
A VIGILIA ARCHíVUMA

Évek hosszú során át szinte a vérembe ivódott, hogy heti egy alkalommal reggel hét óra
után helyet foglaljak a Nyugati pályaudvarról induló szegedi expressz étkezőkocsijában.

Itt még egyszer végiggondoltam áráim programtervezetét, és miközben a .uiocendo disci
mus" örök érvényű igazsága jegyében figyelmemet megosztottam matériám és az elsuhanó,
soha meg nem unható alföldi táj között, a lé/ki és a testi harmónia - ha úgy tetszik:
ataraxia- jegyében már meg is érkez tem az Alföld metropolisába.

1977 szeptemberének egy felejthetetlenül szép napja is így kezdődött. Ezúttal azonban
nem tanítás céljából keltem szokott utamra, hanem azért, hogy sok évi oktatói munkám
után a tanévnyitó nyilvános egyetemi tanácsülésen átvehessemfrissensült professzori címe
met.

Beszállás előtt még egyszer körültekintek. És lám, ki közelít felém: az akkor még
örökifjúnak látszó, sikerei ormát járó Passuth László és felesége, egyben örök múzsája:
Lola asszony.

Kiderült: egyfelé igyekezünk. Passuth Lászlót, a kolozsvári piarista gimnázium, majd a
kolozsvári jogi kar egykori jeles végzősét a József Attila Tudományegyetem - mint a
kolozsváriak jogutóda - ugyanezen a nyilvános tanácsülésen aranydiplomával tünteti ki,
doktorátusának félévszázados jubileuma alkalmából.

Passuth László évtizedekkel korábban csak azért nem lett a szegedi egyetem magánta
nára, mert ez a tudományos cím - ha úgy tetszik. fokozat - megszűnt, és bár disszertációját
a bírálók a legkedvezőbben értékelték, megvédésre - a korábbi szóhasználattal: próbaelő
adásra - már nem kerülhetett sor.

Az egykori Alma Mater más formában ugyan, de mégis talált alkalmat arra, hogy
.elhiresűlt fiát" még egyszer keblére ölelje. Az egyetem rektora a több száz főnyi diáksereg
jelenlétében méltatta az arany diplomával kitüntetett egykori hallgatók érdemeit. S bár
Passuth László élte folyamán sohasem jogászkodott, ez nem akadályozta Kovács István
professzort, a jogi kar dékánját abban, hogy kissé rendhagyó módon irodalmárként méltas
sa Passuth László pályafutását.

Ezt követően - az öregdiákok nevében - Passuth László emelkedett 'szálásra. Beszéde
után a hallgatóság szinte véget nem érő tapsviharral ünnepelte a tanulmányi éveire mélysé
ges hálával és szeretettel visszatekintő írót.

Beszédének kéziratát az ünnepség után elkértem tőle. Sajnos, csak most került elő egyik
fiókomból.

Úgy érzem, Passuth László szavai üzenetet tartalmaznak, amelynek címzettjei mind
azok, akik hálával tartoznak egykori Alma Matereiknek. Jómagam is - immár az arany
'diplomás életkor felé ballagva - csak azt kívánhatom: minden mai végzős a tiszteletnek,
hálának és megbecsülésnek ugyanazokkal az érzéseivel élhesse le életét, mint aminőkkel

Passuth László viseltetett a kolozsvári kegyesrendi atyák, majd a kolozsvári egyetemi
tanárok 'iránt.

TARD Y LAJOS

ALMA MATER KOLOZSVÁROTT

l 579-ben alapította Báthory István a kolozsvári katolikus főiskolát. Azon a jogon, hogy
nyolc évig koptattam e nagyon is nevezetes intézet időtől meghajlott lépcsőit - a kegyelet
nél többel, szeretettel emlékezem meg a négyszáz esztendős fordulókor arról az intéz
ményről, melynek (elsősorban írói pályámon) oly sokat köszönhetek.

Néhány sor Báthory alapító okmányából: "Mi, István... Lengyelország királya ...,
valamint Erdély fejedelme adjuk az idők örök emlékezetére, az összeseknek s mindegyi-
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küknek, akiket illet s a jövőben illetni fog. Két feladat van, amelyben a fejedelem
ténykedése a leginkább megnyilatkozik. Az egyik az, hogy az Isten imádása helyes
módon és igazán történjék..., a másik, hogy mindenkinek joga adassék meg, ami az
állam alapjául szolgál. E feladatok tekintetében semmi más eljárás nem mutatkozik
célravezetőbbnek,mint hogy más fejedelmek példájára tanult férfiakat hívjunk Erdélybe,
akiket jámborságuk és jóerkölcsük e célra ajánl, hogy ezeknek tudománya és kegyes
intézményei révén. " az ifjak az egyházi és világi ismeretekben kioktatva, egyesek az
egyházi, mások a világi tudományok művelésére váljanak minél alkalmasabbakká...
Ezért mi. .. lelkünkben jól megfontolva, érett elhatározással. .. C1audiopolis, más néven
Kolozsvár városunkban a Jézustársaságnak kollégiumot alapítunk, építünk, eme-
lünk , s ezt javakkal és jövedelmekkellátjuk el. Hogy pedig a tőlünk alapított kollégi-
um a magasabb fokozatokat tekintve semmiben hiányt ne szenvedjen, a keresztény
világban működő egyéb akadémiák szokása szerint kegyelmünkből. jelen írásunk erejé
vel határozzuk, hogy aki a humanisztikus tudományokban. .. dicséretesen jártas s
ezután a fakultások egyikének... legfelsőbb fokozatára a kollégium ítélete alapján
feljutni akar - tudásáról előbb bizonyságot téve a bakkalaureátusi, magiszteri és a
doktori fokozatokat is elérhesse. E fokozatok annyi jogot. .. jelentenek, amennyivel ezek
a grádusok Olaszország, Franciaország, Spanyolország és Németország akadémiáin a
jog és szokás szerint bírni szoktak és szokhatnak..."

Az első Alma Mater három mérföldnyire a város szívétől, a volt kolozsmonostori
apátság rom-területén, szegényes kezdetekkel nyílt meg. A három Báthory: István,
Kristóf és Zsigmond -,- anyagilag is melegen támogatta a nevezetessé váló intézményt,
mint az ebben az időben nagyon is háttérbe szorult katolikus kultúrának mentsvárát. A

. jezsuiták útja sem volt a jórészt protestánssá vált Erdélyben irigylésre méltó. Az ország
gyűlések háromszor is kitiltották őket a fejedelemség területéről, ám nyilván anyagi
erejükkel, diplomáciai ügyességükkel mindannyiszor sikerült - ha fogyatkozva is 
visszakerülniük s tovább folytatni kolozsvári iskolájukat, mely egyre inkább nőtt, lom
bosodott, rövidesen közel négyszáz diáknak adott otthont, felekezeti különbség nélkűl.

Különösen azután, hogy leküzdve a helyi nehézségeket, beköltözhettek a Kincses Város
ba, az egykori ferences rendházba, restaurálva annak gótikus templomát. Fél évtizeddel
az alapítás után - 1584-ben, ahogyan az évkönyvek megőrizték emlékezetét, 18 protes
táns pap-fiú s egy zsidófiú is tanult a skólában, a görögkeleti püspök unokájával együtt,
mintegy jelképéül annak a vallási és társadalmi türelemnek, mely az intézetet hosszú
pályáján mindig is jellemezte.
Az Ovár szűk keretei csak rövid ideig adhattak otthont a magát büszkén Studium
Generale-nak nevező iskolának, közben folytak a tárgyalások - elsősorban a városi
tanáccsal - egy nagyobb terület megszerzésére s az építési költségek előteremtésére.

Ebben Báthory Kristófjárt elöl, aki évi ezer aranyat rendelt a konviktus ellátására mákói
birtoka terhére s ugyanennyit utalványozott XIII. Gergely pápa, ami azt mutatja, hogy
a kolozsvári nagyiskola létesítésének terve kinőtt a provinciális keretekből.

A Farkas utcában, mely az évszázadok során valóságos iskolaváros jellegét öltötte
magára, a XVI. század végén - a források szerint - kis városi, de inkább jobbágy-házak
állottak. Ezeket vásárolták össze az iskolaalapítók, s ahogy teltek az évtizedek, úgy
alakult ki - valóban csak lépésről lépésre az a hatalmas ingatlan- és iskolakomplexum,
mely a későbbi egyetemi központi épületek helyét is magába foglalta. Az istentisztelet
helye még csak egy földszintes ház volt, padlására másztak fel szertartások alkalmával
a merészebb tanulók. A diákok átlaga szűkös anyagi helyzetben volt, az iskola kölcsön
adta fiait a mezőgazdasági munkákra gazdáknak, azonkívül temetéseknél ők kántáltak,
így keresve meg a mindennapit. Az előkelő, gazdagabb apák fiait konviktoroknak
nevezték - ezek a paptanárok közvetlen környezetében nőttek fel, inasuk volt s a papi
asztalnál étkezhettek.

Amikor kiűzték a jezsuitákat, néha esztendőre is elárvult az iskola, máskor meg a
Rendből kilépett tanárok taníthattak tovább. A protestáns fejedelmek közül Bethlen
Gábor szerepelt mint jóindulatú donátor, holott maga is alapított ugyancsak Kolozsvá-

600



rott protestáns kollégiurnot. Megsúlyosodott a helyzet különösképpen II. Rákóczi
György balul végződött lengyelországi hadjárata után, amikor a török csapatok még
egyszer elárasztották Erdélyt, s Várad elfoglalása után Kolozsvár pereméig ért a hódolt
ság. Ideiglenes épületekben, nyugtalan intervallumokkal folyt a tanítás, míg Apafi fejede
lem halála után Bécs nem tette rá az egész tartományra kezét. Ez a politikai változás,
természetesen erősen befolyásolta az iskola sorsát is. Betöltötték az erdélyi püspökséget,
hatalmat kapott az oly sajátos, egyedülálló intézmény, az Erdélyi Katolikus Státus,
különösen iskolaügyekben, a jezsuiták visszakapták kolozsmonostori jószágaikat, Apor
István harmincezer forinttal járult hozzá a szeminárium építési költségeihez, példáját
követték az óhiten maradt urak.

A megszerzett telkeken templom, főgimnázium, két fíunevelő, szeminárium épült, az
iskolát az egykori források "óriási"-nakmondták. Itt hangzottak el jórészt latin, de
gyakran magyar nyelven is (általában kétszer évente) azok a barokk iskoladrámák,
melyeknek emlékét megőrizték még az én iskoláskoromban is a mennyezeti s festett
színfalak. Az épületek - előbb a templom, majd az iskola s rendház - a XVIII. század
elejére-közepére már elkészültek, s megadták azt a barokkos varázst, melynek megma
radt emlékrétegét ma is oly szeretettel nézi a vándor, különösképpen az egykori diák. A
templomot 1724-ben szentelték fel, úgy hiszem, eredeti berendezésén még az 1924. évi
restaurálás sem változtatott sokat. A kegykép - hagyományos lengyel stílusban - erősen

megfeketedve most is ott függ a főoltár fölött, s ugyanazok a terjedelmes, barokk
gyóntatószékek, melyekben századokon keresztül annyi nebuló szorongott.

De a gimnázium, ahová jártam, már nem az az eredeti volt, amelyet az atyák a
Diploma Leopoldinum után építtettek. Kissé érthetetlen módon, a hagyomány szerint,
a régi intézet falai olyannyira "elromlottak", hogy új főgimnázium építésére került sor,
de akkor már - nem a jezsuiták égisze alatt. 1773-ban pápai döntéssel feloszlatták a
jezsuita rendet. Amikor ennek hivatalos híre elérkezett Kolozsvárra, ez a városban - épp
az iskola miatt - nagy konsternációt keltett. A Jézus Társaság vagyonát Mária Terézia
lefoglaltatta, de iskolai célokra biztosította. Három évig ex-jezsuiták tanítottak, míg
l776-ban először léptek piaristák az iskolaépületekbe s a rendházba, ezzel megkezdődött
a "kegyesrendi korszak", mely - úgy hisszük - szellemében erősen megváltoztatta,
mégpedig nemzeti irányba az univerzális katolicizmus világképét képviselő eddigi jezsui
ta nevelési szellemet.

"A piarista tanterv legnagyobb előnye abban állt - írta az iskola 350 éves jubileumára,
1929-ben a tudós történész, egyetemi professzor Bíró Vencel - hogya reáltárgyakra is
nagy gondot fordítottak, bőven tanítottak számtanból, emellett a hazai történelem, a
magyar nyelv, a latin irodalmi oktatás s különösen a zene nagyobb fokú pártolásában
is kitűntek."

Az intézetnek főiskolai s középiskolai tagozata volt. Az akadémiai szárnyon hittudo
mányi, bölcseleti s részben orvostudományi kar működött, piaristák fejlesztették ki s
kezelték a csillagvizsgálót is.

Az 1727-ben felavatott iskolaépület, melyről nem maradt kép - közel egy század után,
1821-ben a ma is álló, teljes épségben lévő komplexumnak adott helyet. Valóban hatal
mas építési költségeihez a Gubernium járult hozzá - egyes átengedett telkek ellenértéke
fejében, melyekre később az egyetem központja került.

Körülbelül így alakult a négyszáz esztendős Schola építéstörténete s így le is zárjuk
a régi forrásokat, melyekből históriáját kibányászhattuk, s most mintegy szociográfiai
értékeléssel szeretném visszaidézni ezt a sajátos kulturális közösséget, melybe 1909
szeptemberében mint elsős (mai értékelésben ötödik általános) gimnazista kerültem - az
engem fogadó tanárok jóindulatát érezve - édesanyámat követve, aki ugyanennek az
évnek júniusában itt érettségizett.

Tanáraink szerették elmagyarázni, hogy a "Kincses Város" epitheton soha nem gaz
dagsága miatt ragadt Kolozsvárra, hanem kultúrájának s elsősorban iskoláinak alapján.
A város lakossága évszázadunk első tizedének végén 50-60 OOO lélekre rúgott s ebben a
viszonylag szerény számban bőségesen belefoglaltattak mindazok, akik valamilyen mó-
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don szolgálták a közoktatást, vagy épp városbeli, de többnyire vidékről jövő diákok
voltak. A teljes, négyfakultásos egyetemen kívül kereskedelmi és gazdasági főiskola

működött, az egyházi főiskolákat a református és az unitárius teológia képviselte. Három
- katolikus, református és unitárius - fiúgimnázium s katolikus és állami leánygimnázi
um - ez utóbbi a híres De Gerando, ahol anyám tanított - jelentette a középfokot, ipari
és kereskedelmi iskolákkal, tanítóképzőkkel együtt. Számos polgári működött, néhány
szakiskola hálózta be a várost, a népiskolákkal egyetemben.

Valóban, talán épp intellektuális szempontból kissé hibriden "nagyfejűnek" tűnt fel
Kolozsvár, melyben Thália művészetét a Nemzeti Színház, majd a Janovics Jenőtől

épített Nyári Színház (a mai Magyar Színház és Opera otthona) szolgálta, Ezzel szemben
közközlekedés, azaz nyilvános járművek a konftisokon s fiákereken kívül nem voltak.
A század legelején ugyan átszelte a várost egy lokomotívval vontatott gőzüzemű kisvas
út, melyet a városi népszáj "áj-váj"-nak keresztelt el, de ezt tűzveszélyes mivolta miatt
megszüntették. A villamosvasút építésének opciója egyik barátom apjának fiókjában
őrződött,de magához az építéshez nem tudott soha tőkéstársakattalálni. Így a mai város
forgaImát is autóbuszok bonyolítják le.

A Farkas utca, ahová a piarista s a református gimnázium került (e nevezetes utca egy
egy sarkán) a sors és a kegyes fejedelmek akaratából valóságos iskolaközpont jellegét
öltötte fel, különösen szeptemberi zajlások idején, amikor az Egyetem is megnyitotta
kapuit a jogász-természettudományos és főként filosz ifjúság számára, míg a medikuso
kat saját klinikáikon, intézeteikben oktatták. A harmadik gimnázium - az unitáriusoké 
volt a legifjabb, viszont némileg messzebb feküdvén a Farkas utcától, kissé kívül esett
azon a diák-központon, melynek sűrűjében éltünk. Ide jórészt székelyföldi, sportkedvelő
diákok jártak, a gimnázium unitárius centrum közepén feküdt, a környező utcák az ősi

erdélyi felekezet nagyjainak nevét tükrözték. Tanárai s a lelkészek ösztöndíjakból éveket
töltöttek angol és amerikai vendégközösségeknél, maguk közt ápolták az angol nyelvet,
valóságos klubot formálva, ahová a város angolul tudói - mint néha anyám is 
ellátogattak.

Az erdélyi reformátusság erőteljes, nagy tekintélyű organizmus volt. Püspökség, pap
nevelő főiskolamellett a Bethlen Gábor alapította Kollégium volt kulturális büszkeségé
nek centruma, bár tudtommal soha nem vindikált magának akadémiai rangot. A protes
tantizmus gazdaságilag is erős volt, a mágnások s nagyobb földbirtokosok jó része
kálvinista. Maga a gimnázium valami sajátos .Jiberális'vszínt tükrözött, régi hagyomá
nyaival, melyek megengedték a felsőbb osztályokban a nyilvános cigarettázást is. Félig
rejtett nevezetesség volt a Bakter folyóirat, melyet a mindenkori VIII. osztályban szer
kesztettek - rendesen kicsapatás veszélye mellett, mert ez a litografált, havonta megjelenő

újság semmilyen tekintetben sem tett lakatot a szájára. Viszont a Kollégium igazgatója
elvárta, hogy érettségi után a szerkesztők elhozzák a Bakter az évi, szépen bekötött
példányát - az iskolai könyvtár gyarapítására. (Tudtommal soha nem jelent meg irodal
mi feldolgozás ezekrőla számokról, pedig eléggé nevezetes tanár-egyéniségek szerepeltek
benne, ha itt-ott karikatúra formájában is, mint például a tudós Csűrös Bálint.)
I A Farkas utca két - katolikus s kálvinista - vége tulajdonképpen nem ismerte egymást.
Két külön világ volt s csak akkor, amikor már nagydiák lettem, honosodott meg a
szokás, hogy az utolsó tanév derekán az önképzőköri tisztikar - szigorúan megtarva a
Kolozsvárra amúgy is jellemző magázódást - látogatást tegyen egymásnál.

A mi iskolánk - a Rendházzal s az utca túlsó végén lévő úgynevezett Apor
kollégiummal együtt - tágas udvarok bővítették - hatalmas épülettömeg volt, melynek
zárt valóságos s eszmei architektúrája a hortus coneiusus-te emlékeztetett. Írhatom-e,
hogy maga az iskola s szelleme némileg "kozmopolita" volt, szembeállítva a másik két
városbeli gimnáziummal? A piaristákhoz a kis- es középpolgárság katolikus rétege
járatta gyerekeit, meglehetősen sokan voltak vidékiek, csíki katolikus székelyek, jórészt
ösztöndíjjal, csak elvétve arisztokraták, jobbmódú örmények, görög katolikus románok,
akik fiaikat magyar szóra küldték (alsó osztályokban görögkeletiek is), osztrák tiszti
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családok fiai, zsidók inkább a szegényebb rétegből, akik az alsó tagozat elvégzése után
jórészt a kereskedelmibe mentek.

Mintegy közbevetőleg - megemlékezem arról, hogy tudtommal a városnak egy nem
magyar nyelvű iskolája volt, az evangélikus elemiben ugyanis németül tanítottak, de
luteránus középiskola nem volt.

Még nem voltam kilencéves, amikor befejeztem az elemit s gimnáziumba mehettem.
Erre az előnyre úgy tettem szert, hogy magántanulóként egy év alatt két elemi osztályt
végeztem. Utána a közelben lévő unitárius elemibe küldtek, innen ismertem meg a nagy
kollégiurnot és sajátosan unitárius szellemét.

A mi gimnáziumunknak mintegy gerincét a "becsületes, egyszerű falusi fiúk" alkották.
Ezeket is szerették legjobban a páterek. Az "úrfikra" - persze, közéjük tartoztam, mintha
némi enyhe gúnnyal tekintettek volna. A fiúk jó része bentlakó volt, ám ez három
-társadalmilag igen különböző - osztályra tagozódott. Zömük konviktista volt, fizető

vagy ösztöndíjas. Az úgynevezett szervitorok szolgáltak fel a konviktusi és papi asztal
melletti étkezéseknéL A tanárok kora délután magánszolgálatra l-2 órára igénybe
vehették őket. Ilyenkor illett valami szerényebb borravalót juttatni a szolgadiákoknak,
akik ilyenformán a legtöbb zsebpénzzel rendelkeztek, s volt eset, hogy pénzért árulták
azokat a titkokat, amelyeket - a kalkulusokat illetőleg - a szobákban takarítva a tanárok
noteszaiból kiloptak. Egyéb, értékes hírek birtokában is lehettek, melyeket felszolgálás
közben lestek'meg. A harmadik, mindig csak kisszámú réteg a konviktorokból állt. Ezek
jórészt mágnás- vagy hozzájuk hasonló, jómódú fiúk voltak, akik a paptanárok második
szobájában laktak, a papi kosztot kapták (borital nélkül), magántanulóknak számítot
tak, ha kedvük tartotta - bejártak az órákra, általában nem feleltek. Egyikükre - román
fiú volt - világosan emlékezem. Pokol Inocentnek hívták, apja - úgy tudom - Abrudbá
nyán román felekezeti tanító volt, aki kibérelt egy régi, elhagyott római arany bányát (ezt
akkor zártkutatmányi jognak nevezték), s az iskolaszolgával együtt turkálta a földet. A
legenda szerint koncessziójának lejárta előtt egy nappal olyan aranytelérre bukkant,
melynek értékét többszörös millió forintra becsülték. En már úgy ismertem Pokol bácsit,
amint fényes fogaton hajtat be birtokáról a városba, aranyfogantyújú sétabotot hord.
Huszonnégy személyes vertarany étkészletet küldött Ferenc Józsefnek, jutalma lett a
magyar nemesség, melyet fia, aki román királyi diplomata lett, büszkén hordott. A sors
mégis a nábob ellen fordult: mindenét hadikölcsönbe fektette. A húszas-harmincas évek
publicisztikájában idehaza többször felmerült neve. Amennyire tudtuk - a szegényház
ban hunyta le szemét.

Az iskola diszciplínája, mondhatnám, feszes volt. Tél kivételével negyed nyolckor
szólalt meg a Primus-harang, néhány perc múlva - arasznyira ugyanazon az útvonalon
kanyarodtunk az egyetemi templomhoz; a kisdiákok álltak a mise alatt, a nagyobbak
számára padülés jutott. Visszajövet felnéztünk a folyosó hajlásában lévő nagy olajképre,
mely Báthory Istvánt mint fejedelmi iskolaalapítót ábrázolta. A hagyomány szerint a
Princeps ábrázata nem volt állandó, mármint kifejezésében. Néha jóság sugárzott arcá
ról, ilyenkor a nap inkább jót ígért, máskor mintha megkeményedtek volna az arcvoná
sok, akkor éreztük a szekundák suhogását. (Bevallhatom-e, hogy innen eredt a Négy szél
Erdélyben című könyvem első inspirációja?)

A stúdiumok tengelyében - klasszikus, sőt talán jezsuita hagyományként - a latin állt.
A sajátos tanterv kezdetben heti 6-7 órát is előírt a deák nyelv elsajátítására. Egy
alattunk lévő osztályban Berlitz-módszer szerint latinul beszélni tanított a tanár, aki 1918
után szlovák közoktatásügyi államtitkár lett. Nagyon irigyeltük azokat, akik ebben az
osztályban tanulhattak, mert mi bizony csak a klasszikus irányban döcögtünk tovább.
A jobb diákok a könnyebb szöveget simán megértették, jóval inkább, mint például a
németet, melyet harmadik osztályban kezdtünk s matura előtt végeztünk, nem túl sok
eredménnyeL .A görög ötödiktől számított annak, aki ezt vállalta (bizonyos szellemi
arisztokratizmussal), s nem apótlót, mely rajzból s némi klasszikus művelődéstörténet

bői állt.
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Bíró Vencel szerint az iskolának saját csillagvizsgálója s könyvnyomtató sajtója is volt
egykoron, mi azonban ebből már semmit nem láthattunk, csak a fizikai szertár műszaki
kövületeivel ismerkedhettünk meg. Egy hajdani generátor két szárnyát egy barátommal
együtt véletlenül eltörtem, s csak épp valahogy összeragasztottuk. Amikor negyven
esztendő múlva lányomnak megmutattam az egykori iskolát, a változatlan szertárban
ott állt, ugyanebben a státusában a sérült generátor.

Természettudományokból talán legtöbbet tanulhattunk természetrajz-tanárunktól,
aki külföldi szaklapok cikkeiről számolt be azokban az években, amikor hatalmas
lépésekkel ment előre minden reális tudomány. Igy értesültünk - nem épp piarista
gimnáziumhoz illően - a salvarzan felfedezéséről.

Egyik büszkeségünk a százévesnek mondott Pázmány Péter önképzőkörvolt, melynek
utolsó évemben én lehettem a jegyzője. Vasárnap délelőtti program volt, az ülésen
Visegrádi Lajos középkorú magyar tanár elnökölt, székébe húzódva, rendesen némán,
míg körülötte zajlottak a heves disputák. A dátum pontos: a háború második évében
voltunk, 1915 őszén, amikor a felettünk járó eminens Modernek és az iskola címen
előadást tartott. A moralitásban nem szűkölködő felolvasásban "Ady Endre szennyes
magánélete" szerepelt. A mindig hallgató Visegrádi - epithetonja szerint: "Savanyú
Marci" - megdöbbenést keltve - csendet parancsolt felemelt ujjával. Azt mondta: nem
szeretem, ha íróink magánéletében vájkálnak, hiszen akkor sok furcsaságra derülhetne
fény, így arra, hogy például Vörösmartyt élete alkonyán derék, egyszerű ivópajtások
gyakorta támogatták nagy nehezen haza. Egyébként - hangja most emlékeim szerint:
zengett - én Ady Endrét a legnagyobb magyar költőnek tartom. Mehetünk tovább.

A hír délre kifutott az utcára. 19l5-öt írtunk, s ebben a háborús, eszmeileg is korláto
zottnak látszó atmoszférában jelenti ki nyilvánosan egy középkorú paptanár, hogy Ady
Endrét a legnagyobb hazai poétának tartja. Negyedszázad múlva, 1942-ben látogattam
meg az akkor már rendfőnökké emelkedett egykori tanáromat. Kérdésemre majdnem
ugyanazokkal a szavakkal emlékezett meg arról, mennyire szerette Ady t. Magam is
verseltem - mondta, akkor hagytam abba, amikor ezt az óriási poétát olvastam.

Ami a Rendház (vulgo: Paplakónia) pátereit illette, ezek csak látszólag lehettek
egységesek. A fiatalabbaknak - különösen ahistorikusoknak - nagyobb lehetett az
ambíciójuk, sűrűn publikáltak, sokat olvastak. Az idősebbek inkább valami valódi vagy
vélt klasszicitással meredtek az időkbe, jórészt még folyékonyan beszéltek - néha egymás
között is - latinul, egyébként éveik múlásával rigolyáik, sajátos beidegzettségeik is
erősödtek, s ezt aztán alaposan kihasználta, megszólásra, csúfolódásra a diákszáj.

Nem tartozott ugyan szorosan az iskolához, mégis meg kell említenem a püspökláto
gatások csodáját. Első órán kopogtak, bejött az iskolaszolga a körözvénykönyvvel, mint
az igazgatói hatalom jelképével: felálltunk. A szöveg sommás volt. Majláth Gusztáv
püspök úr látogatásával tünteti ki a gimnáziumot. Gyülekezés tízkor az udvaron; a
püspök úr óhajára elmaradnak a következő órák. Igen, ez volt a mindig csak remélt
csoda. A raccsolva beszélő, szelíd szavú, kedves főpásztor tériszonyát leplezve két kisfiú
fejebúbjára támaszkodva beszélt. Altalában személyes élményeiről, felolvasva a kapott
tábori lapokat. Utána szokás szerint mindenkinek Berde-cipóba (rozsos péksüteménybe)
bújtatott virslit fizetett. A nagyobbaknak illett délután felkeresni Majláthot a plébánián,
"egy kis lelki tisztogatásra".

Erettségi estéjén egy Szerződést írtunk alá, melyet főjegyzői minőségemben fogalmaz
tam. Sok mindenre köteleztük benne önmagunkat, így a halottak elparentálására is.
Minden egyes találkozónkalkalmával kevesebb lett a jelenlévő, több az az egykori,
akiről illett megemlékezni. Közel két éve megittuk a hatvanéves találkozó fanyar borát.
Még soha nem hallottam, hogy valaha hetvenéves mátura-évfordulót ünnepeltek volna.
Maga az "okmány" is régen tönkremegy, ha az Országos Levéltár jóvoltából nem kap
láthatatlan hártyaborítékot. A pesti piaristák levéltárosajelentette be rá igényét - ha már
az okmányra "nem lesz szükség",

Aki a kolozsvári Főtérről behajtott a szép, nagy (akkor Keszey-féle) könyvkereskedés
mellett az Egyetem utcába, már szemébe tűnt a rendház a barokk szoborral. Ezt a széles

604



Passuth László

sarkot már az egykori igézet öleli át, ha erre ér a vándor. Ám szinte közvetlen közelben
keskeny utca nyílt, melyet annak idején nemcsak illett, de el is kellett kerülnünk. Akkor
Búza utca volt a neve, úgy tudom ma: Floreal. Itt, a hajdani városfalak tövében épült
Vöröslámpás házban játszódik Hunyady Sándor felejthetetlen története, melyet Makk
Károly filmrendező jóvoltából s művészetével kontinensünkön túl is megismertek.

Most miért is kerülné ki az emlékezet, amikor az iskola alapításának négyszáz eszten
dős fordulóján kedves. öreg Alma Materemtöl búcsúzom.

Bumeráng

(rta MENSAROS ZOLTAN

Joe hangtalanul kúszott a magasba.
A fémrúd megremegett és alsó, kettéágazó talpa egy pillanatra megcsúszott

Fred izmos vállain.
Joe magához szorította a rudat.
Alatta mintha megbillent volna a nézőtér. A körbefutó padsorok hol az egyik,

hol pedig a másik oldalon szinte érintették a ponyvatetőt.

Fred szétterpesztette a lábát.
A fémrúd lassan megállt.
Valaki köhögött.
- Végre! - suttogta Joe és kezével kitapogatta a rúd vályúvá öblösödő felső

végét.
Most előredűlt.

Aztán fejét a vörös bársonnyal bélelt vályúba helyezte és óvatosan felfelé
egyenesítette lábát.

Fölötte hatalmas buraként sötétlett a ponyva.
- Hopp! - hallotta Joe lentről, de a következő pillanatban már a derekán

érezte a lány ujjait. Szövettalpú cipője a térdéhez nyomódott.
Alulról látta a lányt. Kurta szoknyája olyan volt, mint egy lámpaernyő.

- Hopp! - ismételte Joe és széttárt karjai súlytalanullebegtek a levegőben.

Meglazította a bal lábát.
Ekkor a lány gyors mozdulattal Joe talpára helyezte a széket. Fűrészpor

hullott az arcába.
A padsorokból halk szisszenés hallatszott.
De a lány már fent állt a széken.
Joe szemébe vér tolult
A magasban felcsattogott a karikák zaja.
Pillanatra felszakadt a csend.
- Lola! - buggyant ki Joe száján, és hirtelen könnyűnek érezte a terhet.
- Lola! - suttogta a fiatalember újra, és behunyta a szemét, Orra alól izzad-

ságcsöpp csurgott a homlokára. Onnan a haja közé szaladt. Körülötte mozdu
latlan lett minden.
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