
mely nem nélkülözheti a zsenialitást. Itt szól a
keresztségről is, melynek szentségét nem vette
magához, noha Krisztus keresztjére gondolva
valahányszor „az irigység bűnébe esett”. 

A fejezetek közé eső (dőltbetűvel szedett) epi-
zódokból kiderül, hogy Xavier rejtélyes végzeté-
vel két ember békéjét hozza el a regényben, akik
szenvednek bár, de határtalan békével szívükben
— a mű egyik titokzatos talánya. De nem tudjuk
meg teljes pontossággal azt sem, hogy mitől oly
nehéz az a létra, melyet a kegyetlenül bezárt Ro -
land ablakához cipel: „Ment és minden lépésétől
szaporodtak a sebek. Gyakran megállt, hogy a
má sik vállára tegye a terhet.” Ki ez a Xavier, aki-
nek vágya: „Senkié se lenni, hogy mindenkié le-
gyünk.” Mint Simone Weil, ő is valamiképpen
kívül maradt, a „küszöbön áll” a fenyvesekkel
teli jellegzetes, Bordeaux-t idéző tájban, „mint fi-
atal fenyőfa az éjszakában”, „mint egy gúzsba
kötött bárány”. (Ford. Fázsy Anikó; Új Ember Kia -
dó, Budapest, 2009)

TURAI LAURA

KÉT ÚJABB KIADVÁNY
MAGYARORSZÁG PIARISTA
MÚLTJÁBÓL

A 2007-ben útjára bocsátott piarista rendtörténe -
ti sorozat első két kiadványát követően (ismerte -
tésüket lásd a 2008. évi Vigilia 80. illetve 240. lap-
jain) két újabb fontos forrásmű megjelenéséről
számolhatunk be. Bár az egyik a rend egykori
kolozsvári papnevelő (értsd: hittudományi és ta-
nárképző) intézetének történetére vonatkozó ira-
tok közreadásával (egyház)történelmünk „béke-
beli” korszakába, lényegében tehát a sokak által
máig hatóan idealizált dualizmus eseményeibe
ad betekintést, míg a másik kiadvány a piaris-
táknak azt a II. világháború, illetve az azt követő
kommunista hatalomátvétel idején felvál lalt te-
vékenységét világítja meg, mikor a mun kás- és
bá nyászgyerekek számára Tatabányán iskolát
nyitottak, helyénvalónak érezzük az együttes be-
mutatást, hiszen azok a legnagyobb magyar ta-
ní tó rend társadalmi viszonyoktól lényegében
független áldásos tevékenységének jobb megis-
meréséhez nyújtanak támpontot.

A rendalapítóról Kalazantinumnak elnevezett
két papnevelő intézet egyike 1894–1916 között
Kolozsvárott működött, majd a rend nagy Duna-
parti épületének elkészülte után beolvadt az
addig vele párhuzamosan működő budapesti in-
tézetbe. A kolozsvári működésről az intézet veze-
tői (Russel Károly, Fekete Endre és Hám Antal) a
fontosabb eseményeket napi pontossággal rögzítő

naplót (historia domus) vezettek, folyamatosan rög-
zítve nemcsak a rendházhoz tartozó szerzetesek
(azaz az elöljárók és a növendékek) névsorát
(familia domus), de minden, a vizsgákkal, a tanul-
mányi előmenetellel, a fegyelmi ügyekkel kap-
csolatos tényt és adatot, beleértve az áthelyezése-
ket (az úgynevezett mutációkat). S persze minden
fontosat a város társadalmi, kulturális és oktatási
életével kapcsolatban, így e kiadvány — nem utol-
sósorban a mellékszereplőket is szerepeltető
névmutatónak köszönhetően — valódi kultúr- és
művelődéstörténeti kincsesbánya. Csak néhány
példa: az intézet építéstörténetére vonatkozó be-
jegyzések alapján nyomon követhető a város
„infrastrukturális fejlődésének”, így a vízellátás-
csatornázás teljes folyamata, amikor a rend a mil-
lennium évében végül is felmondta az emésztet ki-
hordási vállalat szolgáltatásait, hiszen az épületet
bekötötték a hálózatba. Ugyanígy megtudhatjuk,
hogy mikor volt a városban súlyos influenzajár-
vány, vasutas sztrájk, komoly károkat okozó zi-
vatar, de azt is, hogy 1909-ben itt is volt gyűjtés
a messinai földrengés áldozatainak, vagy hogy a
villanyvilágítást csak 1910-ben vezették be. Pon-
tosan nyomon követhető az intézmény és a város
valamennyi (akár még szoboravatással is járó) ün-
nepsége, természetesen a megjelent előkelőségek
felsorolásával. A rend vendége volt például maga
Ferenc József, több miniszter, a közéleti vezetők és
a püspökök egész sora (a papképzést és a katoli-
kus oktatásügyet különösen szívén viselő Majláth
Gusztáv Károly több alkalommal), no meg a társ-
intézménynek tekintett egyetem (ahol a papnö-
vendékek is tanultak) professzorai. A kegyes
atyák asztalánál gyakori vendég volt az egykori
libapásztorból először kredenciális piarista di-
ákká, majd a rektori székig emelkedő román író,
Grigore Moldovan is, aki vallomása szerint „a pi-
aristák melegének” köszönhetően vált részesévé
a magyar művelődési életnek, olyannyira, hogy
ebben a közegben építette fel értelmiségi karrier-
jét. De a könyv többi adata is arra mutat, hogy a
Kalazantinum az 1776-ban alapított piarista gim-
náziummal együtt a város művelődésében s kul-
turális-tudományos életében jelentős szerepet ját-
szott. A felsőfokú tanulmányok komoly szellemi
munkát követeltek meg a növendékektől (magas
színvonalon működött például az önképzőkör, s
volt zenekar is), ugyanakkor a papi hivatásra való
felkészítés — különösen a kezdeti években — ko-
rántsem volt tökéletes, mint ahogy arra Majláth
püspök látogatásait követő (komolyabb lelki ve-
zetést sürgető) intézkedései, vagy gróf Apponyi
Albert vallás- és közoktatási miniszter intelmei
utalnak („a növendékek száma után tudakozó-
dott, s a kilépésekről beszélgettünk, amelyet azzal
a kijelentéssel fejezett be, hogy jobb, ha most tá-
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voznak, mint későbben aposztáziával”). A vég-
zett, illetve a záróvizsga előtt álló tanárok aztán az
akkori Nagymagyarország különböző piarista
gimnáziumaiban kezdték meg hivatásukat,
Nyit rától Máramarosszigetig, Rózsahegytől Kecs -
ke mé tig, Nagykanizsától Nagykárolyig — mai
szem mel nem lehet meghatódottság nélkül ol-
vasni azt a több száz bejegyzést, melyek a gyakor-
lati évük után sikeresen levizsgázott új tanárok in-
tézetben tett tisztelgő látogatásáról tudósítanak.

A másik kiadvány a szemtanú egykori tatai pi-
arista diák, Haraszti Mihály által összegyűjtött do-
kumentumok (historia domus, tanári visszaemlé-
kezések, évkönyvek, levelezések, korabeli
fényképek vagy akár plakátok) segítségével idézi
fel azt a néhány évet, mikor a II. világháború vége
felé a tatai piarista gimnáziumban akadozott a ta-
nítás, hiszen a háborús viszonyok miatt a kör-
nyékbeli diákok nem tudtak bejárni, így a tanárok
mentek ki Felsőgallára, illetve Tatabányára. Kez-
detben e fiókiskolában minden jogalap nélkül ta-
nítottak, először csak napi néhány órában, majd egy-
fajta vasárnapi iskola-féle rendszerben, hogy aztán
végül is — a szülők kérésére, s a bánya néhány (akár
kommunista) vezetőjének támogatását is élvezve
— 1945. szeptember 23-án Felsőgallán megkez-
dődjék a rendszeres tanítás. Sőt, később még a dol-
gozók gimnáziuma is megnyílt. A szerzetes ta-
nárok kiköltöztek — meglehetősen mostoha
körülmények közé. Az ellátás is szűkös volt: az élel-
miszert jegyre adták, s szappant is csak az kapott,
aki a bányamunkával megdolgozott érte. Így több
tanár is lement a bányába, akár többször is, és a
szappan ára fölötti keresetet felajánlották a bá-
nyászözvegyek javára. A kommunista hatalomát-
vételt követően először ez a kihelyezett iskola szűnt
meg 1946-ban, majd 1948-ban (az összes többi egy-
házi iskolával együtt) a tatai anyagimnázium is. Ed-
dig a történet. De hogy nem csupán a magyar ok-
tatástörténet egy jelentéktelen, könnyen felejthető
epizódjáról van szó, az a könyv gazdag forrásanya -
ga alapján válik napjainkra nyilvánvalóvá. Hiszen
korábban a „Tatai Gróf Esterházy Miklósról elne-
vezett Kegyestanítórendi Gimnáziumban” taní-
tó, addig konszolidált szerzetesi életkörülmé-
nyeket élvező tanárok a proletárgyerekek közé
kerülve maguk is felvállalták a proletársorsot, s
voltak, akiket a kényszer hozott Tatabányára: Vass
Péter például — akinek az apja történetesen éppen
itt volt bányász — az ideiglenes kormány meg-
alakulása után „menekült” ide Debrecenből, ha-
sonlóan Medvigy Mihályhoz, aki Kolozsvárt volt
kénytelen elhagyni. Társaikkal nagy elánnal fog-
tak hozzá az iskolai élet megszervezéséhez, Vass
például a bányatelep lakossága számára színházi

előadásokat, Ady- és József Attila-estet rendezett,
az amúgy hittant és gazdasági ismereteket tanító
Medvigy meg zenetörténeti előadásokat tartott.
Amikor pedig a bányatelepi iskola megszűnte után
a diákok ismét kénytelenek voltak nap-nap után Ta-
tára be- (valójában ki-) járni, Vass minden követ
megmozgatott (még a Péliföldszentkereszten pi-
henő Mindszentyt is felkereste), hogy szállításuk-
hoz teherautót szerezzen. Azaz e két kiadványt
együtt olvasva nagyon is nyomon követhető az a
folyamat, ahogy a rend mindig is képes volt a rend-
alapítótól örökölt hivatását az adott kor minden-
kori kihívásaihoz illeszteni, hiszen — különösen ha
az eseményeket az üdvtörténet távlataiban szem-
léljük — a rend 1895-ben, mikor az intézetüket meg-
lá togató Ferenc József „egyszerű könyvtári aszta-
lunkon, közönséges széken ülve, közönséges tollal
írta be fenséges nevét” a látogatókönyvbe, ugyan-
azt tette, mint a II. világháború idején, midőn a Ta-
tabányára kerékpárral vagy gyalog kijáró tanárok
— akiket közben a hadi helyzetnek megfelelően hol
az SS-őrség, hol a szovjet katonaság igazolt — op-
timizmust sugárzó humorérzékről téve tanúsá-
got megalakították az „Útszéli Pedagógusok
Szabad Szakszervezetét”. S az is egyértelmű, hogy
a kolozsvári növendékzenekar által annak idején
eljátszott — mondjuk — Lavotta-darab ugyanúgy
a jövendő nemzedék értékorientált szocializáció-
ját szolgálta, mint a bányászgyerekek (többek
közt a későbbi neves táncdalénekes, Záray Márta)
közreműködésével 1944-ben a tatabányai Népház -
ban előadott Molière-színmű (nevezetesen A fös-
vény). Azaz ma, immár kellő történelmi távlatból,
nagyon is igazolva látjuk a kolozsvári törvényha-
tósági bizottság 1897-ben jegyzőkönyvben rögzített
megállapítását: „Maga a kegyes iskola, amely a
nagy alapító, Kalazanci Szent József gondolata sze-
rint: a szegények iskolája, voltaképpen nem is a
16., hanem a 19. és az ezután következő századok
programja. Amidőn korunkban minden más tár-
sadalmi kérdés felett a szegénység anyagi, értel-
mi és erkölcsi felkarolásának a kérdése olyképp
uralkodik, hogy ez a kérdés immár valósággal az
emberi civilizáció létkérdése: a szegények okta-
tására hivatott Kegyes Tanítórend háromszázados
fennállás után is, nem mint idejét múlt, elaggott,
hanem mint ifjú erőben nagyra hivatott intézmény
jelentkezik.” (A kolozsvári Kalazantinum története
1894–1916, szerk. Sas Péter; Haraszti Mihály: Ta-
tabánya és a piaristák. „Ma gyar ország piarista
múlt jából” 3. és 4. kötet, Piarista Rend Magyaror-
szági Tartománya, Budapest, 2009)

SZENDE ÁKOS
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