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Van katolikus iskolánk  

Szeptember 1-ével a Kölcsey Ferenc utcai Általános Iskola a Szombathelyi Egy-

házmegye kezelésében katolikus iskolaként működik tovább Boldog Batthyány László 

néven. 

Az örömünk nagy, de legalább akkora az aggodalmunk is. 

Mitől lesz katolikus iskola? 

Attól, hogy minden osztályteremben ott lesz a falon a feszület? A feszület jelen-

létének biztos, hogy van kegyelmi ereje. A feszületre tekintve a hívő ember erőt és hitet 

kap. Attól azonban, hogy minden terem falán ott lesz a kereszt, sajnos még nem lesz 

katolikus iskola. 

Egy iskola szellemiségét a tanárok és a diákok határozzák meg. 

Tanárok. A több mint 30 fős tanári testületben alig páran élik, gyakorolják hitü-

ket. A tanár pedagógus kell, hogy legyen. Paidogos görögül annyit jelent, jóútra vezető. 

Vagyis aki nemcsak tanít, hanem nevel is. A katolikus iskolában ugyanannyira hangsú-

lyosnak kell lenni a nevelésnek, mint a tanításnak. Hiszen a katolikus iskola azzal má-

sabb, több a többi iskolánál, hogy tudás mellett erkölcsi tartást, sőt hitet akar adni ta-

nulóinak. A hit holt cselekedetek nélkül a Szentírás szerint. Hitet átadni csak személyes 

példával lehet papnak, civilnek, hitoktatónak, tanárnak egyaránt. A katolikus iskola 

egészen és mindig akarja átadni a hitet az erkölcsi normát. Nem csak a hittanórákon, 

nem csak a hitoktató és pap. Mindig mindenhol, mindenki által. 

Még nagyobb a kérdés, hogy lesz a Kölcseyből Boldog Batthyány László iskola?!  

Szeretném, ha nemcsak az iskola neve lenne Boldog Batthyány László, hanem az Ő 

jelmondata az iskolánk jelmondata is lenne: „Fidelitate et caritate”, hűséggel és szeretet-

tel. Hiszem, hogy akár milyen is egy tanár meggyőződése, tud hűséges lenni a normális 

erkölcshöz, és akarja szeretettel átadni mindazt, ami a rábízott gyermekek javára van. Va-

lóban hivatásaként éli meg munkáját, ami nem más, mint minden szülő hivatása felnőtté 

szeretni a gyermeket. Nem majomszeretettel, hanem valódi értéket átadó szeretettel. 
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A gyerekeket nem katolikus iskolába íratták be. Bár hála legyen, többségük hitta-

nos, a legtöbb olyan családban él, ahol a katolikus hit és erkölcs nem szilárd meggyő-

ződés, pláne nem mindennap meg élt valóság. Vajon Nikodémus hívő volt, amikor éj-

nek idején felkereste Jézust? Nem, inkább csak kereső. A szamariai asszony hívő volt, 

amikor Jézussal találkozott? Nem, de nyitott a hitre. Ez a reményünk. A szülők és gye-

rekek talán keresők és nyitottak arra, amit a katolikus iskola tudáson túl adni tud. 

Ahogy Nikodémus és a szamariai asszony, ők is ösztönösen, vagy inkább a isteni kegye-

lem által megérzik Jézus olyat adhat amit a világ nem adhat meg. 

A bencések szerint, akik 520 óta iskolákat tartanak fenn, tanítanak és nevelnek, 

(én is bencés gimnáziumba jártam), egy személyiséget 14 éves korig lehet formálni, 

alakítani. Vagyis a Batthyány iskolába járók az a korosztály, akiket lehet még formálni, 

alakítani, hogy ne csak tudásban, de bölcsességben és hitben gyarapodjanak. Lehet 

őket vezetni a hitre, jóságra, bölcsességre, szépségre, szentségre. 

A kérdés még mindig az: mitől lesz katolikus iskola? 

Olyanok vagyunk, mint a csodálatos kenyérszaporításnál András apostol: „Van itt 

egy fiú, akinek van két hala és öt kenyere, de mi az ennyinek?” 

Jézusnak ennyi is elég, mindenkinek jutott a kenyérből és a halból. A katolikus 

iskolához van valamink, ami ugyan kevés, de Jézusnak elég. Ahhoz, hogy az iskola ka-

tolikus legyen, nagyon sok imádságra van szükség. Nem az emberi erőlködés, hanem 

Isten kegyelme teszi katolikussá az iskolát. Iskolánk alapja az imádságunk kell, hogy 

legyen. Ezért a legfontosabb: Körmend hívő közössége érezze magáénak a Boldog 

Batthyány László Katolikus Általános Iskolát. Mint sajátunk, legyen ott mindennapi 

imaszándékaink között. Imádkozzunk a tanárokért, diákokért szülőkért! Aki, ami szá-

momra fontos, azt másképp látom. Lássuk az iskolát a szívünkkel! Ne csak azt lássuk 

majd meg, ami hiányosság, vagy rossz. Lássuk be, a miénk! Rajtunk is múlik, milyen az 

iskola! Ahogy a szülő mindig védi a gyermekét, a szívével látja, hisz szereti, mi is „gye-

rekünkként” tekintsünk az katolikus iskolára. Legyen bennünk szent aggodalom iránta, 

és imádkozzunk érte, amit pedig tehetünk, tegyük meg érte! Legyen bennünk katolikus 
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tudatosság, és gyermekeinket, unokáinkat irányítsuk az iskola felé! Tegyünk meg min-

dent, hogy minél többen válasszák ezt az iskolát, hisz ez egyik pillérje jövőjének! És még 

egyszer: a legfontosabb az imádság. Vigyük azt, amink van az Úr elé, és Ő a többit meg-

adja hozzá! Az iskolával kapcsolatban a reményünk és a bizalmunk Istenben legyen! „Ki 

Istenben remél, nem csalatkozik!” 

Bevallom, sok aggodalom, kérdés van bennem az iskola miatt. Lelkiatyám java-

solta, mindennap az Oltáriszentség előtt tegyem az Úr elé az iskola ügyét. Ott kaptam, 

kérjem Boldog Carlo Acutis közbenjárását. 

Carlo Acutis olasz fiú, aki 1991-ben született Londonban. Szülei kiskorában visz-

szaköltöztek Olaszországba. Az általános iskolát Milánóban végezte. Olyan volt, mint 

minden mai gyerek. A számítástechnika a „kisujjában” volt. Weboldalakat szerkesztett, 

programokat írt. Szeretet focizni, biciklizni, kirándulni. Szülei nem voltak különösseb-

ben vallásos emberek, nagynénje révén jutott el a hitre. Hét évesen már elsőáldozó 

lehetett, püspöki engedéllyel. Nagyon szerette az Oltáriszentséget. Nem értette, az 

emberek miért nem áldoznak rendszeresen? Az Oltáriszentség csodáiról virtuális mú-

zeumot szerkesztett. Kisebb gyerekeket hittanra tanított. Spórolt zsebpénzéből hajlék-

talanokat támogatott. 2006-ban leukémia támadta meg szervezetét, ami három nap 

alatt legyőzte. Október 12-én halt meg 15 évesen. Assisiben temették el, és ott is avat-

ták boldoggá 2020. október 10-én. 

Őt kérem legyen katolikus iskolánk segítője, és közbenjárója. Legyen példaképe 

az iskolánkba járó gyerekeknek! 

Körmendnek van katolikus iskolája. Rajtunk is múlik milyen iskola lesz. Érezzük 

magunkénak, imádkozzunk érte, tegyünk meg, amit megtehetünk érte, kérve Boldog 

Batthyány László és Boldog Carlo Acutis közbenjárását is. 

Körmend, 2021. augusztus 7. 

 Kiss László 

 plébános 


