek sorát az utánunk következőkkel. 

Szeged irodalmi társasága, amely immár majd harmincadik 
éve viseli Dugonicsnak, a kegyes-oskolabéli nagy papnak nevét 
és nemzeti bélyegét, az ez év május 13-án tartott igazgató-tanácsi 
ülésén határozta el, hogy a második százév jubiláris ünnepének 
emlékét szintén könyvalakban teszi maradandóvá. Kötelességének 
érezte ezt nemcsak azért, mert ama tradicionális kapcsolatok révén, 

'amelyek Dugonicsrendjéhez fűzik, maga is részt vett az ünnep-
ben, hanem azért is, mert ily módon is kifejezést akart adni tisz-
teletének a szegedi piarista rend és hálájának az általuk vezetett 
iskola iránt, amely minden változásban változatlan nemzeti szelle-
mével két évszázadon át nevelte kulturára Szeged magyarságát és 
az irodalom kultuszában előkészítette a talajt a Dugonics-Társaság 
számára. 

A jubiláris ünnepen elhangzott beszédeket, előadásokat, fel-
olvasásokat és a Dugonics-Társaság tagjai által ez alkalomra írt 
hírlapi cikkeket magában foglaló emlékműnek szerkesztésével az 
igazgató-tanács a Társaság alulírott titkárát bízta meg, aki nem 
nehéz feladatát örömmel vállalta. Sokkal nagyobb gondot adott a 
munka kinyomatási költségeinek előteremtése, hiszen ama tragikus 



viszonyok közt, amelyekbe a mi korunkat sodorta a balsors, többe 
kerül egy szerény emlékfüzet kiadása, mint nemrégiben a már-
vány-, vagy bronz-monumentum. 

Szeged közönségének és polgárainak a kultura válságával 
növekvő áldozatkészsége ezen az akadályon is átsegítette a Dugo-
nics-Társaságot. A város tanácsán kívül, amely 8000 koronát szava-
zott meg az emlékmű kiadására, nagyobb összeggel járultak ahhoz, 
mint a megszűnt szénszindikátus vezetőségének tagjai: Back Ber-
nát, Berzenczey Domokos, Kecskeméti Antal, Pongrácz Albert, 
Tonelli Sándor és Wimmer Fülöp. 

Ha megemlítem még, hogy e könyv Szalay József dr. társa-
sági elnök és Tonelli Sándor dr. igazgató-tanácsi tag urak lelkes 
buzgalma nélkül aligha látott volna napvilágot s hogy az 500 pél-
dányban nyomatott mű esetleges jövedelmét a Dugonics-Társaság 
a jubiláns iskola segítőalapjának engedi át, be is fejezhetem e 
tájékoztató pár sort. Teszem azt azzal a kívánsággal, hogy a három-
százados évfordulót nálunk boldogabb magyarok üljék, akik vissza-
tekintve a mi árnyékká vált nemzedékünkre, ne úgy gondoljanak 
ránk, mint akik Nagymagyarország testét elvesztettük, hanem mint 
akik keserű vezekléssel a magyarság lelkét megmenteni igyekeztünk. 

Szeged, 1921. augusztus 21. 
(Újszegednek szerb rabságból való szabadulása napján) 

Móra Ferenc. 







I. AZ ÜNNEP ELŐKÉSZÍTÉSE. 

A szegedi kegyes-oskoia 1720-ban kezdte meg működését, 
tehát a kétszáz éves jubileum tulajdonkép 1920-ban lett volna 
esedékes. Azonban az intézet vezetősége helyes tapintattal nem 
találta akkoriban ünneplésre valónak az időt. Az ország még a 
romok eltakarításával uvolt elfoglalva. A politika álta! felkavart 
városban még nem volt elég nyugodt a közhangulat s maga az 
iskola se adhatta volna át magát teljes lélekkel az ünneplő érzés-
nek. A kezdődő konszolidáció tanárnak, tanítványnak első köte-
lességévé tette az előző évek kényszerű mulasztásainak pótlását s 
nem látszott kívánatosnak még az ünnep sok időbe kerülő elő-
készületeivel is terhelni az ifjúságot. Ilyen körülmények közt Prelogg 
József igazgató az ünnep elhalasztására tett előterjesztést a rend-
főnökségnek, afhely azt — épen a siker biztosítása érdekében — 
a maga részéről is helyesnek találta. A tárgyalások során abban 
történt megállapodás, hogy a jubileumot 1921. május 5-én tartják 
meg, a virágba borult tavasz legpoetikusabb ünnepén, Áldozó-
csütörtökön. 

A közviszonyokhoz mérten szerénynek tervezett, de kulturális 
jelentőségénél fogva a helyi keretekből mégis kinövő ünnep elő-
készítése jóformán már a tanévvel megkezdődött. A rendezés köz-
pontjában Prelogg József igazgató állott, aki — szabad legyen ezt 
a legteljesebb tárgyilagosság mellett is följegyezni — feladatát 
azzal a mindenre kiterjedő gonddal és tapintattal végezte, ami az 
adminisztrátort és a nevelőt egyformán jellemzi.' Az egész ünnepre 
az ő harmonikus egyénisége nyomta rá bélyegét. Állandó segítsé-
gére voltak tanártársai, első sorban Vézner Károly, továbbá Orbán 
János, Sümegi Gyula és Pesti Lajos. Mivel a cél az volt, hogy az 
ünnep főszereplője maga az intézet ifjúsága legyen tanáraival, 
kiviilről csak a szegedi filharmonikusok egyesületét vonták be, 
amelynek legtöbb tagja az iskola volt növendékeiből került ki és 
a Dugonics-Társaságot, amelynek vezetőségével abban történt meg-
állapodás, hogy a Társaság által ez alkalomra tervezett felolvasó-
ülést az ünnep délutánján tartják meg, Szeged piarista-ünnepének 
befejező mozzanata gyanánt. 
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Április közepén, minden előkészület befejeztével szétküldettek 
a Dorogi Imre intézeti rajztanár által rajzolt díszes meghívók s a 
hozzájuk csatolt programm, amely szerint az ünnepség három részre 
oszlik. Kezdődik Áldozó reggelén ünnepi Tedeummal a belvárosi 
öreg-templomban, a melynek hosszú időn át a piaristatársház adta 
a plébánosokat; folytatódik délelőtt a városi színházban tartandó 
emlékünneppel, a melynek során az ifjúság előadja Dugonics 
Tárházi-ját; és végződik délután a Dugonics-Társaság ünnepi 
felolvasó-ülésével. 

II. AZ ÜNNEP VENDÉGEI; 
KÖSZÖNTŐ-LEVELEK ÉS TÁVIRATOK. 

Ha a régi boldog Magyarországban éri meg a szegedi kegyes-
iskola kétszáz éves jubileumát, bizonyos, hogy az örömünnepen képvi-
selteti magát az ország minden része, hiszen a piarista társházaknak 
minden öröme és bánata közös s állandóan köztük kering a szeretet 
delejes árama. A nemzeti tragédia azonban ezt az áramot egyelőre 
megszaggatta. A megszállt területek piaristái csak* lélekben ünne-
pelhettek szegedi testvéreikkel s a volt tanítványok közül is épen 
azok nem jelenhettek meg, akiknek a magyar kultura számára való 
megnyerése legtöbbet emlegetett dicsősége volt a szegedi piarista 
iskolának. Szegeden, a magyar „Herkules oszlopai"-n túl, a nemze-
tiségek kavargó óceánjában egy-egy kis magyar sziget a délvidék 
minden szülötte, aki a szegedi piaristáktól tanúit hazaszeretetet. 
Rab-Magyarországból csak sóhajtásukat hozhatta most át a Tiszán 
a virágszagú májusi szél. 

Ilyen körülmények közt a vendégek száma a budapestieken 
kívül csak a közelebb fekvő rendi intézeteknek és a szomszédos 
városok iskoláinak kiküldötteire szorítkozott. Már május 4-én meg-
érkezett Szinger Kornél, a magyar kegyes tanítórend főnöke, év-
tizedeken át tanára, majd igazgatója a szegedi iskolának és igaz 
becsüléssel körülvett kiválósága Szeged kultúréletének. Ugyanekkor 
érkeztek: a budapesti rendház képviseletében Schütz Antal dr. 
egyetemi nyilv. rendes tanár, egyidőben a szegedi társház tagja, 
Biró Imre rendfőnöki titkár, a Dugonics-Társaság tagja, Sik Sándor, 
a jeles piarista költő; a váci piaristák képviseletében Révai József 
dr. házfőnök és főgimn. igazgató; a kecskeméti rendi intézet kép-
viseletében Simonides István igazgató, Ohmacht Nándor prefektus, 
Kiss Márton tanár; a kolozsvári piarista gimnáziumot és vele a 
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rab Erdélyt Ocskó Lajos tanár képviselte. Képviseltette még magát 
a szentesi állami főgimnázium — hét taggal, — a félegyházi 
községi főgimnázium és a hódmezővásárhelyi református főgim-
názium. Az ünnep reggelén érkezett meg a magyar kormány kép-
viseletében Vass József dr. vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
Teleki Pál gróf, volt miniszterelnök, Szeged 1. kerületének nemzet-
gyűlési képviselője, Tóth Lajos dr. kultuszállamtitkár, Jalsovszky 
Jenő dr. miniszteri titkár. Az illusztris vendégeket az állomáson a 
városi hatóság fejei és a társház tagjai közösen fogadták. 

A már május 4-én megérkezett vendégek tiszteletére az ünnep 
előestélyén a társház adott vacsorát az intézet refektóriumában, 
ugyanakkor vendégekül látván a szegedi hitélet és a hivatalos város 
vezetőit is. A vidéki vendégeken kívül tehát résztvettek a vacsorán : 
Várhelyi József, Breisach Béla, P. Peéri Boneventura, Tatarek Béla 
plébánosok, Bús Jakab, a szegedi jezsuiták házfőnöke, Kószó István 
dr. nemzetgyűlési képviselő, Aigner Károly dr. főispán, Kelemen 
Béla dr. és Dobay Gyula dr. volt főispánok, Szalay József dr. 
kerületi főkapitány, Somogyi Szilveszter dr. polgármester, Taschler 
Endre főjegyző, Balogh Károly, Bokor Pál, Gaál Endre dr., Fodor 
Jenő dr., Rack Lipót tanácsnokok, Bottka Sándor dr. rendőrtaná-
csos, Thuróczy Mihály dr. t. főügyész, Berzenczey Domokos fő-
mérnök, Wolff Ferenc dr. t. főorvos, Ferenczy Béla árvaszéki elnök. 

A kedves, meleg hangulatú, csöndes derűjű vacsorán felol-
vastak néhányat az üdvözlő levelek és távíratok százaiból, amelyek-
ből az egész ország szive dobbant az ünneplő iskola felé. A hála 
és szeretet sziromesőjét záporoztatták rá a volt növendékek, köztük 
a magyar közélet legjobb nevei, életük napáldozatján a messze 
múltba visszamerengő öreg urak, akik rég elporlott tanáraik em-
lékét áldják; pályakezdő egyetemi deákok, akiknek egyik keze a 
jövendő aranykapuját nyitogatja az induló férfi önérzetével, de a 
másik keze még a kis deák ösztönével kapaszkodik a tisztelendő 
páterek hol lágy, hol kemény, de mindig a szeretet melegét érez-
tető kezébe. Bánatos örömmel lengették ide lelkük fehér kendőjét 
az elszakadt területek volt szegedi piaristái, büszkén tisztelegtek 
az ország középiskolái, a magyar közoktatásügy vezető alakjai s 
természetesen Szeged minden tanügyi intézménye, társadalmi 
egyesülete és kulturális tényezője. Meghajtotta zászlaját a magyar 
irodalom is, amelynek egyik legjelesebb élő reprezentánsa, Herczeg 
Ferenc a következő táviratot küldte: 

— A piaristák hálás régi tanítványa tisztelettel köszönti az ünneplő 
tanári kart és ifjúságot és sajnálja, hogy a tudományos akadémia nagyhete 
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miatt nem lehet jelen gyönyörű ünnepükön. A szegedi főgimnázium a magyar 
iskolák közt kivételesen nagyszabású és sikeres kultúrmunkát végzett a bánáti 
ifjúság hazafias szellemű nevelésével és én kivánom és remélem, hogy mielőbb 
teljes terjedelmében újból folytathatja dicsőséges munkáját. Herczeg Ferenc. 

Glattfelder Gyula csanádi püspök hosszabb levélben küldte 
íőpásztori áldását, írván benne a következőket: 

— A csanádi egyházmegye hálával emlékezik meg azokról a szolgálatok-
ról, melyeket a szegedi városi főgimnázium a kulturális haladásnak és a 
valláserkölcsi nevelésnek két évszázadon át teljesített. De mert ennek az inté-
zetnek a sorsa elválhatatlanul egybeforrott annyi időn keresztül a szegedi 
kegyesrendi atyák életével, a kegyes tanitórendnek is köszönettel adózom azért 
a jószándékú, emberi mértékkel föl nem érhető munkálkodásért, amellyel az 
ifjúságot atyailag gondozta, nevelte és tanította. 

Hasonló szellemben méltatta a szegedi piaristák működését 
Békefi Rémig dr. zirci apát, a magyar művelődéstörténet illusztris 
munkása és Pintér Jenő dr., budapesti tankerületi főigazgató, a 

~m. tud. akadémia tagja, aki „az isteni kegyelem további hathatós 
pártfogását kéri a szegedi kegyesrendi iskola jelen és jövő fel-
virágzásához." 

Ezek után álljon itt még négy üdvözlő levél, a Szegedi 
Katholikus Köré, a Szegedi Református Egyházközségé, a szegedi 
gör. kel. plébánosé és a Szegedi Zsidó Hitközség elnökeé. 

A katholikus kör választmánya nevében Tóth Imre dr. elnök 
és Mayer Márton titkár ezeket írják: „Kérve kérjük a Mindenható 
áldását a rend további munkásságára, hogy abból a város keresz-
tény társadalmára, az elődök megalapozott nyomdokain tovább 
haladva, az igaz keresztény kultúra áldásai minél nagyobb mér-
tékben áramoljanak." 

A szegedi ref. keresztyén egyházközség presbitériuma nevé-
ben Bereczk Sándor lelkész és Széli Gyula dr. főgondnok „há-
lásan köszönti a tanintézet vezetésében mindenkor megnyilvánult 
erőteljes nemzeti és keresztyén vallás-erkölcsi nevelés mestereit, 
akik a rendjük elnevezésében kifejezésre jutó krisztusi kegyességgel 
és jóindulattal végezték hivatásuk szabta nemes munkájukat, növen-
dékeiknek minden személyválogatás nélkül egyenlő mértékkel mérve 
ki a reájuk bízott szellémi javakat." 

Sevity Lázár gör. kel. szerb esperes-plebános „a szép és 
magasztos ünnepség-" alkalmából az egyházközségnek szerény anyagi 
helyzetéhez mért pénzadományát ajánlja fel az intézet ifjúsági 
segítő-egyesületének. 

Biedl Samu dr., a szegedi zsidó hitközség elnöke a követ-
kezőket írja : 
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— „Örömmel és lelki megnyugvással tekintek vissza azon gyöngéd 
bánásmódra és gondos nevelésre, amelyben — mint az intézet növendéke — 
részesültem és csak ma tudom igazán megbecsülni azt a minden köznapias-
ságon felülemelkedő pártatlanságot, amely a neveltekben mindig csak a ké-
pességet becsülte és lett légyen valaki bármely nemzetiségű, fajú, vagy vallású, 
egyenlő tehetség mellett egyformán érvényesült. A társadalom mai szakado-
zottsága mellett az intézet szelleme, amint tudom, a régi maradt. Mint a régi 
jó idők ivadéka nem is tudnám elképzelni, hogy az én kedves tanáraim íViost 
már a növendékek megítélésénél különbséget tennének első- és másodrendű 
fajú, vagy vallású növendékek között. Ezt a kegyesrend szelleme, az intézet 
hagyományai és mai igazgatójának nemes gondolkodása egyformán kizárják. 
Hivatali állásom kötelességemmé teszi, hogy a jubileum alkalmával a szegedi 
zsidóságnak az enyémmel teljesen egyenlő gondolkodását és egyúttal elisme-
rését kifejezzem." 

Ez a négy levél, amely a jövendő történetírója számára becses 
dokumentuma lesz annak, hogy e biblikusán komor időkben a 
magyar önmarcangolás legtragikusabb korszakában volt egy intéz-
mény ebben a városban, amelynek megbecsülésében egyesült az 
egész társadalom, — ez a négy levél így együtt a legszebb mind-
azon koszorúk közt, amelyeket a jubiláló piarista ház kapott. 

III. A HÁLAADÓ SZENTMISE. 

•Napsugaras, nevető reggellel köszöntött rá Áldozó-csütörtök 
az ünneplő képet öltött városra. Szeged már nagy város ahhoz, 
hogy egy-egy társadalmi ünnep az egész közönséget a maga 
jegyébe állítsa, mintahogy az vidéken szokás. A piarista-ünnep 
azonban kivételesen ilyen volt. Ur, paraszt, iparos, kereskedő, 
szegény, gazdag, mindenki, aki vagy a mult, vagy a jelen révén 
valami tartozandóságot érez az iskolához, a tanárokhoz, vagy a 
deákokhoz, együtt örült egy nagy család módjára, amely meghitt 
ünnepet ült. Ez a bensőséges együttérzés megnyilatkozott a szegedi 
sajtóban is, amelynek organumait pedig egyébként mély szakadé-
kok választják el egymástól. Valamennyi a piaristáknak szentelte 
szűkre szabott hasábjai nagy részét. A Szegedi Friss Újság-ban 
Egy tanítvány aláírásával jelent meg méltató vezércikk, a melyen 
túl az iskola rövidre fogott történetét, a mai tanári kar kitünősé-
segit ismerteti a lap s kedves anekdotákat köt csokorba régi szegedi 
piaristákról. A Szegedi Napló ünnepi vezércikkét Sz. Szigethy 
Vilmos írta, ugyanő ismerteti „Az öreg gimnázium író-deákjait és 
diák-íróit." (L. 82. lap.) Meleghangú visszaemlékezéseket írnak 
báró Tallián Béla v. b. t. t Juhász Gyula (1. 76. lap) és Terescsényi 
György (I. 79. lap) volt tanítványok. A Szegedi Uj Nemzedék való-
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ságos piarista-számot adott, amelyben Lippay György dr. ír köszönő 
vezércikket, ehhez csatlakozik a kétszáz év történetének ismertetése, 
a Bánát és a piaristák c. cikk, dr. J. K. cikke: Az 1738. évi 
szegedi gugahalál és a piaristák, Ayla cikke: Epizódok egy öreg 
diák életéből és a Vélemények és visszaemlékezések című cikkben a 
volt tanítványok nyilatkozatai a piarista iskoláról. Nyilatkoznak 
nevezetesen: Balogh Károly tanácsnok, Bokor Pál h. polgármester, 
P. Bus Jakab S. J., Dobay Gyula dr. volt főispán, öaál Endre dr. 
tanácsnok, Kelemen Béla dr. ny. főispán (1. 74. lap), Kószó István dr. 
képviselő, Pillich Kálmán, a nagyhírű szegedi ügyvéd, Somogyi 
Szilveszter dr. polgármester, Taschler Endre főjegyző. 

Meleg elismeréssel írtak az iskoláról a Szeged és a Friss Hirek 
című lapok is s a szociáldemokrata munkásság lapja, a Munka is 
megállapította, hogy a piaristáknak „tagadhatatlanul nagy érdemeik 
vannak a kultura terjesztése körül." 

Nagy keletük volt ezen a napon a szegedi lapoknak, hamar 
elkapkodták őket az újságos bódékban és kézről-kézre adogatták 
a piarista gimnázium tornatermében, ahol 8 órára összegyülekeztek 
a vendégek, a vidékről jött és a helybeli volt tanítványok és a 
szegedi közélet minden ismert, alakja, hogy hosszú menetté sora-
kozva — mintegy háromszázan lehettek — az élet öreg deákjai 
gyanánt elfogódott szívvel átvonuljanak a belvárosi templomba. 

A templom-teret már akkorára ellepte az ünneplő ruhás 
közönség, amelynek soraiban feltűnt a helyőrség tiszti-küldöttsége, 
élén bulcsi Janky Kocsárd tábornokkal és Svoy Kálmán ezredes-
sel. A templom bejárata előtt tábori oltár s előtte szószék volt 
felállítva, e körül helyezkedett el az ifjúság, hogy a közönség jobban 
férjen a templomban, amelyből, noha zsúfolásig megtelt, így is 
kiszorult a közönség fele. 

Az ünnepi Tedeumot Prelogg József igazgató mondta nyolc 
piarista tanár fényes segédletével, az orgona lágy búgása mellett, 
míg a kórust az iskola ifjúsági énekkara szolgáltatta Sümegi Gyula 
kegyesrendi tanár dirigálásával. Az öreg boltívek alatt, ahol kétszáz 
évvel ezelőtt az első piarista-misét mondták, zengő szárnyalással 
keresték a szent dallamok az utat a szeretet és világosság istené-
hez, míg az evangélium után megszakították a szertartást és Vézner 
Károly kegyesrendi tanár elmondta beszédét a kalazanciusi gondo-
latról. (L. 48. lap.) Az ihletett szívből fakadó és sziveket megihlető 
beszéd után, amely a keresztény filozófia tiszta magasaiba szárnyalt, 
a papság folytatta a szertartást, amely háromnegyed tízkor a Himnusz 
és Szózat eléneklésével ért véget. 
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A templomi istentisztelettel párhuzamosan kívül a tábori oltár-
nál Niklos János piarista tanár mondott szentmisét az ifjúságnak 
s a templomba be nem fért közönségnek. A mise végeztével Öveges 
József piarista tanár lépett a szószékre és megragadó hatású beszéddel 
áldozott ama tanító-papok glóriás emlékének, akik első magvetői 
voltak a magasabb kulturának a szegedi ugaron. (L. 57. lapon). 

Az istentisztelet után a közönség zöme a színházba vonult, 
ahol a program szerint féltizenegykor kezdődött az intézeti Segélyző 
Egylet javára rendezett jubiláris ünnepély. 

IV. ÜNNEPÉLY A SZÍNHÁZBAN, 

A színházi ünnepre, amelynek főszereplője maga az ifjúság 
volt, már napokkal előbb elfogyott minden jegy s a megkésettek-
nek már csak a székek közt vezető keskeny ösvényen jutott álló-
hely. A közönséget az iskola kedves, figyelmes, udvarias cserkészei 
kalauzolták a helyükre, akiket a színházi ünnep főrendezője, Vézner 
Károly dirigált egy-egy mosolygós szemvillanással. A nézőtér óriási 
bokrétája felett a közönség színe-javával teltek meg a páholyok,, 
a díszpáholyban VŰSS miniszter, Teleki Pál gróf, Tóth államtitkár, 
Szinger Kornél rendfőnök foglaltak helyet a város főispánjával, 
polgármesterével és Várhelyi préposttal. Vidám, mosolygó arcok 
mindenütt, a szülők szemében a várakozás láza, amikor felgördül 
a függöny és előlép Prelogg József igazgató. Percekig zúgó taps-
vihar köszönti, amelynek elcsöndesedtén szemmel látható meg-
hatottsággal a következő beszédet mondja: 

„Jól tudom, hogy a lelkes taps az imént és ez az ünnepélyes csend 
most, a szeretetnek és tiszteletnek eme kedves jelei, nem az én igénytelen 
személyemnek szólnak, hanem ennek az egyszerű fekete köntösnek, melyet 
én is büszke örömmel viselek. A taps a szeretetnek, az ünnepélyes csend a 
tiszteletnek jele és ha ezzel megkaptuk a választ arra a kérdésre, van-e értéke 
annak a munkának, amelyet a piaristák kétszáz év alatt Szegeden végeztek, 
nekünk ez mindennél értékesebb jutalom. 

De a saját munkánk értékelése nem lehet ma a mi feladatunk. A mi 
szavunk ma a hála szava. A hála szava mindenekelőtt a jóságos Istennek, aki 
ezt a napot megérnünk engedte; aki bőséges áldására méltatott bennünket 
és megengedte, hogy e városban két évszázadon át szolgáljuk szent vallásunk 
és édes magyar hazánk ügyét. Megilletődött lélekkel borultunk le ma az Úr 
oltára előtt. Hálatelt szivünkből felbuzgóit a Te Deum laudamus és hálaadás 
után forró imában kértük az Egek Urát, adjon nekünk erőt egy új század 
határmesgyéjén, hogy meggyőződéssel vallott hitünknek és vészes napokat 
élő édes magyar hazánknak a jövőben nagyobb, értékesebb szolgálatokat 
tehessünk. 



A második szó, amelyet a mélyen átérzett hála késztet ajkunkra, Szeged 
szab. kir. város nemes hatóságának és közönségének szól. Annak a hatóság-
nak és annak a közönségnek, amely szinte dédelgető szeretettel sietett min-

NJenkor segítségünkre, valahányszor kulturális és nemzeti munkában támogató 
segítségre volt szükségünk. Legyen legszebb jutalma az a tudat, hogy ami 
sokat erre az iskolára két évszázadon át áldozott, azt a haza oltárára tette 
le és legyen meggyőződve, hogy a piaristák ezt a befektetett tökét szívük 
minden izzó szeretetével, lelkük minden lángotő lelkesedésével, tudásuk min-
den erejével a jövőben is az édes magyar haza javára fogják kamatoztatni. 

Mielőtt még jubiláris ünnepélyünket megnyitnám, hozzátok van néhány-
szavam, szeretett, kedves tanítványaink! Ugyebár minden munkánkat imád-
sággal szoktuk kezdeni, jól tudva, hogy Isten áldása nélkül nincs sikeres 
munka. Ma is azzal kezdettük. Szerencsétlen magyar hazánk sorsa —• sajnos 
— újabban arra késztetett bennünket, hogy imádságunkhoz egy hitvallást is 
fűzzünk. Kedves Fiaim! Szegény magyar hazánk egyetlen reménysége ! A ti 
le nem rongyolódott lelketek, a ti ifjú, lelkesedésben izzó szívetek gyújtsa 
lángra a mi szárnyaszegett lelkünket. Gyújtsatok reménysugarat a jövőbe, 
mutassátok meg, hogy lesz gyümölcs a fán, mert van virága, mutassátok meg, 
hogy teljesülni kell Vörösmarty jóslatának: csakugyan lesz mégegyszer ünnep 
a világon! Álljunk fel helyeinkről és mondjuk el lelkesült hittel, szent, rendít-
hetetlen meggyőződéssel az új magyar hiszekegyet: Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország 
föltámadásában. Amen." 

A Hiszekegyet a közönség helyéről felkelve együtt mondta el 
a szónokkal, a színfalak mögött az intézeti vegyeskar elénekelte 
Köriig Péter Hiszekegyét s erre az igazgató a közönség meg-meg-
újuló tapsa közt megnyitódnak nyilvánította az ünnepélyt. Helyére 
most Somogyi Szilveszter dr. polgármester lépett, aki a város 
közönsége nevében a következő beszéddel köszöntötte a piaristákat: 

i 
„Tisztelt Ünneplő Közönség! Kedves Polgártársaim ! Engedjétek meg, 

hogy Prelogg igazgató úrnak gyönyörű megnyitója után a Ti nevetekben és 
a város egész közönsége nevében egy pár szavát, egypár mondatát mondjam 
el annak a szeretetnek és hálának, amely ennek a városnak a közönségét a 
magyar kegyes-tanítórendhez köti. 

A szeretet, a szeretet egyének vagy intézmények iránt a legdrágább kincs, 
amit adhatunk és ezzel magunkat is gazdagíthatjuk. Ez a leggyengédebb 
mirtuskoszorú, amit emberi érzemény valaha mások homlokára font, amelynek 
minden lombja, lombjának minden levele a segítés, a támogatás, a jó és bal-
sorsban való részvétel és minden jó és minden nemes érzésnek a kútforrása, 
amellyel baráti lélek a hü szívet illetheti. Ezzel az igaz, bensőségteljes szere-
tettel köszöntöm a város közönsége nevében a kétszáz esztendő óta működő 
szegedi piarista rendházat és annak mostani tanári karát. 

A kegyes-tanítórendhez méltó szerénységgel kicsiny, szerény keretekben 
indult meg ez az ünnepély és ime mivé lett? Az országnak vezérférfiai tisz-
teltek meg bennünket magas látogatásukkal. Ünnepel ennek a városnak apraja 
nagyja. Itt, ezen a színpadon, itt a festett falak között máskor jó színészek 
utánozták híven az életet és a közönség részéről virágcsokor és tapsorkán volt 



a jutalmuk. Ma az élet komoly színpada tulajdonképen a nézőtér, amely vidám 
komédiát és komor tragédíat mivelünk játszat el. A mi szívünk az, amely 
kacagva sír és velünk a kétszáz év óta köztünk lévő kegyesrendi atyák serege 
is, akik mindig arra oktattak bennünket, hogy mérsékletet tartsunk az élveze-
tekben és ne essünk kétsegbe a sors csapásai alatt. 

Az élő növendékek, öregek és ifjak részt vettek a mai ünnepélyes Te 
Deumon és mi úgy éreztük, hogy régen elköltözött társaink árnya is velünk 
van. Köszöntöttek Titeket, kegyes atyák! Köszöntöttek a százezer tanítványok, 
az a sok kiváló ember, aki a Ti kezetek alól, a Ti nevelésiek mellől került 
az országban vezérlő pozícióba, az a sok*generáció, akiknek a Ti lelketekből 
adtatok mindig egy-egy részt, az iparosok, a kézművesek, akiket életböl-
csességre és szorgalomra tanítottatok, földmívelők és a többi növendékek, 
akik tőletek istenfélelmet és a hazába vetett rendíthetetlen hitet sajátítottak el. 
És mi nem kívánunk mást Tőletek, kegyes atyák: legyetek hozzánk olyanok, 
minők eddig voltatok. A Ti hazaszeretetetek, vallásszeretetetek maradjon szikla-
szilárd, mint a hegyóriás, a Ti taniíástok legyen erős és ellenállhatatlan, 
mint a földrengés és állhatatosan törekedjetek nemes céljaitok felé, mint a 
végtelen magasságban felettünk ragyogó sarkcsillag és neveljétek, vezessétek, 
oktassátok, ha kell, feddjétek, korholjátok az ifjúságot és akkor öáltaluk újólag 
fény fog derülni a hazára. A város közönségének meleg szeretetével köszön-
telek benneteket!" 

Eközben elhelyezkedett a színpadon a Szegedi Filharmonikus 
Egyesület, amelynek tagjai legnagyobbrészt az intézet volt növen-
dékeiből kerültek ki, s nagy hatással adták elő Fichtner Sándor 
karnagynak, a jeles szegedi zeneszerzőnek 1848 című szimfonikus 
zenekölteményét, magának a szerzőnek vezetésével. Azután König 
Péternek, Szeged másik illusztris zeneszerzőjének hegedű-verse-
nyéből játszotta zenekari kísérettel az Andantét dr. Belle Ferenc 
hegedűművész, az intézet egykori tanítványa, majd Sümegi Gyula 
vezetésével az ifjúsági énekkar gyönyörködtette a közönséget 
Arany—Révffy Rendületlenül! című heroikus lendületű dalával. 

Ezután Csaba Jenő dr. piarista tanár ünnepi beszéde követ-
kezett, amely a költő színeivel, formájában is a lírikus művészetével 
rajzolja meg a magyar piarista karakterképét. (L. 53. dap.) 

A programm egyik legkedvesebb száma következett most. 
Apró gyerekek hófehérbe öltözött, fekete öves, nemzeti kokárdás 
kis serege vonult fel a szinpadra a katonazenekar indulójára ütemes, 
feszes lépésekben, a helyzet komolyságához mért katonás tekin-
tettel, amelynek mélyén azonban a gyerekiélek angyalian tiszta 
öröme tündöklött. Az alsóosztályok válogatott tornacsapatának tagjai 
voltak ezek az ütemre ringó drága emberbimbók, akik szabad-
gyakorlatokat mutattak be, a közönség olyan elragadtatása közben, 
amelyet a nagyok szivének csak a gyermekek tudnak szerezni, 
mikor még érzik rajtuk a nem rég elhagyott égi esők üdesége. 
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A meghatott közönség hálás ovációban részesítette a kis torna-
müvészek mesterét, Pesti Lajos tornatanárt is. 

Most következett az ünnep legnagyobb izgalommal várt pontja : 
Dugonics András 1784-ből való öt szakaszos iskolai vígjátékának, 
a Tárházi-nak előadása, a Németh Károly-féle átdolgozásban, 
Szilágyi Aladárnak, a szegedi szinház tagjának rendezésében. A 
korhű stílusban és nyelven írt, irodalmi értékű prologust és 
epilógust (L. 70. lap) Orbán János piarista tanár írta és heroldnak 
öltözött két kicsi diák adta elő meglepő bátorsággal és értelmes-
séggel és nagyon természetes bájjal: a prologust Aigner Károly 
1. a) o. t., az epilógust Schmidt Miklós II. A. o. t. A „Jádzó 
Személyek" voltak 

Tárházi, gazdag kalmár Somogyi Miklós VIII. o. t. 
Gondosi, mindenese Armentano Alajos VII. o. t. 
Ágyusi, nyug. föstrázsamester . . . Förgeteg János VIII. o. t. 
Pisztoli, Ágyúsi föinasa Széli István VI. o. t. 
Peti, másik inasa Lányi János VII. o. t. 
Deáki, Artium Liberalium magister Kúp Gyula VIII. o. t. 
Téntai, inasa Regdon László VIII. o. t. y 

Polgári, elszegényedett földbirt. . . Völgyesi János VIII. o. t. 
Sehonnai, mindennél minden . . . Schmidt Béla VIII. o. t. 
Versei, poéta Fodor Ignác VIII. o. t. 
Trummel, német csapláros . . . . Schreiber Miklós Vili. o. t. 

Az ifjú szereplők minden kívánalomnak megfeleltek volna 
még akkor is, ha a nézőtéren csupa mord kritikusok ülnek. De a 
közönség a szivével hallgatta és nézte a játékot, amelyben Dugonics 
kedves, naiv lelke lebegte körül korának a színpadi csalafintasá-
gokban való tudatlanságával, de máig is frissen ható egészséges 
humorával. 

A filharmonikusok Rákóczi-indulója fejezte be a színházi 
ünnepet, amely reprezentálta a piarista nevelés minden lelki gaz-
dagságát, szeretettel teljességét és bölcs derűjét. 

Kuriozitásul a jövendő számára legyenek itt feljegyezve az 
ünnepi előadás szinházi helyárai a következőkben: 

Földszinti és I. emeleti páholy 280 K. Zsöllye 72 K. Díszpáholy I. sor 
72 K. Díszpáholy többi sor 64 K. Másodemeleti páholy 160 K. Körszék I—IV. 
sor 64 K. Körszék V—IX. sor 54 K. Körszék X—XII. sor 46 K. Földszinti 
zártszék I. sor 36 K. Diákhelyek: Földszinti zártszék többi sor 28 K. Másod-
emeleti erkély I. sor 36 K. Másodemeleti erkély többi sor 28 K. Harmad-
emeleti erkély I. sor 18 K. Harmademeleti erkély többi sor 16 K. Karzati 
ülőhely 12 K. Földszinti v. II. emeleti álló 14 K. Diákjegy 12 K. Karzati álló 9 K. 

S amikor a jövendő elképedve látja a mai időket karakteri-
zálva ezekben a számokban is, vegye megilletődve tudomásul 
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Szeged társadalmának áldozatkészségét, amely a színházi ünnep 
tiszta jövedelme gyanánt — a tömérdek felülfizetéssel együtt — 
25.895 koronát juttatott az intézet Segítő Egyesületének. 

V. A DÍSZEBÉD. 

Az ünnep színházi része majdnem délután 2 óráig tartott s 
díszebéddel folytatódott, amelyet a város közönsége adott a piaristák 
tiszteletére a Tisza-szállóban. Az ebéden 160-an vettek részt, az 
idegen vendégek, a szegedi piaristák teljes számmal s a város 
hivatalos és kulturális életének, társadalmának vezető alakjai. 

Az ebéden, amelyen nyoma sem volt a hivatalos bankettek 
szokott feszességének, az első felköszöntőt Aigner Károly dr. főispán 
mondta a következőkben : 

„Mélyen tisztelt Ünneplő Közönség! Ha én a kegyes atyák volt tanítvá-
nyainak szivéből fakadó mélységes tiszteletnek, benső ragaszkodásnak és 
őszinte hálának megszámlálhatatlan virágszálát ebben az ünnepélyes pillanat-
ban ékes szavakkal próbálnám csokorba kötni, úgy érzem, szekundát kapnék 
a retorika professzorától, mert ha a túláradó igaz érzések egyszerre tódulnak 
ajkunkra, elszíntelenítik egymást. Azért a mai napra az érzelemvirágok közül 
csak egyet választottam ki, talán a legszerényebbet, de szerintem a legértéke-
sebbet, a legmaradandóbbat: a szeretet virágát. Ezt a kis virágszálat tűzöm 
én ma az ünneplő kegyes atyák tiszta reverendájára, hadd lássa mindenki, 
hogy olyan ünnepet ülünk itt ma, amelyre a legönzetlenebb és legigazibb 
érzés, az egymás iránt való szeretet hozott össze bennünket. És hadd lássák 
meg a kegyes atyák is, hogy az a szeretet/melyet az ö leikükből plántáltak 
át annak idején a mi zsenge lelkeinkbe, együtt nőtt velünk, együtt erősödött 
velünk; hogy az életküzdelmek, a gondfelhők és a sors villámcsapásai ezt a 
nemes érzést nem tudták elhervasztani. , 

Tisztelt Ünneplő Közönség! A kegyes atyák kétszázéves szegedi műkö-
dését hivatott ajkakról hallottam ma már igen sokoldalúlag méltatni, de én 
úgy érzem, hogy ez a működés sohasem tudott volna oly bámulatraméltó 
eredményeket elérni, ha pedagógiai módszerük tónusát nem a leikükből fakadó 
meleg szeretet adta volna. Ezt tartom én a kegyes atyák legnagyobb érdemé-
nek és azt a művészetet, ahogy szeretetüknek kiapadhatatlan skáláival kivál-
tották lelkünkből ennek az érzéskomplexumnak a legnemesebbjét, a koronáját, 
— a hazaszeretetet. 

Ezt a tudatossá tett hazaszeretetet köszönhetjük mi a kegyes atyáknak 
és ez a tudatos hazaszeretet, vagyis már nemcsak a sejtelmes érzés, hanem 
gondolataink kútforrása, akaratelhatározásunk irányítója, cselekvésünk indító 
rugója lett a letiport, megalázott, széttépett magyarság utolsó reménye, leg-
drágább kincse, egyetlen talizmánja. Erre a talizmánra nekünk soha, de soha 
nem volt oly nagy szükségünk, mint most, amikor nemzetünk Golgothajárá-
sának nagyhetét éljük, mert ez a talizmán jelenti nekünk a föltámadást. Az 
ittmaradt és az anyatestről letépett magyarság együttes hazaszeretete fogja 



hazánkat visszaszerezni, ha ez a hazaszeretet tervszerűen, céltudatosan fog 
egybedobbanni, ha megtaláljuk a közös csillagot, mint a távollevő szerelme-
sek, melynek fénye egybekapcsolja érzésünket, gondolatunkat. 

És én azt mondom, tisztelt Ünneplő Közönség, hogy mi megtaláltuk ezt 
a mágikus erejű kapcsolatot egy legendás egyéniségben, mert amikor a 
ragyogó magyar nap déltengerbe sülyedt és a balsors fekete halotti leplét 
ráborította a magyar reményekre, az igaz szívű sáppadt százezrek pilláira 
csorduló millió könnycsepp, a reszkető ajakon felhangzó Himnusz szárnyain 
felszállott a magyar mennyboltra, ahol a Hadúr csillagot formált belőle, .ragyogó, 
tisztafényű, acélos villanásé vezérlőcsillagot, amely mágikus erővel vezette a 
hívő magyarokat Magyarország Megváltójához: Horthy Miklóshoz. Horthy 
Miklóshoz, a Nagyúrhoz, Boldogasszony boldogtalan országának a gondviselés 
által rendelt, mérhetetlen tengerek viharát leküzdött kormányzójához, aki a mi 
tudatossá vált hazaszeretetünket a magyar levegővel magábaszíva, egybekap-
csolja és az ő mindenekfelett álló lángoló hazaszeretetével egyesítve a magya-
rok millióinak fohászát büszke valósággá fogja változtatni. Nagyurunk egész-
ségére ürítem poharamat!" 

A főispán éljenzéssel fogadott pohárköszöntőjét Bokor Pál 
helyettes-polgármester beszéde követte, aki a vendéglátó város 
nevében Vass József kultuszminisztert éltette. Lelkes tapsok közt 
emelkedett erre szólásra a kultuszminiszter és közvetlen elokven-
ciával a következő beszédben glorifikálta a szegedi piaristákat: 

„Tisztelt Uraim ! kétszáz esztendő egy intézmény életében elég nagy idő 
arra, hogy megpróbáljon az ember a kétszáz esztendőt megérő intézményről 
kritikát mondani és megkeresni, hogy ha bevált az intézmény, mi volt beválá-
sának, sikerének tulajdonképeni oka. 

Egy nemzet élete nem tud teljesen a nemzet saját belsőségéből kifor-
rásában tökéletessé fejlődni, hanem feltétlenül a nagy kulturközösségböl, 
kívülről, más tényezőktől, más nemzetektől, más gondolatoktól kell átvennie 
hatásokat, indításokat, gondolatokat, sőt egész intézményeket; aminthogy a 
magyar nemzet sem saját magából termelte ki mindazt, amije volt és mindazt, 
amije van, hanem rétegről-rétegre, gondolatról-gondolatra külön lehet válasz-
tani réteget, gondolatot és intézményt két részre, olyant, amit ő maga termelt 
és olyant, amit ő átvett és magyarrá tett. A magyar piaristák anélkül, hogy 
megszűntek volna a szónak rendi, tehát internacionális értelmében piaristák 
maradni, magyarokká tudtak lenni ezen a földön, az édes haza fölnjén. És ha én 
azt nézem, hogy ez az intézmény, amelyet kaptunk és amelyet kívülről hoztak 
ide be, teljesen magyar intézmény tudott lenni és keresem az okát ennek, 
nem tudom azt máshol megtalálni, mint abban, hogy ennek az intézménynek 
gyökérgondolata olyan gondolat, amely univerzális és internacionális és mel-
lette mégis a legnemesebb nacionalizmus az alapja, tudniillik az evangélium, de 
ezenkívül azok a piaristák, akiket ide telepíttettek és magyar földből nevelték 
saját utódaikat, hozzá tudtak férkőzni a magyar nemzet szivéhez, lelkéhez. 
Vannak intézmények, amelyek nem állnak annyira közel a mi szivünkhöz. 
Varnak talán idősebb intézmények is. Vannak gondolatok a magyar nemzet 
történetében, amelyeket nem tudtak erővel sem összeforrasztani velünk és pedig 
azért, mert nem tudták megtalálni az utat a magyar lélekhez, a magyar szívhez. 
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A piarista gondolat megtalálta az evangélium erejével a magyar nemzet 
virágain keresztül, a magyar gyermekeken keresztül az utat a magyar apák 
és a magyar anyák, tehát a magyar nemzet lelkéhez és e lelkek legbensőbb 
rejtekéhez, oda, ahonnét a nemzet ereje forrásozik tovább és ömlik, viszi a 
nemzet életét évszázadokon keresztül előre a jövendőbe. Ebben látom én a 
magyar piarista rend sikerének és ennek a rendnek a magyar nemzettel való 
történelmi összeforrottságánaK titkát és éppen ez az, amiért én ezt a rendet 
ezen alkalommal köszönteni kívánom. 

Ez a szó: rend, nekünk nagyon rokonszenves. Hiszen rendet sürge-
tünk, rendet kivánunk, követelünk és rendet kell teremteni ebben az ország-
ban. A katholikus egyház, valahányszor a nemzetek körében nagy nyugtalan-
ságok voltak, szinte ösztönös erővel teremtette meg egyik századról a másikra 
mindig egy nagy intézmény formájában a panáceát, a medicinát és amit 
megtermelt, egy ordo, egy rend volt, amely a maga belső evangéliumi erejé-
vel, katonás megszervezésével és megfegyelmezettségével ideált mutatott és 
reprezentált, utat mutatott és megszemélyesítette azt a rendet, amely Krisztus-
nak vagyon alárendelve és az evangéliumra van felépítve. Ez a rend, mint 
kívánatos ideál van a lelkünk előtt három év sokmindenféle hullámzásai után 
és minden tényező, amely hajlamos, alkalmas és elszánt ennek a rendnek, 
magyar belső rendnek megerősítésére és megteremtésére, nekünk rokon-
szenves. És vájjon hol találnék hatalmasabb tényezőt a rend megszilárdítására, 
mint magát a rendet in ordine, amelyről a régi közmondás azt mondja, hogy 
„becsüld meg, tartsd meg a rendet és a rend megtart téged". Megbecsüljük 
a piarista rendet, me^ tudjuk, hogy ez az, amely rendet segít csinálni, ahogyan 
segített kétszáz éven keresztül az ifjúság lelkén keresztül. Megbecsültük ezt 
már kétszáz éven át, nem nyúlt hozza a magyar állam, a magyar nemzet 
szentségtörő kezekkel. A magyar nemzet servavit ordinem, megbecsülte a 
rendet és azért várja a rendtől, hogy a rendcsinálásban legyen segítségére. 

Köszöntöm a piarista rendet. Piaristák! Az a kétszáz esztendő nem a 
tietek, ti dolgoztatok kétszáz esztendeig, de a nemzetnek dolgoztatok. A mul-
tatok nem a tietek, hanem a nemzeté. Tietek a jelen, erre kell ráállnunk 
valamennyiünknek és a rendtől várjuk, hogy az erejét adja nekünk. A szegény, 
megcsalatott, megcsúfolt, meggyalázott, megcsonkított, megszegényedett magyar 
nemzet kultúrmunkájának adjátok a ti rendi erőtöket. A magyar kultusz-
miniszter köszönti ezt a rendet és kér a rendtől támogatást és munkát a 
magyar kultúra érdekében. A jelen a Tiétek, piaristák, adja a jó Isten, a 
magyarok könyörülő Istene, hogy úgy dolgozzatok és úgy dolgozzunk ebben 
a jelenben, hogy a jövő, amit megalapozunk, ne a Tiétek legyen, piaristák, 
mint ahogyan nem a Tiétek volt a múlt, hanem a nemzeté, mert azért akarunk 
dolgozni. Üdvözlöm a rendet ezért és ezzel!" 

Ezután Szinger Kornél, a kegyes-tanítórend főnöke mondotta 
a következő beszédet: 

„Kegyelmes Uram ! Mélyen Tisztelt Vendégek ! Kedves tanítványaim ! 
Kétszáz éves piarista multunknak beszédes tanúi azok az elhagyott telkek ott, 
ahol elődeink egykor megkezdték működésüket, az egyes romok, a régi csonka 
templom, amely a mi vallás-erkölcsi nevelésünknek legmelegebb forrása volt 
mindenkor, annyi örömnek és bánatnak tanúja kétszáz éven keresztül. Mindjárt 
a szomszédban az elhagyott régi épület alig egy pár tantermével már az egy-
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kori magyar művelődésnek és a magyarság terjesztésének ősi fészke. A har-
madik momentum az újabban emelkedett, úgyszólván az ősi romok helyén, 
Szeged város fogadalmi temploma, amely a háború rokkantja gyanánt áll olt 
derélcon kettétörve. 

Midőn tegnap este elszemlélődtem ezen telkek felett, kétségbeejtő érzel-
mek töltötték el lelkemet. Mikor áttekintettem a szép Tiszán, eszembe jutot-
tak tanítványaimnak százai, talán ezrei, akik e pillanatban el vannak zárva; 
mintegy azt hirdette a templom romjaival agyamban, hogy talán hiábavaló is 
volt minden törekvésünk, mert hiszen az utóbbi évek elsöpörtek mindent. 
A csonka templom ősi tornyában Ave Máriára kondult a harang és amint 
feltekintettem az égre, csillagokat láttam ott. Ebből a csillagból egy sugár 
áthatolt lelkembe, új reménnyel töltötte meg azt. Beláttam, hogy nincs még 
elveszve minden; a mi munkánk nem veszett kárba. Mintegy intő jel volt 
arra, hogy kezdjük ott, ahol egykor őseink kezdették és folytassuk mindazt, 
amit akkor alkottak és akkor munkánk újra-újra a kultúra munkájává válik, 
a hazafiúi érzelem terjesztésének munkájává messze földön. Ezek az érzelmek 
felemelően hatottak reám. Meggyőződtem arról, hogy a mi missziónk kétsze-
resen fontos, mert egy tisztán gondolkozó, igazán mélyen érző, erkölcsi ala-
pon nyugvó nemzedéket kell nevelnünk az utókor számára, egy erős akaratú 
nemzedéket, amely minden körülmények között meg fogja állani helyét. 

Kétszáz éves multunk hosszúnak látszó idejéből közel negyed századon 
át munkása voltam annak a háznak, amely ezeket a szerény eredményeket 
felmutatta. Midőn erre gondoltam, arra kéltem a Mindenhatót, engedje 
megérnem azt, hogy új Simeonként láthassam újra idetódulni a nemzetet, a 
Délvidéknek minden sarkából, a Bánátból, Bácskából, ezen helyek minden 
nemzetiségéből, úgy, mint láttam akkor, mikor itt megkezdettem működése-
met. Ha a jó Isten megengedi ezt a kegyelmet érni, akkor én is nyugodtan 
költözöm el; ha nem, akkor halóporomban is meg fogom érezni, ha jönnek, 
— csak jöjjenek. 

Ez a tudat új erőt adott lelkemnek, de még felemelőbb volt arra nézve, 
hogy nem szabad csüggedni, hogy ma már kétszeres feladat vár ráok, még 
felemelőbb feladat, a mai ünnep, melynek különös fényt ad az, hogy a magas 
kormány kiküldött képviselőjét üdvözölhetjük a kultuszminiszter úr személyé-
ben, akinek úgy magam, mint rendem nevében köszönetet mondok. Fényt és 
diszt ád ünnepünknek Teleki Pál volt miniszterelnök úr is, akinek szintén 
hálás köszönetet mondok, mint Magyarország egyik feltámasztójának, a leg-
forróbb köszönet azonban Szeged magisztrátusát, Szeged képviselőit illeti, 
akik annyi időn keresztül sohasem csüggedtek, minden anyagi eszközt ren-
delkezésünkre bocsátottak. Annak a sikernek, amelyet felmutattunk, elsősorban 
ők a fő tényezői. Két olyan motívumra kell itt rámutatni, amelyek kimagaslók: 
az egyik az, hogy ebben a városban a mi rendalapitónk, Kalazanti szent 
József között és a város közönsége között sokkal melegebb és bensőbb 
viszony fejlődött ki, mint hazánk bármely városában. Kerestem az okot, 
amelyre az visszavezethető és abban találtam meg, hogy ebben a városban 
közös öröm, közös bánat fűzött össze kétszáz esztendőn át. A másik az, hogy 
e város falai között a piaristák, a hazafiúi érzelem terjesztésére megtalálták 
a legmelegebb fészket. Innen özönlött az szét egész Bácskába és Bánátba, a 
bánátiak és a bácskaiak eljöttek ide, nem kényszerből, hanem a szeretet által 
vezéreltetve, mert tudták, hogy mi atyai keblünkre öleljük őket és nemcsak 
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magyarokká igyekszünk nevelni, a haza hű fiaivá, hanem mindenekelőtt erköl-
csös, tudományosan képzett emberekké. Ez a két fontos tényező az, ami 
különösen fűzött minket a múltban Szegedhez. 

Az egész mai ünnepség tanítványaim és a rend tanítványainak haza-
szeretete, amely kétszeresen jól esett, mert hiszen megszállt területről siettem 
ide, hogy ma itt lehessek, erőt és lelkesedést merítsek a jövő küzdelméhez, 
amit bele fogok plántálni rendtársaim lelkébe, hogy folytassák azt, amit elő-
deim abbahagytak. Erre a munkára kérem Isten szent áldását és magamat, 
rendemet továbbra is a nagyérdemű kormány, nemzetgyűlés, Szeged város 
magisztrátusa, mélyen tisztelt vendégeink, intézetünk összes volt növendékei-
nek jó emlékébe ajánlom." 

A viharos éljenzés lecsillapultával, amely a rendfőnök beszédét 
sokszor megszakította és követte, Teleki Pál gróf mondta el a 
következőket: 

„Mélyen tisztelt uraim! Azt a kötelességet érzem, hogy ma a jövőbe 
nézzek, a jövő felé, a jövőhöz tekintsek. Amidőn ezt teszem, kiindulok onnan, 
ahonnan a mai ünnep is kiindult, a templomból, ahol hálát adtunk az Urnák, 
hogy ezt a jubileumot megengedte érni és kiindulok az Urnák szavaiból, 
amelyet a mai ünnepen hallottunk, Szent Márk evangéliumának ma felolvasott 
részéből, amelyben az Ur elküldötte tanítványait széles e világba, hogy hír-» 
dessék az igét: „azok, akik hisznek, üdvözülnek, akik nem hisznek, elkárhoznak." 
És az Urnák tanítványai, kegyes atyái, akiknek magam is büszkén vallom 
magamat növendékének, — bár nem a szegedi, ^hanetn a budapesti házból 
kerültem ki, — a kegyes atyák is ugyanígy évről-évre az Ur rendelkezése 
szerint kibocsátják tanítványaikat; — kibocsátják az élet nehéz viszontagságai 
között is, de talán sohasem bocsátották ki a magyar piaristák tanítványaikat 
olyan viszontagságos időben, mint ma és fogják kibocsátani abban a néhány 
esztendőben, amely most következik. Ezért méltóztassék megengedni, hogy 
én ezen ifjúság feladatai elé tekintsek és azokat három részre osszam. 

Először abból a szempontból nézem az ifjúságot, ahogy azt ma magunk 
előtt láttuk, mint cserkészeket, tehát úgy, hogy ez az ifjúság lesz hivatva a 
nemzet erejét képviselni. Ebben az ifjúságban kell, hogy megtestesüljön az 
az erő, amelytől ennek a nemzetnek újjáépítését várhatjuk. Amikor az ifjúsá-
got abban az egyenruhában, — amely idegen, angol egyenruha — láttuk, akkor 
eszembe jutnak azok a kellékek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy nem-
zet saját erejéhez képest megfelelő uralmat gyakorolni és megalapozni tudjon 
magának, megfelelő tiszteletet tudjon szerezni a nemzeteknek. Láttam ebben 
az egyenruhában az angolokat otthon, a kolóniákban és láttam, hogy mi az, 
ami az angolt naggyá teszi és lehetővé teszi azt, hogy az angol sok nép felett 
gyakorolja hatalmát és hogy másrészt mindig ügyes politikával nemcsak az 
alája rendelt népek felett, de az egész világ többi népe felett megtalálja az 
egyensúlyt és az útat arra, hogy ő maradjon a győztes. Ez az, hogy minden-
kinek megadja, ami az övé, mindig úgy, hogy amit tesz, a saját hasznát lássa, 
de a saját hasznát csak addig, ameddig az feltétlenül szükséges, soha sem 
azon túl, soha sem gyakorolva eröszakot, hanem mindig csak a cél érdekében 
és ennek az idegenek által való elismerésében találja meg az eredményét, azt, 
hogy mások is jól érzik magukat ő alatta, más népek is ki tudják fejteni alatta 
erejüket, ki tudják fejteni egyéniségüket és mégis ő marad az, aki vezet és irányit. 
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Azt hiszem, hogy ha mi akkor, amikor újjászületünk, ezeket fogjuk 
szivünkbe vésni és idővel gyakorolni, akkor útmutatást találunk ebben a 
jövőre egy olyan nemzetre, mely Európa keletén missziót van hivatva gyako-
rolni, amely misszió a nemzet kultúrájában, abban a kultúrában, amelynek a 
kegyes atyák is részesei, építőmunKásai, leli magyarázatát. 

A másik feladat a tudomány terjesztése. Nemcsak azt fogjuk várni az 
új nemzedéktől, hogy tanuljon tudományt mutatni és tudást terjeszteni. Talán 
egyike voltam azon keveseknek, akik a legközelebbről láttuk — bár ma lát-
juk mindnyájan — hogy minő óriási hiba volt az, hogy bennünket nem ismer-
nek a külföldön és ebben nemcsak másoknak és nemcsak a szerencsétlen 
történeti körülményeknek volt részük, hogy Ausztria által körülzárva közvetlen 
utunk kifelé nem volt, de részünk volt ebben magunknak is, akik nem tekin-
tettünk kifelé és nem kerestük magunk sem a szálakat. És ha ma is azt 
látjuk, hogy a mai nemzedék sem keresi, az ifjúságnak az a legelső hivatása 
és kötelessége, hogy úgy vegye magába a tudományt, hogy ne csak az itt-
honiakat tanulja meg, hanem idegen nemzetek szokásait, lelkületét is meg-
ismerje és belevigye az idegen nemzetek lelkületébe és tudásába a mi léte-
zésünknek és a mi kultúránknak az ismeretét, mert csak akkor fogunk tudni 
künn eredményre jutni és a nemzetek versenyében megállani. Ez az a fel-
adat, amelyre tudományos téren tanítani kell az ifjúságot. 

A harmadik feladat a szeretetnek feladata. A szeretet feladata testvé-
reink, elszakadt véreink iránt azonban elsősorban nem azt kívánja, hogy han-
gosan hangoztassuk azt, hogy elszakadt véreink vannak, hogy minden ünne-
pélyes alkalomkor hangosan megemlékezzünk elszakadt testvéreinkről, hanem 
hogy a magánéletben, egyesületi és politikai életünkben gyakoroljuk az irántuk 
tartozó szeretet. Ez pedig csakis egyetértéssel lehetséges. Még mindig nem 
látunk elég egyetértést ebben az országban. És most, amikor leléptem arról 
a helyről, ahova a sors akarata állított és ahol közel egy esztendőt kellett 
töltenem, visszapillantva erre, csak egy tanúságot mondhatok azoknak, akikkel 
együtt dolgoztam, a nemzetgyűlésnek és az ország minden polgárának, hogy: 
több egyetértést, kevesebb pártoskodást. Kevésbbé foglalkozzunk a kis dol-
gokkal, az egyéni törekvésekkel, mert csak az egyetértésben lehetünk erősek. 
Láttam nemzetgyűlési határozatokat, amelyeket nehéz, súlyos kompromisszu-
mok után sikerült meghoznunk. A nyilt színen egységesek voltunk, de a 
határozatot megelőzte a megbeszélés, a tárgyalás, a kiegyenlítés munkája. És 
maguk a határozatok egységesek voltak. Láttam olyan határozatot, amely a 
maga egészében óriási hatást gyakoröl kifelé és ahányszor egységesen tudtunk 
állást foglalni, ahányszor egységes határozatot tudtunk mutatni, kifelé min-
denkor óriási erőt kölcsönzött, a kormányzásnak dicséretet és a nemzetnek 
egy lökést adott előre. 

Ez volt a tapasztalatom abból a kormányzati időből, amely alalt a kor-
mányzást gyakoroltam. Ez az egyetértés, amelyet csak egymás és különösen 
elszakadt véreinknek szeretetéből meríthetünk és amelyre mindig és mindig 
emlékeztessen bennünket az ő jajszavuk, felénk néző tekintetük, akik várják 
tőlünk azt, hogy érettük dolgozzunk, akik küldötteket menesztenek hozzánk 
azért, hogy értsünk egyet és úgy dolgozzunk érettük, — ez az egyetértés 
fogja igazán meghozni ennek az országnak felvirágzását. Az egyetértést pedig 
meghozza az a szeretet, amelyet egymás iránt és elszakadt véreink iránt az 
új nemzedéknek, az ifjúságnak lelkébe kell bevésnünk. 



gjuk 
:n a 
ako-
ek a 

ai az 
falán 
i lát-
,mer-
¡étlen 
retlen 
:ekin-
is azt 
ratása 
iz itt-
meg-
i léte-
tudni 
a fel-

estvé-
y han-
ünne -

hanem 
rántuk 
y nem 
i arról 
kellett 

akikkel 
hogy: 

is dol-
erősek . 
Tltsszu-

de a 
cája. És 
ímely a 
tudtunk 
ié min-
-nzetnek 

It a kor-
ilönösen 

mindig 
k várják 
hozzánk 
¡¡yetértés 
ist pedig 
iránt az 

Ez a három tényező: testi erő, szellemi erő és lelkierő az, amit a 
kegyes atyák ifjúságunk lelkébe csepegtettek. Dacára annak, hogy ők úgy 
neveztetnek: kegyes tanítórend, ők többek a szónak általunk értelmezett 
értelmében. Mert azt, hogy tanítórend, helyesen fogták fel, de tanítani csak 
úgy lehet, ha nemcsak tanítanak, hanem nevelnek is, tehát nemcsak tanítói, 
hanem nevelői is ők ennek a nemzetnek. Nem elég az ismeretek egyes részeit 
becsepegtetni a gyermek lelkébe, hanem össze kell fogni azzal, amit nem 
lehet tárgyi szorgoskodással megfogni: a lelki összhanggal és tudásunkat is 
olyan összhangba kell belefoglalni, amely nélkül a nemzetek nagyságát meg-
érnünk nem lehet. Így nevelték és nevelik ők nemzetünket naggyá, erőssé. 
Más megpróbáltatásokon is keresztül jutottunk már velük együtt, át fogunk 
jutni ezen is. Azt hiszem, hogy az ő szellemükben járok el akkor, amikor 
ezen évfordulón és küszöbén talán a legnehezebb időnek, amit megértünk, 
nem őket, haneip azt az ifjúságot köszöntöm fel, amelyet ezentúl nevelni 
fognak. Azt hiszem közelebb járok szívükhöz, ha nem feléjük, hanem az ifjú-
ság felé fordulok és annak mondom azt, hogy ebben a három irányban 
kövesse a kegyes-tanítórend útmutatását és akkor Magyarország erős és 
boldog lesz." 

Kószó István dr. nemzetgyűlési képviselő mondott még ezután 
meleghangú beszédet, amelyben Teleki Pált éltette s ezután az 
egész közönség, amely a szónokok mindegyikét lelkes tetszésnyilvání-
tásokkal halmozta el, átvonult a városháza közgyűlési termébe, 
ahol a Dugonics-Társaság ünnepi ülése fejezte be a piarista napot. 

1 ; ' • 

VI. A DUGONICS-TÁRSASÁG FELOLVASÓ ÜLÉSE. 

A Dugonics-Társaság számolván azzal, hogy a felolvasó-ülései 
iránt általában élénk érdeklődés ezúttal a szokottnál is nagyobb 
lesz, jegyeket bocsátott ki az ünnepi alkalomra. Alig került ez az 
intézkedés nyilvánosságra, azonnal elkapkodták a jegyeket s alig 
lehetett az első padsorokat fentartani a vendégek és helyi notabi-
litások számára, Már 4 órakor özönlött a közönség a városházára, 
holott csak 5-re volt hirdetve az ülés, kezdődni pedig csak 6 óra 
körül kezdődött, mivel a kultuszminisztert addig ügyes-bajos kül-
döttségek feltartották. 

Amint a miniszter kíséretével helyet foglalt, Szalay József dr., 
mint a Dugonics-Társaság elnöke megnyitotta az ülést a következő 
beszéddel: 

Hölgyeim, Uraim! 
Az a társaság, amelynek zászlaján a kegyesrendi Dugonics 

András neve ragyog, lelkesedéssel ünnepli a szegedi piaristá-
kat, házuk alapításának kétszázéves évfordulója alkalmából. 
Úgy véljük, hogy szellemi vezérünk emlékének is hódolunk, 



amikor szerzetes rendje iránti tiszteletünket és szeretetünket 
ez alkalommal különösképpen kimutatjuk. 

De nem ez a szerény elnöki megnyitó, hanem a követ-
kező vers- és próza-méltatások hivatvák kidomborítani azokat 
az országos és városi érdemeket, amelyeket a kegyesrendiek 
mint a hajnal hasadtától napáldozatig serénykedő szellemi 
magvetők szereztek. Magam csupán a nemzet és a rend 
összeforrottságára kívánok rámutatni. Ugyanis a. kegyesrendiek 
története és küzdelmeik bámulatosan szakasztott azon a nyo-
mon haladnak mint az országéi. Amikor itt megtelepedtek, 
török dúlások, német elnyomás s magyar visszavonások okozta 
erkölcsi elvadulás és általános nyomorúság kínjait nyögte az 
ország. A kegyesrendiek maguk is évtizedeken át esőverté, 
széljárta, emberi lakás fogalmát megcsúfoló helyiségekben 
garasokon tengődve sanyarogtak, mint a szerzetesi szegény-
ségi fogadalom eleven példányképei. Amikor aztán időjártával 
az ország is s a kegyesrendiek is anyagiakban megerősödtek, 
elsősorban az ő szívük és elméjük'tárult ki az érvényesülni 
kivánó emberi jogok és a gagyogó magyar kultura befoga-
dására. S mikor végül a szellemiek szabadságharca után a 
Máriás-zászló alatt rohanó s ágyúdörgés orgonájától kisért 
valóságos szabadságharcra került a sor, ott is a piaristákkal 
és diákjaikkal találkozunk. Akár csak az ország, úgy a rend 
is küzdöttek anyagi gondokkal, egyházi és világi hatalmas-
ságokkal, szellemi elmaradottsággal, idegen elnyomással. Szinte 
példátlan, hogy nemzet és szerzetesrend ennyire összeolvad-
jon : a rend soha sem akart olyat, amit a nemzet nem akart, 
azonban amit a nemzet akart, arra a rend föltette a lelkét. 
A nemzet és a rend küzdelmeinek ugyanazonossága s a küz-
delemben való tántoríthatatlan hűség, a gyengébbnek, a fel-
törekvőnek támogatásában is nyilvánuló demokratikus érzés 
magyarázza páratlan országos népszerűségüket. 

Amikor a kegyesrendiek a magyar hegyekben és síkokon 
fészket kezdtek rakni, a szellemi sivárság fonnyadt avarként 
epedezett az oktatás lelki harmata után. Szeged kultúr-fogé-
konyságát kézzelfoghatóan ¡igazolja, hogy bár akkor még 
csak néhány éve működött az országban a kegyes tanítórend, 
a szegediek már 1700 elején tudtak róluk s jó hírnevük 
nyomán őket oskoláik ellátására meg is hívták. A rend a hír-
nevet nemcsak beváltotta, hanem azóta is szakadatlanul 
öregbítette. Bizonyosság erre az a százezernyi tanuló sereg, 



amely az ő kezük alól került ki. És ennek a tekintélyt paran-
csoló statisztikai adatnak belső értéket kölcsönöz az a körül-
mény, hogy a tanulók jelentékeny százaléka nem az anyatejjel, 
hanem a kegyesrendiek nevelésével szívta magába a magyar 
nyelvet s a magyar érzést. 
/ Szeged város hatósága és társadalma mindenkor hálás 

volt és lesz irányukban. Hiszen e várossal szemben legfeljebb 
egy hibát követtek el : azt, hogy nem jöttek falai közé a most 
jubilált kétszáz esztendőnél hamarébb. De amig e falak állnak, 
bizonyos, hogy a benszülöttekkel egyenlő szeretet, tisztelet 
és megbecsülés jár nekik. 

Száz esztendővel ezelőtt nagy lelkesedéssel ünnepelte 
a város a rend szegedi működésének első évszázadát. Minő 
más világ volt akkor! Azok az évek valósággal Európa 
tavasza voltak, amikor enyhe fuvalom ringatta a szabadság 
s a kulturális haladás bimbóit. Most meg nemzeti életünk 
tarlott bokrai között a lezajlott, de végleg el nem ült világ-
háború kísértetei leselkednek, hogy még megmaradó népességi, 
területi, anyagi, erkölcsi és szellemi javainkat elorozzák és 
életrekelésünk reményének utolsó gyökérszálát is bosszú-
szomjas és telhetetlen vámpírként elszívják. De csalódni fog-
nak ! Mi meg rendületlenül bízunk. Mert a míg egyetlen 
piarista lesz e hazában, a nyugati félreismerés föllegén s a 
balkáni gyűlölet ködén elemi erővel ragyognak át Hungária 
dacos homlokának lángbetüi: Feltámadunk! 
Az éljenzéssel fogadott elnöki megnyitó után Lippay György 

dr. tankerületi főigazgató, a Dugonics-Társaság tagja olvasta fel 
— időszűkében erősen megrövidített, — a jelen műben egész ter-
jedelmében közölt tanulmányát (1. 31. lap) a kegyesrendiek kétszáz 
éves szegedi működéséről. 

Sz. Szigethy Vilmosnak, a Dugonics-Társaság tagjának Haza-* 
járó mult című költeményét (1. 82. lap) Palágyi Lajos, a szegedi 
színház igazgatója olvasta fel őszinte, meleg sikerrel. 

Ezután Sik Sándor budapesti kegyesrendi tanár, az újabb 
magyar lírának ez egyik legegyénibb képviselője, mint a Dugonics-, 
Társaság vendége olvasta fel Búcsúsok éneke, Magyar tavasz és 
Fiúk című költeményeit, amelyek közül a legutóbbi (1. 68. lap) ez 
alkalomra íródott. A költőt, aki az előadásnak is művésze, lelkes 
ovációban részesítette a közönség. 

Már túljárt 7 órán az idő, a mikor Móra Ferencnek, a Petőfi-
Társaság tagjának és a Dugonics-Társaság titkárának Kedves öreg 
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árnyak című felolvasására került a sor (1. 86. lap). Az idő eljárta 
miatt a csöndes derüjü piaristatörténeteket a szerző csak feliből-
harmadából akarta felolvasni, azonban a közönség olyan élénken 
tiltakozott a kihagyások ellen, hogy a felolvasás s vele a meghitt, 
meleg hangulatú ülés csak 8 órakor fejeződött be, az elnöknek a 
közönséghez intézett köszönőszavaival, a szereplők, a piaristák, 
első sorban Prelogg igazgató tüntető ünneplése közben. 

CsöndesedőBen volt már a város, mikor a kegyes atyák a 
dicsőséges nap fáradalmai után hazatértek otthonukba, celláik falai 
közé. Érezniök kellett, hogy hazafelé vivő útjukban ennek a kevés 
szavú, nem könnyen hevülő, de szivében nagy meleget tartó nagy 
magyar városnak szeretete és becsülése kiséri őket díszőrség gyanánt. 

VII. A TÖRVÉNYHATÓSÁG HÁLÁJA. 

A május 5-iki jubiláris ünnep epilógusa gyanánt a város 
törvényhatósági bizottsága május 25-én tartott rendes közgyűlésén 
tárgyalta a városi tanács előterjesztését a piaristák jubileumáról s 
annak értelmében 284/1921. szám alatt egyhangú lelkesedéssel 
a következő, Taschler Endre főjegyző által szövegezett határozatot 
hozta : 

Mi, Szeged szab. kir. város törvényhatósági bizottsága, 
amidőn a hatáskörünkbe tartozó közművelődési és gazdasági 
ügyek elintézése céljából 1921. évi május hó 25-ik napján 
az 1879. évi nagy árvíz után régi alapon újra épült város-
háza közgyűlési termében az 1886. évi XXI. t.-c. szerint 
rendes közgyűlésünket tartjuk, kegyelettel emlékezünk meg 
arról, hogy bölcs és körültekintő elődeink 1719. évi augusztus 
hó 5-én kelt szerződés jellegével biró és III. Károly apostoli 
királyunk által 1729. évi február hó 27-én megerősített alapító-

• levél határozmányai értelmében 200 év előtt bízták a város 
által létesített és fenntartott középiskolát Kalazanti Szent József 
által alapított és nevéről elnevezett Magyar Kegyes-Tanítórend 
vezetésére és gondozására, aminek évfordulóját a város kö-
zönsége, hatósága és társadalma, valamint a magyar rend-
főnök, a szegedi főgimnázium egykori igazgatójának vezetése 
alatt a társházak küldöttei, a szegedi ház tagjai és az inté-
zetükből kikerült tanítványok százai, a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter és az ország más vezető államférfiai 
és országos kiválóságai részvételével 1921. évi május havának 
5-ik napján ünnepelte. 
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Elismeréssel, tisztelettel, hálával és köszönettel emlé-
kezünk meg ez alkalommal a nagysikerű működésről, amit 
e több emberöltőre terjedő hosszú időn át a magyar kegyes-
tanítórend tagjai a város középiskolájában a mai — kegyes-
rendinek is nevezett — városi főgimnáziumban soha nem 
csüggedő buzgalommal kifejtettek, arról az értékes munkáról, 
amivel a kétszáz év előtti szerény intézetet Magyarország 
középiskolái között vezető helyre emelték, s azokról a fokozott 
méltánylásra érdemes eredményekről, amiket Szeged fiainak 
s az ország más részeiből előszeretettel ide törekvő ifjúságnak 
hazafias, vallásos és tudományos tanítása, kiművelése és 
nevelése terén minden időben elértek, nemkülönben ama 
törhetetlen magatartásáról, amit a magyarság igazainak védel-
mében mindeneknek követésre méltó például tanúsítottak, 
nem mulasztván el ma, amikor a harcot vesztett bár, de le 
nem győzött Magyarország nagy része alacsonyabb színvo-
nalú szomszédaink zsákmánya, felemlíteni azokat az el nem 
évülő érdemeket, amiket a Délvidék idegenajkú ifjainak 
magyar érzésre nevelésével szereztek, aminek hatása, hogy 
az itt képzett más anyanyelvű állampolgárok erőszak ellenére 
is magyarnak vallva magukat hívek maradtak megcsonkított 
hazájukhoz. 

Rendületlen bizalommal látjuk továbbra is Magvarország 
legkiválóbb oktatási intézetei sorába fejlesztett főgimnázi-
umunkat a Magyar Kegyes-Tanítórend vezetése alatt, s a város 
polgárságával mindenha együttérző é egy úton haladó érdemes 
tanárok iránti szeretetünk és'ragaszkodásunk tanúbizonyságául, 
a haza javára irányuló törekvéseik megbecsülésével a ket 
százados évfordulót megörökíteni óhajtjuk és a vojt tanít-
ványok hozzájárulásával alapítványt létesitiink a szegedi rend-
ház tagjainak külföldi tanulmányokkal való továbbképzésének 
előmozdítására, továbbá utódaink okulására és buzdítására a 
kétszázados évforduló megünneplésének történetét megíratjuk, 
utasítván a város tanácsát, hogy a rendelkezések kiviteléhez 
az alapítólevél tervezetének bemutatása s a szükséges fedezet 
kijelölése kapcsán terjesszen közgyűlésünk elé részletes ja-
vaslatot. 
A határozatot, mely méltó a városhoz és ahhoz a soha meg 

nem lazult bensőséges viszonyhoz, amely két századon át a rend-
hez fűzte, Prelogg igazgató, mint törvényhatósági tag a következő 
beszéddel köszönte meg: 



Mélyen Tisztelt Törvényhatósági Bizottság! 
A szeretetnek, tiszteletnek és megbecsülésnek az a számtalan jele, 

mellyel Szeged város nemes tanácsa és közönsége intézetünk kétszázéves 
jubileuma alkalmából rendünket, intézetünket és tanári testületünket elhal-
mozni kegyes volt, arra készt, hogy ezért a soha meg nem hálálható kitün-
tetésért rendünk, intézetünk és a tanári testület minden egyes tagja nevében 
is ismételten hálás köszönetemet fejezem ki. 

Rendünk soha el nem múló hálára érzi magát lekötelezve Szeged városa 
iránt, amely város páratlanul álló előzékenységgel és áldozatkészséggel támo-
gatott bennünket kétszáz éven át nemzeti és kulturális munkánkban. És ha 
intézetünknek a magyar nemzeti kultúra történetében vannak felmutatható 
sikerei, az érdem azoké, akik szent hivatásunk kötelességeinek teljesítésére 
támogató segítséggel nekünk módot adtak. 

Amidőn megilletődött lélekkel és benső megindulással mondok hálát 
és hódolatteljes köszönetet Szeged város nemes hatóságának és közönségé-
nek, kérem a jóságos Istent, adjon annyi £ldást munkánkra, mint amennyi 
áldás nagynevű elődeink munkáján volt, amikor oly generációt sikerült fel-
nevelniük, amint amilyen a mai, amely előtt hódolatteljes kifejezést adni most 
szerencsém van. Nemcsak a magam, de minden egyes rendtársam szíve mé-
lyéből szólok, amidőn megígérem, hogy Szeged városának sohasem lesz 
alkalma megbánni áldozatkészségét, mert a piaristák testi és lelki erejük 
egész összeségét a jövőben is Szeged városának az édes magyar haza érde-
keivel azonos érdekei javára fogják felajánlani. 

. . . Hogy mennyire őszinte és nem csupán külsőségeiben 
impozáns volt az az ünneplő érzés, amellyel Szeged a jubiláló 
rendet körülvette, semmi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
annak az alapítványnak az összege, amelyet a város a közölt köz-
gyűlési határozattal a volt tanítványok bevonásával létesített, e 
sorok írásakor már meghaladja a 120.000 koronát. S nem lenne 
teljes e krónika annak felemlítése nélkül, hogy se szere, se száma 
az alapítványoknak és jutalomdíjaknak, amelyek az intézet törté-
netében az erkölcsi sikeren felül is emlékezetessé teszik a máso-
dik centenáris jubileumot. A piaristák szegedi iskolája szellemiek-
ben és anyagiakban megerősödve kezdi meg a magyar kultúráért 
való nemes küzdelmének harmadik századát. 
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A KEGYESRENDIEK 200 ÉVES SZEGEDI MŰKÖDÉSE. 
— Irta : Lippay György dr. tanker. főigazgató, a Dugonics.-T. tagja. — 

Mélyen Tisztelt Ünneplő Közönség! 
1918-ban, a piarista Dugonics halálának századik évfordulóján tartott 

jubiláris közgyűlésen azzal tisztelt meg engem a szegedi Dugonics-Társaság, 
hogy rendes tagjává választott. Azóta már 3 év telt el, de én mégis csak a 
mai alkalommal juthatok először szóhoz, mégis csak ma juthatok el oda, 
hogy székemet ez irodalmi társaságban elfoglalhassam. 1918. óta ugyanis 
nagy dolgok történtek ebben az országban, kifordult hazánk kapujának mind-
két sarkából, forradalmak zavarták fel békés fejlődését, idegen hordák tapos-
ták véráztatta földjét és csak sokára, nagynehezen tudták talpraállítani láng-
lelkű magyarok, bár még ma is gyenge és azért gondos védelemre, figyelmes 
oltalomra és szeretetteljes támogatásra szorul. 

Az elmúlt zavaros idők nem voltak alkalmasak a Dugonics-Társaság 
fejlődésére sem, mert nemcsak hogy inter arma silent Musae, de másrészt 
visszatartott bennünket is az elmélyedő szellemi munkától az a nemzeti fel-
adat, hogy segítettünk a romokat eltakarítani és hordtuk a téglát ahhoz a 
magasztos épülethez, amely ismét a nemzeti gondolat és a valláserkölcs leg-
biztosabb fundamentumán fog felépülni és állani újabb ezredévig. 

Ebből a legszebb nemzeti feladatból kivette részét mindenki, akiben 
igazi és romlatlan magyar vér pezseg, de kivette a többinél különösebben is 
az a tanítórend, amelynek szegedi intézete ma üli fennállásának kétszázados 
ünnepét. És mert együtt voltunk és vagyunk a nemzetépítő munkában, azért 
nem is* lehet alkalmasabb székfoglaló thémám, mint a megemlékezés ennek 
a kegyes tanítórendnek 200 éves szegedi működéséről. 

Egyébként is, hogy erről a tárgyról ezen ünnepi alkalommal épen én 
szóljak, azonfelül még több motívuma is van. Először is magam is e rögök 
szülötte vagyok, leköt tehát városomnak régi története; mint a kultúra mun-
kását legjobban érdekel közművelődésének egykori állapota, de a kegyes-
rendi atyákhoz fűz engem minden időkre a tanulói évekből fakadó és lelkem-
ből soha ki nem pusztuló hála és tisztelet ; hozzájuk bilincsel az, hogy a sok 
ezrek között iskolájukban tanultam meg én is imádkozni és dolgozni; hozzá-
juk láncol a barátság megértő szeretete, a tudomány és munka megbecsülése ; 
hozzájuk fűz végül az a kapocs, hogy ők az én kulturális feladatom betölté-
sében a leghűbb munkatársaim. 

E nagy történelmi anyag előtárásában legfőképen az a szempont veze-
tett, hogy kidomborítsam a fokról-fokra való állandó haladást és feltüntessem 
azt a már többszörösen megállapított igazságot, hogy szegedi iskolánk és 
általában a piarista iskolák mindig elüljártak a tökéletességben és nem őket 
vezették, hanem ők vezettek másokat, ők világítottak be megszentelt tradí-
cióikkal a magyar tanügynek többször sötét útját. 



Ennek megfelelóleg a 200 évet az egykori tanrendszereknek megfelelő-
leg 5 nem egyforma korszakra osztom : 1. az intézet alapításától 1720-tól az 
I. Ratio educationisig: 1777. (57 év), 2. 1777-től a II. Ratio educationisig : 
1807 (30 év), 3. 1807-től. az Entwurf megjelenéséig (1850) = 43 év, 4. 1850-től 
a középiskolai törvény megjelenéséig (1883) «= 33 év és végül 5. az intézet 
legújabb története (1883-1921) = 38 év. 

Az egyes korszakokról az intézet krónikásai nyomán a következőkben 
nyújtok képet. 

I. Az intézet legrégibb története (1720-1777). 

Bár a középiskolának hazánkban már a magyar királyság kezdődő 
korában is találjuk némi nyomait, mégis e téren Székesfehérvár, Győr, Csanád, 
Buda, Tapolcza, Lőcse, Kassa, Bártfa, Besztercze- és Breznóbánya, Körmöcz, 
Kőszeg stb. jóval megelőzte Szegedet. 

Hogy Szeged városa kulturális téren a XVIII. századig az elemi isko-
lákon túl nem emelkedett, annak legfőbb oka az alföldi magyarság falusias 
életviszonyaiban rejlett, mert a lakosság a magasabb képzés szükségét nem 
érezte és nem kívánta. De hozzájárult ehhez az a sok csapás is, amely ezt 
a várost érte. Feldúlták a pusztító tatárok, nyomorba vitte a fekete-sereg 
garázdálkodása, majd a parasztlázadás és a törökök révén Szakadt reá a 
szeríVedések végtelen sora. Nagy csapással sújtotta szegény városunkat az 
1709 10. évi dögvész is, amely polgárságunk soraiban elképzelhetetlen pusz-
tításokat okozott. 

De amint ezeket a bajokat a szegedi nép faja szívósságával kiheverte 
és amikor III. Károly II. Achmed szultánt a passarovitzi békében (1718.) 
bánsági foglalásáról való végleges lemondásra kényszerítette, Szeged városa 
az ellenséges nyugtalanítóktól megszabadulván, tanácsa, élén a műveltlelkü 
főbírájával: Temesváry Jánossal, azon volt, hogy a sokféle csapás sújtotta és 
elvadult lakosságot a műveltségnek megnyerje és a tudományok megkedvel-
tetésével a polgárok erkölcsét megszelídítse és a jövő nemzedék számára a 
béke áldásait kellőképen és anyagi erejéhez mérten gyümölcsöztesse. Kettős 
célt tűzött ki maga elé ezért Temesváry János: a polgárok lelki életének 
gondozását és az ifjúság nevelését. Hogy céljait egyesítve, a város szűk anyagi 
körülményeihez képest a legcsekélyebb áldozattal elérhesse, a jezsuiták meg-
telepítésére gondolt és azok valóban be is jöttek már Szegedre, de mivel a 
jezsuiták helyzete anyagi okokból Szegeden tarthatatlan volt, eltávoztak a 
városból anélkül, hogy iskolát nyithattak volna. 

Temesváry János tekintete ekkor a kegyes tanítórend felé fordult, ame-
lyet az 1715-iki országgyűlés fogadott be és elismert, mint a hazának törvé-
nyes testületét. A letelepítésük iránt foganatosított tárgyalások 1719. évi június 
2-án indultak meg és 1720. február 20-án a III. Károly király legfelsőbb 
jóváhagyásával aláírott szerződésben értek véget, amelynek erejénél fogva a 
piaristáknak kellett végezniök az ifjúság tanítása mellett a Szt. Döme-
templomban a plébániai teendőket is. 

Az első piarista atya: Kovácsovics Pál, pesti magyar hitszónok, Demjén 
és Orbán atyák társaságában 1720. évi július 11-én érkeztek Szegedre. A város 
tanácsa magyaros vendégszeretettel fogadta a piarista atyákat és számukra a 
Szt. Demeter-templom délkeleti oldalán jelölt ki egy roskadozó hajlékot. Meg 
kell ugyanis jegyeznünk, hogy amikor a piaristák Szegedre beköltöztek, a 
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város egy valóságos romhalmaz volt rendetlen utcákkal és posványos terek-
kel. Maga az egykor díszes nagy templom is romokban hevert és csak 30 
évre rá vette fel jelenlegi alakját. A piaristák első lakásának, a volt Lazare-
tum (kórház) helyén akarta a város a házat és az iskolát mindjárt a beköl-
tözés után felépíteni, azonban ezt akkor nyomasztó pénzviszonyai miatt meg 
nem tehette. így történt tehát, hogy a kegyesrendiek beköltöztek a kitatarozott 
épületbe, amelyet a nép jellemzően „Hatrongyos"-nak nevezett, mivel 6 szo-
bából és néhány mellékhelyiségből állott. 

Az első 3 piarista atya után 1720. év végén még 3 érkezett Szegedre, 
köztük Kubránszky László, a gimnázium első igazgatója. Az iskolát azonban, 
mert annak berendezéséhez idő kellett, csak az 1721. év őszén nyithatták 
meg és pedig ideiglenesen a ház udvarán egy szerény, két szobából álló 
bódéforma épületben az I., II. osztállyal (parva és principia) 110 tanulóval. 
Az új iskola első tanára a fiatal Pécsy Domokos volt. Az 1722/23. tanévben nyílt 
meg a III. és IV. osztály (grammatika és syntaxis), amely a templom észak-
nyugati oldalán fekvő, előbb szintén kórházul használt házacskában helyezte-
tett el ; az 1723 24-ben azután az V. és VI. osztályok (poésis és rhetorika) is 
megnyíltak, amely alkalommal az iskola tanulóinak létszáma már 266-ra emel-
kedett és évről-évre mindig jobban gyarapodott. Az első, iskolának szánt 
épület 1732-ben emeltetett és nyolc ölnyi szélességű volt, közepén egy széles 
folyosóval, amelynek 2 oldalán voltak a tanulószobák. Ebben az épületben 
folyt a tanítás egészen 1743. év október haváig. 

A szegedi gimnáziumban kezdetben 4, majd az ifjúság számának növe-
kedtével 5 tanár működött és pedig 1 vezette a költészeti és szónoklati osz-
tályokat (VI. V.), 1 a syntaxist és grammatikát (IV. III.), 1, de néha 2 a 
principiát és a maior parvát (11. I.), végre egy a minimistákat (elemi). Az ilyen 
osztályösszevonásokból származó nehezségeken az által igyekeztek segíteni, 
hogy az elemiekben vagy rendi növendékeket, vagy ugyanazon osztály koro-
sabb tanulóit vették segitségül. Mert a tanulók között már a parva és princi-
piorum osztályokban is feltűnő (5—9 év) korkülönbség fordult elő, amennyi-
ben az intézetbe való lépés egyáltalában nem volt korlátozva, sőt az előismeret 
mértéke sem volt megszabva úgy, hogy a 9 éves gyermekekkel nem ritkán 
15, 16 esztendős ifjak is együtt tanultak. 

Ami a tanítás anyagát illeti, az egészen 1777-ig nem volt határozottan 
megállapítva. De a piarista rendfőnökök ezen a hiányon is segítettek és 
hivatalos látogatásaik alkalmával a szükséghez képest intézkedtek. A hit- és 
erkölcstan tanításán kívül a szegedi gimnáziumban ezen időben, azaz 1777->g 
a latin nyelv és a számtan voltak a főtárgyak, amelyekhez a többiek (mint 
történelem, földrajz rövid foglalatban, magyar és német nyelv, kevés termé-
szettudomány és szépírás) csak kitöltő anyagként járultak. De mivel ezek az 
u. n. melléktárgyak úgyszólván az egyes tanárok egyéni kedvteléseitől függőitek, 
a rendfőnökök Szegedre már ebben az első időben is gondosan válogatták 
ki a tanárokat és ezeknek maguk adtak utasításokat, hogy a tantárgyak között 
az egyensúlyt biztosítsák. A tantárgyak között fentartott emez összhang és a 
tanárok kellő kiválogatása okozta tehát a szegedi gimnázium keresettségét és 
ebben rejlik gyors emelkedésének oka és titka is. 

Kubránszky Lászlón, az intézet első igazgatóján kívül, aki már 1726-ban 
a rend főnöke lett, a kiválóbb tanárok közül meg kell említenem Pécsy 
Domokost és Fiala Jakabot, akik közül különösen Pécsynek nagy érdeme van 
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a gimnázium megizmosodásában, Fialát pedig világos előadása és jó metho-
dusa miatt emeli ki életrajzirója. Nagyhírű piarista volt a maga korában 
Deményi László, mint kiváló szónok, Koricsányi Márk, a kiváló latin költő; 
Nemcsényi Adolf, aki mint a rend főnöke Szegedre tette át székhelyét, hogy 
ezen kiváló rendeltetésűnek felismert intézet emelését személyes jelenlétével 
is eszközölhesse, nemcsak a latin irodalomban birt ritka szép jártassággal, 
hanem a természettudományokban is. Tapolcsányi Gergely egyenesen azért 
jött Debreczenből Szegedre, hogy itt a piaristáknak speciális, a római Collegium 
Nazarenum nevű intézetükben kipróbált módszerét: a Chelucci-féle módszert 
itt meghonosítsa és az intézet felvirágzását ezzel is eszközölje. Horányi Elek, 
a piarista rendnek ez a nagytudományú tagja pedig, aki 1759. óta évről-évre 
más intézetbe küldetett, azért volt Szegeden, hogy a rend fiatalabb tagjait is 
bevezesse a már Tapolcsányi meghonosította Chelucci—Corsini-féle piarista 
módszerbe, amely vallás-erkölcsi és értelemfejlesztő volt. A piaristák törek-
vése legfőképen ugyanis arra irányult, hogy a tantárgyakkal való elhalmozás 
helyett jó alapot adjanak, amelyre az ifjú a hajlamának megfelelő tudományt 
építhesse: 

De nemcsak az értelem fejlesztésére törekedtek a szegedi gimnázium 
kiváló piarista tanárai, hanem az ifjúság lelki világának is irányt adtak azáltal, 
hogy szivükben a hazafiság szent érzetét felébresztették. Erre szolgáltak Pécsy 
alkalmi versei és színdarabjai, amelyeknek tárgyát nemzetünk jeleseinek 
(Koháry István, Szapáry Péter stb.) dicsőítése képezte. Ugyanerre törekedett 
Koricsányi és Fiala is, aki „Szegedis* c. 4 énekes hőskölteményével éleszt-
gette a tanultabbak hazafias érzelmeit. 

A szegedi gimnázium ezen első korszakából 2 kiváló növendéket em-
lítek csak fel. Itt tanult, emelkedett és fejlett ki Dugonics András, a népies 
iskola megalapítója és Révai Miklós, a magyar nyelv rendszerének megterem-
tője. Annyit a rendelkezésemre állott forrásokból mindenesetre megállapíthatok, 
hogy a szegedi piarista gimnázium úgy hírre, mint népességre nézve már 
ebben az időben is magasan kiemelkedett a hazai tanintézetek sorából. 

II. korszak (1777-1807.) 

Kifejtettem az előbbiekben, hogy míg hazánkban a tanítás ügye kez-
detleges állapotából csak lassankint tudott kiemelkedni, addig a piarista 
iskolákban már ezen korszak alatt is mindenütt egyformaság, céltudatosság 
uralkodott és azokat az elöljáróságok rendelete folytán a kor kívánalmainak 
megfelelőleg módosították. De vannak írott iskolai utasításaik is. így tudunk 
Bajtay Antalnak kéziratban maradt művecskéjéről, amelynek címe: „Methodus 
instituendae iuventutis apud Scholas Pias" és ismerjük Cörver János piarista 
rendfőnöknek a módszert illetőleg 20 pontban összefoglalt utasításait „Methodus 
instituendae iuventutis apud Scholas Pias in Hungaria, 1757", amelyeknek 
felhasználásával készítették el Ürményi József és Trstyánszky Dániel Mária 
Terézia királyné rendeletére 1777-ben a Ratio educationist, amely a tanítás 
rendszertelenségének egy csapásra véget vetett. Büszkén állapíthatom meg 
tehát, hogy az oktatás legelső országos rendezése is piarista nyomokon indult 
és piarista forrásokból táplálkozott. 

Az 1777-iki Ratio educationis értelmében a gimnáziumi tanfolyam 5 
osztályt foglalt magában, még pedig 3 nyelvészetit (grammatistae) és 2 humani-
tásit (humanistae). Az első csoportban a hittan, latin nyelv, magyar nyelv, 
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Magyarország és a szomszédos országok földrajza, a magyar történelem, 
számtan, természetrajz és német vagy más hazai nyelv elemeit tanították 
rendkívüli tárgyként pedig a görögöt, mértant és a jog elemeit tűzték ki ; 
a második csoportba soroztatott a latin stilisztika, olvasás, archeologia és 
mythologia, továbbá a kath. egyház és Ausztria története, általános földrajz, 
számtan és könyvvitel, végül a természetrajz és természettan elemei, jog-
bölcselet és magánjog, valamint a német vagy más hazai nyelvnek az alsóbb 
osztályokban megkezdett folytatása és a görög klasszikusokból szemelvények 
olvastatása. 

A gimnáziumokat 8 tankerületre osztotta a Ratio educationis és az 
egyes tankerületek nevüket a vezér, vagy u. n. archigymnasiumtól vették. 
Ilyen volt a budai, pozsonyi, zólyomi, győri, pécsi, kassai, ungvári és a nagy-
váradi. Szeged ekkor a nagyváradi főigazgatósághoz tartozott. A tanulmányi 
legfőbb felügyelet, amely azonban jobbára csak a politikai dolgokra szorít-
kozott, az uralkodónak volt fentartva, a szellemi ügyekben azonban Patachich 
Ádám kalocsai érsek gyakorolta a főfelügyeletet. Az egyes kerületekbe kir. 
főigazgatókat neveztek ki, akiknek kötelességük volt a saját kerületükhöz 
tartozó iskolákra felügyelni, hogy azokban a tanítás a megállapított rendszer 
szerint történjék. 

Ez a tanítási rendszer megmaradt II. József császár idejében is, csak-
hogy a tankerületek száma 5-re szállíttatott le, a görög nyelv kötelező tanítása 
kimondatott. Behozták 1785/86-ban a tandíjat is, amely aztán a szegény szülök 
gyermekeit a gimnáziumból kiszorította. Ehez járult az 1784. rendelet, amely 
meghagyja, hogy a gimnáziumok német nyelven levelezzenek és aki 3 év alatt 
a német nyelvet el nem sajátítja, hivatalából elmozdíttatik. 1787-ben aztán 
tényleg meg is kezdődött a német előadási nyelvnek fokozatos életbeléptetése 
az első nyelvtani osztályban. Hogy e rendelet milyen csapás volt a szegedi 
gimnáziumra, kitűnik abbó', hogy az ifjúság létszáma 94 re, majd 1790-ben 
90-re leolvadt. 

A Ratio educationis megjelenésével egyidejűleg és attól számított két 
év alatt (1777—1779.) épült fel Árky Bernát házfőnöksége és Szluha Ferenc 
igazgatósága alatt az új társházrész Mária Terézia királynő bőkezűségéből 
15.030 frt. 19 kr. költséggel. 

II. Józsefnek 1790-ben bekövetkezett halálával azonban megszűnt a 
germanizáló törekvés, behozták újból a tudományok terjesztésének századok 
óta dívó nyelvét, a latint, eltörülték a tandíjat és a tanítás egészen az 1777-ik 
évben kiadott rendszerhez tért vissza; a latint behozták a gimn. 2 felsőbb 
osztályába is, de az alsó osztályok tanítási nyelvéül a magyar rendeltetett. 
Csongrád vármegye is megragadta a kedvező alkalmat és április havi köz-
gyűlésén a gimnáziumok és elemi iskolák tanításügyét rendezni alkotmányos 
kötelességének tartotta. Visszahelyezte állásába a tandíjügyek miatt onnan 
elmozdított Szabiik István igazgatót, aki azonnal megkezdte reformját a szegedi 
gimnáziumnál és elrendelte, hogy minden tanár vezetése alatt 2—2 osztály 
egyesíttessék, mert így hozta ezt magával a régi rendszer. Elrendelte továbbá, 
hogy a német nyelv, valamint azon tudományágak, amelyeket a régi rendszer 
nem ismert, a gimnáziumi tárgyak sorából kihagyassanak és a latin nyelv és 
szónoklattan szabályai Alvári szerint taníttasanak. 

Azonban a nyugtalan természetű Szabiik nem sokáig maradhatott meg 
igazgatói állásában, mert a helytartótanács követelte eltávolítását. Helyére 
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Egerváry Ignác került, aki a nagyváradi főigazgató utasításai szerint a Szabiik-
tól gyökeresen felforgatott tanrendszert erőszakosabb átmenet nélkül hama-
rosan helyes irányba terelte. 

Az 1790-ben Nyitrán tartott nagykáptalan elhatározván, hogy a szegedi 
társházban a házfőnökség az igazgatóságtól elkülöníttetik, ezzel módot adott 
arra, hogy a piarista társház anyagi helyzete némiképen javuljon, mert a 
teljesen üres éléstár, a szükséges eszközök hiánya és a tetemes adósság, 
amely azáltal következett be, hogy a plébánia vezetése 1789-ben a csanád-
egyházmegyei papságra átszállt és a piaristák jövedelmük nagy részétől elestek, 
meglehetősen nyomasztólag hatottak reá. 

A társház valamelyes rendbehozatala után aztán a szellemi téren is erős 
mozgalom indult meg az iránt, hogy Szeged város is állíthasson fel bölcsé-
szeti tanfolyamot, illetőleg már meglevő intézetét lyceummá fejleszthesse. 
I. Ferenc király 1792. okt. 15-én meg is engedte Szeged város kérelmére, 
hogy már abban a tanévben bölcsészeti tanfolyamát megkezdheti, ha erre 
sajátjából javadalmazott képesített tanárokat mutat be a felsőbb tanhatóságnak 
és az intézetet minden külsegély nélkül felszereli. Perczel Imre rendfőnök bár 
türelmes várakozást ajánlott a tanácsnak, mert a bölcsészet tanítására nem 
volt elegendő embere, mégis annak sürgetésére kinevezte a tanárokat. Az 
iskolai helyiség kérdését pedig úgy intézték el, hogy Dományi Márk házfőnök 
a társház ebédlőjét azon évre felajánlotta. Az első bölcsészeti tanfolyam 
ekként Szegeden 1792. dec. 11-én ünnepélyes istentisztelettel megnyílt 16 
tanuló részvétele mellett. 

Ámde a lyceumnak megnyitásával egy tágasabb helyiségről is kellett 
gondoskodni, mely a gimnáziummal együtt ezt is befogadhassa. Ekkor épít-
tette a város a Szent Demeter-templom mellett azon tekintélyes épületet, 
amely 1886-ig a gimnázium és lyceum s részben a nép- és rajziskola rendel-
tetésére állott. Az 1793 94. tanévben már a lyceum II. osztálya is ezen épület-
ben nyílt meg az 1793. február 3-án létrejött új szerződés értelmében, amely 
nemcsak a lyceumról, hanem a gimnáziumról is intézkedik. 

A lyceum 2 osztályból állott, amelyekben összesen 4 tanár nyert alkal-
mazást. Vasárnap, kedd délután és csütörtökön szünet volt, a többi napokon 
délelőtt és délután 2—2 óráig tartott a tanítás. Tantárgyak voltak: 1. bölcsé-
szet (logika, bölcsészettörténet, metafizika, és philosophia morális.) 2. törté-
nelem (pragmatica, egyháztörténet, magyar irodalom és a császárok története), 
3. mennyiségtan, 4. fizika és gazdaságtan. 

A fegyelem szigorú volt, vagy legalább is a bölcsészethallgatók annak 
találták. Ezért az ifjúság a tanári kart szigorúsága miatt a tanács előtt bevá-
dolta. A tanács eléggé tapintatlanul és helytelenül bele is avatkozott az ügybe. 
A sérelmek a következők voltak: 1. Bielek László tanár nem címezi őket 
uraknak (domini), 2. hogys né melyeknek tetteit suhancokhoz illőknek mondja, 
3. hogy szüntelenül magyaráz a diktálás helyett és az így elrepült szavakat 
nem tudván megjegyezni, megbuktatással fenyegetődzik. A tanács az ifjúság 
ezen panaszait meghallgatta, két tanácstag az igazgatót személyesen felkereste 
és a tanács nevében arra kérte, hogy az ifjúság iránt a tanárok „ne ita 
stricte haberentur." Az igazgató fellépésére azonban a tanács kiküldöttei meg-
ígérték, hogy máskor az iskola belügyeibe avatkozni nem fognak. A hitszó-
noklatok a bölcsészeknél 1796. március 20-án, virágvasárnapon vették kez-
detüket. 
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1799. dec. 11-én nyilt meg végül a rajziskola, amelyet Szeged város 
tanácsa a helytartó-tanács rendeletére a szépmüvészetek előmozdítása és az 
ipar fejlesztése céljából létesített és erre a célra egy újabb tanszéket állított fel. 

Az intézet tanulóinak létszáma, amely — mint említettem — 11. József 
germanizáló törekvéseinek hatása alatt igen megfogyott, az ő halála után, de 
főleg az iskola te jes kiépítése óta újra erősen szaporodott. A fővárostól le 
az ország határáig, az egész alföldön és délvidéken nem lévén több teljes 
középiskola, az egész alföld és délvidék ifjúsága idesereglett; már ebben az 
időben is voltak évek, hogy a tanulók száma elérte a 430—450-et. 

Nagy dicsőséget árasztott az e korbeli szegedi iskolára, amelynek tanári 
kara eddig is szép hírben állott, az, hogy Szűcs Istvánt, a szegedi lyceum 
bölcsészettanárát, mint a pályázók legkitűnőbbjét ajánlotta 7 pályázó közül 
az egyetem tanácsa kinevezésre a királynak a pesti egyetem bölcsészeti tan-
székére, amely kinevezés meg is történt és Szűcs ünnepélyesen beiktattatott 
egyetemi tanszékébe. De kiváló emberei voltak azon korban még a szegedi 
iskolának Dományi Márk és Egerváry Ignác is, akik mindaketten a rendfőnöki 
díszes méltóságba emelkedtek. 

III. 1807-1850. 

Az I. Ferenc király alatt 1806-évben közzétett Ratio educationis módo-
sított kiadása mint új tanrendszer 1807-ben lépett életbe. Ezen szervezet 
szerint az elemi 3-ik osztály első gimnáziumi osztályul a gimnáziumhoz kap-
csoltatott, mi által a nagygimnázium 6 osztályt nyert. Kétféle gimnázium volt: 
al- és nagygimnázium, amely utóbbi' főigazgatósági székhelyeken vezérgim-
názium (archigymnasium) nevet nyert. Az előbbiben 4, az utóbbiban 6 osztály 
volt és az utóbbiban az osztályok azon változáson mentek át, hogy a szó-
noklattan (rhetorica) nem mint azelőtt, a 6-ik, hanem az 5-ik, a költészettan 
(poesis) pedig a 6-ikba soroztatott. 

A magyar nyelv minden osztályban tantárgyul vétetett, sőt az alsó osz-
tályokban ezen a nyelven történt a magyarázat i s ; a német nyelvet az örökös 
tartományokra való tekintetből rendkívüli tárgyként tanították. A II. József 
korabeli nagy szabadság ellensúlyozására, amely az ifjúságot romlásra vezette, 
szigorú iskolai törvényeket adtak ki; a tanulóknak a színház, tánc és egyéb 
mulatóhelyek látogatását eltiltották még a szülök kíséretében is. A nagy szün-
időt szeptember és október hónapokra tették, amely azonban később augusz-
tus és szeptember hónapokra helyeztetett át. Végre 1844-ben legfelsőbb meg-
hagyásra elrendeltetett, hogy az ország határain belül ezután a latin nyelv 
helyetLhivatalosan a magyar nyelvet kell használni. így vált magyar tannyelvűvé 
a szegedi intézet is, amelyben azonban a syntaxis, rhetorika, poésis és mytho-
logia a nyelvben való gyakorlás végett még egy darabig latinul adattak elő. 

E korban a piaristák mostoha anyagi viszonyok között éltek Szegeden, 
de a tanácsnál nem sok támogatást találtak, ellenben a piaristák vidéki 
jóakarói felkarolták őket. Legfőbb támogatójuk maga Ferenc király volt, aki 
első ízben a tanulmányi alapból évi 32 ezer frtot utalványozott a rendnek, majd a 
fehérvári királyi sírok és korona őrizetével járó u. n. custodiatusi javakat 
adományozta nekik. Az igaz, hogy ez alig emelkedett 2 ezer frfra, mégis nagy 
segítségül szolgált a folytonos nélkülözésekkel küzdő rend tagjainak. 

Nehezen haladt előre lakásügyük is, mert 1805—1810. aug. 13-ik kellett 
instanciázni, míg végre aug. 23-án megkezdették a Hatrongyos lebontását és 
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1810. nov. 2-án tették le a fogadalmi templom építésekor lebontott épületrész 
alapját. De mivel az építést télire befejezni nem tudták, a piaristák sok szen-
vedés között húzták ki az időt, míg az új hajlék hasznavehetővé vált. 

Nagyon sokat szenvedtek a piaristák az 1811-iki pénzkrizis miatt is. 
A nagy drágaság folytán minden megváltozott, csak egy nem : a piarista tanár 
évi ellátási összege, a 216 frt. 40 kr. Ezért ekkor számos tanár itthagyta a 
szegedi piarista gimnáziumot, amelynek tanulólétszáma (a liceummal együtt) 
akkor már 507 volt. 

1824-ben az egybegyűlt karok és rendek elhatározták egy jogakadé-
miának Szegeden való felállítását és annak létesítését Őfelsége előtt is javas-
latba hozták. A szegedi akadémia létesítésének hírére tömegesen kereste fel 
a környék ifjúsága jóhírű líceumát. Bár előbb is nagyszámú hallgatóságnak 
Örvendett, de ezidőben oly rohamosan emelkedett az ifjúság száma, hogy a 

tantermekben az előadást ülve hallgatni alig lehetett, későbben meg állóhely 
sem jutott, mert 734 volt az ifjak száma. E körülmény arra birta a tanári 
kart, hogy az előadásra szánt helyiséget a természettani múzeummal kibővítse. 

Az 1831-ik évi nagy kolera alkalmával, amikor nagy volt városunkban 
az orvoshiány, kiváló érdemeket szerzett magának Gruber József piarista 
tanár, aki egymaga 1177 beteget gyógykezelt, akik közül csupán 33 esett 
áldozatul a kolerának, a vidéken pedig több, mint kétezer ember használta 
sikeresen orvosságát. Gruber nemsokára a gimnázium igazgatója lett s mint 
ilyen, kiváló nevelőnek mutatta magát; az ifjúságot erős kézzel tudta féken 
tartani, ami a krónikás szerint „laudem inventutis apud honoratiores viros 
mirum in modum auxit". 

1832-ben a kegyesrendi tanárok száma 1-el ismét szaporodott Szege-
den, mert a gimnázium el ső osztályát, a régi elemi 3. osztályt, amely eddig 
világi kezekben volt, szintén piarista kézre bízták és hogy ez mit jelentett 
legjobban mutatja azon körülmény, hogy míg világi tanítók alatt alig volt 
10—15 tanulója, addig most egyszerre 90-en felül látogatták. 

1833-ban két nagy kitüntetés érte a piarista házat. Szept. 4-én Sze-
gedre jött a nagy Széchenyi István az első gőzhajóval, a piarista igazgató és 
házfőnök üdvözölte őt, ami után a rendházban ebédelt és távoztakor e sza-
vakat mondotta: „Visszatekintek lovas katonák szokása szerint a páter piaris-
ták kollégiumára; azok is marsnak indulván, visszanéznek kvártélyukra, mely-
ben jól tartattak." Ugyanezen évben Sefcsik Alajost, a szegedi liceum kiváló 
fizikai tanárát, József nádor István fia mellé bölcsészetoktatónak választotta. 

Növelte még az intézet tanárainak jóhírét Reizinger János tanár is, akit 
10 évre r á : 1841-ben a pesti egyetem történelmi tanszékére vittek el Sze-
gedről. 

Az 1848-ik év emlékezetes marad nemcsak hazánk, de a szegedi pia-
risták történetében is. A politikai mozgalom Európaszerte mindent meginga-
tott. A mozgalom híre csakhamar eljutott Szegedre is, ahol mindenki feléledt 
az örömhírre. Ez a fellángolás nem hagyhatta érintetlenül az iskolát sem, de 
az ifjúság, távol minden féktelenkedéstől, a megszokott módon végezte köte-
lességét mindaddig, mig annak a rendkívüli körülmények június 2-án határt 
nem szabtak. A szabadság úgy a világiak, mint a piarista rend tagjai között 
is korlátot tört; így történt, hogy a szegedi ház 2 tagja: Várady Móric és 
Ziskai Pál gimn. tanárok a szerzetes öltönyt a nemzetőrség egyenruhájával 
cserélték fel. E merész lépés maga után vonta a többi fegyverfogható tanár 
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besoroztatását, de amelyet gr. Batthyányi Lajos, Magyarország miniszterelnöke, 
mint a papi áilással meg nem egyezőt, megszüntetett. 

Amikor a szerbek, akik a magyarság ellen fel voltak izgatva, Szent-
Tamás körül elsáncolták magukat és a kisebb-nagyobb összeütközések sebe-
sültjeit Szegedre szállították, a gimnáziummal együtt a piarista társházat is 
kórházzá alakították. Ez az állapot augusztustól szeptember l-ig tartott, amely 
napon a tanítás újra kezdetét vette, de csak az alsó 6 osztályban, mivel a 
bölcsészek az iskolát a harctérrel cserélték fel. 

Az 1849. ápr. 14-én történt debreceni detronizáció után a kormány 
tapasztalván a szerencse balfordulatát, a nemzetgyűlés székhelyét júl. 4-én 
az ellenségtől távol eső Szegedre tette át. Július közepén kezdette meg az 
országgyűlés üléseit a városháza nagytermében és ezeket megelőzőleg a pia-
ristákat békés otthonukból ismét kitaszították, akik most a nagyszámú idegen 
miatt a külvárosokban voltak kénytelenek meghúzódni. Ez azonban csak rövid 
ideig tartott, mert a kormány innen az orosz és osztrák sereg elől Aradra 
menekült. 

Az aug. 5-iki szerencsétlen szöregi ütközet után az orosz katonák a 
külterületen raboltak, pusztítottak, az osztrák sereg hallatlan követelésekkel 
állott elő és a bankópénz nyilvánosan elégettetett. A piaristák közül csak 
Breinfolk Gusztáv menekült, de később ez is jelentkezett és tábori lelkésszé 
neveztetett ki. A város a császáriak hatalmába jutott és hatóságát újonnan 
szervezték. A magyar kormánnyal együtt megbukott a piarista rend rögtön-
zött kormánya is. A regeneráló helynök Sümegi Pál házfőnököt is megfosz-
totta állásától és helyébe Dornay Istvánt küldte, a gimnázium igazgatásával 
pedig Nagy Mártont bízta meg. 

IV. 1850-1883. 

Az 1850. esztendőben a városok rendezésével együtt történt az egész 
ország felosztása is. Első felosztáskor Csongrád vármegye a nagyváradi kerü-
lethez tartozott és így a szegedi gimnázium is ugyanezen kerület főigazgató-
ságához jutott. Szeptember hóban azonban az intézetet könnyebb adminisz-
tráció céljából a pesti tankerülethez csatolták. A tanítás régi rendszere a cs. 
és kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium „Entwurf zur Organisation der 
Gymnasien und Realschulen in Oesterreich" c. törvénye értelmében egészen 
megsemmisíttetett, sőt még a liceum elnevezése is megszűnt. Kétféle gimná-
ziumot állítottak fel; t. i. 8 és 4 osztályút, abba 12, ebbe 6 tanárt rendeltek 
az igazgatóval együtt. Az Entwurf, amely a klasszikus nyelvek mellett teljes 
mennyiségtani és fizikai oktatást kívánt, a középiskolákat gimnáziumokra és 
reáliskolákra osztotta. A gimnáziumok céljául a tudományegyetemre való kép-
zést tűzi ki, a reáliskolásokat pedig a műegyetemre utasítja. Mindkét fajta 
intézetnél a szakrendszert hozta be ; a gimnáziumokban a német nyelv min-
den osztályban, a görög nyelv pedig a III. osztálytól kezdve kötelezővé vált, 
valamint az érettségi vizsgálat kötelező voltát is kimondotta a 8. osztályt vég-
zett tanulókra. Ezt a tanítási rendszert Thun Leó cs. és kir. miniszterről 
Thun-rendszernek nevezzük és egész az októberi diploma kiadásáig fentar-
totta magát. 

A változásról természetesen értesítették az intézetek fentartóit és nyi-
latkozattételre szólították fel őket, hajlandók-e az átalakításokkal járó költsé-
geket fedezni. A város erre annál is inkább hajlandóságot mutatott, mert a 
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régi intézetben alkalmazott tanárok számát nem kellett szaporítania. A szegedi 
líceum élete ekként 8 osztályú gimnázium elnevezéssel továbbra is biztosítva 
volt. 1852. július végén volt a szegedi főgimnáziumban az első érettségi vizs-
gálat 22 tanulóval. Mivel a piarista rend a szabadságharc ideje alatt ifjú 
tagjait elvesztette, új rendtagok bevételétől pedig az 1850-ben Bécsben kelt 
legfőbb parancs a piarista rend kormányát eltiltotta, ez kénytelen volt a 
szegedi rajztanári és az elemi 3. osztály tanítói állásának betöltését az alapító 
Szeged város rendelkezésére bocsátani. Hogy azonban az intézet felszerelése 
kifogástalan volt, legjobban mutatja fizikai szertárának nagy híre; bármilyen 
vendége volt ugyanis a városnak, annak megtekintését egyik sem mulasztotta 
el, így 1857-ben maga az uralkodó pár is, úgyszintén a király 1873. évi láto-
gatása alkalmával is. 

Mivel az 18ö0. október 20-án kiadott diploma értelmében az osztrák 
törvények Magyarországban elvesztették érvényüket, azért ugyanekkor a nem-
zet a tanítás terén is hangoztatta sérelmeit és a Thun-féle rendszer hibájául 
azt hozta fel, hogy a magyarok történetének tanítását elhanyagolja és néme-
tesiteni törekszik. A m. kir. helytartótanács meghallgatta ugyan a panaszt, 
szakértekezletet is hívott össze és bár mindent nem teljesített, de átmeneti 
intézkedésül elrendelte, hogy a gimnázium 2 alsó osztályában az osztálytaní-
tást foganatosítsák, az előadások nyelve a magyar vidékeken a magyar le-
gyen, a görög nyelv az V., a bölcsészet a 6. osztállyal kezdődjék, de a német 
nyelv tanítását minden osztályban fentartotta. 

Érdekes megállapítani, hogy a németirányú tanítási rendszer behoza-
tala, vagy megszűntének, helyesebben átalakulásának reménye mily lényege-
sen befolyásolta mindig Szegeden a gimnazista tanulók számát. Míg a tudós 
Horváth Cyrill igazgatósága alatt 1846-ban 782, 1847-ben 718, 1848-ban 670 
volt a tanulók száma, addig a Thun-rendszer behozatalával (1850.) azonnal 
263-ra csökkent, de amint a hazai nyelv szellemében való tanítást kimondot-
ták és a német nyelvet a rendkívüli tárgyak közé sorolták, ismét felemelke-
dett az 1861-ben 533-ra, 1862-ben 655-re, 1863-ban pedig már 700-nál is 
többre; úgy, hogy az 1865,66. tanév elején Baranyay Zsigmondnak akként 
kellett intézkednie, hogy a túlnépes alsó osztályok növendékeit az oktatás 
eredményessége céljából két csoportra ossza. Ez az intézkedés az ifjúságnak 
állandó nagy száma miatt napjainkig is fenmaradt. Nem csökkent az ifjúság 
száma az 1866. évi nagy kolera alatt sem, sőt 788-ra emelkedett. 

Az 1871/2. tanév kezdetén módosított tanterv lépett életbe. Eszerint a 
hittan tanítása a 4 felső osztályban 1—1 órára és a bölcsészet a 7. és 8. 
osztályba szorult; behozták a Vl.-baa vegytant, a 4 alsó osztályba a mértani 
és szabadkézi rajzot, úgyszintén a tornát is mind a 8 osztályba. 

Ebben az évben foglalta el az igazgatói széket Magyar Gábor és abban 
27 évig ült, fokról-fokra emelvén magasra intézetét. Igazgatósága alatt 
1874-ben a szegedi főgimnáziumot kivették a nagyváradi tankerületböl és az 
akkor alapított és előbb „magyar határőrvidékinek", majd 1879-től kezdve 
szegedinek nevezett tankerületbe osztották be. Ugyanezen időben a szegedi 
főgimnáziumban már 850 volt a tanulók száma, úgy, hogy ebben az évben 3 
első, 2 második és 2 harmadik osztály nyílt meg és ez az intézkedés úgy 
közművelődési, mint a magyar nyelv terjesztésének szempontjából egyaránt fontos 
volt, mert ezáltal a környékbeli nem magyarajkú ifjak alkalmat kaptak a magyar 
nyelv és — amire itt különösen gondoltak — magyar szellem elsajátítására. 
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Ámde amily örvendetes volt ez az év az iskolára a tanulóanyag szem-
pontjából, ép oly gyászos emlékezetű a város lakóira. Ez az év volt városunk 
temetésének esztendeje, mert a Tisza hullámaiba temette a régi Szegedet. 
Ezt megelőzőleg azonban még március 4-én Magyar Gábor igazgató az ifjú-
ságot szétbocsátotta. A piarista házat is minden oldalról körülvette a víz, de 
a földszinti szobákat érintetlenül hagyta. Azért amint a víz apadása lehetővé 
tette, a szegedi fiúk tanítását a piarista tanárok szobáikban azonnal folytatták, 
bár az elszéledt tanulók a minisztériumtól engedélyt nyertek arra, hogy tanul-
mányaikat az ország bármely iskolájában folytathassák. Az évvégi vizsgála-
tokra az igazgató megpróbálta ugyan összeverbúválni az elszéledt nyájat, de 
a 850 beírt tanulóból mindössze csak 204 tett vizsgálatot. Érettségire 15 
tanuló jelentkezett és azt az igazgató szobájában tartották meg Mészáros 
Nándor főigazgató jelenlétében. 

Szeged intéző körei attól féltek, hogy az árvízkor elszéledt vidéki ifjú-
ság nem tér többé vissza és intézetei néptelenek maradnak; ezt az aggodal-
mat azonban a 1879/80. tanév megcáfolta, mert a gimnáziumba 485 tanuló 
iratkozott be, akikkel aztán a tanítást meg is kezdették. Ámde az intézet 12 
osztálya 8-ra szállt le, vagyis a párhuzamos osztályok feleslegesek voltak. 
Azonban a viszonyok joborafordultával a környék bizalma ismét Szeged felé 
fordult és annak ősi intézetét újra felkereste. Az 1880/81. évre már az I., 
1881/82. tanévre pedig már a II. osztály párhuzamosítását is el kellett újra 
rendelni. Az egymást követő évek ezután is a tanulók számának újabb és 
újabb emelkedését hozták magukkal. 

V. 1883-1921. 

Az 1883. év fordulópontot képez nemcsak a magyar közoktatásügy, 
hanem a szegedi főgimnázium történetében is. Míg ugyanis eddig sokféle 
ingadozásnak, javítgatásnak, változtatásnak volt alávetve a gimnáziumban a 
tanítás rendszere, addig ekkor teljes megoldást, illetőleg állandósítást nyert az 
1883. évi XXX. t.-c által, amely a középiskolákról és azok tanárainak képe-
sítéséről szól. Ez a törvény Magyarország tanügyének a lehetőség határai 
között egyöntetűséget eszközölni van hivatva és némi módosításokkal még 
ma is teljes érvényben van. 

De rendkívül fontos ez az év az iskola életében is, mert ekkor történ-
tek elhatározó lépések az intézet mai, teljesen modern épületének felállítására 
nézve is. A régi épület ugyanis, amelyet csak nem régen bontottak le, jól-
lehet 1875—1881-ig még a népiskolák termeit is hozzácsatolták, a hazai tan-
ügynek nagymérvű fellendülése következtében már a szerényebb igényeket sem 
elégíthette ki. Tantermekkel ugyan rendelkezett, de szertárakban és egyéb 
szükséges helyiségekben nagy hiányt szenvedett; téli tornahelyisége pedig 
épen nem volt. Elviselhetetlenné tette az állapotot azon körülmény, hogy a 
földszinti tantermek alacsonyak és nedvesek voltak és 'az ifjúság egészségét 
veszéllyel fenyegették. Az 1879. árvíz után 6000 írtnál többet költött a város 
a gimnázium-épület helyreállítására, de ezzel a bajon csak részben és csak 
rövid időre segíthetett; az épület ez idő óta még nedvesebb és az egészség-
ügyi viszonyokra már annyira aggasztó lön, hogy új épületről gondoskodni 
elodázhatatlan szükséggé vált 

A törvényhatósági bizottságnak 1883. évi január 4-én tartott rendkívüli 
ülésében Reizner János, a Somogyi-könyvtár igazgatója, miután méltatta azt a 
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hatást, amelyet a főgimnázium a városra és a vidékre gyakorolt, felhívta a 
figyelmet az épület tarthatatlan voltára, amely ha gyökeresen meg nem válto-
zik, az intézet jó hírnevét aláássa és a vidéket a tanintézettől elidegeníti. 
Indítványozza azért, hogy a város egy új gimnáziumi épület felállítását elvileg 
határozza el. A törvényhatósági bizottság az indítványt általános helyesléssel 
fogadta és a kiviteli módozatok megállapítására Szabados János elnöklete 
alatt egy bizottságot nevezett ki, amelynek javaslatait úgy a közgyűlés, mint 
a minisztérium hamarosan elfogadta. A tanács a gimnázium helyéül a Tisza 
Lajos-körut, Gizella-tér, Árpád- és Péchy-utcák által határolt mintegy 6200 • 
méternyi területet ajánlotta, amelyet a közgyűlés elfogadott és utasította a 
tanácsot a terv elkészítésére és az építkezési költségek előteremtésére. A terv 
elkészítésével Bachó Viktor szegedi műépítészt bízták meg; az építési költsé-
gekre a V. K. M. Szeged város közönségének 100.000 frt. 50 év alatt törlesz-
tendő 6°/o-os államkölcsönt biztosított; a rendes 8 osztályon kivül szükséges 
párhuzamos osztályoknak az épületben való elhelyezéséért a gimnázium épí-
tési költségeihez egyszer és mindenkorra 50.000 frt. kamat- és visszafizetés 
terhe nélküli segélyösszeggel járult; a párhuzamos osztályoknak tanárokkal 
és felszereléssel való ellátására osztályonkint 1000 frt. segélyt fog nyújtani, 
úgy azonban, hogy ez a 4 parallel osztály után esedékes 4000 frtot meg nem 
haladhatja. 

1885. évi június 4-én kezdték meg az építkezést és 1886. évi október 
7-én az iskola már a használatnak is átadatott. A főgimnázium és a kegyes-
rendi ház, továbbá a tantermek, szertárak és egyéb helyiségek bebútorozása 
286.981 frt. 24 kr-ba került. Azonban az előadásokat csak nov. 3-án kezdhet-
ték meg az új épületben, mert okt. 7-től e napig a kolerajárvány miatt kény-
szerszünet volt, amely alatt történt a könyv- és szertárak átszállítása az új , 
épületbe. E munkában mint 11. osztályos kis gyermek már magam is részt-
vettem és fájdalmasan emlékezem vissza arra, hogy egy szeretett tanárom: 
Csertő Antal, aki életében valósággal egy magas, erőteljes tölgy vala, már 
nem tudott az új épületbe átköltözni, mert megölte a gyilkos kór. Temetése 
még a régi kegyesrendi házból történt. Az intézetnek és kápolnájának fel-
szentelését 1887. okt. 30-án végezte Rózsa Ferenc apát, belvárosi plébános 
az ifjúság és a tanári testület jelenlétében. 

Az új épületbe való átköltözéssel kezdődik az intézetnek legújabb tör-
ténete és ez egyszersmind az intézet fénykora is. 

Magyar Gábor 27 éves igazgatói (1871 —1898.) működéséből a nagyobb 
rész: (1883—1898.) 15 év erre az időre esik és mi szegediek őt tartjuk az 
intézet modern alapon való újjászervezőjének és felvirágoztatójának. Az inté-
zet magas színvonala, életteljes virágzása és nagy körben élő jó neve az ő 
alkotó, szervező és vezető erejét hirdette. Bár mint tanár is nagy érdemeket 
szerzett magának, mert 3 évtizeden át a Délvidék mai vezető elemének nagy 
része az ő történelmi előadásaiból tanulta meg a hazát és a magyar fajt sze-
retni, mégis működési köre, nagy elfoglaltsága és egyénisége nem e térre 
utalták. Ha Magyar Gábor kutató és irodalmi munkássággal foglalkozó férfiú 
lett volna, sohasem lett volna olyan tökéletes igazgató, mint amilyen valójá-
ban volt, mert Magyar Gábor mint középiskolai igazgató volt a legnagyobb. 
Egész egyénisége, magas intelligenciája, ritka tapintata és emberismerete, okos 
erélye, jóságos szíve, megnyerő modora mint a vezetésre, a működő erők 
összetartására és irányítására tették őt hivatottá. Az ő igazgatósága a szegedi 
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főgimnázium legszebb korszaka, valósággal aranykora. Az iskola ifjúsága, 
amelynek száma 1872-ben 420 volt, 1874-ben, az árvíz évében már elérte a 
850-et és 1878-ban a 860-at. Magyar Gábor neve és tekintélye ezért a társa-
dalomban egyre nőtt. 1892-ben, életének 50. évfordulóján, amely egyszersmind 
tanárkodásának 30, szegedi működésének 25 éves és igazgatóságának 20 éves 
fordulója volt, a tanári testület, az ifjúság, Szeged és a Délvidék társadalma 
egyaránt sietett üdvözölni a főgimnázium érdemekben gazdag igazgatóját. 
Érdemeinek híre eljutott a legmagasabb helyre is és Őfelsége 1893-ban jan. 
8-án a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntette ki, majd 1896-ban c. fő-
igazgatóvá nevezte ki. Amikor Magyar Gábor 1898-ban Szegedről távozott és 
a kegyes tanítórendnek előbb helyettes-főnöki, majd főnöki székébe ült, itt 
már egy befejezett művet, minden ízében az óra pontosságával működő inté-
zetet és az intézetben tradicionális, könnyen már el sem fojtható egészséges 
szellemet hagyott hátra. Ezért hálából Szeged városa 1899. március 8-án az 
érdemes igazgatót egyhangúlag díszpolgárává választotta. 

Magyar Gábornak Cserép Sándor lépett örökébe a főgymnasium igaz-
gatói állásában és 1898— 1905-ig, okt. 3 án bekövetkezett haláláig töltötte azt 
be nagy hivatottsággal. Cserép félve fogadta a nem várt megtiszteltetést, de 
bölcsesége, higgadtsága csakhamar bebizonyították, hogy ép oly kiváló vezér, 
mint aminő közharcos volt. Az intézet kormányzásában követett nevelés-
tanítási elveit a maga tapasztalatából meríti. Higgadtsága volt legfőbb erőssége, 
mert nyugodtságát nehéz viszonyok között is megtudta őrizni. Minden tanár-
ban felismerte az egyéni tehetséget, amelyet mesterien tudott az ifjúság javára, 
az intézet színvonalának emelésére gyümölcsöztetni. Éleslátás jellemzi viszo-
nyát a növendékekhez is. Amilyen meglepő biztossággal ismerte 800 tanít-
ványát külsőleg, ép úgy ismerte lelkületüket is. Erős magyar faji jellegének 
bélyegét reányomta az intézetre is. A hazafias szellem gondos ápolója, amely 
szellemet rendje nagyjai honosítottak meg és amelyet nagyérdemű elődje 
szent örökség gyanánt adott át neki. A szegedi városi főgymnasiumról 7 éven 
át közrebocsátott értesítői a szakférfiak és a kritika egyhangú véleménye 
szerint mintaszerűen szerkesztett művek voltak és évente- az első helyek 
egyikét foglalták el az. országos testvérintézetek értesítői között, hirdetve, 
mily magas színvonalra emelte Cserép Sándor nagyfontosságú intézetét. 

Cserép Sándor igazgatósága idején ünnepelte meg az intézet 1900. dec. 
8-án a magyar kath. egyház születésének 900-ik évfordulóját fényes ünnep-
ségek között; alatta lépett életbe, az 1901/2. tanévtől kezdve a délelőtti egy-

n való tanítás, bár a tanári testület 1892-ben még pedagógiai és 
egészségügyi szempontból ellene nyilatkozott s megmaradt a régi, megosztott 
tanítási rendszer mellett. Azóta azonban a tanintézet tanárai, a város intelligens 
közönsége és a helybeli lapok is sokat foglalkoztak az egyfolytában való 
tanítás kérdésével és a törvényhatóság egyhangú határozatára a V. K. M. 
megengedte, hogy az 1901 2. tanévben a rendes Járgyak tanítása reggeli 8 és 
d. u. 1 óra között történjék. 

A magyar irodalmi oktatásnak mintegy kiegészítő és segítő eszközeivé 
váltak azok az ifjúsági előadások, amelyeket a színház igazgatójának kezde-
ményezésére a szegedi középiskolák igazgatói szerveztek. 1902. nov. 12-én 
Katona Bánk-bánja nyitotta meg a műsort, amelynek előadását körülbelül 
1700 növendék hallgatta. A tanulók mindenkor az intézeti tanárok vezetése és 
felügyelete alatt jelentek meg a színházban. A nov. 12. ápr. 2-ig terjedő időben 
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10 drb. került színre, úgy, hogy lehetőleg minden drámai műfaj képviselve 
volt. A tanulók az e célra szerkesztett színlapban minden egyes színre kerülő 
darabról tájékoztató magyarázatot kaptak. 

Az ifjúsági színi előadások megmaradtak az 1903, 4. tanévben is. A nov. 
7. márc. 12-ig terjedő ciklusban 7 drb. került szinre. 

Szinger Kornél az 1905—1913-ig terjedő 8 év alatt volt vezetője a 
szegedi városi főgimnáziumnak, ahova őt a magyar kegyes-tanítórend kor-
mányának bizalma állította. E pozícióban nem kis feladat várt reá, mert egy 
magas színvonalú, országos hírű intézet élére állt és nagynevű elődök örökébe 
lépett. De megnyugvással és boldog megelégedéssel tekinthet vissza igazgatói 
működésére, mert intézetét a hagyományként reászállt színvonalon s jó hír-
névben mindvégig megtartotta. Működésében mindig a régi tradíciók ápolása 
vezette s volt finom érzéke a haladó idő követelményei, az új áramlatok iránt 
is. Szellemi vezetésével, irányításával egységes intézeti szellemet teremtett, 
annak biztosításáról gondoskodott és abba belenevelt. Ennek az egységes 
szellemnek nem kis része volt intézete jó hírnevének gyarapításában és meg-
tartásában, és jelentékeny szerepe volt azon tekintélynek és tiszteletnek meg-
szerzésében, melyet a kegyesrendi iskola a nagy társadalom részéről mindén-
kor élvezett. Tanácsai, irányításai, amelyekkel a hatalmas testületet sűrűn 
ellátta, igazgatói sikeres működésének mind fontos tényezői voltak. 

Működése idején kibővült a tanári testület is, amennyiben Szeged város 
tanácsa az iskola-orvosi és egészségtantanári állást is létesítette és dr. Gidó-
falvy Béla ezredorvossal betöltötte. Ezidőben mutatkozott meg a szüksége az 
intézet kibővítésének is. E célból egyrészt a harmadik főgimnázium felállítá-
sának eszméjét pendítette meg, majd az 1905/6. évi Értesítőben eként szólal 
meg: „Az intézet folytonos fejlődése miatt már nem rendelkezik elégséges 
termekkel. Ezért a tanker. kir. főigazgató úr hivatalos látogatása alkalmával 
sürgősen követelte az intézet kibővítését. Követeli egy, a modern igényeknek 
mindenben megfelelő tornacsarnok építését, mert a mostani tornaterem 154l/a m2 

alapterületével semmiképen sem felel meg ezen intézetnek, melynek csaknem 
minden osztályában megvan a maximális 60 tanuló. Ennyi tanulóval ily szük 
helyen, amelynek jó részét a tornaszerek foglalják le, télvíz idején nem lehet 
tornagyakorlatokat rendezni, különben is egyszeres plafonjával már elavult és 
alig fűthető be. Nincs az intézetben görögpótló terem, nincs hely a filológiai 
múzeum számára, nincs természetrajzi előadó-terem és ifjúsági könyvtár-
helyiség ; a két utóbbi ugyanis osztálytermekké alakíttatott át. A díszterem 
annyira szűk, hogy az intézet ünnepélyein, amelyeken a város közönsége is 
megjelenik, a nagyszámú ifjúságnak nincs helye. Ezeken a hiányokon úgy 
lehetne segíteni, ha a fentartó város a tornacsarnok helyén egészen új, két-
emeletes épületet emelne, amelynek földszinti részén a tornacsarnok kapna 
helyet, az első és második emelet pedig az iskola többi céljaira szolgálna". 
/Mindamellett, hogy e sorok szórói-szóra láttak napvilágot 1905-től fogva 
egészen a legutóbbi időkig kiadott értesítőkben, kivéve a papírhiány miatt 
szűkebb méretekben megjelent legutolsó évi értesítőket; mindamellett, hogy 
a V. K. M. már 1905. évi dec. 12-én sürgősen elrendelte ezen hiányok pót-
lását, mégis 16 év mult már el azóta anélkül, hogy e kérdésben a tanács-
kozásoknál tovább mentek volna. Pedig amit Szinger Kornél kért, az ma is 
égetően sürgős és elodázhatatlan feladat. 

A magyar kegyes-tanítórend kormánya 1914. január 15-én a rend java-
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dalmainak kormányzójává nevezte ki Szinger Kornélt, majd a rendtársak 
bizalma a rendfőnöki díszes méltóságba emelte. Nehezen vált meg ettől a 
várostól, amelyben élete nagy részét töltötte és attól az intézettől, amelyben 
egész nevelő-tanitó munkásságát kifejtette. 

Szeretetünk kisérte új munkakörébe és szeretetünk köszönti ma e fen-
séges ünnepén, mint rendjének büszkeségét és világító oszlopát! 

Szinger Kornél után az 1913.14. évben mint helyettes igazgató Bontó 
József, az 1914/15. évben pedig Keller János, a rend máramarosszigeti kir. 
kath. főgimnáziumának 12 éven volt igazgatója vezették a szegedi városi 
főgimnáziumot. 

1915-ben Prelogg József került az intézet élére és ma is ott van. Nehéz 
időkben, a háborús nyomorúságok közepette vette át a vezetést, de kiváló 
elődeinek szelleme megacélozta erejét és lankadatlan munkakedvvel tör kitűzött 
célja elé. Hogy miként töltötte be feladatát ez az intézet az ő igazgatása alatt 
a háború alatt, arra nézve az 1916/17. évi Értesítőhöz fordulok, ahol az iskola 
nevelési irányára vonatkozólag ezeket olvasom: „A tanárok arra törekedte^ 
hogy a háború erkölcsi mozzanatait a tanítás és nevelés munkájában értéke-
sítsék. Főleg az erős vallási és nemzeti érzés, faji öntudat és összetartás 
nevelésére volt gondjuk. A háború meggyőzött bennünket arról, hogy az 
eddiginél is nagyobb mértékben magyarrá kell nevelnünk a jövő generációt 
é'zésben és gondolkodásban. Éreztük, hogy lelket kell lehelnünk egyes tárgyak 
előadásába és az édes anyai föld szeretetére, megbecsülésére kell nevelnünk 
az ifjúságot. Küzdelmeink megmutatták a helyes irányt: a hazai föld' lángoló, 
áldozatra, élet-halálra kész szeretetét, faji jó tulajdonságainknak tiszteletét és 
megbecsülését kell belenevelnünk az ifjúságba. Másfelől igazolva láttuk a > 
magyar középiskola hagyományait. Helyesen jártunk el a múltban, midőn a 
materiális világnézet képviselőivel szemben az idealizmust, az önzetlen munka 
gondolatát, a magasabb, erkölcsi alapokon nyugvó világfelfogást plántáltuk 
bele ifjúságunkba. Ezt a világnézetet kell továbbra is képviselnünk. Az áldo-
zatkészség, altruizmus, hősi elszántság képviselői elsősorban ennek a világ-
nézetnek híveiből kerültek ki és az erkölcsi értékek tiszteletén felépült világ-
felfogással szemben kitűnt az ellenkező világnézet inferioritása. Ily szellemben 
igyekeztünk alkalomadtán, egyelőre reflexiók alakjában az események özöné-
ből kiragadni és megvilágítani azon mozzanatokat, amelyek nevelési szempontból 
alkalmasaknak látszottak, de érezzük annak szükségét, hogy a háború maradandó 
értékű tanulságait a jövőben nevelési rendszerünk szervezetébe beillesszük." 

Ahol ilyen az ifjúság nevelésének szelleme, ott nem csodálhatjuk, ha a 
proletárdiktatúra őrülete a lelkekben nem hagyott nyomot, hanem amikor 
kényszerítő parancsra abba kellett hagyniok a hitoktatást, a vallástan tanára 
maga köré gyűjtötte az ifjúságot és az iskola falain kívül, de annál nagyobb 
buzgósággal és intenzívebb sikerrel ápolta az ifjúság vallás-erkölcsi érzését 
és a keresztény öntudatot. 

Ma, amikor állami életünket a keresztény nemzeti gondolat jegyében 
restauráljuk, ez az intézet megint előljár és' újból megtalálta a jellemképzés 
valódi útját a cserkészetben. Láttuk és naponta látjuk e kedves fiúkat és örül 
látásukon lelkünk. Ennek az intézetnek szellemét és jövőjét a mai vezetés 
mellett is biztosítottnak látom, mert jelszava: „semper ad maiora"! 

De ennek az iskolának nemcsak kiváló vezetői voltak minden időben, 
hanem kiváló tanárai is. És itt lehetetlen felsorolnom a kegyes-tanítórendnek 



mindazon kiválóságait, akik a szegedi iskola díszét a maguk korában emelték 
és jó hírnevét öregbítették. Megtaláljuk ezeket az intézet történetíróinak mű-
veiben ; én itt csak 1883-ig szállok vissza és azokról veszek rövid mementót, 
akik az én subjektiv ítéletem szerint mint tanítók vagy nevelök különösebben 
kiemelkedtek. Meghatva gondolok vissza Arányi Ágostra, aki engem 1. osz-
tályos kis diák koromban mint az első pár jobboldali tagját kezemnél fogva 
vezetett az Isten házába. Eszembe idézem finom lelkületét, nyájas kedélyét, 
amikor az egész I. a) osztáiyt ellátta cukorral, zsemlyével. Felidézem a kont-
rázás rendszerét, amellyel bennünket ambícióra akart sarkalni. Előttem áll 
Budavári József pedáns rendszeretetével és mély klasszikai tudásával, Cserép 
Sándor szeretetreméltó egyszerűségével, Czirbusz Géza tanult fejével, Firtinger 
Jakab örökké derűs kedélyével, Hajnal Imre bájos kedvességével, Ormándy 
Miklós szelíd komolyságával, Nováky Bertalan mintaszerű módszerével, Pap 
József leereszkedő természetességével, Sáfrán József szokratikus eljárásmód-
jával, Szinger Kornél distingvált finomságával és nevelői tapintatával, Szvaratkó 
Kálmán idegenszerű kiejtésével, Várady Károly jóságos arcával, Zvér Endre a 
természet szeretetére buzdításával, stb. stb. Mindezeknek és a többieknek is 
lelkemben állítottam emléket és azt nec imber edax, nec aquilo potest 
diruere. 

De az utánam következő időben és jórészt újabb generáció közölt is 
ismertem meg értékeket. Ilyenek Babos Dezső, Baksay József, Balanyi György dr., 
Bartha György dr., Biró Imre, Bite Béla, Both Ferenc dr., Czimmermann Pál, 
Fábián Imre, Fekete Ipoly, Hénap Tamás dr., Hogyor József, Jászai Rezső dr., 
Kövesi Lajos, Lukács József dr., Ohmacht Nándor, Révay József dr., Schütz 
Antal, Sebes József, Simonides István stb., akik mind ültek a szegedi városi 
főgimnázium kathedráinál, a piarista rendnek megannyi kiválóságai voltak, 
vagy jórészükben ma is azok. A mostaniakat említeni nevenkint nem kívánom, 
de azok is méltók elődeikhez és Kalancius szelleméhez. 

Visszatekintve ezek után az egész 200 esztendőre, érdekes lesz annak 
megállapítása is, mennyi tanulója volt az intézetnek alapításától a mai napig, 
mely vidékről valók leginkább és hányan tettek az intézetben eddig érettségi 
vizsgálatot? Pontos megállapításom szerint a kétszáz év alatt a mai napig 
beírt tanulók összes száma: 99.336-ot tesz ki. Ebből a helybeliek száma, de 
csak 1806-t )1 kezdve (mert az azt megelőző időben még nem találjuk felje-
gyezve az ifjúság származási helyét) 38.049, a vidékieké (szintén 1806-tól 
kezdödőleg) 37.371, tehát körülbelül egyforma, 1805-ig összesen 23.916 tanuló 
volt az intézetben. Az intézetben eddig tartott 68 rendes érettségi vizsgálaton 
2677 ifjú jelent meg, e számban természetesen azon tanulók is bennfoglal-
tatnak, akik pótló, vagy érettségi vizsgálatra más intézetekből ide utaltattak. 

Ami a tanulóanyagnak nemzetiség szerinti megoszlását illeti, kétségtelen 
hogy a vidékiek az intézetben mindig nagyobb számmal voltak képviselve, 
mint a szegediek. Ez volt az állapot az állami főgimnázium létesítéséig 1898-ig 
és ez időtől fogva aztán ez az intézet kezdte a vidéki elem legnagyobb részét 
magába szívni. Addig is a vidéki elem Bácskából, Temesből, Torontálból 
került leginkább Szegedre, úgy, hogy elmondhatjuk, hogy a szegedi városi 
főgimnáziumból került ki nemcsak e város, hanem Délmagyarországnak a 
tudomány, művészet terén és közpályán működő fiainak legnagyobb része is, 
akiknek soraiban nem egy püspököt, minisztert, főispánt, képviselőt, egyetemi 
tanárt, kanonokot, magasrangú katonát, polgármestert stb. találhatunk. 
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Mélyen Tisztelt Ünnéplö Közönség! Amikor a szegedi piarista intézet-
nél az 1920-ik tanév végén első hivatalos látogatásomat végeztem, az azt 
befejező tanácskozáson egy bibliai kép tárult elém. Úgy éreztem magamat 
— mondottam — mint Mózes az égő csipkebokornál; hallottam lelkemben a 
benső szózatot: „Oldd le saruidat! Ne közeledjél, mert szent a hely, amelyen 
állsz." Igen! Szentnek tartottam ezt a helyet mint kis gyermek; szentnek, 
mint érett férfi és szentnek tartom ma is, valahányszor küszöbére lépek. De 
szentnek tarthatják Önök is Mélyen Tisztelt Ünneplő Közönség, mert onnan 
csak szeretet, onnan csak nemesség, onnan csak tudomány, onnan csak 
vallásosság, onnan csak hazafiság sugárzik szét szerte e városba és országba. 
Soha se felejtsék el, amire Önöket a letelt kétszáz év mint legfőbb valóságra 
tanította meg, hogy a szegedi piarista atyák soha sem szűntek meg egy úton 
haladni e város polgáraival, akik a piaristákban törekvéseik mindenkor hűséges 
támogatóira, önzetlen munkásaira és azonos érdektársaira találtak. Polgárság 
és piaristák tehát itt egymásra találtak és szorosan egybeforrtak, mert amilyen 
a tősgyökeres magyarság jelleme: egyszerű mesterkéltség nélkül, jámbor 
vallásos,- zajtalanul munkálkodó a látszatra törekvés kizárásával, rend-, köte-
lesség- vendégszerető és áldozatkész, ilyen az igazi piaristáé is. És ezek a 
tulajdonok telték a piaristákat népszerűekké Szegeden és ezekért vált Szeged 
kedves a piaristák előtt. Azé:t hogy kétszáz évet e falak között megérhettek, 
hálát rebeg ajkam az Istennek, de hogy Kalazancius szellemének bűvös ere-
jével újabb századokat is megérhessenek, az Ég segítő áldását esdem. 



SCHOLAE PIAE. 
Ünnepi beszéd, tartotta Vézner Károly piarista tanár, a Dugonics-T. tagja. — 

Novemberben lesz 300 esztendeje, hogy XV. Gergely pápa a 
kegyes atyák kongregációját a szerzetes rendek sorába emelte. 
S alig mult el 100 év, mikor nemes Szeged város vezetőinek 
bölcseségéből és áldozatkészségéből messze Rómától, a magyar 
Alföld homoktengerében, a Tisza partján is kibontotta lombját a 
kalazanciusi gondolat fája. S most itt állunk a határkőnél, amely 
a kettős multat lezárja. Lelkünk ünneplőbe öltözik, az imádság 
fényes ruhájába. Van-e szebb ünnep az imádságnál ? — Hálaéneket 
jöttünk énekelni az Úr szine elé, dicséretet mondani Istennek, az 
örök dicsőség királyának, hogy Kai. Szent Józsefet és az ő iskoláit 
adta a világnak, nekünk magyaroknak, nekünk szegedieknek. Hála 
és dicsőség a gondviselő Istennek, aki küzdelmeket és munka-
kedvet, csalódásokat és erőt, könnyeket és örömet, ezt az egész 
gazdag multat adta a mi őseinknek; hála és tisztelet a Boldog-
ságos Asszonynak, a kegyes iskolák pártfogójának' aki átvezetett 
bennünket e két évszázadon; hála és dicséret a honfoglalóknak, 
akik dolgoztak és imádkoztak „ad maius pietatis incrementum 
hála a jótevőknek és barátoknak, akik támogatták és bíztatták 
lépteinket; hála még az útbanállóknak és ellenségeknek is, akik 
miatt fényesebben ragyog most ez a m u l t . . . 

Ezzel a meghatódott és imádságos lelkülettel közeledünk a 
múlt elé. Remegő kezekkel vonjuk szét a fátyolt, amely e kétszáz-
éves történelmet eltakarja s előttünk áll egy rozoga épület — a 
történetíró bódénak nevezi — az Iskola-útcában, kevéssel azelőtt 
még pestises lazarétum, két szobácskával, nyüzsgő diákokkal. S 
ennek láttára egy másik kép merül fel lelkünkben: anno 1597. 
Rómában, a szent Dorottya-templom tőszomszédságában, két szűk, 
alacsony, kevés-világú szoba, benne gyermekek s köztük egy szent 
férfiú, Kalazancius. A szegedi kezdet tehát ugyanaz volt, mint a 
kalazanciusi kezdet. S a mustármag-kezdetből terebélyes jövő haj-
tott ki. Kalazancius iskolái szétszóródtak a világban, a szegedi 
pestises kórházból pedig iskola-palota emelte föl büszkén homlokát. 
Egyik év a másik után hanyatlott le, de a kegyes iskolának nem 
ártott az idő s nem vésett ráncokat arculatára; a korviszonyokkal 
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járó külső és belső változások nem érintették a piarista iskolák 
lényegét, szelleme változatlan eredetiségben tört előre: a kegyes 
iskolák a hosszú idő ellenére sem öregedtek, mert Kalazancius 
lelke él tovább bennök. 

Ennek a kétszázéves fiatalságnak a titkát megtaláljuk abban 
a kapcsolatban, amely Kalazancius intézményét az evangéliumhoz 
füzi. Kalazanciust az evangélium ihlette meg, innen merítette hiva-
tását: Krisztusnak, a paedagógusnak nyomába akart lépni. Meg-
fogta lelkét az a határtalan szeretet, mellyel Jézus az evangélium 
szerint a gyermekekkel foglalkozott. S mikor Róma útcái eléje 
döbbentették a sivár és szomorú valóságot: az elhanyagolt és a 
romlás prédájául hagyott gyermekeket, qui petierunt panem, et 
non erat, qui frangeret eis, akik kenyeret kértek, akik éheztek, 
akikben sírt az éhség az igazság után s nem volt, aki nyújtsa 
nekik, akkor világosan látta életcélját, mely eddig az emberszeretet 
homályos sejtelmeként derengett előtte: a gyermekek apostola lenni, 
fölemelni a porból és Istenhez vinni a gyermekeket. És megszegte 
nekik az evangélium kenyerét. Nevelési ideálja az evangéliumi 
életeszmény volt: a tökéletes ember. Legyetek tökéletesek, mint a 
ti mennyei Atyátok is tökéletes. Ennek a nevelésnek az alapját is 
megtalálta az evangéliumban; szt. János mondja: „semen Dei in 
11 lo est", az Isten maga van az igazban. S lehet-e igazabb, mint 
a^gyermek? A tökéletesség csírája szunnyad lelkében, csak meleg-
ségre, fényre, gondozásra van szüksége, hogy életre kapjon és 
kivirágozzék. A kalazanciusi paedagogia ezt akarta megteremteni. 
A kalazanciusi iskolák ennek a nevelési eszménynek megfelelően 
rendezkedtek be: vallásgyakorlataik, a Kalazancius-rendelte oratio 
continuák, a szentségekhez való gyakori járulás, a Boldogságos Szűz 
tisztelete mind e cél szolgálatában állottak. Istenből indulni ki, 
Istennel lenni, Istenhez visszatérni — ez a vezérgondolata az első 
kegyes iskolák napi munkarendjének. S ez a szent Dömötör-
templom, amelyben most állunk, s ez a kétszázéves múlt, amelynek 
mélyéről most Kalazanti Szent József jóságos arca tekint felénk, 
ezek a tanúi, hogy a mi iskoláink mindig hűek voltak ehhez a 
nevelési eszményhez. Öntudatos hit, az „egy szükséges" keresése, 
kiművelt és megbízható akarat, ember, aki erőit és tehetségeit 
szabadon használja Isten dicsőségére önmaga és embertársai javára 
— szóval egész ember, aki Istenből él, Istennek él: ez a piarista 
iskolák ideálja ma is. Az örök, az egyetemes, a katholikus élet-
ideál. S vájjon öregedhetik-e egy intézmény, mely az örök igazságok-
ból kapja életerejét? Aki örök gondolatokkal táplálkozik, örökké él. 
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A kalazanciusi iskoláknak van még egy másik evangéliumi 
vonásuk is: az ifjúság krisztusi szeretete. Ma már paedagogiai 
közhely, hogy a nevelésben a tanító egyénisége és bánásmódja a 
legdöntőbb tényező, hogy a nevelés művészet, a szeretet művészete, 
amely csak keveseknek sikerül. Kalazanciuson kívül más is sze-
rette az ifjúságot. Pestalozzi is szerette, mégsem hagyott nyomot 
maga után a világban ; most már csak egy név a nevelés történe-
tében, amely előtt tisztelettel illik meghajolni. Kalazancius művésze 
volt a nevelésnek s ezt a művészetet hagyományként hagyta utó-
daira. Nem szürke elméletekbe temette gondolatait — alig maradt 
fönn levelein kívül egyéb műve — ő megvalósította és intézménybe 
építette bele azt, amiről nagyszívű álmodozók ábrándoztak. „Na-
gyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja barátaiért" — 
mondja Jézus Krisztus. S Kalazancius odaadta. Fejedelmi, arisz-
tokrata származásából nem hozott mást magával, mint finom és 
nemes lelkét, különben lett páter parvulorum, a kicsinyek atyja, a 
szegények és legkisebbek szolgája. Aki nagyot akar alkotni, az 
egészen annak él: minden élettevékenységét fölszívja a maga elé 
tűzött életcél. Kalazancius minden gondolata a gyermek: állandóan 
közöttük él, ismeri szokásaikat és bajaikat: mikor már hazakísérték 
őket, akkor is vele vannak, ott élnek és zsonganak lelkében, a 
szemük melegét érzi magán, hallja hangúkat; mikor munkába 
merül, velük foglalkozik, érettük dolgozik. Vasárnaponkint összeül 
társaival s megbeszéli a hét iskola-eseményeit, tervez, figyelmeztet, 
alkot: ez a legkedvesebb szórakozása. Tanítványainak még iskolán 
kívüli munkáját is figyelemmel kíséri, az akadémiai (a mai önképző-
köri) dolgozatok még távoli országokból, magyar fiúktól is eljutnak 
kezébe. Mikor a 90 éves aggastyán már nem bírja a munkát s a 
rend kormányzása elszólítja az iskolából, reggelenkint kiül az iskola . 
elé, simogatja tekintetével az iskolába siető gyermeksereget, kérdezi, 
oktatja, bátorítja őket. Hogyne rajonganának érte tanítványai ? 
„A mi József atyánk" — így hívják egymást közt. Szinte Krisztusra 
gondolunk a hegyibeszédes éjszakán, mikor szavaival megigézte és 
mintegy lelkébe ölelte a hallgatóságát. íme a kétszázéves múltnak 
egy másik magyarázata: ez a kalazanciusi hagyomány, a szeretet 
művészete, ez a közvetlen viszony a tanító és tanuló között. Itt 
nincs dermesztő távolság a kathedra és a padok között; itt a 
tanító tekintélye nem ködökbe burkolt havas fönség; ebben a vi-
szonyban benne van egy atya szigorúsága, egy anya szelídsége, 
egy gyóntató megbocsátó, útbaigazító, bátorító együttérzése, egy 
jóbarát, atyai jóbarát kedvessége és érdeklődő bizalmassága: a 
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szeretet viszonya. A szeretet pedig sohasem öregedik; Kalazancius 
iskolája századok után is él. S mikor ma visszatérünk a múltba, 
érezzük, hogy ennek a kalazanciusi szeretetnek az ereje munkál-
kodott ott; érezzük, hogy szent az a föld, amelyen járunk. 

A piarista iskoláknak lényeges vonása végül, mely szintén 
kalazanciusi eredetre vezethető vissza, a nemzetegyéniséghez való 
alkalmazkodás. Kalazancius spanyol származás ellenére olaszul 
tanít és ír s hasonló eljárásra buzdítja távoli provinciákban élő 
szerzetes fiait is. Jól tudta, hogy nevelése csak akkor férkőzhetik 
a szívekhez, ha nemzeti nyelvén szól; csak úgy szerettetheti meg 
magát, ha a nemzeti kultúra előmozdítására törekszik. Ez a 
kalazanciusi vonás sehol sem oly jellegzetes, mint nálunk, ahol a 
kegyes iskolák széttéphetetlenül összeforrottak a magyar kultúra 
történetével. Volt idő, mikor a legnevesebb írók és tudósok a pia-
risták közül kerültek ki. Volt idő, mikor a kegyes iskolák — az 
elnyomatás szomorú idején — a legmegvíhatatlanabb várai voltak 
a magyar szellemnek. Volt idő, mikor harcoltak és üldözést szen-
vedtek a magyar szabadságért. Minden viharban és minden vesze-
delemben a helyükön állottak, nem jutalomért, nem csillogó kar-
riérért, nem anyagiakért, hanem a természetfölöttiből élő idealiz-
musból s a magyarság tüzes szeretetéből. És Szeged ebben is 
vezetett. Van egy szobor Szegeden, egy nagylelkű és ízes-beszédü 
magyar pap mása, mely beszédes szimbólumként emelkedik a 
város közepén : Dugonics András, a magyar nyelv e szent fana-
tikusa, aki itt élt. itt tanult, itt tanított, innen nőtt bele a magyar 
halhatatlanságba. Ez a szobor néma ajakkal szól bele a mi ünnep-
lésünkbe s hirdeti, hogy Szeged magyarságát és műveltségét a 
Dugonicsok, Csapiárok, Révaiak, Horváth Cyrillek, Benyák Berná-
tok jelzik; s azok, akik nem jutottak a történelembe vagy az 
irodalomba, a homályban élők, a névtelen halottak, az igénytelen-
ség és a szerény visszahúzódás hősei, egyszerű szerzetesek: a 
többi kegyes atyák. Mikor idejöttek, mint lelkészeknek dalmát— 
német—szerb nyelven kellett prédikálniok, s megtörtént, hogy a 
magyar beszédet hallgatóság hiányában nem lehetett elmondani. 
Ebből a kevert-nyelvű és érzésű városból forrott ki a színmagyar 
Szeged, ahol utána fordulnak az idegen szónak. Hosszú évek lel-
kes és zajtalan munkája volt ez: elölről kezdeni, elemi iskolákban 
bajlódni, sohasem pihenni, türelmet nem veszteni, a líceumokon 
át kifelé hatni a társadalomra, sőt a határon túl, messze vidékre. 
Most, hogy a hálaadás e forró perceiben feltámasztjuk őket, köny-
nyezve hódol feléjük a Bánát, Bácska, az egész délvidék, legfeke-
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tébb magyar gyászunk e töviskoszorús vértanúi. A magyar gon-
dolat innen sietett feléjük, innen vitték le a magyar kultúrát, ide 
jöttek, a kegyes iskolába magyar szóért és magyar szívért, s ma 
is a drótsövények és blokádok gyilkos igazságtalanságain keresz-
tül a közös múlt vérrokonsága és a közös kultúra lelki egysége a mi 
legösszetartóbb erőnk, a mi legvigasztalóbb reménységünk. Ha délre 
tekintünk, elborul s mintha zúgni kezdene ez a kétszázéves múlt, 
rejtelmesen, haragosan és vérforralóan. A szegedi piarista iskola meg 
nem öregedhetik ; élnie kell, mert egy halálra sebzett nemzet élni akar. 

A mult az ősöké volt; szép és nagy volt. A kalazanciusi 
világosság világított benne. Most az új századok hajnala köszönt 
ránk. Mi pedig, Kalazancius késő unokái, akiket Isten minden 
érdemünk nélkül hívott a paedagogiai christiana munkájába, meg-
illetődötten és félelemmel állunk a titokzatos jövő kapujában. Vál-
lunkon egy kétszázesztendős mult: az áhítatos és diadalmas 
kötelességteljesítés szent öröksége. Vájjon elbirjuk-e ? Vájjon mél-
tók leszünk-e szegedi honfoglaló nagy piaristákhoz ? — Előttünk 
egy romokban heverő ország, egy leroskadt-lelkíí, önbizalma-vesz-
tett, önmagával meghasonlott nemzet. Az a Szeged, amely hívta 
és fogadta az első kegyes atyákat, szegény, kifosztott, műveletlen, 
elvadult erkölcsű város volt, s lett belőle — Kalazancius fiai áldo-
zatos munkájának hozzájárulásával — a mai Szeged. Vájjon lesz-e 
erőnk a nagy erkölcsi Mohács után a lelkek restaurálására ? Vájjon 
lesz-e erőnk az ezeréves Magyarország felépítésére az ifjúság lel-
kében ? A bizonytalanság e nyomasztó hangulatában, mint szent 
Atyánk, mi is az Égre tekintünk, innen kérjük az erőtöbbletet, az 
isteni erőt a kalazanciusi munkára. Rómában, a szent Pantaleon 
kápolnában, melyet Kalazanti Szent József dolgozó szobájából 
alakítottak át, őrzik az ő ereklyéit. Itt van az ő romlatlan épség-
ben megmaradt szíve, a jóságnak és életbölcsességnek kifogyhatat-
lan szentségtartója és nyelve, a tudomány és istenfélelem fáradha-
tatlan és melegszavú hirdetője; e kettővel hódított, szelídített, 
erősített s nevelt kemény jellemű férfiakat, soha ki nem alvó hittel 
és tündöklő intelligenciával. A mult és jövő e határmesgyéjén 
szorongó lelkünket fölemeljük a mindenek Atyjához, hogy tegye 
szívünk helyébe Kalazancius szívét, tegye nyelvünk helyébe Kala-
zancius nyelvét: adja meg a mi hivatásunk isteni kegyelmét. S mi 
megyünk előre a régi úton új idők felé, örök ideálokat viszünk 
magunkkal s ezer pokol és ezer Balkán sötét barbárságai között 
is megőrizzük a mi anyaszentegyházunkat és a mi hazánkat. Amen. 
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A PIARISTA. 
— Ünnepi beszéd, tartotta Csaba Jenő dr. piarista tanár. — 

Hölgyek, Urak, Vendégeink! 
A piarista lélek megújhodása e nap. Ünnep; megpihenünk. Oltár, 

melynek fénye lángjában megemésztve látjuk ezrek verejtékét és ideálizmusát 
— a piarista tradíciót. Oszlop, kétszázados szegedi piarista munkával a 
magasba emelve. Innen tekintünk multunkba, nézünk a jelenbe. Amit a múltban 
Iátok, azt megtartom magamnak. Nem beszélhetek róla; nem lehetek érde-
meink tárogatósa. Legyen ez a mások dolga. De amit a jelenben látok, abból 
nem csinálok titkot. Minek hallgassam el, hogy életünk a munka himnusza, 
verejtéke s mosolygása; ez a nap a mosolya. Kivétel, hogy a jó Istennek 
hálát adjunk kétszáz év lendületéért, az elődöknek a jó magvetésért, ügyes 
gazdálkodásért, Szeged népének a piarista munka megbecsüléséért és a városi 
elöljáróságnak az ország összes városát felülmúló kétszázados áldozataiért. 
Szóval ez a nap nagy nap, egy nagy köszönet, munkaszünet, hogy a múltból 
erőt, a jelenből tájékozódást nyerve, programmunkat felüdítve, lelkesülve-
lelkesítve szélnek eresszük vitorlánkat. 

Viharedzett szárnyak ezek. Valamikor régen, ott lent messze délen 
kibontotta őket egy melegszívű, nemesen érző gróf, ki éppen akkor, midőn 
mások csak a nemesi s grófi sarjakban birták felfedezni Krisztus képemását, 
de már a szegény asszony gyermekénél szegre akasztották a könyörület 
köpenyét: nem félt demokratikusan, szociálisan gondolkodni. Testi, lelki, 
szellemi erőit a szegény gyermekekre árasztotta, érettük akart is, tudott is, 
mert is nagyot, egy életet adni. 

Ez a gróf Kalazanci Szent József. Született 1556-ban Spanyolországban ; 
megalapította a piarista iskolákat és meghalt 1648-ban. Ajaka tehát régen 
elnémult; a koporsójára tett virágok is elhervadtak, de emléke él és hevít. 
Észrevétlenül, mint ahogy a napfényből illat lesz a virágon, meglep sok 
szárnyrakelő fiatalt virágillatos dalos napsugárban és fülébe susogja: 

„Ne szeress te soha senkit a világon. 
Legyen az életed szép rhosolygós álom, 
Melyből a szenvedély soha fel ne rázzon, 
Az élet tengerén, mint virágos sziget 
Illatozz mindennek és mégis senkinek." 

És az otthagy édesanyát, kikeletet, ifjúálmot, puha fészket és választ egy új 
életet, hol sok minden hűvös és merev, hol nincsenek átlós ellentétek, hisz 
úgy-e, csupa pianóból, csupa fortéból nem lehet igazán remeket komponálni, 
— hanem van csendes öröm és csendes szenvedés, őszi napsugár, lemondás, 
jótett. 

Mi ettől nem félünk! Úgy-e, hogy megélünk ? . . De szeretteink vaká-
ciók elején — végén, betegségünk idején, orcánkat tapadó kezükbe véve, 
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levelet levél után küldve azt susogják, könnyezve írják: — „Ne menj vissza ? 
Maradjál itt! Gyere vissza! A hervadás útja az, hol nincs kacaj, virágillat, 
hanem csak virág illat nélkül. Bánatos élet az ; nem szereti a virágos földet, 
a csillogó márványt, a kék eget; ott még a mosoly is halovány, erőtlen . . 

Igaz volna ez ? 
Mi tagadás benne! A mi tavaszunk korán elvirágzik. Lehull a virágunk 

és maradunk gyümölcstelenül, mint a szomorúfűz. Mégsem mondjuk, hogy 
életünk olyan, mint a keletlen tészta, elhibáztuk, eldobhatjuk. Nem ! Szeretteink 
esdő szavára, könnyes soraira válaszunk egy határozott, generális nem és 
élvezeten, mámoron, káprázaton, ittasságon, mint valami sűrű, illatos felhőn 
keresztülvágva hirdeti gyászruhánk a világnak : — „Ego memet in ardua fixi, — 
én a kemény életet választottam. Szeretem azért a virágos földet, a csillogó 
márványt, a kék eget, de tudom azt is, hogy a virág lekonyúl, a márvány 
elporlad, az ég elborul. Ez nem tölt el kétségbeeséssel, az tulipiros kedvvel. 
Az én szeretetem harmóniát fakaszt virágnyílás és elmúlás között." 

Nem farsangolás ez a pálya, hol egyik szem mosolyog, másik könnyben 
ázik. Eleven áldozat. Van, ki végig bírja; van, kinek félúton integet a sírja. 
Göröngyös út. Rajta ki megbotlik, zavartan, zavaróan átsóhajtoz egy egész 
életet; bolygócsillag, szerencsétlen. Gyermekálmait álmodja újra s számára az 
éjben rózsa nem fakad, csupán a kín az, ami megmaradt. Ha felébred, jelene 
irtózatos iróniája múltja álmainak. Nem bírja könnyeit letörölni, szivét meg-
nyugtatni, hogy egy álommal kevesebb, egy tapasztalattal több, azért az ilyen 
kétszer hal meg. Tisztelet neki, mert egyforma minden kacagás, de minden 
bánat útja más. Azért hibával, fájdalommal bánjunk tisztelettel, szánalommal. 
— Ámde, aki le nem tör, az küzd, sebet kap, másokért szenved, mert szer-
zetes, pap és tanár. 

Szerzetes . . . Hölgyek, Urak ! Minden ember kíván valamit, amije nincs. 
A szerzetes legtöbbet, midőn azt mondja: én semmit sem akarok a földön. 
Jó. De ha a férfi-indulatnak sólyomszárnya támad, megüli a bánat. Ekkor 
átszenvedi az emberi érzés kánikuláját és tehetetlenül, vigasztalanul vergődik 
a szenvedések zátonyain. — Az áradás után azonban megjön az apály. A 
bánat vizei elsekélyesednek és az enyészet fölött életet fakaszt az idő. Tes-
tileg kimerül, de a testi kimerülésből kezdődik a lelki megerősödés, az 
apáthiából az eszmélődés, ebből a hit. A mély lelki elvonulás csendjében 
zajtalan erők indulnak meg, melyek a nagy sötétségben világosságot támasz-
tanak, elűzik a rémeket, a félelem bizalommá válik és az ember, ki már 
reményét is elvesztette, most belekapaszkodik Isten kezébe. Isten felemeli öt, 
lecsendesíti lelkét, az életerők csíráit kelti fel szívében, múlttá lett jövőjéről a 
jelenre hozza tekintetét, meglebbenti előtte a jövendő fátyolát és jóságos 
kezének puha, meleg érintésével vezeti jövője felé . . . Aki imádkozni tud, az 
élni is tud. 

Pap is . . . Oly időben, mikor a társadalom gyenge s laza erkölcsű, a 
paptól azonban tisztaságot és jellemet kíván, de nem segíti annak megőrzé-
sében. Fülébe döngicséli: „Ne gondolja, hogy lehet tavasz napfény nélkül. 
Ne gondolja, hogy tavasszal tele lehet a rét hervadt virággal. Ne gondolja, 
hogy lelkében holtak a szerelmes álmák, a vágyak." így azután apránként 
beleviszi ferdeségekbe, néha bűnbe, azután kineveti, sőt ellene fordul . . . 
Az események legázolhatnak bennünket, de a porból kelünk fel, hogy dacoljunk 
az élettel. Pap olyan időben, midőn sokan csak azért bújnak reverendába, 
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mert palotát akarnak nagy úri henyének, tollas-pihés fészket csicsergős 
kedélynek. Parádés apostolok. Életük botot ád a világiak kezébe, de a tizen-
kettedik órában szárnyuk megnő, tovaszállnak. A botosok erről mitsem tudnak. 
Odavágnak, ahol reverendát látnak. De ez féligazság, gazság. 

Tanár is! A legfinomabb szerkezettel, az emberi lélek hajszálrugóival 
bíbelődik egy életen át. Nem erőszakkal, az erőszak ront, nem épít; hanem 
csendes és szerető erőkkel. Keserves verítékkel öntözi meg azt a sivatagot, 
amelyen a végkimerülésig vándorol s ahol a gondolat és tudás oázisát zöl-
delteti fel. Dolgozik egy ;új világ megalkotásán. Erőfeszítését, energiáját, 
munkabírását nem mérlegeli senki; az eredményt nem látja senki. Hiszen 
épen azok nézik le leghamarább, kiket szerény vállain a magasba emelt. 
Egész lelket visz a munkába, melyet vállaira vett, mely vesződséges, nagy 
befektetést igényel, mégis kevés haszonnal jár, melyet egykor épen ezért 
Isten büntetésének tartottak és rabszolgákra biztak. 

Kalazanci Szent József, a rendalapitó, látta, hogy rossz dolga van a 
papnak, rossz a tanárnak, ezért a kettőt összeházasitotta, megáldotta. így lett 
meg a piarista, a mezők vad virága. Egyedül áll s ezért szilárdan áll. Egyedül 
élvezi a nap fényét és mosolyát, kiállja aszaló hevét, az ég viharát, de helyét 
el nem hagyja, fejét le. nem hajtja, — Ott a magányban megtanul keveset 
beszélni, sokat tűrni, még többet imádkozni, hiszen három kenyeres pajtása, 
a szeretet, a bánat, a hála néma, hozzájuk úgyis hiába szólna. — Nem társa-
ságban, szobájának négy fala közt elemzi az életet. Ott nehezedik fiatal 
vállaira a hallgatás élő súlya, melytől emberi nyugalmak és boldogságok 
függenek. Ott látja meg, hogy mily kevesen vagyunk messze múltba nézők, 
jövendőt vizsgálók, megcsendesültek, szegények és hogy mily sokan, idősebbek, 
fiatalabbak tizedrész tudással, kevesebb munkával, előljárnak és rája kacagnak. 
Nem hágy fel azért a remeteélettel, hanem csak kifakad, néha felzokog, fel-
kacag : „Jó! Legyen a tietek a fény, a káprázat, a pompa, az enyém az élet 
mindennapi gondja. Ha erőm nem is döntő magában, becsületes törekvésem 
csak hozzájárul az egész diadalához és így munkám nekem is megadja jelen-
tőségemet. Ha hatásköröm kicsi is, e kis körbe is birok nagy gondolatot vinni." 

Megérti az édesanyák néma szembeszédét, amikor aggódva keresik a 
piaristában a jó mestert, amikor szinte sírva mondják: „Kérem! Fiamban a 
múltam és a jövőm, örömöm és bánatom, verejtékem és életcélom. O a lelkem 
nefelejtse. Ha Önnek adom, hisz Önnek kell adnom, lesz-e gyümölcse ? . 
Hát olvassák ki, ami minden piarista szemébe van írva: „Az én pályám szép, 
noha nem vagyok, kis fiadnak, nagy fiadnak őre vagyok. Enyém jó és bal-
sorsának fele; örülök, sírok résztvevőn vele." — A gyermek a szemében a 
mindenség muzsikája. Tekintete gondot és kételyt feledtető tény; mosolya 
bíztatás. Mulat ifjú lelkesedésük harsány riadóján, egészséges kamasz, lelkük 
harsogó örömén, hiszen bennük forrong múltja, ifjúsága. És csak természetes, 
hogy ha valaki durva kézzel közeledik hozzájuk, hogy a költészet hímporát 
letörölje hamvas orcájukról: keze megrándul. De felzokog ilyenkor egy-egy 
édesanya. A büntetett diákban csak a fiát, annak hibáját nem látja s ezért a 
piaristát vádolja, báhtja: „Gyermeke nincs, szíve sincs!" 

Gyermeke nincs ! Szegény . . . Szíve sem volna ? Nem ! Annyira már 
mégse szegény . . . . 

A piarista, amikor gyermeksereg előtt, katedrán áll, tömeget fegyelmez, 
olyan, mint mindenki, mikor tömeget fegyelmez: mint azok a hatalmas, zord 
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hegyek, melyeket magas hó, kemény jég borít, de bensőjükben örök vulkán 
izzik. A piarista, mikor ítéletet mond, érzi, hogy most egy nehéz, fájó könny-
nek kellene kibuggyannia, de talán nem tud, sőt nem is szabad és így az 
visszaesik oda, ahonnan jött s azt szorítja, égeti. . . Ezek az el nem sírt 
könnyek a legfájőbbak. 

Mikor ólmos eső verdesi legényszobája ablakát, december bús ködében ; 
vagy tavasz ifjú tüzében, mikor fecske csicsergi szerelmi dalát, csak egyet 
érez, hall és lát: a magyar piaristához a magyar Géniusz parancsszavát: 
„Vigyázzatok a magyar föld szép hajtásaira, vadon nőtt hímvirágaira, a 
diákokra. A kiömlött vért beitta a talaj, életet nem ad. De a fiatalság az a 
kovász, mely a jövendő anyagát széppé, szebbé dagaszthatja. Nem segít 
rajtunk a múlt ezeréves jogaival és igényeivel, ha gyermekeink nem viszik 
magukkal szívben és gondolatban ezeréves multunk minden szent szenvedé-
sének és heroizmusának öntudatlan emlékét. Vigyázzatok a virágra, mert 
benne lakik a gyümölcs minden zamata és édessége! . . . Vigyázzatok a 
magyar embervirágra, ha gyümölcsöt vártok a magyar jövendőtől." — Döntsék 
el Önök, vájjon a huszadik század piaristája méltó utóda-e annak a piaristának, 
ki valamikor régen a szegedi diáknak volt tüzeslelkű, gyújtószavú tanára s 
most az Ítélőtáblával szemben, fejét tenyerébe hajtva mereng el múlton és 
jövendőn. 

Hiszen komolyan veszi tanítványait. A jövendő férfit, nem az eleven 
gyermeket tekinti bennük. Szeretettel vonja magához, mert tudja, hogy nem 
szemét népet emel fel, hanem a fehér fajták idegenjének, Európa mellőzött 
zsenijének, a szegény magyar népnek gyermekeit. 

Oszlatja nyomorukat erejéhez képest. Felkutatja, ha koszton élnek. 
Meglátogatja, ha betegen feküsznek. Ezáltal nem egy szegény asszony anyagi 
gondjain, nem egy anya aggodalmain könnyít, a fiúkban pedig hálát és meg-
értést növel. És ez kárpótlás sokért. Ne irigyeljék! Néki úgyis oly kevés öröm 
yirít. Olyan az is, mint a múló évnek késő virága, az őszi kikerics: virága 
halvány, zöld levele nincs. 

Csendesen dolgozik. Munkája mély folyóként .halad öná6ta medrében 
és felvesz minden terhet, melyet hordani a közjó parancsol. Nem látható ott, 
ahol csillogni kell haszon nélkül, de munkára, tettre mindig kész, mindenkinek 
kész, mindenütt kész. Róla még sem beszélnek, mert nincs újságja, mely 
kelettől-nyugatig harsogná nevét; mert hangja nem hallik túl az iskola falán, 
hisz benső életet é l ; mert vagyona nincs, csak kenyere; mert tekintélye nincs, 
csak becsülete é s . . . mert élete lassú hervadás, halála egy meg nem értett 
élet elmúlása. De azért szép élet: ma kacagva, holnap sírva s azután . . . 
némán néma sírba. 

Úgy-e nem önzés és ha nem önzés, akkor csak ezért a lenyűgözött, 
halálra itélt, de élni akaró magyar fajért rajongó szeretet diktálja, hogy amíg 
ilyen könnytől harmatos áldozattól piros rózsa a piarista élet: adjon az Isten 
íiéki jövendőt! 



KALAZANCIUS SZEGEDI MAGVETŐI. 
— Ünnepi beszéd, tartotta az ifjúságnak Öveges József piarista tanár. — 

Kedves Fiúk! Az Úr győzelmének emlékét ünnepeljük ma. 
Az egész kereszténység köszönti a királyt, ki ma szállott fel dia-
dalmasan országába, hol uralkodik az erény, homály nélkül fény» 
lik a tudás és hófehérek, szeretet tüzében tisztultak a lelkek. Itt lent 
pedig a bűn és lélek, a sötétség és szellem szomorú küzdelme, 
amelyből fejlődik lassan Krisztus országa. Fent diadal, lent harc. 
De szükséges a harc, hogy győzni lehessen, kellenek példaadó, 
irányító, bátor harcosok, kik a küzdő lelkek seregét a dicsőség 
felé vezetik. E harcosokat, az őket mozgató eszméket ünnepeljük 
ma a vezér győzelme napján, de a dicsőség nem az övék. egye-
dül Öt illeti az ünnep, a hála, a glória. 

Az 1720. évi július havának 11-én három vándor — az első 
három piarista — jött Szegedre. Nem jöttek pompával, fény, külső 
dísz nem kisérte megjelenésüket. Minden ékességük Kalazancius 
reverendája volt és az, amit szívükben hoztak. Szívükben pedig 
hoztak tudást, erőt, fegyelmet és kemény igénytelenséget. Jöttek 
hárman, szerényen, feltűnés nélkül, lemondva mindenről, ami káp-
ráztató, pompás és a szt. Demeter-templom délkeleti oldalán egy 
rozzant viskóban húzták meg magukat. Egy másik primitív lakást 
is látnak szemeim a századok hosszú sorának elején, egy barlan-
got, amely szintén három igénytelen, szent léleknek volt első me-
nedéke és e barlangból szépség, tiszta élet, boldogság és erő 
áradt az érzéketlen, erkölcsileg eldurvult, Isten útjaitól távol járó, 
lelki sötétségbe merült emberiségre. 

A tudatlanság és lelki eldurvulás kettős éjszakája borult ab-
ban az időben Szegedre is. Hiszen még alig 36 éve szabadult fel 
a török uralom alól és csak a két éve kötött passarovici béke 
biztosította véglegesen, hogy nem kell többé féltenie anyagi és 
szellemi kincseit a török rajtaütésektől. Gyomverte szántóföld, zúz-
marával borított' pusztuló kertek voltak akkor az emberi lelkek. 
Most már gondolhatott a város arra, hogy fölszabadítsa azt a sok 
szépséget, fejlődés-csírát, melyek ifjúságának lelkében mint évelő 
gyökér az avar alatt, vagy téli álmot alvó mag szunnyadtak. 
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Kikre gondolhatott volna a város akkor, mikor erre a célra 
kevéssel beérő, de mégis önfeláldozó, jó erőket akart megnyerni, ha 
nem a piaristákra, kik már abban az időben híresek voltak ala-
pos, sok tekintetben új utakon járó tanításukról és hazafias, val-
lásos szellemű, humánus nevelési rendszerükről. És ők engedtek 
a hívó szónak, 1721 őszén kezdték meg a tanítást egy — a haj-
lékükhoz méltó — bódéformán összetákolt intézetben az Iskola-
utcában. Küzdve a hely alkalmatlanságával, nem ritkán a megélhetés 
nehézségeivel is, feleltek meg önfeláldozó munkával kötelességük-
nek, még 1793-ban felépítette a város az új gimnáziumot, de nem 
egészen ICO év alatt ez is szűknek bizonyult és 1886-ban — a 
város bőkezűségéből — egy újabb, rendeltetéséhez és híréhez 
méltó épület vette át a réginek hivatását és hagyományait. 

Ezen dátumok közé sorakoznak kétszáz esztendő lapjai, me-
lyeket Kalazancius fiai írtak tele lankadatlan, a kötelességtudás és 
szeretet, Isten- és hazaszeretet forrásaiból táplálkozó munkásságuk-
kal. A világ a mozgalmak, törekvések, az eszmékért vagy anyagi 
javakért folytatott küzdelmek nagyságát több-kevesebb joggal az 
eredményekből szokta megítélni. Ha mi is csak némi fogalmat 
akarunk is alkotni magunknak e két század fontosságáról, arról, 
hogy mit jelentettek Szeged történetében, ha azt akarjuk, hogy 
tudatára ébredjünk döbbenetes tartozásunknak a mult iránt, ha azt 
akarjuk, hogy szívünk melegebben, büszkébben dobbanjon meg 
minden visszaemlékezésnél és felcsillanjon szemünk, ha a jövőbe 
nézünk, vessünk pár pillantást arra, amit e két századnak köszön-
hetünk, annak munkájára és eredményeire. 

De ki lenne oly balga, hogy grammokban számítsa és dyn-ek-
ben fejezze ki, mennyi erőt szöktetett virágba, rügybe a jótékony 
napsugár és mennyi csírát érlelt maggá az évek folyamán ? Ki 
tudná centiméterekben kifejezni a természet erőinek felzsendülését 
egy áldott tavaszi eső után. Ép ily haszontalan és egyűgyű dolog 
lenne azt hinni, hogy mérlegre tehetjük századok minden gyümöl-
csét. Hiszen oly durva szemünk, oly keveset látunk meg, csak azt, 
amibe belebotlunk, ami mellett lehetetlen elmennünk anélkül, hogy 
észre ne vegyük ; pedig a legszebb drágakövek a föld alatt vannak 
örökre elrejtve, örökre elfeledve. És milyen kevéssé tudjuk méltá-
nyolni azt is, amit szabad látnunk. A művésziesen csiszolt gyé-
mántot megcsodáljuk; ugyan ki gondol ilyenkor a bányászra, 
küzdve az elemekkel, a gonosz emberekkel, keze munkájával 
kaparta elő a föld mélyéből, ki gondol a gyémánt-köszörűsre, 
aki egészségét, verejtékét, szeme fényét köszörülte bele lapjaiba, 
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hogy annál tündöklőbben ragyogjon. Kétszáz év alatt 100 ezernél 
több gyémántnál s drágább kincset, halhatatlan gyermeki lelket 
bányásztak elő ez ósdi épületben és csiszoltak átlátszóvá, ragyogóvá, 
hogy talpig férfiai legyenek Magyarországnak s majdan polgárai a 
Menyországnak. 

Az első célt megvalósították azáltal, hogy közölték velük a 
tudás kincseit és hazaszeretetre, jellemességre nevelték őket, a 
másikat biztosították a vallásos oktatással. Mindegyik téren új uta-
kon jártak, ami nem csekély titka sikereiknek. Jól tudták, hogy a 
sokféle meg nem emésztett tudomány csak zavart okoz és felüle-
tességre nevel, a szükségesre fektették tehát a fősúlyt, keveset, de 
jól. Tanítási rendszerük nem volt merev, az utasítások és szabá-
lyok vaskeretébe zárva, észszerű, nemes szabadsággal éltek és így 
meg volt adva a fejlődés lehetősége. Míg a többi iskolák az előző 
századok szellemi kincsein kérődztek, a piaristák fája az új idők 
szellemének megfelelően új hajtásokat is hozott. Iskoláikban bát-
ran megszólaltatják az új bölcseletet, a földrajz, hazai történelem, 
mythologia, római régiségtan és egyéb tudományok tanítását csak 
a piaristáknál találjuk. Különös figyelemben részesítik a máshol 
elhanyagolt mennyiségtant és természettudományokat. A szegedi 
intézet nemcsak népességével, hanem a benne uralkodó szellem-
mel és tudományos hírével is messze kivált a hazai intézetek kö-
zül, ami csak fokozódott akkor, midőn a város a gimnáziumot 
líceummá fejlesztette 1792-ben. E tény mérhetetlen hatással volta 
város és környékének szellemi fejlődésére. A rend legkiválóbbjai 
tartották kitüntetésnek a líceumi tanárságot és nem egy történelmi 
név viselője szította ismét magasra a tudományok iránti vágyat a 
tüzes magyar keblekben. 

Ámde a tanító, aki csak ismereteket közöl: mesterember; 
aki a jellemet neveli: művész. A piarista atyák művészek voltak. 
Sokra becsülték az értelem művelését, de sohasem hitték, hogy ez 
egymaga elegendő az erkölcsi műveltség biztosítására. A kiművelt 
értelem csak tolvajlámpás, mely a bűnök és az érzéki vágyak út-
jainak megvilágítására is felhasználható. A tudomány csak akkor 
áldásos, ha a lélek és jellem művelése lesz ellensúlya: a szép 
lélek, tiszta erkölcs, harmonikus élet: ez az igazi remekmű. Azért 
Isten a szobrokat, a képeket lenn hagyja, de az ég múzeumába a 
szép lelkeket viszi át, mert a márványremekből meszet égethetnek, 
a képből rongy lehet, de a lélek, mely Isten képére alakult, mara-
dandó, örök emlék lesz; ezt a remekművet az Úr Isten élvezi. 
Ezt hitték és ennek értelmében cselekedtek. De a lelket így kimű-
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vélni, ily remekművé tenni csak vallással lehet. Ezért nőttek ki a 
piarista iskolák mindenütt a templom mellett, hiszen ott volt azok-
nak a helye. 

És neveltek lelkeket, amelyek voltak, mint a damaszkuszi 
penge, edzettek, ellenállhatatlanul keresztülhatolók minden akadá-
lyon és azért mégsem ridegek, hanem gyöngéd, lágy csengésűek. 
Neveltek vallásos lelkeket, kiknek vallásossága nem volt hideg, 
komor, hanem lelküket úgy szövi át Isten, mint egy szép májusi 
vasárnap délelőttöt, hol az ég kékjéből, a fák zöld szeméből, az 
ugrándozó táncos napsugárból Isten mosolyog ránk. Kopogtattak 
és élő források buggyantak elő a kopár pusztában. Imádkozni és 
énekelni tanítottak. 

Piuszok voltak a szó' legnemesebb értelmében, kik tudtak 
mosolyogni, örülni és emellett testük, lelkük legparányibb atomáig 
hungarusok. Hiszen a magyar föld adta őket, a magyar kultura 
szolgálatára szentelték életüket, magyarságuk szent szeretetére ne-
velték fiaikat is. Jóllehet a tanítás nyelve egy századnál tovább 
latin, de minden piarista egy lángszóró volt, melynek tüzében 
porrá égett minden, ami nem magyar, nemcsak az iskolában, de en-
nek falain kívül is. 

Abban az időben Szeged város polgársága nagyon vegyes 
nemzetiségekből: német iparosok, dalmát és szerb kereskedők, 
német nyelvű katonaságból állott és nemcsak szórványosan. így 
történt meg, hogy mikor a piaristák betelepülésük után a dalmát 
és szerb nyelvű prédikáció mellett magyar beszédet is akartak a 
Rókuson mondani, egyetlen hallgatójuk sem akadt. Hol vannak 
most az idegen ajkúak ? Elolvadtak, mint a kohóba dobott ólom-
szemecske. A vidék Bánát, Bácska, Torontál, Temes másnyelvű 
lakosai a szegedi nagyhírű gimnáziumba küldték fiaikat; azok 
bejöttek, mint magyar szót nem is értő svábok, rácok, oláhok és 
hazamentek, mint a magyarság apostolai, kik lassú, de biztosan 
átalakító hatást gyakoroltak az idegen elemre. így lett a nemzeti 
szellem melegágya, a magyarság sarokbástyája a szegedi gimná-
zium. 

Ez nem is csodálatos. Ott látták maguk előtt a lelkesítő pél-
dákat. Egy Benyák Bernátot, ki már 1777-ben magyarul tartotta 
bölcsészeti előadásait. Azután ott voltak példaadólag az intézet 
jeles tanítványai, a tőzsgyökeres magyar Dugonics, ki a germani-
záló József-korszakban merész hangon vallja magát magyarnak és 
a nemzeti érzelmek ápolására buzdítja honfitársait. Előttük lebegett 
lelkesítő például a magyar nyelv rendszerének megalapítója, Révai 
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Miklós és végre, hogy többet ne említsek, a közeli német világ-
ban egy Horváth Mihály neve hogyne hathatott volna a szent 
hazai földért való lelkesedést és áldozatkészséget felgyújtólag ? 

Legyen elég e néhány vonás az eredmények körvonalozására. 
Előttük hidegek, közömbösek, fásultak voltak a szívek, lusta ho-
mályba, éjbe, fagyba temetkeztek a lelkek. Tudásuk, szívük baráz-
dákat hasított az alföldi ugarba, kezük nyomán új vetés sarjadt az 
avar helyén és magvakat termett a kopár, szikes alföldi talaj. Neve-
lésükkel összekapcsolták az időt és örökkévalóságot, a múlékonyt 
és maradandót. 

Mindaz, amit hallottunk, megtanított bennünket becsülni e 
két századot és annak munkásait, de hogy a becsülés mellett még 
a szeretet is fellángoljon szívünkben irántuk, nézzünk még egy 
kissé lelkükbe. 

Aki nevel, az kópiáz, önmagát másolja. És csak az kópiáz-
hat, akiben megvannak a szép, nemes, tiszta, acélos magyar lélek 
vonásai. Bennük megvoltak és megvannak minden piarista lelkében. 

Szívük tele volt és van melegséggel, szeretettel, mely kiárad 
belőlük és vonz. Elsősorban nem tudásukkal, fölényükkel nem akarják 
magukhoz édesgetni, bilincselni a lelkeket, hanem jóakaró, meg-
értő, szerető lelkületükkel. Tanárok a katedrán, atyai barátok künn. 

Tüzes lélekkel a legnemesebb igénytelenséget párosítják. Az 
igénytelenség nem mindig dicsőség, hiszen igénytelenek az együ-
gyűek, a lelki szegények is. De igenis erő és ékesség akkor, ha 
belső gazdagságunk végtelen nagyságának öntudatából fakad. Övék 
a gyermeki lelkek : mérhetetlen kincs ! Birtokukban egy hivatás, 
melynek értéke végtelen. Támaszthatnak-e ily lelkek igényeket 
lidércfény és délibáb után'? A sasok fészket maguknak szikla-
hasadékokban kemény gályákból raknak. De hiszen tisztaságot, 
szabadságot, fényt szomjazó sasfiókákat csak független, szabad lel-
kek nevelhetnek, kik kimeríthetetlen kincseket birnak lelkük igény-
telenségében. 

Áldozatos buzgóság viszi, ragadja őket. Elhagynak otthont, 
szülőföldet, hogy felvéve Kalazancius egyszerű reverendáját lelkük 
mécsesével ösvényt kereső lelkeknek mutassák az utat. Buzgalmuk 
nem lármás, hangos, mint a hegyi patak, mely vékony sugárban 
szökik ugyan, de csobog, zajong és szivárványt sző feje fölé; 
munkájuk, buzgalmuk olyan, mint a Tisza folyása : halk, méltóság-
teljes, de hajókat visz és malmokat hajt. 

Önálló külön egyéniség mindegyik, de nagyok lélekben, lel-
kesek hivatásban, apostolai egytől-egyig a magyarságnak, a kala-



zanciusi gondolatnak és ha kell, vértanúi is. Jól tudják, hogy az 
erkölcsi és szellemi újjászületés útjai sziklák között, mocsarakon, 
őserdőkön, hegyeken keresztül vezetnek, de a tudás varázsvessze-
jével és Jézus keresztjével törik a sziklát, irtják az erdőt. 

Ily férfiak lelke harmatozott, mint eső, szóródott, mint nap-
sugár és hullott, mint izzó parázs a lelkekbe két évszázadon át. 

Fiúk! Most azon lelkek tízezrei állanak körül benneteket, 
kikben az ő tüzük lángja sokasodott meg, gyújtott új fényt, árasz-
tott meleget és kérnek titeket, kövessétek ti is példájukat. 

Legyen a ti lelketek is mécses, mely világít és tűzhely, mely 
melegít, úgy magyarságban, mint vallásosságban. Akarjatok jót 
tenni, jól tenni minél többet, nem emberek kedvéért, nem látszatra. 
Tanuljátok meg példájukból, hogy bármely hivatásban egész lel-
künk belefektetésével isteni munkát kell végeznünk és ha néha 
kenyér helyett köveket kapunk, örüljünk : aki rejtekben is Iát, meg-
fizet nekünk! Szeressétek a földet, örüljetek a dalnak, napsugár-
nak, de sohase feledjétek, hogy e világ csak halovány árnya igazi 
hazánknak! 

Te Deumot énekelnek odabenn. De ez csak elhaló lüktetése, 
halvány visszhangja legyen annak a hálaéneknek, mely lelkünk-
ben viharzik és kövesse azt a Hazádnak rendületlenül ! Ennek 
hangjai mellett látok egy sasszárnyas, liliomos, szíve felett három-
szín szalagos hófehér csapatot bevonulni az új száz év kapuján. 
Fiúk, felettünk Dugonicsok, Révaiak szelleme lebeg, az ő szemük 
rajtunk. Tekintetük kérő, biztató most, de megvetést lövel, villá-
mot szór s átkot, ha nem folytatjuk becsülettel azt, amit ők ránk 
örökségül dicsőséggel hagytak. Józan megfontoltság, munkaszere-
tet, lelkiismeretesség, vallásosság és mindent átizzó hazaszeretet 
azok az alaperények, melyek a mult századok évkönyveiben fel 
vannak jegyezve a szegedi ifjúságról. Ezeket vésse a mai nap még 
mélyebbre lelketekben, oly mélyre, mint amekkora szükség van 
rájuk, éppen ma. És utánunk azon az úton, melyet ezen intézet 
kétszázados hagyományai és rendünk szelleme mutatnak. 

Mögöttünk két kincses század, köröttünk csonka, vérző or-
szág, rablánc, átok . . . és a jövőben ? Fiúk! Ha nyomunkban 
jártok : visszaszerezzük Nagymagyarországot! Amen. 



AZ ÖREG GIMNÁZIUM ÍRÓ-DIÁKJAI ÉS DIÁK-ÍRÓI. 
— Irta Sz. Szigethy Vilmos városi főlevéltáros, a Dugonics-T. tagja. — 

Ha a vágyam szerinti szeretettel foglalkozhatnék a szegedi piarista-
gimnázium régi diák-irodalmával, kevés volna reá néhány egész ujság-szám. 
Mert az önképzőkör hajdani érdemkönyveit lapozva újra lelkendező diákká 
válik az ember, visszatér a jó Isten tudja mi mindennel elpazarolt mult, az 
óravéget jelző csengő megremegteti fásult szivünket s erősekké válunk abban 
a drága gyermeki hitünkben, hogy hiszen hát írhattak sok szépet szellem-
óriások is, de mégis csak a mi dolgozatunk került bele az érdemkönyvbe 

Helyszűke miatt igazán csak vázlatosan odavetett sorok következnek 
alább, valósággal kikapott részletek tengernyi álomból, nemes szándékból, 
ifjú sasok szárnypróbálgatásából. Idézzük őket az arany-multból a jelennek, 
ki minek indult, mi lett belőle? 

Sajnos, a könyvek hiányosak, az iratok jelentékeny része hónapokig 
tartó munkát kiván a rendezésben. Indokolásul legyen elég annyi, hogy francia 
bakák laktak a gimnáziumban, feketék és barnák. t 

Az 1840—41. évi emlékkönyv a legrégibb, amit megtaláltunk, szereplői 
neve idegen előttünk, jórészéről Nováky tanár úr sem tudott fölvilágosítást 
adni. Tán lesz, aki ráismer Rekvényi Lajosra, Milutinovics Sándorra, Kleé 
Károlyra, Bach Sándorra, Zombory Józsefre. Találunk itt ódát, amely Ádler 
úr szerzeménye és Salamon futása címén verset, amelyet Pozsegovics úr 
szerzett. Danne József úr Búcsúlevelet ír rímes sorokban, míg gr. Smidegh úr 
szaval és Oltványi Pál Kölcseyről értekezik. Gyakran szerepel Klauzer úr (se 
több, se kevesebb róla), a legszorgalmasabbja mégis „A szegedi bölcselkedők 
olvasó társaságáénak Schlauch Lőrinc, aki Szegedről indult el ragyogó pályájára, 
itt még csak könyvtáros volt s akinek a nevét hol Slauchnak, hol kitalálhatatlan 
okból Sclauchnak írja az Íródeák. Szerzeményeit, sajnos, csak műsorok alap-
ján tudjuk, a Sóhaj, Szerencsétlen!, Az árva, Átok, Magzati hűség, Halász-
család, az utóbbinál föltüntetve, hogy beszély. Ha pedig nem írt, akkor szavalt. 

Ezek a jegyzőkönyvek örökítik meg, hogy Gerencsér János, Szeged szab. 
kir. város lelkes tanácsnoka 100 kötettel nagyobbította a társaság könyvtárát. 

1841—42-ben nincs már Szegeden Schlauch, ellenben, mintha nem is 
egész véletlen volna, váltakozva szerepelnek a Vojnics, Szávics, Hadzsics, 
Jankovics, Milutinovics és Szremácz nevek. 

Az 1845. év szerzői Ráth György, Senkey, Virág, Pávik, Mészáros, 
Nagy,' Bécsy, Taymel. (Az utóbbi család később Hattyasira változtatta a nevét.) 

A legközelebbi adatunk csak 1862-ből való, amikor Ivánkovics János, 
a későbbi püspök kezd verselni. Azt mondja : 

Szerettél, míg gazdag voltam, 
Szerettél híven, 
De mióta szegény vagyok, 
Elhagysz, kedvesem. 
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1864-ben találkozunk először Reizner János nevével. 1865-ben Deschán 
Achill verseivel van tele az emlékkönyv. Híres alispánja lett később Temes 
megyének, de ír még e következő évben is, amikor erős versenytársa akad 
egy Király Ferenc nevű poétában. (Vájjon ki volt és hova lett?) 

Az 1870—71. évi könyvben sok verse van Löw Immánuelnek, többnyire 
apró epigrammák. Ez is az övé: 

Eötvös meghalt. Gyászol a kor, mert benne veszett el 
Ötvöse annyi arany új kori tetteinek. 

„A boszorka" című verse misztikus szegedi ballada a boszorkányégetés 
korából. 

1872-ben Rainer József mond emlékbeszédet a tanárok sírjánál. Ugyan-
akkor Tűnik föl Palotás Fausztin s valósággal uralja minden társát meglepő 
formakészségével, sűrű verseivel. A „Drégel romjain" című elégiájából pár so r : 

Égbe magasló bérc tetején állsz büszke romok közt, 
Mily komorak, feketék omladozó falaid 
Hol van urad, hős Szondi, ki védett annyi veszély közt? 
Hol van a hír, becsület, mit falaidra hagyott? 

Sok az apró epigrammja, különösen finom köztük ez : 

Embert romláshoz jó tett soha nem vezetett még, 
Bárha a gondviselés néha csodát teszen is. 

„Az újonc búcsúja" címen ír verset Balogh József, Ujj József pedig 
„Egy tiszt emlékirataiból" feliratú francia beszélyt fordít tiszta stílusban. 

1874—ben Koczor János arról értekezik, hogy „Miért nem lenne jó, ha 
az ember előre tudná sorsát?" A témakeresés ifjú bölcsre vall. Hubacsek 
Pál „Ütközet után" címmel színes leírást közöl, Hegedűs Pál, még csak hete-
dikes, versekkel mutatkoziK be épúgy, mint Tölcséry József. 

Szekerke Lajos (az öreg) szenvedélyes szavaló, bár a bíráló szerint 
„túlságos taglejtéseket használ." 

— Mutassa meg, hogy kell, apellál Szekerke, akkor utánozom. 
A vitát alig tudja elfojtani az elnök. 
Rigó Endre szintén a szavalásban jeleskedik. 
1875—76. év torontáli gyerekek uralma. Riesz Jakab a későbbi közigaz-

gatásnak lett egyik oszlopa, Orsó Mátyás nagystilusu ügyvéd. Ekkor tűnik 
föl Várossy Gyula, aki aztán majd négy éven át elképzelhetlen sokat ír, 
csaknem kizárólag verset. „A mostani ifjakhoz" fölötte szigorú: 

Ifjak, ha reátok nézek, 
Elfeledek minden szépet, 
Minden jót, mit gondolék. 
Hol van az a régi erény, 
Melynek kőszirtú tetején • 
Megtört a bűn-buborek ? 

— Különös, mondaná a mai diák, nekünk folyton az elmúlt évtizedek 
ifjúságát vagdossák a fejünkhöz. Hát azok se voltak különbek? 

1876—77-ben még a régiek a poéták, de már a szavallásban három 
erős versenyző akadt: Gyuritza Sándor, Vojnits István és Herczel Manó. 
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1877—78-ban Várossy Gyula versel fölváltva Krieszhaber Adolffal, 
Cserép József pedig (Cs. Sándor öccse, egyetemi tanár) az igeidők tanulmá-
nyozásába merül. 

Az 1879—80 érdekes esztendő. Taschler Endre az önképzőkör elnöke, 
aki L . . . y Ninához intézi a versét. (Ebből a távlatból már megbocsájtják az 
indiskréciót, bár talán a titokzatos Nina ha él még, őrzi az eredi kéziratot.) 

Mondjam-e, hogy úgy szeretlek, 
Mint napsugár a harmatot, 
Vagy mint kis méh a virágot, 
Mit repdesve körül donog? 

Mondjam-e, hogy szeretlek, mint 
Ember éltét szeretheti ? 
Elmondanám, de szerelmem 
Nincs szó, amely kifejezi. 

Említésre méltó még Taschlernek esztétikai tanulmánya az Ember 
tragédiájának Évájáról. 

Ebben az évben igen érdekes irodalmi tehetségek bontakoznak ki. 
Schreiber Fülöp Socrates jellemrajzát írta meg, utána verses elbeszélését 
„A főkötő" címen. Keméndy Bélába is kettős lélek szorult. Egyszer Galileiről 
értekezett, máskor novellát írt „A tudós házassága" cimen. (Meglehet, hogy 
Galilei elnrélete tartotta vissza a házasságtól legjobb barátjával, Nagy-tatával 
együtt.) Czimer Károly a magyar hazafias költészetről értekezik, Gaál Endre 
pedig kimutatja, hogy az öngyilkosság ostobaság. (A szegény öngyilkosok az 
életre mondják ugyanezt.) 

1880—81-ben Balogh Károly az önképzőkör elnöke. Hogy költőnek 
indult, azt tán csak most tudja meg a mai generáció. Prózában „A dráma és 
az eposz" közötti különbséget fejtegette. Az érdemkönyvbe fölvett csinos köl-
teményének címe: A falu rózsája. Lippay Lajos hosszú útirajzot ír Bécstől — 
Szegedig, de vonzódik Ciceróhoz is, akit elismerőleg méltat. 

1882 jórészt Arany Jánosnak van szentelve, egyébként a könyv tele van 
Zarkavölgyi Andor verseivel. Vájjon hova tűnt ? 

1883 két korán elmúlt életről nevezetes. Jurkovics Aladár a magyar 
Maupassantnak indult, Arcoban halt meg roncsolt gégével egész ifjan. Vass 
Gézáé a másik, nekünk különösen kedves név. Vers, elbeszélés, értekezés 
minden telt belőlük bőven. 

1884-ben Rainer Emil elnök Cserhalomról ír, majd a római és görög 
jellemeket fejtegeti, hogy végül ő legyen — az angol. Ekkor Jcezd sza-
valni Taschler Jóska, míg Barátius József (egy másik elmerült név) sok verset ír. 

1887 Erdélyi Zoltán nevét hozza meg. Poéta volt már akkor is, sok 
szép dal, költői elbeszélés szerzője később, kora haláláig. írója még ennek 
az évnek Noszlopy Antal. Sokat szavalnak Fluck Ferenc, Turóczy Mihály, 
Alföldi Béla és Kronstein B. (Kormányos Benő.) 

1890—91-ben Bakonyi Károly alapos tanulmányt ír Othelló dramaturgiai 
értékéről, a következő évben pedig Huszka Jenő (önképzököri elnök) jutalmat 
nyer Achilessel, akit mint epikus hőst jellemez. A két szegedi jeles később, 
.sokak örömére, szakított a drámai részletezéssel és áttért az operettre. Sok 
vidám, derűs színházi este ennek a bizonyítéka. 



Szabó László, a kitűnő újságíró és egyetemi magántanár 1891-ben 
hetedikes korában „A szentek tiszteletéiről ír, Reitter Imre (hires lovrini 
ügyvéd) az Illiasból fordít le tekintélyes részt, Follráth Gyula Dugonics Etel-
káját méltatja, Liptai Károly Ferencz Józsefhez írt ódájával nyer első díjat. 

1892—93-ban a rendkívüli szorgalmas Szabó László „Az ünnepek 
megszentelésének erkölcstani jelentőségéit fejtegeti, aztán Pázmány Péter 
korában merül el. Wanie Rezső Arany Jánost tanulmányozza, majd Jókait s 
teológiai értekezést ír a harmadkori emberről. Rainer Gusztávot a magyar 
ősvallás érdekli. 

1893—94 Korpássy Gyula nevét hozza az évkönyvbe. „Irodalmi viszo-
nyaink Dugonics fellépte előtt" — a munkájának címe. Szeless József a magyar 
népdalok lelkét keresi, (a következő évben Vörösmarty epigranimáival, Torquató 
Tassó jellemével foglalkozik.) Szigorúan megbírálja a gyakran szavaló Károlyi 
Lajost, túlzottnak mondja az arcjátékát. (Hogy lecsöndesedik idővel az arc-
játék is!) Károlyi egyébként diadallal kerül ki elsőként a szavaló versenyből. 

Az év szenzációja Juhász István körelnök, akinek egész kötetre való 
versét őrzi az emlékkönyv. Olyan pompás versek, hogy el lehet rajta tűnődni, 
miért hagyta abba? Az „Ifjúságom" című talán a legszebb, mert fiatalos 
melankóliáján is ott cseng a komoly élet megsejtése: 

. . . . Ki tudja majd a pályán, 
Hol csak vihar-zajt hallani, 
Jut-e időm hervadt reményről, 
Tűnt ifjúságról dallani? 

Kénytelenek vagyunk a biró urat megkérni, hogy igenis jusson ideje. 
1894—95. év szerzői nevei: Zimányi Lajos, Ottovay Zoltán (sokat igérő 

tehetség volt, korán meghalt), Nyáry Béla. 
1895—96: Raek János elnök sok értekezéssel, Molnár Jenő első versei. 
1896—97: Zimányi Lajos irodalomtörténeti dolgozatai. Eisenstein Rezső 

tanulmánya Eötvös regényeiről, Thomay Ernő essay-i, Hubacsek Béla elbe-
szélést ír, Polgár Péter értekezéseket, Márki Imre, Várnay Dezső, Andrássy 
Ákos szavalnak. 

1897—98: Hentz Károly az elnök, főleg üdvözlő és alkalmi beszédeket 
mond, Engel Sándor Vörösmarty Salamon-ját fejtegeti, Sőreghy Mátyás a 
hazafias érzés jellemző sajátságait keresi Vörösmarty, Arany, Petőfi, és Tompa 
lyrai költeményeiben, rengeteg verset ír Hodács Ágoston s feltűnik Schütz 
Antal mély, vallásos értekezéseivel. Czibula Antal a magyar népköltészetben 
búvárkodik Kossuth-motívumokért, ő írja a március 15-iki ódát i s : 

. . . . észak erős szele 
Zúdult a hős magyarnak ellene, 
Megállja harcát, bár mint hajdanán 
Ur lesz az ellen édes otthonán, — 
Küzdött a bátor, mégis elbukott, 
Rom lett hazája, ő maga halott. 

1898—99: Schütz a vallásos engedelmesség főbb eszközeiről. Söreghy 
Mátyás a keletindiai út felfedezésének fontosságáról, Domokos László novellá-
kon kivül Kisfaludyról értekezik, de mathematikai tanulmányt is ír épp úgy, 
ahogy valláserkölcsi eszméket keres az Ember tragédiájában. Márki Imre 
mond emlékbeszédet Erzsébet királynő fölött és március 15-én. 
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1899—900—901—902. az átmenet a régi századból az újba, érdekes 
ifjú neveket vet felszínre. Kőhegyi Andort a légkör hőtüneményei izgatják. 
Nekich Richárd Vörösmarty hazafias lírájával foglalkozik. Pontosan a század 
elején tűnik föl Juhász Gyula, már a kezdetnél is formatökélylyel. Dettre Pál 
hol Mikes, hol III. Richárd jellemét boncolgatja s a tragikum minőségét tisz-
tázza Antigonéban, Eisner Manót Melinda jelleme érdekli. Aigner Károly is 
komoly irodalmi kérdésekkel foglalkozik, míg Balassa Józsefből kikívánkozik 
a jövő újságíró, mindenhez hozzászól. 

1902—903-ban Dettre János önképzőköri elnök október 6-án mond 
ünnepi beszédet. Czuczor, majd Bajza emléknapján irodalmi tanulmányt olvas 
föl. Grüner István „A néptanító" cimen elbeszéléssel szerepel az évkönyvben. 
Straubert Jenő szintén úgy indult, hogy egyik legtöbbet emlegetett poétánk 
lesz. Tökéletesebb versekkel kevesen kezdték. Vájjon miért hagyják abba? 

Pogány (Scheinberger) Györgyről emlékezzünk meg borús kegyelettel. 
Az 1904—1905. évfolyam számtalan becses költeményét rejti ennek a ritka 
geniális fiúnak, aki valósággal elégett gyermekkorában a maga szellemi lángjában. 

A legújabb generációról írjon majd a jövő évtizedek kritikusa, aki több 
papírt és több oldalas lapot kap. Képtelenek vagyunk, legjobb szándékunk 
mellett is mindenkit fölemlíteni, de nem hagyhatjuk ki a legalaposabb készült-
ségű Fluck Andrást (1908—1909), aki épp oly szép rajzot írt a farsangról, 
mint amilyen értékesen fejtegette az egyház és az állam szerepét a faluban. 

Mi pedig letesszük a tollat, becsapjuk az öreg foliánsokat s a diákkor 
tündérvilágából visszatérünk a jelenbe. 



FIÚK. 
— Irta: Sik Sándor. — 

Sarumegoldó templomi tisztelet — 
Halk himnuszával félve köszöntelek, 
Isten tövén költ kis-világok, 
Fürge fiúk, eleven virágok. 

Már az apák, lássátok megarattak, 
És letették a megrozsdált kaszát: 
Munkájukon nem érett istenáldás, 
Barázdájukon nem sarjadt kenyér. 
A zsellérföldön rosszul forgolódtak, 
Mételyes kézzel vonták az ekét: 
Vétkek üszögje vert ki a kalászon 
És nem fakadt szem puffadt szárain. 
Rossz munka volt. S míg sírván emlegették 
A régi szép fehér magyar cipót, 
Hét-szűk-időben nagy dohogva nyelték 
A méregbélfi idegen karajt. 
És jött a jég és jöttek zúzmarák 
Földindulások és halottas ének : 
És áll a tarlott, elcsigált telek 
És vár: lélekre, karra és ekére. 
És ülnek, ülnek a rokkant apák 
Sovány pipával, rozzant ház tövében: 
Fáradt szemükben a ti arcotok, 
Tépett szivükben a ti kacagástok. 
Tirátok néznek, éledő virágok, 
Hogy mozduljatok és feseljetek, 
Tűzi pipacsok, szűzi margaréták, 
Lobogjatok és fehérkedjetek, 
Hogy a magyar föld uj tövet csirázzon, 
És uj tavaszt emtessen emlején. 
S az ős barázdán mélyebbről fakadjon 
Nemesebb bűn és emberebb erény. 



Egy lüktető, nagy, nyugtalan dal árad, 
Halljátok ég-föld egy-sugallatát: 
A kínzott föld imádkozik felétek 
S az önmaguktól megcsömölt apák. 
S akinek kedve bennünk oly kevés telt, 
Isten szeme is rajtatok viraszt. 
Fiuk, köszöntöm boldog áhítattal 
A tüzszemü tavaszt. 

Sarumegoldó templomi tisztelet 
Omló dalával bizva: köszöntelek, 
Isten tövén költ uj világok,, 
Drága fiuk, eleven virágok. 



PROLOGUS ÉS EPILÓGUS DUGONICS TÁRHÁZI-JÁHOZ. 
— Irta Orbán János piarista tanár, a Dugonics-T. tagja. — 

I. 

Különös örömünkre, hálánkra érdemes Nézők, úgymint: 
Exellenciás, Aranygyapjas, Aranysarkantyús és más Vitézek, Méltó-
ságos, Nagyságos, Főtisztelendő és Tekéntetes Uraságok, valamint 
Nemzetes Asszonyok, Asszonyságok, Úrfiak és Kisasszonyok! 

A jádzó személyek közül én nem vagyok, hanem a komédiára 
előkészületnek igen szorgalmatos figyelmezője valék s most is ott 
ólálkodék körülöttük, de veszteségemre vagy — ha kegyesen 
fogadtok — különös szerencsémre, mivel hogy sok serkentés és 
magam ellenszegzése után nyakamon ragadának, még több: a 
rettenetes Ágyúsi főtrázsamester kardját kivonván tizenegy jeles 
nyelveken vezényelvén a kegyes Nézők elébe igazítottak, hogy a 
nagyobb ceiimoniáért is élőbeszéddel játékukat" még méltóbbá 
tegyem. Fogadjatok hát kegyesen! 

Üdvözölve legyetek általam a jádzó személyektől; áldást, 
békét kívánnak a játékszínbe gyűlt érdemes szemlélőknek. Pártolást, 
velökérzést kérnek, és még azt, hogy kancsalul ne itélendjetek a 
komédiáról és a hallott dolgok közül némelyek ne sértsék kényes 
füleiteket, mert kétszáz esztendőkkel visszaszállandunk abba a 
korba, mikoron a kegyes oskolabéli szerzetes papok jeles váro-
sunkban megtelepedének. Ne várjatok hát operát, operettet, korunk-
beli vígjátékot, hanem együgyü, régimódi komédiát, a borissza 
Peti mondásával emigyen is mellette szólván: ki ó bort iszik, 
nagy bölcs, szintúgy, ki szívből néz régi játékot. 

Régi könyveket forgatván, egy kis időt ne sajnáljatok tőlem 
annak elmondására, hogy a komédia: Tárházi az 1709-iki eszten-
dőből ; Gyöngyösi nevet viselt ennek előtte; dátum szerint 1770-ben 
ékes deák nyelven előadatott váczi deák elődeink által a majális 
ünnepségen, Migazzi bibornok és sok más uraságok fényes színe 
előtt cum plausu, tapssal, Opimius névvel. 

Szerzé pedig a Tekéntetes Szab. Királyi Szeged városának 
igen jeles f ia: Főtisztelendő Dugonics András, Kegyes oskolabéli 
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szerzetes pap; a Józan s egyszersmid a természet Tudományoknak 
oktatója, a pesti tanulmányoknak királyi mindenségében a tudá-
kosságnak királyi tanítója, a tanultaknak egyik tagja, a jeles termé-
szeti Karnak örebbike. A Főtisztelendő Uraság bokros érdemeit 
nem kisebbítendem, ha elárulandom, hogy nem mindenestől az ő 
elmeszüleménye, hanem az idegenből által veti komédiát talpig 
megmásolva úgy helyezte által magyar játékszínre, édes hazája 
nagyobb dicsőségére, hogy épen eredeti komédiának tessén. 

Ágyúsi főtrázsamester uram kemény szavait hallom, nyilván 
megfogyatkozott már türelme a hosszú előbeszédért, tán meg is 
akar attakérozni, de én magam a rám figyelmező becses Nézők 
védszárnyai alá helyezem. A komédiát elejétől végéig nem sokára 
látandjátok, mindazonáltal röviden elmondom a sommáját: 

Tárházi jószágára hárman áhétoznak. Polgári, falusi ember, 
Deáki, Liberalium Artium Magister, tudós és Ágyúsi főtrázsamester. 
Ágyúsi és Deáki többek — különösen Sehonnai — fondorkodásai 
után igen nagy szégyenben felsülnek. Tárházi ugyanis nevenapjára 
Ágyúsi részéről üdvözlő versek helyett szitkozódó, gyalázkodó 
versezeteket kap — cselből. Deáki pediglen Tárházi szolgájának 
érette tett szolgálataiért száz arany helyett cserepeket küld — 
gonosz csere után. így maradand gratiában Polgári, ki az öszve-
békélt másik két uraság bősz támadása ellen Tárházit megoltalmazza. 

Különös szívbéli örömmel értekezném továbbra is e tisztes 
úri Gyülekezettel, de helyt és időt kelletik adnom a játéknak. 
Elárulom, hogy ide érányitásomkor félelem szállta meg szívemet, 
de körül jártatván tekintetemet, jólesett legeltetnem szemeimet a 
kegyes Nézőkön, látván nyájas orcáikat, szelíden simogató nyájas 
tekintetök bátorságra gerjesztett. — De im, Sehonnai és Polgári 
lépteit hallom. Ismételten kommendálom a jádzó személyeket a 
játékszínbe gyűlt érdemes szemlélők kegyeibe, legyetek erányukban 
ugyanazon nyájassággal, valamint erányomban. A játék kezdeté' 
veszi, szép lesz, üljetek, csendesen legyetek és kegyes fületeikket 
igen figyelmezzetek! 

II. 

Kegyes tapsoló Nézők, Sehonnai hangos tapsaitoktól immár 
megvigasztaltatott! 

Excellenciás, Aranygyapjas, Aranysarkantyús és más Vitézek 
és Méltóságos, Nagyságos, Főtisztelendő, Tekéntetes Uraságok, 
valamint Nemzetes Asszonyok, Nagyasszonyok, Asszonyságok, 
Úrfiak és Kisasszonyok! 



72 

Engedelmet adjatok becses tudomástokra hozhatni, miszerint 
a hasonnemű vígszabású játékok tiszteletreméltó tradícióit, jeles 
példáit tekintetbe vévén komédiánk utóbeszéddel betetőztetik. 

A jádzó személyek között engem sem találtok, hanem nemes 
igyekvésöknek én is igen nagy csudálója valék s ezen vonzódás 
hozzájok és az előbeszélőnek áradó dicséreti a kegyes Nézőknek 
nemes indulataikról és nyájasságokról bátorítást ada íényes színetek 
előtt megjelenhetni. Jutalmazzátok meg az én kis személyemet is 
szeretettel, nyájassággal! 

Im láttátok és hallottátok ezen jeles vígszabású játékot. Kérlek 
benneteket, hogy a hallott és látott dolgokon okulván velem együtt 
az üdvös tanulságot elvenni el ne mulasszátok. Gyakorta forgattam 
elmémben, hogy mások jószágáért, kiváltképen rézsút, tekervényes 
utakon, hízelkedéssel, hamiskodással, mások bemocskolásával, 
egymás ellen háborúskodással, a jószágra érdemesen rá nem szol-
gálván, nem áhétazondom. Nem pediglen, a mondottakon kivül 
olyan sehonnai, mindenben minden személyek segítségével, mint 
Sehonnai, a borban örömét lelő, a turpisságoknak talpig szolgá-
latára álló Peti, a rossz verseket faragó poeta, az urukat híven 
nem szolgáló mindenesek és más szolgaszemélyek, mert azonképen 
járandunk, mint az igen vitézkedő Ágyúsi főstrázsamester és az 
igen nagy tudományú Deáki Liberalium Artium Magister tudóskodó 
uram, hogy inter dúos litigantes — nem jobbítván dolgaikon, 
hogy később öszvebékülnek — tertius gaudet. 

Becses figyelmezéstek, nyájas tekintetetek, nagy vigasságtok, 
Kegyes Nézők, azt mutatják, hogy tetszett a játék, régi szabású 
emberekkel, ruhákkal, Dugonics András királyi oktató, nyelvünk 
szíves gyarapítójának, csinosítójának, régi, de ékes, tiszta magyar-
ságával, minden erőltetés nélkül talpraesett gondolataival, termé-
szetesen kifejező kinyomásaival. Elárulom nektek, Kegyes Nézők, 
hogy ezen jelességeket Szegeden tanulá, mert, mint a régi Írásokban 
olvasám, a szegedi magyarságot imigyen állította volt fényes példa 
gyanánt többeknek: „Mindaddig nem lösztök igazi magyar embörök, 
amig Szögedön a Tiszából legalább egy pohár vizet mög nem 
isztok". Azt is olvasám, hogy a főtisztelendő Uraság ezen bokros 
érdemeiért a halhatatlanság legfőbb polcára korában im ezen 
versekkel felemeltetett: 

„Amig Dugonics él : él addig nyelve Hazánknak: 
Ö pedig él örökkön : örökkön él hát Haza — nyelvünk" 
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A jádzó személyek még itt leselkednek, lépteiket is hallom. 
Eszembe jut, hogy külön-külön és öszvesen, kiváltképen pedig 
Ágyúsi főstrázsamester uram kardja kivonásával és öszveapritás 
emlegetésével is súlyt adván szavainak, megparancsolák, kérdezném 
meg kegyes Nézőktől, tetszett-e a játékuk. Ti megitélenditek; ha 
tetszettek s nem untattak, adjatok jelt, tapsoljatok nekik és nekem. 
— Köszöntve legyetek tőlük általam a nagy figyelmezésért, nyá-
jasságért, minden szívbéli jóindulatotokért; majd máskor is meg-
hívandunk benneteket a játékszínbe. 

Én most feljegyzem, hogy Dugonics András, királyi oktató, 
kegyes oskolabeli szerzetes pap Tárházi nevű vígszabású játéka 
annak megünneplésére, hogy a kegyes oskolabéli szerzetes atyák 
kétszáz esztendőkkel előbb Tekéntetes Szabad Királyi Szeged 
városában megtelepedének, újból előadatott, megint cum plausu, 
tapssal, Szeged városában, május hóban, anno 1921. 



- . 

RÓMAIK ÉS KARTHÁGÓIAK. 
— Irta Kelemen Béla dr. ny. miniszter, a Dugonics-T. tiszteleti tagja. — 

A^kegyesrendieknek egész magyarországi tevékenységéről és 
működéséről osztatlanul csak egyféle vélemény van : csakis a leg-
nagyobb elismeréssel lehet róluk beszélni, ismerve azokat az ered-
ményeket, melyeket több mint két évszázad alatt a vezetésük alatt 
lévő középiskolákban elértek és felmutattak. 

A tanuló évek idejéből különösen kedvesen emlékezem Arányi 
Ágoston, Kerthelyi Endre, Martin Péter, Saló Simon, Horváth 
Sándor, a kis Tóth és Cserép Sándor tanáraimra, a temesvári 
piaristák közül Zvér Endrére. Az első és második osztályban Arányi 
volt az osztályfőnökünk és a latin tanárunk. Valami különös kedves 
módszere volt, alkalmas arra, hogy a leckék folytonos jó meg-
tanulására serkentsen bennünket. Két táborra osztotta tanítványait: 
római és karthágói táborra. Az első pad szélén, jobb oldalon ült 
az első eminens, a dux romanorum; a bal oldalon ugyancsak az 
első pad szélén az utána jövő legjobb tanuló, a dux carthaginiensium. 

Felelés alkalmával azután pl. a dux romanorumot kihívta a 
dux carthaginiensium, kiálltak a kathedra elé s ha a karthágói 
vezér jobban tudta az aznapi leckét, megtörtént a helycsere és 
belőle lett a dux romanorum, amaz pedig könyveivel és minden 
cók-mókjával átvándorolt a karthágói vezér helyére. így azután 
fokozták ambíciónkat, nem akartuk, hogy „lecsapjanak" bennün-
ket, a leckéket óráról-órára jól megtanultuk és az eredmény az 
lett, hogy elég jó latinisták lettünk. 

Magyar Gábor abban az évben lett Szegeden főgimnáziumi 
igazgató, amikor az első gimnáziumba jártam; nála iratkoztunk 
be; a mi évfolyamunk volt az első, melyet a nyolc osztályon ke-
resztül vezetett; a nyolcadik osztályban a magyar történelmet 
tanította, — derék jó 48-as független szellemben. Mikor rendfőnök 
volt és én mint orsz. képviselő állandóan Budapesten laktam, 
meghitt benső barátságával tisztelt meg. 

Még egyet akarok kiemelni. A szegedi piaristák mindenkor 
egybe voltak forrva e város polgárságával és a közérdek szolgálatából 
kivették a részüket, különösen ha a biztonság és a közrend meg-
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óvása munkásságot, sőt áldozatot követelt. Csak két tényt említek 
meg: egyet a régi, egyet a legújabb időkből. 1879. március első 
napjaiban személyesen vezették a főgimnáziumi ifjúságot a töltés-
védelmi munkálatokhoz; naponkint velük együtt és az ő felügye-
letük alatt hordtuk zsákokban a földet a felsővárosi tiszaparton. 
— Most pedig legutóbb a szegedi első ellenforradalmi kormány, 
a Károlyi Gyula-kabinet itteni működése idejében 1919. junius 
hónap közepén rendezett munkás-sztrájk tartama alatt együtt dol-
goztak a polgársággal a közművek üzemeinek fentartásánál ; a 
vízmüveknél munkások hiányában egész vagon szenet a piarista 
tanárok lapátoltak ki. 

A kegyes tanítórendiek minden tekintetben méltóak mind-
annyiunk igaz nagyrabecsülésére és én csak a szeretet érzésével 
tudok reájuk és a gimnáziumban töltött tanuló évekre vissza-
gondolni. 



MIKOR ÉN PIARISTA VOLTAM. 
— Irta Juhász Gyula, a Dugonics-T. tagja. — 

A kegyes tanítórendhez engem hármas kötelék fűz : nyolc 
éven keresztül tanultam tőlük Szegeden és két helyen, Máramaros-
szigeten és Léván tanítottam náluk és — egy esztendeig viseltem 
Kalazanti Szent József rendjének egyszerű fekete ruháját. E fiúból 
pap lesz, akárki meglássa! — mondogatták rólam is gyerekko-
romban a rokonok, mert magányos és komoly fiúcska voltam, aki 
könyvei és írásai közé temetkezett. A családban különben is tra-
dició volt a papság, az édes apám is volt egy évig bencés Pannon-
halmán és három közeli rokon is volt a kegyesrendiek öltönyében. 
Mikor a hatodik gimnáziumot elvégeztem, én is fölvétettem magamat 
a rendbe. Tizenhat éves voltam — és már lemondtam a világ 
örömeiről. Akkor legalább úgy éreztem és úgy cselekedtem. Már 
megjelentek verseim a Szegedi Naplóban és éppen azon a napon, 
amelyen a váci noviciátus kapuját átléptem, hogy a világot meg-
vessem és tekintetemet az ég felé irányítsam, jelent meg első versem 
a Budapesti Naplóban. Ovidiusról szólt, aki Rómába vágyik, szeret 
és remél. (A világról, úgylátszik, nem lehet olyan könnyen és olyan 
hamar lemondani.) 

Másnap beöltöztünk. Ugyanakkor volt a végzett noviciusok 
egyszerű fogadalma a kápolnában. Megrendítően szép szertartás : 
a feketével bevont padlóra sorra feküsznek a fiatalok és a magiszter 
sorra eltemeti őket: Mortui estis et vita vestra abscondita est cum 
Christo in Deo! Bevallom, egy kissé megrettentem a gondolattól : 
egy örökkévalóságot láttam magam előtt, világi öröm és dicsőség 
nélkül. De az Egyház fönséges és dicsőséges pompája kárpótlást 
igért az ideges, sáppadt, nyugtalan növendéknek. 

Rossz ómen volt, hogy az új reverenda, amikor a lépcsőkön 
először lementünk a templomba, egy elbotlásom következtében 
végighasadt. A szerzetesi életem így kezdődött. A nagy magányos 
épületben, amelynek ablakai egy hatalmas kertre nyíltak, a rend-
alapító szabályai szerint éltünk. A cellákban tanultunk és meditál-
tunk, a kápolnában és templomban közösen imádkoztunk, a 
refektóriumban evés közben az epére és ecetre gondoltunk, amelyről 
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a fráter lector olvasott, a dormitoriumban a legteljesebb szilencium-
ban aludtuk az igazak álmát. (Magam ugyan gyakran fölkeltem 
és mezítláb suhantam a kongó, boltíves folyosóra és néztem, 
néztem a nagy, sárga holdat, amely most Szeged fölött is így 
mosolyog, ilyen túlvilági búsan és Páris fölött is így dereng, ahol 
éppen Zola és Anatole Francé, akiket, uram bocsá' már akkor is 
fölötte kedveltem, lándzsát törtek egy elitélt, lekötött zsidó érde-
kében. Ezt én egy újságból tudtam meg, amelyet a kályhafűtő 
csempészett a dormitóriumba és amelyben egy Ohnet-regény foly-
tatása volt abban az esztendőben egyetlen világi olvasmányom. De 
a Szentek Élete is gyönyörű volt és Chateaubriand, e finom, nemes, 
ábrándos ragyogó katolikus ellenforradalmár költészete a legmé-
lyebb irodalmi élményem volt ekkor. Elhatároztam, hogy misz-
szionárius leszek, elmegyek valami exotikus tájra és vértanúhalált 
halok a kereszténységért. 

A szentek glóriája vonzott: a legtisztább és legnagyobb 
dicsőség. Ma már bevallhatom, hogy a szerelem se kiméit már ez 
időben, de eszményképen olyan messze és fönn állott, a csillagos 
menyországban, az Úr trónusa mellett, a szeráfok között és Szent 
Teréziának hívták. Közben profán dolgokat is kellett művelni: a 
cipőnket magunk pucoltuk, a lámpánkat magunk tisztogattuk, a 
padlót magunk suroltuk és én, hogy az önkinzásban gyakoroljam 
magamat, mások helyett is sokszor vállaltam testi munkát. 

A magiszterünk szigorú férfiú volt, de a promagiszter a világ 
legbájosabb embere. Randvég Mihálynak hívták, a virágok és 
gyümölcsök szerelmese volt, nagyon kedvelte a zenét, maga har-
móniumon játszott órákhosszat és kiválasztott költője a szelíd 
Virgilius- volt, akit olyan áhítatosan és buzgón tolmácsolt nekünk, 
mint a szentatyákat. 

Ő valahogy megérezte bennem a költőt és néha behívott 
szobájába, végigsimogatta tekintetével a klaszszikusokat, almát és 
szőlőt adott nekem és beszélt az élet viharos tengeréről, amelyen 
bizton és boldogan halad örök célja felé a mi kis gályánk, a rend 
hajója, amelyen az Árvák Atyja a kormányos. A noviciátus éve 
lassan telt, imádságban és munkában. És eljött a tavasz, május 
teljes pompája virult ki a kolostor nagy kertjében. És a szerzetes 
egyszerű fekete öltönye alatt egy nagyot dobbant a fiatal költő 
szive. Május ötödike volt éppen, Napoleon halálának évfordulója 
és Munkácsy temetése, amikor egy félszeg és nyugtalan fiatal-
ember megérkezett a váci vonattal Budapestre. Nyakkendője nem 
volt, mert valahogy elkallódott a váci noviciátus holmijai között. 



— Mi akar lenni, carissime, az Istenért, mi akar lenni ? — 
kérdezte a szigorú magiszter, amikor a rendből való kilépésem 
szándékát egy hét előtt bejelentettem. 

És én mélyen elpirulva, majd halálosan elsápadva, remegő 
hangon, de büszkén és a végső diadal reményével rebegtem: — 
Költő akarok lenni és — újságíró, mint Zola! 

— — 



EMLÉKEZÉS EGYNÉMELY KEGYES TANÍTÓMESTEREKRE. 
— Irta Terescsényi György, a Dugonics-T. tagja. — 

Hosszú folyosók áhítatos csöndje borul fölém, ha emlékezem 
rájuk. Az alma mater öreg falai között titokzatos bugással szólal 
meg a csengő, a természetrajzi szertár felől finom naftalinillat 
szivárog és a homályos falakról üveges rámák alatt megelevenedik 
a Doriforosz és Pallas Athenae képmása. A faragott ajtók mögött 
furcsa zsibongás hallatszik, a körülépített udvaron sejtelmesen 
nyújtózkodnak a mászópóznák és a pedellus felesége a földszinti 
fo(yosó lejárójánál ruhakosárban rakosgatja a kétkrajcáros bodagokat. 

Ilyenkor sorra fölbukkan elfelejtett alakjuk. Fekete, földigérő 
talár van valamennyin, sima arcukon a jóság és szeretet tükrö-
ződik, a szemükben mélyen, a kék szivárványhártya mögött meleg 
és szelid világosság lobog. 

Az igazságra vezérlő kalauzok ők, a kegyes atyák, akik a 
híres szegedi gimnázium falai között tudományt töltögetnek a kó-
cos, homokonnőtt fejekbe, akik csöndes munkálkodással gyomlál-
gatják a lélek fiatal kertjein a dudvát és parajt, hogy illatos 
orchideákat nevelhessenek bennük hosszú és fáradságos ajnározás 
után. 

Az emlékezés világosságában egyformák most valamennyien, 
azok is, akik elpihentek már a mulandóság örök hullámaiban, azok 
is, akik még most is ott őrködnek a jövendő generáció virágágyai 
mellett és csak abban különböznek az elköltözöttektől, hogy tekin-
tetük aggodalmasabb és szomorúbb, mintha valami nagyon sötét 
és nagyon alacsonyan járó felleg árnyékozná el homlokukat. 

Dugonics András alakja az első a hosszú-hosszú sorban. 
Ö és az utána következők lehajtott fővel járnak, vonásaikat csak 
a képzelet rajzolja ki, mint Anonimus arcát az előrehúzott kámzsa 
árnyéka és ruhájuk a diáklegendák szálaiból van szőve. Csak itt-ott 
emelkedik ki egy-egy ismertebb alak, mind jobban és mind hatá-
rozottabban az idők előrefutó folyamában. A híres Csaplár Benedek 
arca markánsabb egy kissé (azt hallottuk róla a negyedik bében, 
hogy honvéd volt a szabadságharc idején és Kossuth-szakállt viselt 
a reverenda alatt a Bach-korszakban). Magyar Gábor már majd-



nem közel van hozzánk és a jóságos Cserép Sándor arca már 
egészen az emlékezett reflektorába kerül. Határozottan fbiismerem 
őt csöndes járásáról és karakterisztikus orráról, mintha szépmívü 
tubákszelencéjében most is a magyar irodalom gyöngyeit keres-
getné. Való József fényes csizmában jár ilyenkor a lelkemben a 
Maros-utcába az öreg Kátay tekintetes úrhoz, bizonyos nemes-
arómáju, anakreoni siller irányában. 

A kis Tóth Antal apró, örökifjú szeme csillog elő a széles-
karimájű kalap alól, amint az Erzsébet-liget platánjai alatt sétál. 

De a hosszú esztendők egyre sötétedő emlékfátyola mögül 
elibém állanak az élők is, akik finom ujjaikkal még ma is játsza-
doznak az apró életek zongoráin. Nem tudom ugyan, hogy él-e 
még valamennyi, de nekem elevenek és valóságosak mindannyian. 

Divényi Gyula, az osztályfőnök még ma is mellettem áll sok-
szor az élet némely szokatlanul nehéz auktorának fordításánál és 
hátbaütöget kinyújtott karjával. Finda Antal szelíd szemei néznek 
rám valahányszor egy természetrajzi tankönyv kerül a kezembe és 
Floderer Imre vadászpuskája riaszt föl néha mély álmomból, mintha 
a katedráról a nem készülteket venné célba hideg nyugalommal. 
Jászay Rezső hangja is fülembe cseng sokszor, aki Sanyaró 
Vendelnek nevezett el, mert nem tudtam elmondani a Kis Pipin 
császár históriáját és a múltkoriban határoztam el, hogy megkérem 
Fekete Ipolytól a mandarin-narancsot, amit a Cornélius Nepos 
fordításért igért vagy húsz év előtt a harmadik bében. 

Both Ferenc ugyan nem szerette a „mételeket" és belőlem 
a rakoncátlan szegedi virtust furkóval sem tudta volna kiverni, 
mégis rágondolok gyakorta, amikor számonkérik tőlem, az „élet 
tengerén" az új leckét. Schandl Miklós, aki a mathézis nemes 
tudományára tanítgatott bennünket, most j s a fülembe sugdossa, 
hogy „dógozni atyafi . . . " és Salánky István hangját is hallom : 
„Minek fosztogatod ki, fiam, szegény jó apádat a tandíjért, ha nem 
akarsz tanulni". Orafcsik József (Bontó József már régóta, de én 
a régi nevén ismerem) mindezideig eredménytelenül csöpögtette 
belém az umlautos é és a der, die, das szabályait, Hogyor József 
mathematika tanár úrnak pedig ezennel töredelmesen bevallom, 
hogy a Hepp Szepivel én javítottam ki háromasra a szekundámat 
a noteszében, amíg ő a gimnázium kápolnájában a reggeli miséjét 
mondta és a sekrestyében, a felöltőjében felejtette a piros osztá-
lyozó könyvecskéjét. 

A hosszú folyosók áhítatos csendje ezen az ünnepen sokakra 
ráborul bizonyára, a fekete taláros kegyes atyák megsimogatják 
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újra az élet tengerén tévedezők arcát és mikor így kutatgatok her-
vadó drága emlékeimben, hogy valami nagyon kedveset és nagyon 
szépet mondjak el róluk, zavaromban nem jut eszembe más, mint 
egy órarend töredéke : hogy mi is csak . . . hogy is kellene . . . 
mi van ma . . . Latin, magyar, földrajz, történelem, ének. Be 
szomorú is, hogy azóta a magyar földrajzból és a magyar törté-
nelemből nem készültünk. 



HAZAJÁRÓ MULT. 
— Irta Sz. Szigethy Vilmcs. — 

Borongós május visszavisz a múltba, 
Mikor május aranynapot jelentett, 
Sok-sok virággal hímes szőnyeget 
A természet csillagos templomában. 
Lombot az erdőn, árnyas pihenőt 
A folyóparton s tágranyílt szemekkel 
Nézi a sok csodát egy gyönge gyermek, 
Kinek az élet már kaput nyit holnap: 
Indulj neki, aztán lásd, mire jutsz. 
Kis élete sok álom, s álma semmi. 
Hogy boldog is volt, arra hosszú évek 
Ráncot író keze vezette rá. 
De ha a terhek lehúzzák a vállam 
S csordultig fájdalommal a kehely, -
Üdítő forrás visszamenni újra, 
Erőt kérni a kegyes oskolától. 

A lelkem első napsugarai 
Már réges-rég a temető lakói, 
Ott gyűltek össze konferenciára, 
Hogy kit szólítsanak legközelebb. 
Éjféli órán fölkeres a lelkük, 
Hogy átaléljük újra ragyogását 
Tündéri kornak, boldog ifjúságnak, 
Fölharsanjon az üde kacagás, 
Bánatfelhő csak vándorutat járjon. 
Állok a lelkük előtt mereven, 
Száz kérdésük van, cirógató hangon 
Faggatnak, mit végeztem, merre tartok ? 
És én lehajtom fáradt fejemet: 
Tanár úr kérem, hiszen én készültem, 
Csak jót akartam, de estefele 
Megjött a Sors, irkámat összetépte, 

" 



Táblámról sok számvetést letörölt, 
A rajzom finom, szép elképzelés, 
Színes is volt, de összepamacsolta . . . 
Tanár úr kérem, nem tehetek róla. 

Sokat beszélek elköltözöttekkel, 
Ők vígasztalnak, homlokom letörlik 
A jóság selyemkeszkenőjivel 
S megyünk, megyünk az oskolába vissza, 
Megkeresem a régi padomat, 
Nevem betűi, Istenem, de gyengék, 
Oly vékonyak, amilyen magam voltam. 
Füstöl a kályha most is, egy kujon 
Radirgumit dobott reá titokba, 
Hogy elmaradjon a fizika-óra. 
A kőfalon is fölkapaszkodók, 
Lelátni messze a szürke folyóra, 
Hol egyformán hömpölyög lefelé 
A víz s az álom s egyik se tér vissza. 

Félem az Istent, egy Ő, bármi nyelven 
Imádják is a bálványt a vadak. 
Tőletek tudom: láng Ő, a szivet 
Megtisztítja elborító salaktól; 
Búzavetés, amelyre tél havát. 
A szeretetet, teríti reánk, 
Hogy nyár jöttére megérlelje bennünk 
Az alázatosság búzakalászát. 

Nem biztattatok: szeresd a hazát, 
De megmondtátok, hogy mi a haza, 
Mit szenvedett, milyen gyámoltalan, 
Hiszékeny, gyönge, pártos; mennyi vér 
Áztatta hosszú ezeréven át. 
Hogy gyönge s minden csepp erőnkre, 
Becéző jóságunkra rászorul, 
Azt fájdalommal tudtuk meg magunktól. 
Sok dacos lelkű, gőgös vadmagyart, 
Ki bekötött szemmel rohan a falnak 
És összezúzza magát semmiségért, 
Kegyes atyák, — ti tettetek szelíddé. 
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Nem büntetéssel, nincs rabszíjjatok, 
De rávezettétek, hogy csak parány 
S egy élet semmi ott, hol százezer 
Megy sokszor elprédáló semmiségbe. 
Tövis, amivel gonosz kéz sebez meg, 
Micsoda gyönge, halk elképzelés 
Jézusnak töviskoronája mellett. 

Aranynak nyelvét, Petőfi szerelmét, 
Magyarságát a nagy Széchenyinek 
Ti tártátok elém aranyveretben, 
Hogy a végükre soha el ne jussak. 
S mikor ködös, dacos évtizedek 
Engesztelhetlen lángja nem aludt ki, 
Mert versengés folyt, melyik az erősebb, 
Ki kap a szívben hajlékot örökre ? — ' 
Ti emelt fővel, ragyogó szemekkel 
Azt vezényeltétek; Kossuth Lajos. 

Fiam, ne füllents, gyorsan rajtakapnak, 
Légy őszinte, ha ravasz akarsz lenni! 
Atyák, itt baj van. Soha nem hazudtam, 
Egyenes voltam, ahogy akartátok, 
Én ma sem ismerem az életet, 
Kuszált bozótjaiban révedezve 
Mosolygó arcot, könnyeket találok, 
Hitemet nyújtom szivemmel előre 
És én adom meg mindennek az árát. 

Ti mondtátok: Ne bántsd, fiam, a másét! 
Óh Istenem, én mindig, mindig adtam, 
Búzavetésemből sosem arattam, 
Szemérmes voltam, senkitől se kértem, 
Osztozkodásnál nézéssel beértem, 
Mikor tolakodók lakomát ültek, 
Gyámoltalanságomon lelkesültek; 
Napszámos zsellérsorban mindig tudtam, 
Az ezerholdas sorsa mit jelent, 
A gőzekéjén azért mosolyogtam, 
Nekem a verejtékem volt a szent. 

Azért még most is kis diák vagyok, 
Szigorotoktól félő fiatok, 



A dolgomat ha rosszul végzem itt-ott, 
Megremegek, hogy talán összeszidtok 
S a dicséret öröme — bármi vétek — 
Ugy teljes, ha a jó szó a Tiétek. 
Nem is rátok ürítek poharat, 
Lelkem egy régi szögben megakadt, 
Én elmúlt atyák glóriáját látom, 
Ott strázsálnak ők a magyar határon, 
Mely szűk lett, mint a szánkban a falat. 
Őrzik Trencsént, járnak a vár alatt, 
Temesvár, Léva, Becskerek nem árva, 
Mert piaristák lelke ül a várba 
S megharsan hangjuk völgyön és hegyen, 
Ha Kossuth Lajos még egyszer üzen. 



KEDVES ÖREG ÁRNYAK. 
— Irta Móra Ferenc. — 

Saul nem lehetett ártatlanabb abban, hogy a próféták közé 
keveredett, mint amilyen ártatlanul himeződtem bele a piarista-
napnak méltóságos ünnepi szőnyegébe én, együgyű pamutszál. 
Könnyítek a lelkemen azzal, hogy kiadom az értelmi szerzőt, Prelogg 
igazgató urat. Ö viselje értem a felelősséget, ha nem jól viszem 
a fráter operarius szerepét. Mert ez jutott nekem ma, a missa 
solemnist mások mondják, én csak a harangot húzom, olyan 
megilletődéssel, amely nem kisebb, mint a misemondóké. A ha-
rangok közül se választottam a páthosz öreg harangját, hanem az 
emlékezés halk csengetyűjét. Ez illik a kegyes atyákhoz, akik bol-
dogan nyugosznak az örök álom celláiban, lecsonkult márvány-
keresztek alatt, istenkezSvetette virágokkal takaródzva. Ez illik a 
kedves öreg árnyakhoz, akikhez ha fölér a harangszó az égi mezőkre, 
fölrezzennek, összefogódznak és ahogy lenéznek ránk, áldást mo-
solyognak le a régi városra, amely ime megnőtt, megemberedett, 
kicsit tán el is kevélyedett, de szivében megmaradt gyereknek és 
alázatos hálával hajtja meg fejét azok előtt, akik megfogták a kezét 
még falu korában és azóta el se eresztették többet. 

Nagy erdő a szegedi kegyesoskola kétszáz esztendeje, én 
csak úgy cinege módjára szállongok benne egy kicsit és cinegének 
szeszély a törvénye. Terebély nagy fákat, országra toronyló sudá-
rokat lehet hogy elkerül, de a virágos bokrokra, napos tisztások 
fölött ringó vadrózsagallyakra bizonyosan leszáll. 

I. Klempay spektábilisz. 

A szegedi civitas magisztratusa, mielőtt a kegyes atyákat 
idetelepítette volna, előbb a Jézus társaságával próbálkozott. A rend 
néhány tagja le is jött háztüznézőbe Szegedre, de nem tudtak ide-
melegedni. Nemes ifjak tanítómesterei voltak akkorában e páterek, 
fejedelmi aulákhoz, púderes fejű környezethez szokott uri papok, 
itt meg bizony csak bőrruhás szittyákat találtak, szegénységükben 
is nyers-nyakas magyarokat. Hiszen adni adták volna jámbor 

• szívvel, amijük volt, de bizony nem sok telt tőlük. Kevés az utca, 
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sok az omladék, még szállás se igen akadt igényesebb emberek-
nek való, noha még akkor nem volt lakáshivatal. 

Olyan papok kellettek ide, mint Kalazanciusz fiai, aki azt 
irta föl első intézetének, a trans-tiberisi szárnyéknak a kapuja fölé: 
Scholae piae pauperum, szegények kegyes iskolája! — amilyen 
jelszót addig nem hallott az emberi művelődés-történet. Olyan papok 
kellettek ide, akiknek nem kellett semmi más, csak agyag, amiből 
segíthessenek az úristennek embert formálni. Itt pedig igen úgy 
találták az agyagot, ahogy az isten megteremtette, a tudományok 
nem sok kárt tettek benne. 

Hogy mennyire a nyelvén tudó, a szive szerint való papokat 
találta meg Szeged a piaristákban, látnivaló abból, hogy kétszáz 
év alatt soha se volt szentségtörés a város és a rend között. Kez-
detben sok ellenségük volt az atyáknak, különösen még a plébánia 
is az ő kezükön volt. A csanádi káptalan hatalmi okokból kötöz-
ködött velük; az alsóvárosi barátok féltékenyek voltak rájuk; a 
várkáplánok, a császár papjai a nép papjait látták bennük. S ezek-
ben a küzdelmes évtizedekben, amelyeknek a tragikus epizódjai 
se hiányzanak, a város mindig a piaristákat érezte a „mi pap ja ink-
nak s mindig velük volt, hol pajzsul, hol kardul. 

Kétszáz év alatt egyetlen egyszer volt újjhúzás a város és a 
rend közt. Valami Klempay nevű tanácsúr csinálta a zenebonát. 
Az se akart rosszat, nem is volt rossz ember, hiszen rossz emberek 
tán nincsenek is a világon, csak értelmetlen és hiú ember van 
több, mint kellene. Klempay spektábiliszben az volt a hiba, hogy 
mindent jobban akart tudni, mint más és minden lébe belekanál-
kodott. Mikor 1793-ban elkészült^ líceumi épület, a tanács valami 
elmés felírafot akart rátétetni. 

— Majd a páterokat meginstáljuk, eszeljenek ki valami szé-
pet, — ezt javalta Müller Sebestyén spektábilisz, a városbíró. 

— Észért nem megyünk a páterekhez, — dülleszkedett bele 
a tanácskozásba Klempay. — Vagy a tanács a város esze, vagy nem. 
Skribálok én olyan akrosztichont, hogy az univerzitás is megírígyli. 
Fogadom, a páterek úgv eltátják rá a szájukat, hogy kiesik rajta a fejük. 

Hát a szájtátás meg is történt, noha nem egészen úgy, ahogy 
a nagyeszű Klempay képzelte. Az inskripciónak nemcsak a szövege 
volt együgyű, de a deklináció is nyakon volt benne ütve. (Mert 
persze latin volt a fölírás, magyarul abban az időben csak a 
parasztok tudtak volna írni, ha írni tudtak volna.) A páterek nagyon 
megharagudtak. Azt nem bánták volna szegények, hogy a tekin-
télyüket lecsökkentették, de a grammatikai bűnt nem tudták meg-
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bocsátani. Bejelentették a tanácsnak, hogy ők halálra szégyenlik 
magukat, ha az a kulináris fölírás marad a táblán. Tehát vagy azt 
cseréljék ki, vagy legalább a tiltakozást tegyék örök emlékül levél-
tárba. Mert ők a sírjukban is megfordulnának, ha az utókor azt 
hinné, hogy a szegedi piaristák rosszul tudták az exsurgo ige 
praesens participii-jét. 4 

El lehet gondolni, miket mondott Klempay spektábilisz azon 
a tanácsülésen, amelyiken ez. az akta megreferáltatott. A városi 
múzeumban van Mária Teréziának egy nagy képe, amely körül-
belül ebben az időben lóghatott a tanácsterem falán. Igen zord 
tekintete van a nagy császárnőnek és a szája is el van görbülve. 
Azt hiszem, ezen a tanácsülésen görbíthette el a száját, amelyen 
Klempay nekivörösödve verte az asztalt és követelte, hogy az izgága 
pátereket hordják ki a határból. Mivel azonban már akkor is tudott 
dolog volt, hogy a nevetségesség öl, az lett a deliberatum, hogy 
vétessék le a régi fölírat és helyébe Egerváry Ignác házfőnök szer-
kesszen újat. 

Ezt a megalázást Klempay természetesen nem birta lenyelni. 
Hivatalosan, a tanács által följelenttette Egerváryt a nádornál, hogy 
veszedelmes fölforgató ember, tiltott francia röpiratokat rejteget, 
lázít a fölséges uralkodóház ellen és titokban pipázik is, így ront-
ván az ősi erkölcsöket. Ezek főbenjáró vádak voltak, mert a francia 
forradalom máglyája lobogta be akkor a világot és Martinovics 
már írta a kátéját. A nádor azonban hírből ismerte Egerváryt és 
a följelentésből fidibuszt csinált. (Mert titokban ő is pipázott.) 
Nemcsak nyaka nem tört, hanem pár év múlva pesti rektor és 
rendfőnök lett belőle s mint ilyen ő szerezte meg a mernyei bir-
tokot. 1809-ben halt meg s amint a halála híre Szegedre meg-
érkezett, Klempay spektábilisz — akkor szintén öreg úr már — 
így sóhajtott föl: 

— Requiescat in pace! Legalább nem étet őkegyelme több 
mérget velünk. 

Erre aztán megmondták neki, hogy tudós könyveit a szegedi 
kegyes oskolának hagyta. 

— Ecce, — mondta ellágyulva az öreg úr, — így teszi jóvá 
halála után, hogy életében úgy megbosszantott! 

Mikor aztán kiderült, hogy a nagy fóliánsok csakugyan 
Szegedre maradtak, de a bécsi. antikváriusok kifizetetlen számláival 
együtt, akkor elégedetten villant meg a Klempay szeme: 

— Mondtam én úgy-e mindig, hogy nagy kalefaktor őkegyelme? 
Lám, csak gondot ád nekünk még a haló porában is. 
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II. Zakariás páter, a gyors-költő. 

Az első szegedi piaristák ködbevesző árnyai közül próbálom 
megélemíteni Hangay Zakariást. Egész fiatalon kerülhetett ide, itt 
tette le a fogadalmat 1735-ben, de egy-két évnél tovább nem volt 
maradása a tiszaparti Tomi-ban. Költő volt, ösztöne vitte egyik 
bokorról a másikra, mint a dalos madarat. S minden bokor 
szívesen kínálta neki bogyóját, a nagyűri palota csakúgy, mint a 
kurtanemes kúriája. A legelmésebb embere volt annak a kornak, 
amely a legelképesztőbb durvaságok és a legszellemesebb szójáté-
kok kora volt. Az elmésség a legfényesebb és a legveszedelmesebb 
ajándéka a jó istennek, — ez az egy bűn van, amit nem tudnak 
megbocsátani azok, akik akárhogy erőlködnek, e tekintetben egész 
életükben olyan ártatlanok maradnak, mint a ma született kisborjú. 
S Zakariás páter az elméssége hegyibe költő is volt, — valószínű, 
hogy sokat meg is kuruttyolták az akkori békák, mert apáczai 
Cserei János is tudta már, hogy „természeti ellenkezés vagyon 
penig az filemilék és az iszapban vartyogó hizott békák között." 

Nem sokat árthattak azonban az iszapba ragadt szép kövér 
békák a vándor fülemilének, mert kapva kaptak a jókedvű papon 
mindenfelé. Úgy szerethették a maga idejében a rendi kedély kép-
viselőjét, mint mostanában nálunk Fekete Ipolyt. Mindenütt otthon 
volt, anélkül, hogy tányérnyaló lett volna abban a világban, 
amelyikben ez meglehetősen európai divat volt. (Tányérnyaló soha 
a magyar piaristák közt nem akadt. Se tányérnyaló, se demagóg. 
Tulajdonkép ez is tányérnyaló, csakhogy nem a nagy urak, hanem 
a tömeg tányérját nyalja.) 

Hangay hírét a Grassalkovics herceggel való esete tartotta 
fent. Hogy hogyan lett ebből a barátok konyháján kápsáló tót 
deákból zászlós úr és nábob, még ma se tudjuk. Az apja még 
Vak Bottyán kuruc generális íródeákja volt, a fia már a császárnő 
bizalmas konziliariusa, aki azért költött legendákat a vagyona ere-
detéről, hogy a kuruc-szag meg ne érezzen rajta. Amiből látnivaló, 
hogy a konjunktúra nem egészen mai találmány. De azért az 
emberek szemét akkor se lehetett egészen bekötni, a Grassalkovics-
vagyont is ebül gyűlt szerdéknek mondogatták a kortársak, — de 
persze csak mikor a nagyúr nem hallotta. Anr|yi esze mindenkinek 
volt, hogy szembe nem kátóskodott vele. 

Egyszer azonban mégis csak megjárta Hangay Zakariással, akit 
sokszor látott az asztalánál búfelejtö pohárra. (Mert ennek az intéz-
ményünknek is igen tisztes múltja van, hogy a szó köztünk maradjon.) 



Akkor is valami nagy dínom-dánomra készültek Gödöllőn s 
vacsora előtt a társaság megkerülte a kastélyt. Ahogy dicsekszik 
a gazda a pompás épülettel, amelynek Mária Terézia is volt már 
szálló-vendége, azt találja mondani valamelyik előkelőség, hogy 
de bizony még is van itt egy kis hiba. 

— Micsoda? — ütődik meg a gróf. 
— Valami szép fölírás kellene a homlokzatra, amelyik ország-

világnak hirdetné te kegyelmed dücső nevét. 
No ezen könnyű segíteni. Hol van a páter? Hamar egy 

disztichont, reverendisszime, amelyik igaz is legyen, szép is legyen ! 
A parádés, koszperdes, bugyogós, strimflis nagyurak fényes 

karajában úgy feketéllett a kopott reverendás páter, mint egy 
pápistavarjú. 

— Komolyan kívánja méltóságod ? — szögezte szúrós szemeit 
a grófra. 

— Hamar, hamar, clarisszime, vagy azt kell hinnem, hogy 
kiszáradt a kobak. 

— Ne nyösztessen méltóságod, mert mindjárt kimondom, — 
mosolygott szarkasztikusan a páter. 

— Halljuk, halljuk ! — sürgették a vendégek. 
S Hangay páter ekkor kivágta a híres verset, amely szép is 

volt, igaz is volt s hamar elhíresedett a külföldön is : 

Congeries lapidum, mullis congesta rapinis, 
Corruet et raptas altér habebit opes. 

Ami magyarul annyit tesz: 

Köhalmaz, amelyet sok rablás halmoza itt fel, 
Összerogyand s másé lesz e lopott vagyon itt. 

A főméltóságokban megállt az ütő, kiben a megdöbbenéstől, 
kiben a kárörömtől, csak Grassalkovics tudott mosolygós képet 
vágni. Sokkal okosabb ember volt, semhogy haragot mutatott volna. 

— Nagy kutya kend, páter, — kapaszkodott a karjába Zakariás 
atyának és a többi vendéggel együtt betessékelte az ebédlő-szobába, 
ott is a főhelyre ültette, közepére a mindenféle étel-csudákkal 
megrakott asztalnak, az étekfogóknak azonban kiadta az ordrét, 
hogy akárhány tálat hordanak körül, a tisztelendő atyát egyikből 
se szabad megkínálni. 

Nagy traktamentum volt, sürögtek-forogtak a léhűtők a pe-
csenyés tálakkal, hol az egyik oldalán kezdték Hangaynak a kínálást, 
hol a másikon, csak épen őneki nem mondta senki, hogy tessék 
már hozzálátni. Már a tárkonyos bárányt is a galléruk mögé hány-
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ták az urak s a bécsi módi pószpászokat kezdték körülhordozni 
a frájjok, mikor egyszerre csak odaszól Grassalkovics az asztal-
végről a reverendás Tantalusznak: 

— No, amice páter, nem tudna kend még egy szép disz-
tichont hamarjázni ? 

Zakariás atya, mintha csak várta volna a kérdést, rögtön 
megadta rá a válasz-verset: 

Esuriunt medii, primi salurantur et imi, 
Errant, qui dicunt „médium tenuere beati." 

Ami magyarul körülbelül ezt teszi: 
Éhkopott nyelnek középütt, míg falnak a szélsők, 
Ostoba példabeszéd, hogy a boldogság középütt van. 

Persze, hogy ettül egyszerre elfüstölt a főúr haragja. El-
nevette magát s egy intésére egész ételhegyeket raktak a költő elé. 
Többet aztán nem is volt semmi kocódása a piaristákkal, akik 
mindvégig legnagyobb protektorukat tisztelték benne. Egyszer a 
szegedi kegyes atyákat meg is látogatta, de a gyorsköltő már 
akkor csak hírében élt. Még egy disztichon őrzi az emlékezetét. 
Egyszer az egri érsek, aki nagyon kedvelte, valami szép halat 
küldött neki ajándékba. Zakariás atya a következő leoninus sorban 
mondott neki köszönetet: 

Mittitur in disco piscis mihi archiepisco . . . 

A versben az a nevezetes, hogy az archepisco szóból hiányzik az 
utolsó szótag, helyesen úgy kellene lennie, hogy archiepiscopo. 
(Eb is, kopó is, — ahogy az ismert Bartakovics-anekdotából tud-
juk.) Tóth Béla szerint magyarul így lehetne visszaadni a játékos 
verssort: 

Szép hal, jó szándék, küldötte az érsek ajándék . . . 

Ahol a ba hiányzik az ajándék-ból. Üzent is az érsek a páternek, 
hogy hát a ba hova lett ? A felelet ez volt : 

Ba ? Azt is mondom, bakator ha locsolja a torkom. 

A páter elmés ember volt, az érsek pedig értelmes. Rögtön eszébe 
jutott, hogy átkozott a hal a harmadik vízben." S hogy eleje vétessék 
az átoknak, mindjárt guríttatott egy hordócska bakatort a páternak. 

Mindössze ez a csipetnyi hamu maradt abból a fényes elmé-
ből, amelynek a tűzijátéka egy egész nemzedéket kápráztatott. Ha 
francia abbé lett volna, apátságot kapott volna és a világ minden 
lexikonában benne volna a neve. De így bizony a magyar lexiko-
nokból is kimaradt. 
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III. Dugonics tréfáiból. 

A legnevezetesebb magyar piaristáról, Dugonics Andrásról 
szintén jeles piarista, Prónay Antal írta a legjobb könyvet a Dugonics-
Társaság megbízásából. Ami adat megmaradt a nemzetnek erről a 
nagy oktatójáról, az mind egybe van ott hordva. Csak épen az 
öreg Dugonicsról nem igen találni semmit, a nyugalomba vonult 
mathezeos professzorról, aki nagy harcai után Szegedre jött meg-
pihenni, ahol tíz esztendőt adott még neki a sors Milyen lehetett 
a nagy ember napáldozatja az akkori Szegeden, amelyet egy másik 
nagy piarista, Révai Miklós életírója campestris laposságnak nevez? 
(Nem is hívták az időben másnak, csak Mező-Szegednek.) Hogyan 
élt, kikkel barátkozott, mik voltak az apró kedvtelései, nagy ma-
gyar szive kiket ölelt magához és kikre zsörtölődött ? (Mert enélkül 
lehetetlen elképzelni Dugonics Andrást, akiről írva vagyon: „Dugonics 
András, szegedi gulyás, goromba, mint senki más.") Ha néha 
kivetődöm az Etelkasorra, mindig várom, hogy elém toppan a 
tüzesszemű, bodor fehérhajú, délcegtartású öreg úr : 

— Hej, ebadta fattyai, minek vágtátok ki az erdőmet! 
Valahányszor varjút látok felsővároson, — pedig látni eleget, 

a háború igen beszoktatta őket a mezőkről — mindig eszembe 
jut a Dugonics varjúja. Ezt Prónay jegyezte föl róla szájhagyomány 
után. Volt neki egy szelíd varjúja, amely eltanulta az öreg úrtól 
a krákogást s buzgón produkálta is. Ilyenkor az öreg úr mindig 
kedvre derült és rákiáltott a literátus varjura: 

— Ne csúfolódj, ebadta ! 
Szó sincs róla, hogy ez valami ritka nevezetes életrajzi adat 

volna, amiért az akadémikusok aranyat adnának. De szinte újjal 
tapintatja az emberrel Etelka írójában a szegedi magyart. Kazinczy 
Ferencről például egyáltalán nem lehet föltenni se azt, hogy krákogott 
volna, se azt, hogy házi varjút tartott volna Széphalmon. De ha varjúja 
lett volna neki filoméla helyett, azt bizonyosan így szidta volna össze: 

— Hah, setét szárnyas, mikor szünteted már kellemtelen 
hangzatid ? 

Néhai Kovács Jánostól, a Dugonics-Társaság egykori alelnökétől 
én is hallottam egy tudtommal még eddig föl nem jegyzett szájha-
gyományt az öreg Dugonicsról. Kora bálványozott írója, a tudákosság 
királyi oktatója úgy áll benne elébünk, mint játékos lelkű gyerek. 

Nyári napszállat idején ki-kiballagott az öreg úr a hajóhíd-
hoz és elnézdegélte, hogy terelgetik át a Bánátból a címeres 
gulyákat. Ha kedve szottyant, beszédbe is elegyedett a hajcsárokkal. 
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— Honnan jönnek kendtök? 
— Makórul. 
— Hát aztán hagytak-e még ott sok marhát, vagy mind átjöttek ? 
— Jutott is, maradt is. 
— Hát aztán merriil hajtják a legtöbb marhát Szögedébe ? 
— Hát mikor hogy, nem löhessön az tudni. 
— No de mégis? 
— Tán Vásárhelyrül, — vélte az egyik. 
— Kikindárul, — mondta a másik. 
— De bizony Kanizsárul, — erősködött a harmadik. 
— Szamarak kendtök, — nevette el magát a Magyar Példa-

beszédek És Közmondások írója — azt se tudják, hogy a legtöbb 
marhát hátulról hajtják. 

IV. Benyák Bernát, meg a cenzorok. 

A XVIII. század második fele volt a magyar piaristák heroikus 
korszaka. A Ielkeveszett, fajafeledett országban csak az ő iskoláik-
ban lobogtak a nemzeti eszme és az egyetemes emberi haladás 
őrtüzei. Nem csináltak mást, csak tudományt és irodalmat, mégis 
ők mentették meg, amit a karok és rendek eldiétáztak. Csöndes, 
jámbor emberek voltak, kapcsos könyvek fölé hajló együgyü lelkek, 
betűmagok álmatag vetői, — a, hatalom kezelői mégis úgy féltek 
tőlük, mint a tűztől. De ők nem féltek senkitől. Könnyű annak 
nem félni, akinek nincs egyebe egy szál reverendánál és a rendje 
szent törvényeihez való ragaszkodásnál. Pedig mortifikálták őket 
minden módon. A tanítási metódusukat gáncsolták, az iskoláik 
építését megnehezítették, a szónoklataikat ellenőriztették, az írásaikra 
rászabadították a Ferenc császár érdemes cenzorait. Azok pedig 
értették a mesterségüket. Bizonyság rá a Benyák Bernát esete. 

Benyák Bernát e kor legnagyobb piaristái közé tartozott. 
Jódarabig Szegeden tanárkodott, de itt még aludt benne az erő, mint 
kereteletlen rubinban a fény. A pesti kegyes oskolában aranykeretbe 
került. A tudománypatakok, amelyek a szegedi társház könyves 
pulpitusairól szivárogtak a lelkébe, ott buggyantak Dunává. Csudá-
latos nagy elme volt, írt világtörténelmet, grammatikát, közgazda-
ságtant, pedagógiát, latin ódákat, magyar énekeket, fizikát és zene-
történetet. Napvilágot azonban egy-két püspökköszöntőjén kívül 
nem látott semmije. Mert drága volt a könyvnyomtatás és ő szegény, 
mint a templom egere, arra pedig ki gondolt volna még akkor, 
hogy lesz ám még olyan világ is, mikor bolond emberek pénzt is 
adnak azért, amiket egy másik bolond összefirkált! 



94 

Egyszer azonban a páterek, akik úgy néztek öreg társukra, 
mint a napra, összezsugorogtak annyi tallért, amennyin egy könyvét 
ki lehetett volna nyomatni. Melyik legyen az most már a sok 
közül ? Benyák azt választotta, amit élete főművének tartott, még 
pedig teljes joggal: Leibnitz filozófiájának az ismertetését, akit 
minálunk még akkor névről se ismertek. Aztán hozzácsapta egy 
értekezését a véleményszabadság szükségességéről. 1799-ben! Ez 
még Leibnitznél is leibnitzebb dolog volt. 

Hát odakerült a nagy nyaláb kézírat a pesti cenzor elé, aki 
valami tisztes táblai asszesszor volt. Sábeszteklit viselt, de a lelke 
sarkantyús csizmát pengetett. Varkocsba font szép tisztes parókát 
hordott, de alatta kuruc magyar sörte ágaskodott. Amúgy is nagyon 
tanulmányos ember-volt, tudta kívülről az egész Hugó Grotiust, 
de bizony a monadikus filozófia olyan idegen volt neki, mint 
sapkakészítőnek a teleszkóp. 

— Leibnitius, Leibnitius, — nézegette a kéziratot. — Ki fia-
csikaja az a Leibnitius ? Valami kórságos nimöt. No az minket ne 
tanétgasson filozófiára. „Nyáron szűrödet, télen subádat el ne hagyd." 
Ez az igazi magyar filozófia. Meg az, hogy „Bor, búza, békesség 
és feleség: ékes, széna, szalma, szalonna és ruha kékes". 

Azzal ráírta a lúdtollal nagy mérges betűkkel a kéziratra, 
hogy „non admittitur." így szállá alá poklokra a pars prima, az 
első rész. A másodikat nem bántotta, mert a véleményszabadság-
nak, mint az ábra mutatja, rajongója volt a spektábilisz. 

A pesti cenzornak azonban följebbvalója is volt, a bécsi 
cenzor. Ez már pallérozott elméjű, nyugateurópai férfiú volt és a 
filozófiában is ismerte az új módit. Tehát kihúzta azt, amit a pesti 
kollega meghagyott. No még csak az kellene, véleményszabadság 
a magyarnak, mikor így se bir vele az ördög se. A kék úristenre 
Bajorországban, örüljön annak az egy szabadságának, hogy adót 
fizethet. 

így nem látott napvilágot soha Benyák Bernát legfőbb opusza. 
S így maradt belőle csak annyi, amennyit Toldy Ferenc följegyzett 
róla: „Villanat volt az égen, amelyre csak soká következett nap." 

V. A repülő piarista, meg a háromszöghámozó. 

Benyák Bernátnak egy latin versében találtam rá Szabiik 
István piaristára, aki jódarabig rektora volt a szegedi oskolának. 
Jókai ha tudott volna róla, bizonyosan regényhőst csinál belőle. 
Virtusos ember volt, szegedi születés, aki nem kisebb úrral kapott 
hajba, mint József császár. Az egyre-másra adogatta ki a némete-
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sítö rendeleteket, a páter rektor azonban egyről se vett tudomást. 
A császár Josephus nagy úr lehet Bécsben, de a szegedi kegyes 
oskolában semminek se hívják. Itt csak magyar királyt ismernek. 

A vége persze az lett, hogy a császár hosszú kezei elértek 
Szegedig és kiemelték a rektori székből Szabiik atyát, noha Csongrád-
megye rendjei is a kardjukra ütöttek érte. Földönfutó lett a tudós-
ból, akit kora legnagyobb magyar fizikusának tartottak. Alighanem 
ő volt az első magyar, aki földgömböt fábrikált, az azonban bizo-
nyos, hogy Szegeden ő eresztette fel az első Montgolfier-rend-
szerü léggömböt 1785. Szent Jakab havában. Ahogy az akkori 
Magyar Híradó írja, „edgy égi golyóbist, mely vékonyan kikészí-
tett hólyagokból vala elkészítve, veres és fehér színre részszerint 
kifestve, két lábnyi magasságú, három lat nehézségű s öt minuták 
alatt a felhők határira emelkedett mozsár pattogások és tapsolások 
között. Ezen felyülnevezett úr így megmutatta ezen szárny nélküli 
repülő golyóbisnak szerentsés felbocsájtásával, hogy valami a 
francia és más idegenv nemzetek közt lehetséges, a magyarok közt 
sem lehetetlen az." 

íme a magyar aeronautika első úttörői közt egy szegedi 
piarista. Méltó rá kegyelettel emlékezni ezekben az időkben, a mikor 
a magyar szellemi élet munkásai igen csak a levegőből élnek. 

* 

A hogy Szinnyei tizenkét kötetében keresgetem a régi szegedi 
piaristákat, megakad a szemem egy könyveimen. „A hegyes szögelet 
meghámozása. Feltalálta Katona Dienes, a kegyes rend tagja, 
bölcselkedés tanára, a szegedi kir. liceum és gimnázium igazga-
tója, 1843." 

No, gondolom, ez még a rédeieknél is többet tudott; akik a 
bundát megköszörülték. Ez meghámozta a háromszöget. Nézzük 
meg, ugyan megvan-e ez a nevezetes könyv a Somogyi-könyvtárban. 

Hát megvan, egyezik is a Szinnyeivel mindenben, csak épen 
hogy nem meghámozta a hegyes-szegletet néhai való jó Katona 
Dienes, hanem meghármazta, ami a latin címből is kitűnik: trisectio 
anguli acuti. 

Nekem, aki annyit könyv nélkül is tudok, hogy 6 X 7 —42, 
de már ha úgy van feladva a kérdés, hogy mennyi 7 X 6 , akkor 
gondolkoznom kell, — rendkívül imponált ez a füzet, de csak 
olyanformán, mintha valaki egy hegyet emelgetne előttem. A 
lexikon aztán meggyőzött róla, hogy itt csakugyan ilyesféléről van 
szó. A hegyes szög megharmadolása olyan analitikai probléma, 
mint a kör négyszögesítése. Már háromezer évvel ezelőtt próbál-
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kozott vele Pappos és Nikomedes, akkora zsenik is próbálgatták, 
mint Albrecht Dürer és Newton, de még eddig senkinek se sike-
rült. Katona Dienes azt állítja, hogy neki sikerült „utak tekervé-
nyein odajutni, hovaférhetés halandónak szinte megtagadva látszott." 
Azt hiszem, mathematikusainknak érdemes volna figyelmükre mél-
tatni a Grünn-nyomda híreveszett termékét, hátha egy ismeretlen 
Bolyai lángesze lappang benne. 

Katona Dienes különben azok közül a csodálatos polihisztorok 
közül való volt, akik sűrűn találkoztak a piarista rendben. A filo-
zófia tanára volt, az analízis zátonyos tengerén hajókázott és 
közben kertészkedett is. Még pedig e tekintetben is olyan mível-
kedései voltak, mint a háromszög-hámozás. A kávéfát, a batátát, 
a cukornádat akarta meghonosítani Magyarországon. Röszkén meg 
vagy 800 indigó-bokrot ültetett, áztatott is belőle olyan indigó-
festéket, hogy Franz Kropf pesti Schönfärber nem győzött hálál-
kodni érte. A tengelici pusztán be is rendezett egy indigógyárat, 
de az hamarosan felvette a néhai nevet, mert a kilátásba helyezett 
állami segítségből nem lett semmi. Látnivaló, hogy a magyar ipar-
pártolás már akkor fel volt találva. 

Tudós Katona Dienes a sátoraljaújhelyi temetőben porlad 
s a Magyar Állam elsárgult lapjain talált magakészítette sírfel-
iratából látom, hogy a versírásban is verzátus volt s a szelíd 
Vergiliushoz járt iskolába: - „ 

Dercsika szült engem, Pozsony, Szeged és Tata képzett, 
Pest iparom díjját juttatta babérkoszorúval, 
Hőseit énekelém kettősen erős magyaroknak, 
Bölcseséget, erényt, tudományt írtam, tanogattam. 

VI. A rebellisek. 

A negyvennyolcadiki nagy piaristákról két kedves anekdotát 
találok följegyezve a régi újságokban. Az egyik Cseh Ferencről 
szól, aki egy nagy bölcseleti munkát írt az ember szellemi életé-
ről. A Bach-korszakban valami ügyes-bajos dologban ő vezette 
a piaristák küldöttségét Bonyhády-Percel István megyefőnökhöz. 
A hogy a Somogyi-könyvtárba került könyveiből látom, nagy ol-
vasottságú magyar úr volt ez az osztrák tisztviselő („kutyával kell 
megmaratni a kutyát" — ez volt a Haynauék kormányzati axiómája), 
de példás forradalomgyülölő. A piaristák pedig mind jegyes emberek 
voltak; aki valamirevaló volt köztük, az mind benne volt a nagy 
ribillióban és sokan lettek közülök földönfutók, s többen meglakták 
az olmützi cellákat is. 
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Hűvösen is fogadta a nagy űr a küldöttséget, aztán disputálni 
kezdett Cseh Ferenccel és végre dölyfös gúnnyal ezt kérdezte tőle: 

— Tisztelendőségednél okosabb ember nincs a szegedi pia-
risták közt? 

— Ó dehogy nincs, — felelte Cseh Ferenc filozófhoz illő 
nyugalommal — a többi mind okosabb, mint én, de úgy gondol-
ták, hogy ide én is jó leszek. 

Negyvennyolc óra alatt természetesen el kellett hagynia Cseh 
Ferencnek Szegedet. 

Helyette Horváth Ciril jött vissza, aki a forradalom előtt 
tovább tíz esztendőnél tagja volt már a szegedi társháznak, innen 
választották be az akadémiába s mindmáig ő volt Szegednek első-
utolsó akadémikusa. Szépírónak indult, egy drámája majd elvitte 
Vörösmarty Vérnásza elől az akadémiai koszorút, de aztán a filo-
zófiával esett holtig tartó barátságba. Negyvennyolcban ő is benne 
volt a piaristák forradalmi rendkormányában, de azért a Bach-
korszak eleinte nem kellemetlenkedett neki túlságosan, sőt a pesti 
kegyesiskola élén is meghagyta, csak éppen hogy mindig szemmel 
tartották. Valami Auguszt nevű, Morvából szalajtott főigazgató volt 
az a hétfejű sárkány, aki mind a hét fején rendeleteket okádott s 
aki még azt is rossz néven vette, ha a gyerekek nagyon hangosan 
imádkozták a miatyánkban azt, hogy „jöjjön el a te országod." 
Bizonyosra vette, hogy Kossuth Lajost kívánják vissza a pernahajderek. 

Horváth Ciril nem sokáig bírta a dummer Auguszt kötözkö-
déseit, megint visszajött Szegedre. De bizony itt is csak ki-kiszólt 
a szőr közül. Egyszer azzal ment be a nyolcadikosok közé: 

— No gyerekek! Hallottátok-e már hírét Lavaternak? 
Hát hogyne hallották volna. A bánáti gyerekekhez igen csak 

benézett hol az egyik, hol a másik fatter, hát azt gondolták, azok-
ról van szó. 

— Az eszetek tokja, — nevetett Horváth. — Ez a Lavater 
egy nagy német tudós volt. Persze nem bécsi német, hanem svájci 
német. Azt állította, hogy ö minden embernek a fejállásából, az 
arcvonásából megtudja mondani, kiféle ember az illető, becsületes 
úton jár-e, vagy akasztófára való. * Hát egyszer Nagy Frigyes pró-
bára akarta tenni a tudományát, közpolgári plundrába bújtatta a 
minisztereit és bekaronkozott közéjük a Lavaterral. No tudós, itt mutasd 
ki a tudományod, azt mondd meg nekem, becsületes emberek e ezek, 
vagy nem? Hát odamén a tudós a miniszterekhez, ürgeti-forgatja 
a nyakukat jobbra-balra, tapogatja a fejük búbját, utoljára kivá-
laszt közülök egyet és azt mondja a királynak: 
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— Felség, elég rendes emberek ezek mind, csak ez az egy 
csirkefogó van köztük, erre nem merném rábízni az erszényemet, 
mert ez két garasból hármat kilopna. 

Nagyott nevetett ezen Nagy Frigyes, mert ez az egy ember 
épen a pénzügyminisztere volt. 

És nagyot nevettek a gyerekek is Horváth Cirilnek, mert tíz 
perccel elébb kucsírozott végig az Iskola-utcán a város díszhin-
taján Bruck Ferenc, a Bach-korszak pénzügyminisztere. Ugyanaz, 
akit néhány hónap múlva átvágott nyakkal találtak az ágyában. 
Önmaga folyamodott ehhez a gyorsított eljáráshoz, mert valami 
nagy hadseregszállítási panamába keveredett s Ausztria emiatt vesz-
tette el az olasz háborút. Legalább az osztrák generálisok így 
mondták. Mert sok rosszat el lehetett mondani az osztrák generá-
lisokról, de azt meg kell nekik adni, hogy soha háborút el nem 
vesztettek anélkül, hogy okát ne tudták volna találni. 

Horváth Ciril pedig visszakerült Budapestre, a filozófia nagy-
hírű tanára lett a központi egyetemen s miután egész életén át 
hirdette az igazságot, 81 éves korában nyugodott el a hit világos-
ságában, épen félszázados akadémiai jubileuma előestéjén. Az 
akkori tudományos világ úgy gyászolta meg, mint a legnagyobb 
magyar filozófust, aki egész életében egy eredeti filozófiai rendszer 
kiépítésén dolgozott, a melyet ő konkretizmusnak nevezett el. Ha-
gyatékában keresték is a nagy várakozásokat keltett könyv kéziratát, 
de nem találták. Néhai egyetemi tanáromtól, Pauer Imrétől, aki 
tanítványa volt, sokszor hallottam, hogy legenda volt az egész. 
Lehet, hogy úgy volt, de azért Pauer Imrének még se volt igaza, 
mikor ezt hirdette. Olyan boldogtalan nemzetnek, a minő a miénk, 
szentségtartóban kellene oltárra tennie a legendáit, hogy el ne 
vesszenek. Miből élnénk, ha legendáink nem volnának? 

VII. Magyar Gábor. 

A hogy az utolsó ötven év elmúlt piaristáihoz érek, már 
nagyon nehézzé válik a florilégium Persephone csöndes mezőin. Kit 
keltsek életre a sok közül, a kiknek lelke tüzénél még melegedtek 
az élő kortársak s némelyiknek 'szinte a keze melegét is érezzük 
a kezünkön ? Az öreg Budaváry Józsefet, a klasszikus latin ódák 
költőjét, akit a római tiberi és árkádi akadémia tagjául választott? 
A nagyszorgalmú Csaplár Benedeket, akit irodalom-történetünk leg-
érdemesebb munkásai közt emleget ? Kovács ev. Jánost, a nemes 
pátoszú ünnepi költőt, akinek nevét társaságunk évkönyvei őrzik ? 
Bertalan Alajost, a délceg férfit, a gavallér-piarista ideális típusát ? 
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Tudós Bolgár Mihályt, az Andrássy Gyula nevelőjét? Pap Jánost, 
a szegedi piaristák történetíróját s a scientia amabilis rajongó mű-
velőjét ? Magyar Gábort, a Kalazancius szive szerint való pedagógust, 
akiben a szegedi piaristák a tizedik főnököt adták a maguk kebeléből 
a rendnek s a kinél talán a szegediek soha papot jobban nem sze-
rettek? Az is tisztesség persze, hogy díszpolgárrá választották, de 
én ennél különb bizonyságát is tudom a szegediek szeretetének. 

A kilencvenes évek elején történt, mikor a rókusi követ-
választáson a később rossz véget ért Babó Emil állt szemben 
Ivánkovics plébánossal, a későbbi rozsnyói püspökkel. Szép magyar 
stílusú korteskedés folyt mind a két részen, de Babó bizonyosabb-
nak érezte magát mindaddig, míg Rókusról be nem állított hozzá 
egy ijedt képű küldöttség. 

— Nagy baj van, tekintetös úr. 
— Micsoda ? Tán nagyon savanyú a Hétválasztó bora ? 
— Hát ölég savanyú, verje el az isten a tövit útrul-útra, 

hanem azon még lőhetne fordítani. De mán emezön az isten se 
segíthet. 

— Mondja már ki kendtök. 
— Hát úgy beszélik, kérőm, azt mondta az Ivánkovics, hogy 

aki nem űrá szavall, azt nem temeti el. 
Elkomorodott Babó Milcsi, de furfangos paraszt-esze volt, 

mindjárt kiderült az ábrázata. 
— Hát azt mondta ? Hm, hm. Még hogy ő nem temeti el ? 

Hát tudják, embörök, mit mondok én kendtöknek? Hát azt mon-
dom, hogy aki énrám adja a voksát, azt én Magyar Gáborral 
temettetöm el. írásba is adom, ha akarják. 

Az aggodalom-szántotta honfiarcok egyszerre kiderültek. Itt 
olyan tisztesség igérődött, hogy többet egy szót se lehet szólni. 
Nem is szóltak semmit, hanem megválasztották követnek Babó 
Emilt. 

A hogy elsorjáztatom magam előtt a kedves Öreg árnyakat, 
megfogja a szememet a Tóth János alakja, ezé az isten lelkéből 
lelkezett papé, aki nem volt nagy tudós, harcos egyéniség se volt, 
verseket se írt s mégis volt benne a tudósból is, a hősből is, a 
költőből is : apostol volt. Azt csinálta, amit a rendalapító szent és 
olyan tűzláng-lélekkel csinálta, mint az ; a kikre senki nem gon-
dolt, a kiknek bimbódzó lelke elsenyvedi a puszták homok-fuva-
tagaiban: a tanyák gyerekei közé vezette ki a kultura 

VIII. Aki még a királynak se hazudott. 
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Szerintem három nagy jótevője volt az újabbkori Szegednek: 
Kállay Albert, aki a várost építette, Kiss Ferenc, aki az erdőket 
nevelte és Tóth János, aki a tanyai iskolákat ültette. 

1853-ban bízta meg a város a tanyai iskolák felügyeletével 
s viselte ezt a különös tisztet 34 esztendőn át. Harminchárom éven 
át ő járt ki a tanyára, a harmincnegyedikben a tanya jött be hozzá, 
a koporsójához. Nagyot mondok vele, de nem tudom, István szent 
király óta gyászolt-e meg valakit a szegedi magyar olyan igazán, 
mint a „nagyságos dilektor urat." És most még hihetetlenebbet 
mondok: noha tanfelügyelő volt, minden tanító sírt a temetésén. 

Csodálatos nagy szivével mindenkinek a szivét meg tudta 
venni. A paraszt úgy hitt neki, mint az istennek. Nemcsak a gye-
rekét vitte hozzá bizalommal, hanem az adókönyvét is. És nem 
volt olyan gyerek, akit ő egy szép szóval meg ne cirógatott volna, 
se olyan adókönyv, a melyikkel meg ne tudta volna békíteni a 
gazdát. Ha nagy feje volt a gyereknek, akkor azzal tette büszkévé 
az anyát: 

— Nagy fej, nagy ész, lelköm. Ebből a gyerekből papot 
nevelünk. 

Ha meg kicsire maradt a kobak, annak örült neki: 
— Az ilyen fej a jó fej, szülém, mert ebben nem szalad 

szét az ész. 
Persze az adókönyv már bajosabb dolog volt, mert olyan 

rendes ember még nem volt, aki azon el tudott volna igazodni. 
— Ezt tekintse mán föl, nagyságos úr, hogy törte volna ki 

a rossz nyavalya, aki kitanálta. Mert nézze, tavai két pöngőt kér-
tek, az idén mög négyet szörkesztöttek bele. Hát mán hogy löhet-
ségös ez, mikor a főd nem lött nagyobb azóta, csak a gyerök 
lött több. 

— Hát be köll evvel mönni a finánciára, — adta volna meg 
a kitérő választ Tóth János. 

— Jártam már én ott is, hogy a ménkű annyiszor ütne bele, 
a hány kéménye van. De ott is csak aszonták, hogy fizess, ne 
nevess. Ökögött-bakogott valamit az a tüsztőtt úr, akit fogtomra 
vöttem, de mán ahhó ő is csak hatökör vót, hogy mért sancolik 
így az embört. 

— Ejnye, hejnye, a kuttya szaladjon el mellette — forgatta 
Tóth János a lepedőnyi nagyságú könyvecskét, aztán hirtelen föl-
derült az ábrázata. — Mögvan mán, nézze, hát ehol-e, két forint 
az adó, két forint mög a porció. 
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— No így mán ügön, — fénylett föl barátságosan a gazda 
szeme, — ezt mán mögértöm. Csak az a baj, tudja, hogy azok a 
városi urak nem tudnak magyarán beszélni az embörrel. 

Tóth János tudott még a tanítók nyelvén is, pedig az — már 
hogy ebben az időben — nem kisebb tanulmányos művészet volt. 
mint az adóbeli szakértelem. Száz, meg száz apró történet beszél 
a jó szivéről, a turelmességéről, a szerénységéről és a makulátlan 
tisztalelkűségéről. Szinte a harmatos tanyai reggel derűje neveti be 
a következő történetet, amit a Lázár György visszaemlékezéseiben 
találtam s néhol szórói-szóra adok vissza. 

1883. októberében volt, a királylátogatás idején. Ugy volt, hogy 
a tanyát is megmutatják a királynak, még pedig Alsótanyát, ott is 
az ásotthalmi iskolát, amelyiknek akkor Géczy Károly volt a tanítója. 

A látogatás előtt való nap Kállay főispán kiküldte terepszem-
szemlére Lázárt, mint városi főügyészt, meg Tóth Jánost. Nézzenek 
körül Ásotthalmán, rendbe van-e minden s legyen rá gondjuk, 
hogy szó ne érhesse valamiért a ház elejét. 

Hát rendben volt minden, mert Alsótanyát mindig illendő-
ségtudó nemzet lakta. A kocsiutak behintve szalmatörekkel, mint 
porfogóval. Az iskolaházon őszirózsa-girlandok közt nemzeti lobogó. 
Még tán a pulikutyákat is megmosdatták arra az alkalomra, annyira 
gondoltak mindenre. 

Az volt a program, hogy a mint a király belép, háromszoros 
éljennel fogadják a gyerekek, aztán aki legbátrabb közülök, az 
elszavalja azt a hódoló költeményt, a melyet Tóth János direktor 
űr erre az alkalomra nem csekély arca-verítékkel megszerkesztett. 

Hát a próba-éljenzés nem nagyon ment. Úgy szólt, mint 
mikor úrnapi körmeneten regruták adják a szalvét. 

— Ez így nem jól lesz, — csóválta a fejét Lázár. — A gye-
rekeknek semmi gyakorlatuk nincs az éljenzésbe. Nincs mást mit 
tenni, direktor úr menjen ki és jöjjön be, mint király és ezt mind-
addig csinálni kell, még csak a gyerekek egész tökéletesen nem 
éljeneznek. 

Tóth János nagyon megijedt. Azt ő nem teszi, hogy királyt 
játszón. A főügyész úr sokkal alkalmasabb ember arra. Délcegebb 
is, bajúsza is van, mordabbul is tud nézni. 

— No ebben igaza lehet főtisztelendő úrnak, — nevetett 
Lázár. — A lurkóktól kitelne, hogy mindjárt neki esnének a reve-
rendazsebnek, van-e most benne árpacukor. 

így aztán Lázár lett a király s nem telt bele egy óra se, mikor 
a kis magyarok úgy éljeneztek, mintha született főrendek volnának. 
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Most jött azonban a neheze a dolognak. Ki szavalja a hódoló 
verset? A három legjobb tanuló tanulta be, azoknak le kellett 
vizsgázni. Lázár György lelépett a trónról és Tóth Jánossal, Géczy 
Károllyal átalakult hármas bizottsággá. 

— Na álljatok elő, legények ! 
Hát biz ez szomorú előállás volt. Az egyik jelölt az első 

sornál sírva fakadt. A másik épen foghullajtásban volt és egy 
szavát se lehetett érteni szegénykének. A harmadik nagyon szépen 
elharsogta a verset, de azzal meg az a fátum történt, hogy előtte-
való nap megrúgta a ló és az egyik lábára bicegett az istenadta. 
Ezt nem lehet a legfőbb hadúr elé állítani. 

— Hát akkor hagyjuk el a verset, — vélte Lázár. 
De ez már Tóth Jánost is tűzbe hozta. A világ legszerényebb 

embere volt, mikor a város meg akarta festetni az arcképét, sehogy 
se állt kötélnek s mikor Kacziány Géza lopva rajzolni kezdte a 
közgyűlésen és az öreg úr ezt észrevette, úgy elbarikádozta a 
zsebkendővel az arcát, hógy lehetetlen volt leábrázolni. Hanem a 
költészet, az más. Pláne ha egy fizika-professzor hetven éves ko-
rában írja meg az első versét és ezt elakarják sikkasztani, akkor 
a galambepe is felforr. Aztán meg nini, a programúi már az újsá-
gokban is benne volt, a király azt bizonyosan olvasta, most már 
kíváncsi a versre, bizonyosan a feleletet is betanulta rá, — hát mi 
lesz most már ebből ? 

Ez az utolsó argumentum Lázárnak is szöget ütött a fejébe. 
— Hát nem szavalhatná-e el a verset a tanítóné? 
Ez nagyon elfogadható megoldásnak látszott. Szemrevaló kis 

menyecske volt a tanítóné. A felség is bizonnyal szivesebben néz-
degélne ő rá, mint Vadlövő Hebők Jóskára. Azonban itt meg elvi 
nehézség támadt. A vers úgy kezdődött, hogy „kis gyermekajkról 
hála zeng feléd, ó, nagy király." Hiszen kicsinek kicsi a tanítóné 
szája, de amúgy még se mondható már gyereknek. 

A hármasbizottság olyan kátyúba jutott, mint egy komoly 
diplomáciai testület. Szerencsére véletlenül ott volt Sári Mátyás^ 
a zabosfai tanító. Véletlenül a kis fia is vele volt. Véletlenül az is 
tudta a verset. 

— Nohát próbáld meg te, Matyika! 
Matyika remekelt. Lázár el volt ragadtatva. Géczy Károlynak 

azonban határjogi skrupulusai voltak. Való-e az, hogy az ásotthalmi 
iskolában zabosfai gyerek szavaljon ? Tóth János pedig azt vetette 
ellen, hogy mikor a paraszti kultúrát akarjuk reprezentálni a föl-
ségnek, hogy lehessen akkor egy úri gyereket elejbe állítani? 
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Itt is a zabosfai tanító adta bele az eszét a konzíliumba. 
— Ruha töszi az embört, nagyságos urak. Ha az én Matyi 

fiamra ráadjuk a Vadlövő-gyerök gúnyáját, olyan takaros paraszt-
gyerök lösz abbul, hogy az édesanyja se üsmer rá. 

Másnap aztán ment is minden, mint a karikacsapás. Mindössze 
ott volt egy kis hiba, hogy a gyerekek nagyon belejöttek az éljen-
zésbe és a kis kanászgyereknek öltözött Sári Matyika, akinek a 
harmadik éljen után kellett volna előugrani, nem tudta magát mihez 
tartani és a helyén maradt. A király pedig eltévesztette a prog-
rammot és ahelyett, hogy megvárta volna a verset, rámutatott egy 
eleven szemű gyerekre : 

— Olvassál valamit! 
— Könyv is kék ahhoz! — buggyant ki a gyerekből a nagy 

igazság és körülnézett, hogy melyik szomszédjának van olvasó-
könyve, mert biz abból csak minden negyedik gyereknek jutott egy. 

A hármas bizottságot a forró hideg kezdte rázni, de szeren-
csére ifj. Sári Mátyás akkorra elöcihelődött és megmentette a föl-
bomlani készülő helyzetet. Odaállt a király elé és úgy elszavalta 
a köszöntőt, hogy a szeme pillája se rebbent, még a végire nem ért. 

Akkor a felség, aki szemmellátható örömmel nézte a fiút, 
megveregette a képét: 

— Ez nagyon szép volt. Bátor kis parasztfiú. 
— Dehogy paraszt, alássan kérőm fölségödöt, — szólalt 

meg Tóth János programmon kívül — úri gyerek ez, a zabosfai 
tanító úr kis fia. 

A király barátságosan mosolygott, mert valószínűleg egy szót 
se értett az egészből. Az is lehet azonban, hogy azt gondolta 
magában: 

— Ej, ej, hát már itt se lehet hinni a hármas bizottságnak! 
Lázár azonban odakint, a hogy magához tért a nagy ijedtség-

ből, szemrehányóan súgta oda Tóth Jánosnak : 
— Ejnye főtisztelendő uram, hogy szólhatta már így el magát? 
Az öreg úr ráemelte szelíd kék szemeit: 
— Nem elszólás volt az, barátom, csak nem bírtam már 

magammal. Nézze, én soha senkinek nem hazudtam az életben. 
Hát én nem hazudok még a királynak se. 

IX. A piaristáról, aki papucsban mondja a misét. 

Akik a kegyesrendieknek Krisztus szive szerint .való igaz 
keresztény szellemét meg nem értették, kezdetben sok mindennel 
megvádolták őket. Nem hiába hogy a rendalapító Kalazanciussal 



104 

is megjáratták az inkvizíció börtönét, ha csak pár órára is, -— 
ielke fiaival is sokat kötözködtek. Mondták a piaristákat illumi-
nátusoknak, rosikruciánusoknak, aufkláristáknak, destruktoroknak 
(ez az elnevezés a francia forradalom idejéből ered, állítólag Cag-
liostro-tól), — ezeket a vádakat az együgyűség emelte, talán az 
egyetlen halhatatlan dolog ezen a halandó világon. A rosszakarat 
konkrét vádakkal dolgozott. 

A szegedi társház história domusa följegyzi, hogy a XVIII. 
század utolsó éveiben bizonyos Hempel Flórián piarista atyát azért 
jelentették föl a csanádi püspöknél, mert papucsban mondta a misét 
a palánki templomban. Hát ennek a papucsos misének a történe-
tét én így gondolom el. 

A kegyes atyák az időben a Hatrongyosban laktak. így bér-
málta el a néphumor azt a hatszobás viskót, amely a palánki 
templom délkeleti oldalához volt ragasztva. Valamikor pestises be-
tegek lazarétuma volt, de mikor már arra se volt jó, akkor a 
piaristáknak csináltak belőle enyhelyet. Szelemenjeit megőrölte a 
szú, zsindelyét lerothasztotta az eső, a padlata penészes volt, a falai 
repedezettek és nem volt egyetlen ablaka sem, amelyet becsüle-
tesen be lehetett volna csukni. (Ezt a tulajdonságukat azóta is 
makacsul őrzik a városi házak ablakai.) Már most tessék elkép-
zelni egy téli hajnalt, amikor havas eső esik és üvölt a Tiszáról 
a szél és csak azért nem viszi el a Hatrongyos tetejét, mert már 
nincs is neki teteje. Még sürüllik a sötét mindenütt, csak egy 
ablakon szivárog ki a mécsvilág: az öreg Flórián atya már talpon 
van, készül a templomba, ő a soros hajnali misét mondani. 

Körülményes dolog a készülődés, mert törődött agg ember 
már Flórián atya és sok motyót kell öreg testére szedni, hogy ki-
bírja a templom gyilkos hidegét, mert palánki házában már abban 
az időben is igen szegényesen lakott a jó isten. Igaz, hogy a mi 
szél a repedt ajtón bejött, az kimehetett a törött ablakon, de köz-
ben a csontja velejéig didergette az embert. Különösen a láb, a 
láb, — azt nem győzi már felfűteni a lassú, fáradt öreg vér. 

Szerencsére Flórián atya jól el van látva meleg lábbelivel. 
Borjúbőr csizma, bélés is van benne, húsz esztendeje szolgál már, 
de csizma az még most is, nemhiába hogy a keresztapja csele-
kedte, aki híres-nevezetes vargamester volt valaha Perjámoson, az 
isten nyugtassa szegényt. 

Épen a hosszú életű csizmába igazítja bele a lábát Flórián 
atya, mikor megzörgetik az ajtaját. 

— Ki van ott ? 
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— Buborék Szilveszter discipulus syntaxista. Laudetur Jesus 
Christus. Minisztrálásban vagyok soros, domine páter.. 

— In aeternum, amen. Gyere be, fiam. 
Becsusszan az ajtón Buborék Szilveszter syntaxista diák. 

Csupa Iucsok a gyerek, átáztatta a hólé a felsővárosi Latrán-utcától 
idáig. Vacog a foga az istenadtának, tócsa marad a lába nyomán. 

— Per amorem dei, — hőköl vissza az öreg pap, — hát a 
te lábadon mi az a kék ? 

— A bűröm, — mondja Buborék Szilveszter. 
— Hát csizmád nincs ? 
— De van, csakhogy az édös bátyám hordja, mert ű szék-

álló legény. 
Flórián atyának fáztában is melege lett, úgy elborzadt. Hogy 

lehetne a templom tégláján félóráig állatni ezt az istenadtát ? 
— Gyere ide, te trifurcifer, húzd le a csizmámat. 
Buborék Szilveszter megtette. 
— No most húzd föl. 
Buborék Szilveszter könnyen szótfogadhatott. Derékig bele-

suttyant a csizmába. 
— No most eredj, zörgess be a harangozónak, aztán várj 

meg a sekrestyében. 
S ahogy a gyerek elment, Flórián atya előkaparászta az ágy 

alól keshedt papucsait. Bizony a lábujja kikéredzett belőlük, mire 
az oltár elé került, de hát azért a rorate coeli így is csak meg-
találta az útját az éghez. És én nem tudom, mit .szólt a csanádi 
káptalan a papucsos miséhez, hanem abban bizonyos vagyok, hogy 
amikor Flórián atya megindult a nagy útra a csillagok közé, a jó 
isten, aki csak a sziveket nézi, a legkedvesebb angyalkáit szalaj-
totta elébe, hogy papucsban kattyogó öreg lábai elé a legpuhább 
felhőcskéket' terítsék szőnyegül. 

Hát kétszáz esztendő óta mindig ilyenek voltak a szegedi 
piaristák! 
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