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Nagy Balázs Vince: A Veszprémi Piarista Gimnázium mint szellemi és
kulturális örökség

A modern Veszprém megszületésének és fejlődésének első és leghíresebb
egyetemes, iskolai és szellemi bázisa a Veszprémi Piarista Gimnázium volt. Több
mint három évszázaddal ezelőtt olyan alapokat tett le ez az intézmény, amelyre mind
a mai napig büszkék a város polgárai. Veszprém, mint iskola- és egyetemváros, az
oktatás, a művészet, a tudomány kiemelt szellemi bázisa. Ennek a folyamatnak
egyik megalapozója volt a piarista szerzetesrend által alapított gimnázium.

A Veszprémi Piarista Gimnázium neve szorosan összetartozik Veszprém város
szellemi, tudományos és kulturális életével. Volkra Ottó János veszprémi püspök a
piarista szerzetesek 1711-ben történő Veszprémbe hívásával a modern Veszprém
alapjait tette le, szellemi és kulturális fejlődését indította el. A piarista rend veszpré-
mi iskolája valódi Alma Materré vált. A gimnázium tanárai nem csak a tananyag
oktatását végezték az iskola falai között, hanem tudásukkal, kulturális, egyesületi,
közéleti, sport és felekezeti tevékenységükkel meghatározták a város arculatát is. A
piarista iskola a közép-dunántúli régióban is elismert lett.

A piarista szellemiség és a szerzetesrend hivatása a tanítás. Kalazanci Szent
József, a piarista szerzetesrend alapítója által megvalósított római első ingyenes nép-
iskola volt a minta a piarista szellemiségnek. Az oktatás, a tanítás, a nevelés, a tudo-
mányok és a hit átadása olyan alapértéke ennek a szerzetesrendnek, amely a
Veszprémi Piarista Gimnázium karakterét is meghatározta. Sok szegény családból
származó diák tanult a piaristáknál különböző alapítványok és a piarista rend támo-
gatásával. Az iskola céljaként azt határozta meg, hogy hazáját szerető, szociálisan
érzékeny, erkölcsös és vallásos fiatalokat neveljen.

A Veszprémi Piarista Gimnázium számos területen büszkélkedhet kiváló taná-
rokkal és diákokkal egyaránt. A tanárok az iskolai tanításon kívül számos és jelen-
tős közéleti tevékenységet is folytattak a városban: színjátszás, ifjúsági könyvtár
szervezése, újságírás-szerkesztés, tankönyvírás, irodalmi alkotások, tudományos
írások (geológia, fizika, botanika, földrajz), múzeum alapítása, városi vízvezeték
tervezése, a városi sportélet támogatása, a népi és nemzeti hagyományok ápolása.
Az iskola tanulói között találunk egyházi vezetőket, művészeket, írókat, festőket,
szobrászokat, nyelvészeket, történészeket, orvosokat, mérnököket, természettudó-
sokat, politikusokat.

Az intézményből nagynevű költők, írók, művészek egész sora került ki: Ányos
Pál, Batsányi János, Endrődi Sándor költők, vagy a legkiválóbb nyelvészek egyike,
Simonyi Zsigmond, de itt tanultak a Cholnoky fivérek, Óvári Ferenc, Veszprém kul-
túrpolitikusa, a Balaton-kultusz megalapítója, Csikász Imre szobrászművész, Zichy
Mihály festőművész, Kerényi György zenepedagógus, Zámbó István karnagy és
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Pesovár Ernő európai hírű néprajztudós, valamint a volt köztársasági elnök, Mádl
Ferenc is. Az iskola hat püspököt és egy bíborost adott a Római Katolikus
Egyháznak.

A gimnázium nem csak egy iskola volt, hanem egy értékközvetítő szellemi
műhely, ahol kiváló tanárok és szerzetesek alapozták meg a város társadalmának
műveltségét, közéletét és hitéletét. A szellemi örökséget két intézmény is büszkén
vállalja: a Lovassy László Gimnázium és a Padányi Biró Márton Római Katolikus
Iskola.

A piarista templom és a rendház


