
2017. december 21.26

Az em be ri ség jö võ je azo kon az em -
be re ken mú lik, akik az igaz ság alap -
ján áll nak, s akik nek éle tét át hat-
ják azok a ma gas er köl csi el vek, me -
lyek a szí vet ké pes sé te szik az ön -
fel ál do zá sig ki tar tó sze re tet re. 

(Szent II. Já nos Pál pá pa)

A leg fon to sabb ün ne pek ki vá lasz tá -
sa és azok meg ün nep lé sé nek mód ja
ren ge te get el árul egy kö zös ség ről,
le gyen az egy nem zet, egy csa lád vagy
ép pen egy is ko la. Meg mu tat ja, hogy
mi lyen ér té kek áll nak a kö zös ség
éle té nek kö zép pont já ban, s hogy az
egyé nek mi vel já rul nak hoz zá, ho -
gyan kap cso lód nak a ne ves al kal -
mak ról va ló mél tó meg em lé ke zés-
hez. Az esz ter go mi Te mes vá ri Pel-
bárt Fe ren ces Gim ná zi um és Kol -
lé gi um 86 éves múlt ja so rán min dig
is egy ál lan dó biz tos pont, egy kü -
lön ál ló szi get volt a vá ros ban, a köz -
ok ta tá si rend szer ben, sőt az egész
tár sa da lom ban is. Eb ben az írás ban
az in téz mény egy ko ri di ák ja, s je -
len le gi ta ná ra ként azt sze ret ném be -
mu tat ni, hogy mi lyen ha gyo má nyai
van nak az is ko lá ban az ün ne pi meg -
em lé ke zé sek nek. Ez ál tal nem csu-
pán a kül vi lág szá má ra sok szor rej -
tel mes nek tű nő gim ná zi u mot le het
meg is mer ni, ha nem azt a sok ez res
öreg di ák kö zös sé get is, akik nek ezek
az al kal mak is ko mo lyan hoz zá já -
rul tak ah hoz, hogy úgy te kint se nek
a vi lág ra, aho gyan azt te szik.

He tek re össze zárt fiú kö zös ség ről
be szé lek, hi szen a bent la ká sos is ko -
lá ból nap ja ink ban is csu pán há rom -
he ten te jár nak ha za a di á kok, s ez az
idő ré geb ben 6-8 he tet is ki tett. Így
az tán a leg több ün ne pet min den di -
ák eb ben a kör ben ün ne pel te, s az
is ko la ve ze té se min dig igye ke zett a
je les al kal ma kat mint a ne ve lés esz -
kö ze it fel hasz nál ni.

A tan évet so sem kezd tük év nyi tó
ün nep ség gel. He lyet te a temp lom-
ban gyü le ke zünk és a Veni Sanctén,
kér jük a Szent lé lek se gít sé gét az tan -
év hez, s az is ko la leg fi a ta labb ta nu-
lói szám ra ez az al ka lom az el ső meg -
ha tá ro zó él mény a Fran ká ról. A temp -
lom ban há rom száz öl tö nyös, fe hér
in ges fiú éne kel ke vés he lyen ta pasz -
tal ha tó hang erő vel és lel ke sen, ami
szo kat lan, de igen fel eme lő él mény
a kö zös ség új tag jai szá má ra. Ek kor
hall hat juk elő ször az „As si si Szent-
jét”, ami az in téz mény nem hi va ta-
los in du ló ja, s ami va la mi lát ha tat-

lan kö te lé ket sző az is ko la di ák jai
kö zé. Hi szen a dalt alig is me ri va la-
ki az in téz mény fa la in túl, de a Fran -
ká sok (így ne vez zük az is ko la di ák -
ja it) szá má ra ki vé tel nél kül szám ta-
lan em lé ket hív be az ének nek akár
egyet len so ra is. A sok éves ta pasz -
ta la tom az, hogy az év vé gi há la adó
szent mi sén a Te Deu mon ért he tő
okok ból még szeb ben, még lel ke seb -
ben, még csil lo góbb sze mek kel szól
a dal a nyá ri szü net re ha za in du ló
di á kok szá já ból, de ezt az év ele jén
ter mé sze te sen még nem sejt he tik az
újon nan ér ke zők.

Az év kez dés után bő egy hó nap-
pal, ok tó ber 4-én kö vet ke zik az is -
ko la és a Fe ren ces rend ta lán leg na -
gyobb ün ne pe, Szent Fe renc Tran -
zi tu sa. Az al kal mat ne vez het nénk
As si si Szent Fe renc ha lá la év for du -
ló já nak is, de a fe ren ces kö zös ség a
ha lál ra is nő vé re ként te kin tő rend -
ala pí tó já nak ese té ben nem az el mú-
lást gyá szol ja, ha nem lel ké nek e vi -
lág ból az Atya di cső sé gé be va ló át -
me ne te lét ün nep li. Az ér de kes meg -
kö ze lí tés, a bol dog ha lál éven kén ti
ün nep lé se sok di ák élet ről-ha lál ról
va ló gon dol ko dá sá ban ha gyott már
mély nyo mot. Ez az al ka lom több
szem pont ból is fon tos a kö zös ség
szá má ra. Más rend há zak szer ze te-
sei, az in téz mény ba rá tai, és öreg di -
ák ok tö me gei gyűl nek össze a temp -
lom ban, hogy kö zö sen em lé kez ze-
nek meg Szent Fe renc ről. Ezen a na -
pon fo gad juk jel ké pe sen a kö zös ség-
be az el ső év fo lya mos di á ko kat, sőt
az újon nan ér ke zett ta ná ro kat is. A
ri tu á lé so rán az újon cok egye sé vel
kap ják meg az is ko la jel vé nyét, me -
lyet az igaz ga tó és az osz tá lyok ne -
ve lé sé ből orosz lán részt vál la ló szer -
ze tes pre fek tu sok tűz nek fel a ru há -
juk ra. Ki mon dot tan tet szik ne kem,
hogy ez a be fo ga dás nem csak az is -
ko la je len le gi tag jai előtt, ha nem az
öreg di á ko kat is szép szám mal tar -
tal ma zó kö zös ség je len lét ében tör -
té nik meg. A di á kok ek kor még nem
sej tik, hogy nem csak egy is ko la ré -
sze i vé vál nak, ha nem va la mi na -
gyobb kö zös ség be ke rül tek, de az
öreg di ák ok va la mi olyan ér dek lő -
dés sel must rál ják már a jel vé nyü-
kért sor ban ál ló fi ú kat, mint ami kor
a ro kon sá guk ban új gyer mek szü le-
tik, s el men nek, hogy lás sák a csa-
lád kö vet ke ző re mény sé ge it.

Há rom szí ni elő adás tar to zik min-
den tan évünk prog ram já hoz.

A ka rá cso nyi bet le he mes já ték
rend re a 9. év fo lyam elő adá sá ban ke -
rül meg ren de zés re, s di ák ja ink idén
is ké szül nek már a mű sor ra, ami re
az is ko la ta nu lói mel lett a vá ros min -
den ér dek lő dő jét sze re tet tel vár juk.
A Mi ku lás-ün nep ség min dig egy
könnyebb, vi dá mabb elő adás volt.
A több év ti ze des ha gyo má nyok sze-
rint a ti ze dik év fo lya mos di á kok
ilyen kor egy ta nár pa ró dia ke re tei
kö zött igye kez tek gör be tük röt tar -
ta ni a ne ve lő ik elé. Min den év ben
ha tal mas vá ra ko zás elő zi meg az elő -
adá so kat, mert nem csu pán az ak tu -
á lis da ra bot meg író és ren de ző osz -
tá lyok érez ték azt, hogy „most az -
tán meg mu tat juk ne kik”, de min-
den di ák él vez te, hogy ne vet het ala -
po san ka ri kí ro zott ta ná ra in. Az el -
múlt né hány év ben ezt a ha gyo mányt
több ször ki szo rí tot ták a „Ki mit
tud?”-ok, ami hez szin tén al kal mas-
nak tűnt a Szent Mik lós na pi vi dám
össze jö ve tel idő pont ja. A leg ér de ke -
sebb, s az is ko la szem pont já ból min -
den bi zonnyal tör té nel mi je len tő sé -
gű Mi ku lás-mű sort az elő ző tan év-
ben lát hat ták a részt ve vők. A di á-
kok csu pán annyit tud tak elő re, hogy
„ven dég elő adók” sze rep lé se kö vet -
ke zik, s ha tal mas meg le pe tés volt,
ami kor szer ze tes ne ve lő ik lép tek fel
a szín pad ra, s ez út tal egy di ák pa ró -
di á val ők ma guk ál lí tot tak gör be tük -
röt ta nít vá nya ik elé. Nagy sze rű él -
mény volt a mű sor a di á kok mel lett
a ci vil kol lé gák nak is, akik egé szen
új ar cát is mer het ték meg a fe ren ce -
sek nek. Az idei mű sort a Csa var szín -
ház ad ta Nagyidai ci gá nyok cí mű elő -
adá sá val, s a kö vet ke ző évek ről egy -
elő re csak annyit tu dok, hogy bi zo -
nyá ra to vább ra is a vi dám szó ra koz -
ta tá sé lesz a fő sze rep. Az év har ma-
dik szí ni elő adá sa az egy ko ri di á -
kunk ról, Bu bik Ist ván szín mű vész-
ről el ne ve zett Bu bik Szín kör áp ri -
li si szín da rab ja szo kott len ni, ami-
kor rend sze rint egy-egy klasszi kus
da ra bot dol go zunk fel. Az elő adást
ha gyo má nyo san a ti zen egye di kes
osz tá lyok ké szí tet ték, de az utób bi
évek ben annyi vál to zás állt be eb -
ben a prog ram ban, hogy már nem
csu pán en nek az év fo lyam nak a di -
ák jai sze re pel nek a da rab ban, ha -
nem az al sóbb év fo lyam ok, szín ját-
szás iránt ér dek lő dő tag jai is. En nek
a vál to zás nak elő nye, hogy így egy-
egy di ák akár 2-3 éven ke resz tül is
szín pad ra áll hat, de ki csit saj ná lom,

hogy ez zel azért va la me lyest le csök -
kent azok nak a di á kok nak a szá ma,
akik be le kós tol hat nak a szí né szi pá -
lyá ba a gim ná zi um ban.

Ter mé sze te sen min den év ben ko -
moly mű sor ral ün ne pel jük meg va -
la mennyi ál la mi ün ne pün ket is, de
ami ről in kább ír ni sze ret nék még,
az az éves sza va ló- és nép dal ver se -
nyünk. Egy sze rű en azért, mert fon-
tos és egye di szer ve zés nek tar tom,
hogy ezek nek a ver se nyek nek a sú -
lyát az zal ad juk meg, hogy min den
részt ve vő az egész is ko la nyil vá nos -
sá ga előtt ad ja elő vá lasz tott mű ve-
it. Nem könnyű fel adat egy 13-18
éves di ák szá má ra há rom száz em ber
elé ki áll va sze re pel ni, de két szem -
pont ból is örü lök, hogy mi nem a
leg több há zi ver seny hez ha son ló an
szűk kör ben tart juk a meg hall ga tá -
so kat. Egy részt, mert azok a fi úk,
akik két-há rom éven át be ne vez tek
akár a sza va ló-, akár az egyé ni nép -
dal ver seny re, azok a ké sőb bi ek ben
nem na gyon is me rik a sze rep lés mi -
at ti lám pa láz fo gal mát. A má sik, hogy
örü lök ne ki, hogy a szé pen sza va ló
vagy jól ének lő di á kok épp olyan fi -
gyel met, tap sot és ová ci ót kap nak,
mint egy jó spor to ló tár suk a fo ci-
vagy ko sár lab da-mér kő zé sen. Ko -
moly presz tízs egy jó sze rep lés eze-
ken a ver se nye ken, s szin te so sem a
leg jobb ta nu lók kö zül ke rül nek ki a
ver se nyek győz te sei. De jól is van ez
így! Egy jó kö zös ség ben min den irá -
nyú te het ség ér té kes kell hogy le -

gyen! Nép dal ver se nyünk osz tá lyon -
kén ti ver sen gé se pe dig más szem -
pont ból tar to zik a fon tos ese mé nyek
kö zé. A kö zös sé gek együtt ének lé se
a mai vi lág ban már nem sok he lyen
tar to zik a di va tos dol gok kö zé. Az
is ko la di ák jai szá má ra azon ban min-
dig is fon tos össze kö tő ka pocs volt
nem csu pán az egy há zi éne kek ének -
lé se, de a nép ze nei ha gyo má nyok
ápo lá sa is, és a ké sőb bi öreg di ák ta -
lál ko zók han gu la tát elő re meg ala -
poz zák az osz tá lyok kö zöt ti nép dal -
ver se nyek. Nem vé let len, hogy az
idei tan év től az 1975/A osz tály (P.
Szi ta Teo fil OFM osz tá lya) anya gi
tá mo ga tá sá val is se gí ti az osz tá lyok
kö zöt ti nép dal ver senyt, ame lyet gim -
ná zi u munk egy ko ri ta ná rá ról és pre -
fek tu sá ról P. Szi ta Teo fil nép dal ver -
seny nek ne vez tünk el.

Be mu ta tott ün ne pe ink, ren dez vé -
nye ink több mint 80 éves ha gyo má -
nya i nak kö ve té se nem min dig egy -
sze rű, hi szen sok eset ben szem be
megy a mai fi a ta lok igé nye i vel. Ugyan -
ak kor még is na gyon fon to sak, mi -
vel va la hogy se gí te nek hi dat ké pez-
ni min den, az is ko lánk ban vég zett
kor osz tály kö zött. Az öreg di á kok
kö zös sé ge rész ben ezek ál tal vá lik
egy mást élet kor tól füg get le nül is
egé szen jól meg ér tő fér fi ak csa lád -
já vá.

Szánthó Gel lért, a Te mes vá ri
Pel bárt Fe ren ces Gim ná zi um

igaz ga tó he lyet te se

Ünnepi hagyományok az esztergomi ferences gimnáziumban

A tra gi kus 1944-es év vé ge Sop ron kő hi da,
hi va ta los ne vén a Sop ro ni Ki rá lyi Or szá gos
Fegy in té zet tör té ne té be is fe ke te la po kat írt.
De cem ber 24-én, va sár nap reg gel a fegy ház
gaz da sá gi ud va rán go lyó ál tal ki vé gez ték
Kreutz Ró bertet, Pa ta ki Ist vánt és Pes ti (Fä -
cher) Bar na bást. 

„Nyolc óra után az őr ség elő ve zet te Baj -
csy -Zsi linsz ky End rét. Az ősz ha jú hu szár-
tiszt bát ran, fe szes lép tek kel kö ze le dett. Mint-
ha most is ott vi sel né a mel lén az I. vi lág há -
bo rú ban szer zett ka to nai ér dem ke resz tet. A
ha lá los íté le tet új ra ki hir det ték. Ek kor Zsi -
linsz ky így ki ál tott fel: „Édes Ha zám, Ked-
ves Fe le sé gem, Is ten ve led!” Ma ga ment a
bi tó fa alá. A hó hé rok az őr ség tag jai vol tak,
akik kü lön dí ja zá sért vál lal koz tak e ször nyű
mun ká ra, és ez al ka lom ra ci vil ru hát öltöt-
tek… Zsi linsz ky mel lén szét nyi tot tam az in -
get, ha lott volt. A csend őr vissza kí sért a zár-
kámba…” (Dr. Ara nyi Sán dor or vos-ez re des
em lé ke zé se)

Az nap reg gel Mind szen ty Jó zsef veszp ré-
mi püs pök, a ve le be bör tön zött ki lenc kis -
pap ja és hét sze mi na ris tá ja, a fegy ház zal szem -
be ni ele mi is ko la tan ter mé ben hall gat ták a
ki vég ző osz tag sor tü ze it. A Veszp rém ben le -
fo gott püs pö köt és ve le ti zen hat pa pot és sze -
mi na ris tát ugyan is de cem ber 23-án a veszp -

ré mi tör vény szék fog dá já ból a front kö ze led -
té vel át szál lí tot ták Sop ron kő hi dá ra. (A ti -
zen hat fo goly pap nö ven dék kö zül a püs pö-
kük de cem ber 7-én a tör vény szé ki fog dá ban
ki lenc ötöd éves pap nö ven dé ket pap pá szen-
telt.) Csak egy éj sza kát töl töt tek a bör tön nel
szem ben, az is ko la épü le té ben, mi vel a nyi-
las ka to nai bí ró ság (Ma gyar Ki rá lyi Hon véd -
ve zér kar Fő nö ké nek III. szá mú Bí ró sá ga) itt
tar tot ta a tár gya lá sa it, Do mi nich Vil mos had -
bí ró őr nagy ve ze té sé vel. (A volt ele mi is ko-
la egy ré sze ma óvo da, a má sik ré sze ka to li-
kus ká pol na, az út fe lő li ol da lon ezt egy nagy
ke reszt is jel zi.)

A haj da ni fo goly, Mind szen ty Jó zsef esz -
ter go mi ér sek így em lé ke zik: „A szent mi sét
há zi ke nyér rel mu tat tam be. Mi se köz ben
hal lot tuk elő ször a ki vég ző sor tü ze ket. A vér -
ta nú kat me men tóm ba fog lal tam. Akasz tás is
volt ezen a reg ge len, bár va sár nap volt, ami-
kor a tör vény tilt ja a kivégzést… Ezen a reg -
ge len akasz tot ták fel Baj csy -Zsi linsz ky End-
rét…” (Mind szen ty: Em lék ira ta im)

Mi vel a vész tör vény szék igényt tar tott az
is ko lá ra, az új fog lyok ré szé re ki ürí tet tek egy
„ad dig nem fű tött, do hos, pók há lós, pat ká -
nyok tól lá to ga tott” rak tárt.

Ked ves em lék a nyo mo rú ság ban: A fog-
lyok va cso rá ra két kon dér tört krump lit kap-

tak. Két fegy őr fe le ség meg kér te a püs pö köt,
ka rá csony lé vén fo gad ják el a fegy őr fe le sé -
gek ké szí tet te jobb éte le ket. „Éle tem egyik
fe lejt he tet len és bá jo san ked ves em lé ke ez,
ama szo mo rú, szennyes kör nye zet ből.” Az
aján dék va cso ra ma ra dé kát, a főtt krump li
kö zé rejt ve, az tán oda ad ták a töb bi fo goly-
nak. 

Éj fé li mi se a bör tön ká pol ná ban

A ka rá cso nyi éj fé li mi sé re a bör tön – 1950-
ben mun ka te rem mé át ala kí tott – volt ká pol -
ná já ban Mindszenty Jó zsef így em lé ke zik:
„Mi lyen fáj dal mas éj fé li mi se volt ez, ka rá-
csony szent es té jén! Az oda ve ze tő út nyo -
masz tó és meg ren dí tő volt, de rék ha za fi ak
friss akasz tó fa er de je és ki hűlt te te mei kö zött.
S mi kor kö rül néz tem a ká pol ná ban, ak kor
lát tam, hogy a moh ácsi nagy te me tő ben le -
he tett ta lán csak együtt annyi él re ke rült ve -
ze tő ma gyar, mint amennyit eb ben a bör tön-
ben fog va tar tot tak. Az ál lam főt a né me tek
hur col ták el. Itt, a fegy ház ban síny lő dik há -
rom volt mi nisz ter el nök: gr. Es ter házy Mó -
ric, Kál lay Mik lós és La ka tos Gé za. Mel let-
tük volt mi nisz te rek, kú ri ai bí rák, fel ső há zi
ta gok, kép vi se lők, ma gas ran gú ka to nák, mű -
vé szek, pa pok, és min den nép ré teg ből so kan

mások… Csu pa meg in dult lé lek ün nep li, az
ér te em ber ré lett Is ten fi át. Ne vük ben Kállay
mi nisz ter el nök je löl te meg a mi se szán dé kot.
Egyik fo goly pap tól azt üze ni az ol tár hoz,
hogy a mi se ál do za tot a de rék és be csü le tes
ma gya rok szán dé ká ra ajánl jam fel… A tö -
meg ben is fel-fel csuk lik a zo ko gás. Ez volt
éle tem leg meg rá zóbb éj fé li mi sé je.” (Em lék -
ira ta im)

A ’44-es év utol só nap ja i ban a püs pö köt és
ti zen hat kis pap ját át szál lí tot ták az Is te ni
Meg vál tó Le á nyai sop ro ni anya egy há zá ba.
Majd a front kö ze led té vel a kis pa po kat, a
püs pök „bűn tár sa it” sza bad láb ra he lyez ték.
Vé gül a Mind szen ty Jó zse fet, Shvoy La jos
szé kes fe hér vá ri püs pö köt és test vér ét, Shvoy
Kál mán tá bor no kot őr ző csend őrök is el tűn-
tek. Hús vét éj sza ká ja volt, ami kor a szov je-
tek be vo nul tak Sop ron ba. Mind szen ty csak
áp ri lis 20-án tu dott el in dul ni egy al kal mi
sze rel vénnyel szék vá ro sa, Veszp rém fe lé.
„Szék vá ro so mat le ír ha tat lan ál la pot ban ta -
lál tam. Az egy há zi épü le te ket, a püs pö ki pa -
lo tát kifosztották… Egyik so mo gyi fa lu ha -
tá rá ban meg kér dez tem egy öreg nap szá most:

– Hát, Bá tyám, ma guk is fel sza ba dul tak?
– Fel ám, a sőgünktől (sü ve günk től) a bocs -

ko run kig, és most se sőg, se bocs kor. El vit-
tek min dent.” Bor bély Jó zsef

Egy különös éjféli miséről…

Karácsonyi misztériumjáték a diákok előadásában  (Fotó: Bánhidy László)


