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Crònica des de Viena (2)

ELS ESCOLAPIS A HONGRIA
L'any passat vaig anar a Budapest, on vaig conèixer el collegi escolapi i la ciutat. El P. Provincial
i el P. Rector eren de vacances. El P. Mihail Medvigy
m'ensenyà la casa i el collegi, Parlàvem en italià perquè era més fàcil per als dos que fer-ho en alemany.
Vaig saludar a alguns pares i novicis de vegades en
anglès i d'altres en alemany. Amb el P. Tuba en
castellà.
El P. Andreas Benkò de la comunitat de Budapest
va passar el mes de setembre a Viena, a Sta. Tecla,
ell ha estat la meva principal font d'informació per a
aquest article.
Els Pares Escolapis d'Hongria són presents avui
dia en cinc poblacions.
BUDAPEST. Hi ha 35 pares, 7 novicis i aviat 11
recent-professos. Només tenim "gimnàs", preparació
de quatre anys, amb uns 400 alumnes. Dos professors
seglars: el d'educació física i un professor d'alemany.
Dins del collegi hi ha una gran capella. El collegi pertanyí a una congregació de religiosos, de les tantes
congregacions i ordres desaparegudes; el govern comunista tan sols va permetre a quatre que continuessin, entre elles l'Escola Pia. Els Pares ajuden també
en vàries párroquies de la ciutat.
KECSKEMET. 25 Pares, 400 alumnes, Parròquia.
SZEGED i VAC, ens foren retornats fa poc per
l'actual govern. En ambdos hi tenim escola; l'any passat foren dos grups de primer, 80 alumnes, i aquest
any començaran els segons. A Szeged hi ha quatre Pares; a Vac, on hi ha el noviciat, n'hi ha 8. Segurament
seran 5 ó 6 els nous novicis.
SATORAUAUJHEL y. Ens han retornat la capella i prometeren que algun dia també ens retornarien el collegi.
Els Pares Escolapis són reacis a la incorporació de
laics a les nostres escoles ja que tots els mestres van
ésser preparats pel sistema comunista. Els nostres
alumnes només podien aspirar a carreres tècniques
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però no a la pedagogia, lleis, història, etc., per això
és difícil trobar professors que pensin corn nosaltres.
Els pares de família que porten els seus fills a la
nostra escola busquen precisament la seva formació
cristiana. Els fills no sempre hi estan d'acord ja
que van fer la primària i la secundàriá en escoles
comunistes.
L'ensenyament de la religió en l'actualitat és optativa àdhuc en les nostres escoles, però el cent per
cent dels alumnes acudeix a aquestes classes, i són
comptades les vegades que algun s'hi nega. Les vocacions escolàpies procedeixen de les nostres escoles.
Al 1948 teniem 10 collegis. És molt difícil que ens
els tornin tots. El que teníem a Budapest forma part
de la Universitat.
Malgrat la publicació dels documents del Concili,
la renovació ha arribat poc al poble. Si algun sacerdot sobresortia pel seu zel apostòlic, era enviat a un
poblet petit i llunyà.
L'assistència a la missa dominical osciHa entre un
12 i un 20% segons els llocs. La influència comunista
atea va marcar molt als joves durant els 40 anys de
comunisme.
El Poder Executiu es troba repartit entre els tres
principals partits. Fòrum Demòcrata Hongarès, Partit Social-Cristià, i Partit dels Pagesos (nacionalista,
anticomunista). Un ministre del govern, que pertany
al segon partit esmentat, és un ex-novici escolapi,
(pare de cinc fills). Els comunistes i maçons em
digué el P. Medigy, segueixen tenint molt poder oposant -se a l'Església.
El Sant Pare, durant la seva visita a Hongria va insistir en la necessitat d'una reforma de l'Església
Hongaresa, però per a molts, no està clar en què ha
de consistir aquesta reforma.
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