
Temesváriak figyelmébe. 
  

Egy begyökerezett szokás, hogy utazások alkalmával, egy városnak  látogatoi, betérjenek a 

múzeumok termeibe is. Ismert tény, hogy nemrég, a hajdani Piarista Líceum épületében  

létesült, a temesvári piaristáknak a múzeuma, ennek meglátogatása időszerűnek tekinthető. 

Habár nem elvárható, hogy a betérőt a Mona Lisa mosolya fogadja, néhány az idők 

homályában eltünt ismerös kép, ezt a vesztességet képes ellensúlyozni. Egy ilyen nosztalgikus 

viszontlátás egy érzelmes pillatoto válthat ki, egy oyant amely a fiatalság szép éveit idézi. Egy 

látogatás nem cask volt piaristáknak, hanem bárkinek, akit emlékei a begaprti városhoz 

kötnek jelenthet egy élményt. 

A látogatótól nem kérnek belépődíjat, cask méltatást a Gerhardinum Líceum tanárainak 

szíves  segitségéért és esetleg néhány sor írást a kapott benyomásokat illetően.   
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Általános jellegű információk 

Nowy R. Otto, a Temesvári Kegyesrendi Piarista Főgimnáziumnak hajdani 

diákja, egy aktuális problémára hívta fel a figyelmet. Abból kiindulva, hogy az 

iskola beszüntetését követően több mint hat évtized telt el és nem létezik egy 

olyan intézet  amely folytonosságát biztositaná, az utolsó volt diákok eltüntével 

– akik még emlékeznek az iskolában töltött évekre – ennek a kultúrintézetnek 

emléke végleg el fog tünni. Így született meg az az ötlet, hogy a még rovid 

hátralévő időben, mindent  olyan emléket ami még  megmaradt és a volt 

iskolával  kapcsolatban  van , legyen összegyűjtve és egy olyan megfelelő 

helyen tárolva, ahol érdeklődök hozzáférhetnek. 2005 indúlt el a munka, 

melynek célja a temesvári piarista iskola archívum  múzeumának létrehozása 

volt. 

Első lépésként szükségesnek tünt egy megfelelő helyiséget biztositani. Ennek 

érdekében kérést intéztek a Gerhardinum Líceum vezetőségéhez – az a 

nevelőintézet amely jelenleg a volt Temesvári Piarista Líceum épületében 

működik – majd haladéktalanúl beleegyező választ kaptak Rev.Szabó Péter 

iskolaigazgató és Rev.Szilvágyi Zsolt spirituális urak részéről. Egy termet 

bocsátottak rendelkezésre, amely késöbb még bővült, az iskola központi 

főépületében. A terem megfelelően butorozva és berendezve állt rendelkezésre 

az összegyüjtött anyag kiállitására. 

A mellékelt  tervrajzból* kitünik, hogy hol találhatók a múzeumban jelenleg 

kiállitott tárgyak és az is látszik, hogy a jövőben még összegyüjtendő anyag 

részére elegendő tér áll rendelkzésre. 

Legenda: 

1. Vitrin-szekrény a könyvtár részére, ahol megtalálhatók: különböző 

dolgozatok, könyvek, tankönyvek, tervek, stb. amelyeket az iskolának volt 

diákjai aktiv életük folyamán írtak. 

2. Állvány amelyen különböző adatokat lehet látni, ezek között egy “Curriculum 

vitae” gyüjteményt számos volt diáknak életrajzával. Ezt a gyüjteményt  

kivánatos tovább bőviteni, ujabb életrajzokkal. A további életrajzok azonos 

kivitellel való elkészitéséhez a szükséges anyag rendelkezésre áll.  

3. Egy TV képernyő, olyan DVD és CD lemezek bemutatására, amelyek a 

piarista diákok életét ismertetik, különösképpen a hagyományos találkozók 

alkalmával készült felvételeket, valamint más érdeklődést kiváltó 

információkkal. A berendezés a Bucureşti/Bukarestben élő volt piarista diák, 

Nikolici Vasilie, adománya. 

4. Egy kivilágitott álvány, melyen a “Piarista iskolának két utolsó évtizedét” 

ábrázoló évkönyvet, amely több szerző közös műve - lehet megtekinteni. 

5. A piarista paptanárok lakószobábájának sajátságos berendezése, 5a egy ágy, 

5b egy faragott íróasztal és 5c egy olyan reverenda amilyent a temesvári piarista 

paptanárok viseltek. 



6. A díszfal, összefoglaló képösszeállitásokkal, olyan volt diákok teljesitményeit 

mutatják be, amelyek az ország hátárán túl is ismertek lettek. 

7. Az állványon a múzeum vendégkönyve található, amelybe a látogatók a 

bennük keltett benyomásukat írhatják be, valamint az 1946-ban végzett osztály 

aranykönyve, amelyben egy gazdak képgyüjtemény található a 10, 20, 30, 40, 

50, 55 és 60 év után tartott hagyományos érettségi találkozókról, valamint egy új 

beszámoló a 65 év után, 2011-ben tartott találkozóról. 

8 A falon egy állandóan naprakész táblázat található, a még életben maradt 

öregdiákok nevével és címével, mindazokról, akikről még léteznek információk. 

A falakon különböző témájú fényképek és képek függnek amelyek az iskola és 

internátus épületét ábrázolják különböző időszakokban, kezdve Székely László 

városi főépitésznek sajátkezével készitett épületterve. Az egyik falon néhány 

még megtalált érettségi tablóknak a másolata található. 

Az asztalokon és az állványokon különféle adatok találhatók, ezek között 

kitünik a 2009-ben ünnepelt Centenárium alkalmával készült beszámoló is. 

A bemutatott tárgyak és iratok mennyiségét nem lehet befejezetnek tekinteni, 

megvan a remény arra, hogy a múzeumot látogatók majd úgy találják, hogy 

vannak olyan tárgyak a birtokukban, amelyek érdeklődésre tartanak számot, és 

hajlandók ezeket a múzeumnak ajándékozni. Ugyanakkor, azzal a lehetőséggel 

is lehet számolni, hogy, elhalálozást követően, az örökösök által értéktelennek 

tunő hátramaradt piarista jellegű adatok vagy tárgyak nem lesznek elpusztitva, 

hanem megörzés céljából, a múzeumnak lesznek esetleg  átadva. Ezen az alapon 

a múzeum továbbra is bővülhet, annak dacára, hogy az iskola és a diákok már 

nincsenek jelen. 

A múzeum látágatásának módja. 
A múzeum nem nyilvántartási rend alapján müködik, csak kérésre látogatható, 

kizárólag a Gerhardinum Líceum közreműködésével, mivel ez az iskola jelenleg 

a hajdani Temesvári Kegyesrendi Piarista Főgimnázium épületében működik. A 

látogatásokat a líceum programjával összhangban lehet és kell időziteni, az adott 

lehetőségeket tekintetbe véve, a néhány szívességből rendelkezére álló személy 

segitőkészségének határain belül. Látogatás egyénileg vagy csoportosan, 

előzetes megegyezés alapján, lehetséges. A látogatásokkal kapcsolatos 

információkat a líceum titkárságától lehet kérni. 

Piaţa Regina Maria Nr.1,300004 Timişoara, Tel. 0256 201986, 0256 200635,  

FAX 0256 295777 

Szíves közremüködésük tanuságaként, Rev. Kocsik Zoltán spirituális ((0720 211 

286) és Pataki Ernő történelem tanár, szabadidejük és lehetőségeik keretén belül, 

szívesen nyujtanak segitséget a múzeum meglátogatásához. 
 

*A rajzot sajnos nem tudtuk leközvetiteni. (N.Red. website)  


