KEDVES FERENCES ATYÁK ÉS ÖREGDIÁKTÁRSAIM!
(Elhangzott Vincze Tibor öregdiák előadásában, 2017. április 22-én, a Franka-napon)

A dús program miatt öt perc áll rendelkezésemre a gimnáziumi zászlónk titkai című
előadásomra. A témát dr. Virágh Miklós iskolatársammal jártuk körbe, s eredményét egy kis
csokorba gyűjtve szeretném most megosztani Veletek. Nézzétek hát a kibontott lobogót, amit
így szinte senki nem látott még, hiszen mindig csak kissé megdöntve tartják az ünnepségeken,
amely mindkét oldalán más. művészileg nagyon igényes és értékes tartalmat hordoz, amely
nagyon szép és amely csodálatos színekben pompázó, csupa művészi hímzésből áll!
Első oldalán Páduai Szent Antal látható, ölében a kis Jézussal egy liliomos réten ülve, a
háttérben felhő tarkította égbolttal. A felirat szerint iskolánk névadója volt 1940-ben.
A zászló hátoldalán középen a ferences rend nagy címere jelenik meg, amely négy részre
tagolódik: balra fent a ferences kiscímer, tehát Krisztus és Szent Ferenc felhőből kinyúló karja
a kereszt előtt, mellette a Ferencnek Jézus öt szent sebét közvetítő kerub képe. Alul balra Jézus
vérző öt szent sebe, mint Szent Ferenc stigmái, és végül mellette az öt szent sebet jelképező
páros jeruzsálemi kereszt, mint a Szentföld jele látható.
A címerpajzs feletti három ezüst szeg Krisztus keresztre szegezését hirdeti. A pajzsot díszes
fehér címeralap, un. kartus keretezi, fölül a töviskoszorú félkörívével, és benne Jézus lángoló
és vérző piros szívvel. A kartus tartja a címerpajzsot alulról övező aranygyapjas rend láncát a
báránnyal. Mindezt két oldalt a békességet jelentő olajág övezi, ezekhez egyházi és világi
méltóságok jelvényei kapcsolódnak, azt mutatva, hogy mit adott a rend az Egyház és a világiak
számára.
Balról pápai tiara, kardinális kalap, püspök süveg pásztorbottal, jobbról pedig barokk királyi,
hercegi és bárói korona van. Mindezt alul Kapisztrán Szent János IHS monogramos piros
zászlója, jobbról pedig a ferences szerzetesi fogadalmakat jelképező liliomág zárja le. A lobogó
szélét 1-1 aranyozott bojt díszíti. Fentiek ismertetéséhez dr. Prokopp Mária, az ELTE
Művészettörténeti Tanszékének professzora által zászlónkról készített értékelése szolgál alapul.
Említésre méltó, hogy a zászló rúdján felirat található a zászlószentelésről és az akkori nyolc
osztály tanulóinak, prefektusainak, osztályfőnökeinek és tanári karának névsoráról. És most
hadd térjek ki pár mondatban a múltjára is. A zászlószentelési feljegyzés szerint iskolánk
rajztanára, az 1946-48. közötti osztályfőnököm, Heil Ferenc festőművész tervezte impozáns
lobogónkat, majd arról nyilván festményt készített, amelynek alapján az óbudai Jó Pásztor
nővérek készítették el művészi hímzéssel. A zászló ünnepélyes felszentelését 1940. június 16án dr. Lepold Antal prelátus kanonok végezte. Gróf Pongácz Pálnét érte az a megtiszteltetés,
hogy zászlóanya legyen, akinek három fia is a gimnázium diákja volt.
Zászlónkra, amely alatt iskolánk diákseregei vonultak az évtizedek során, amely átvészelt egy
világháborút, egy államosítást és az 1950. június 18-a és szeptember 14-e közötti internálási
időszakot is (feltehetően a templomba rejtve), és amely gimnáziumunk keresztény és hazafias
szellemiségének méltó jelképe és megtestesítője, mindig büszkék lehetünk.
Köszönöm, hogy meghallgattak!
Vincze Tibor, 1954/H

