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II. A nemzeti ertek adatai: 

1. Papai katolikus hagyomanyok-bences hagyomanyok 

2. Kategoriaja: kulturalis orokseg 

3. Fellelhetosegenek helye: Tiirr Istvan Gimn. es Koll. Papa, F6 u. 10. 

4. Telepulesi ertektar 

5. Szoveges bemutatas: 

A mai intezmeny alapjat grof Csaky Laszio vetette meg, aki 1638-ban a palosok 

szamara szekhazat es iskolat letesitett. II. Jozsef 1786-ban kiadott rendelete a 

palos rend feloszlatasat eredmenyezte, a tanitast egy nehez idoszak utan 1806-

ban a bences rend vette at. A szazad kozepetol mar komoly szertarak epultek ki 

az iskolaban, a konyvtar allomanya is tekintelyesre nott. A tantestijlet is meg 

tudott feleini a kor kihivasainak, az oktatas egyre szinvonalasabb lett. A 

szazadveg idejen a varosban elenk kulturalis elet zajlott, hetilapok jelentek 

meg, kulturegyesijletek mukodtek. A nagy muveltsegu bences tanarok aktivan 

vettek reszt a varos tarsadalmi eleteben, mikozben a diakjaik leiki, szeilemi es 



testi fejieszteset magas szinten vegeztek. Az 1911-es fogimnaziumma valo 

alakulas legfobb indoka, hogy Papa varosanak ertelmisegre volt szuksege. A 

20-as evekben fogalmazodott meg az a nevelesi eel, amelynek megfeleloen 

vegezte munkajat a bences gimnazium : „ a tanulokat vallasos alapon erkolcsos 

polgarra neveini, hazafias szellemmel muveltseghez juttatni es kepesse tenni 

felsobb foku tanulmanyokra" 

. A varos mindig tamogatta az iskolat. A bences rend 1400 eves jubileuman 1929-

ben hangzott el a kovetkezo : „ A papai bences gimnazium es rendhaz a varos 

legelokelobb kulturintezmenye." 

Sulyok Dezso, a kivalo politikus I'gy fogalmazott a varos! kepviselotestijleti 

ijlesen: „ A varosnak megvan a bences iskolaja, amely testveri egyetertesben az 

osi reformatus gimnaziummal nemzedekek sorat nevelte a hazanak." Es ez igy 

volt mindaddig, amig a bences gimnazium mukodhetett. 

6. Indoklas 

A bences hagyomanyok orzoje es tovabbvivoje a papai Tiirr istvan Gimnazium 

es Kollegium. Az intezmeny 1998-ban, az iskola fennallasanak 360. 

evforduloja alkalmabol kiadott Emiekkonyveben az akkori igazgato irta le az 

alabbiakat: „ Egy 360 eves intezmeny jeleneben benne van a multja, ami 

meghatarozo es peldakent szolgal, amire epitkezni lehet, de e jelenben ott 

csirazik az iskola jovoje is, ami a folytonossagot, az ertekek tovabbvitelet 

biztositja." 
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