
Mesterek emlékezete 
Neves tanáraink emlékének ápolása 
a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban 

Valamikor, még a XIX. században, bár faluhelyen később is, a helyi tanítót nagy tisztelet övezte. Ez 
abban is megnyilvánult, hogy Mesternek szólították; így, nagybetűvel. Tőle kértek tanácsot ügyes-bajos 
dolgokban, tőle kérdezték meg, mit üzennek a csillagok, és kikérték véleményét, mitévők legyenek a 
fiúgyermekkel: tanuljon tovább a j ó képességű, iparkodó kamasz vagy sem. Mindezekről szemléletesen 
beszél Gárdonyi Géza Az én falum című kötetében. 

A mesterek emlékezetét pedig megőrizték. Sírjukat gondozták, szavaikat megemlegették, tanításu-
kat továbbadták fiaiknak, lányaiknak. De talán nem is kell múlt időben beszélni. Nemrégiben magam is 
láttam egy szépen gondozott sírt. ami egy több mint száz esztendeje elhunyt tanító emlékére figyelmez-
tet. És láttam a Veszprém megyei városkában. Devecserben egy emléktáblát az egykori iskola falán, 
ahol Gárdonyi Géza tanított. 

Minden iskola őrzi ugyanis neves oktatóinak emlékét, hiszen ebből áll magának az intézménynek a 
története is. A neves tanítók, tanárok (és persze a nevezetes egykori diákok) adják meg az iskolák rang-
ját; felhívják a figyelmet rá. hogy ide érdemes jelentkezni, a gyermeket ide íratni, mert színvonalas ok-
tatás és nevelés folyik itt. Természetesen ehhez hozzá kell lenni: elődeink hírét megőrizni kötelesség, 
különösen olyan intézményekben, amelyek a felnövekvő nemzedékek formálását végzik. 

így van ez az olyan nagy múltú és jelenben is szép sikereket elérő iskolák esetében is. mint a veszp-
rémi Lovassy László Gimnázium. 171 l-ben alapította Volkra Ottó János veszprémi püspök, mikor a vá-
rosba hívta a piarista atyákat, hogy neveljék a serdülő ifjúságot. így a Lovassy László Gimnázium a kö-
zeljövőben ünnepli fennállásának 300. évfordulóját, azaz egyike a legnagyobb hagyományú magyar 
középiskoláknak. 

Az első időszakban nem volt saját épülete, és ekkor még úgynevezett kisgimnázium volt. négy osz-
tállyal; 1753-tól vált hatosztályos nagygimnáziummá. Ekkortól a grammatikai osztályok után poétikai 
és retorikai osztályokban is folyt oktatás. 1773-ban kezdődött meg a Várban az építkezés, ami saját ott-
hont adott az iskolának. Az épületet később tovább bővítették. 1836-ban felépült a piarista rend veszp-
rémi temploma is. A diákokat vallásos és nemzeti szellemben nevelték. Ennek eredménye volt az is, 
hogy 1848-ban az. iskola valamennyi végzős tanulója jelentkezett honvédnek, két tanáruk pedig tábori 
lelkésznek. Ennek később az lett a következménye, hogy az iskolát visszaminősítették négyosztályos 
algimnáziummá, és csak a kiegyezés után. 1868-ban kapta vissza eredeti rangját. 1884-től nyolcosztá-
lyos főgimnázium lett és maradt az államosításig. 

A második világháború idején súlyos veszteségek érték az intézményt: könyvtárának, szertárainak 
jelentős része megsemmisült, az épület is komoly károkat szenvedett. A helyreállítás után pedig az in-
tézményt, az egyházi iskolák nagy többségével együtt, államosították, mely egy időre az oktatás folyta-
tását is veszélybe sodorta, hiszen a tanárok döntő része piarista szerzetes volt, akik nem taníthattak. Egy 
esztendeig Veszprémi Állami Gimnázium volt az iskola neve, majd 1950-ben vette fel a Lovassy László 
nevet. 1963 és 1985 között különféle szakközépiskolai osztályok is működtek az intézményben, 1985 
óta tiszta profilú gimnázium. Az idők során székhelyet is váltott: 1968-ban kellett kiköltöznie a régi, a 
piaristák által ránk hagyományozott ősi barokk iskolából, a Várból, azóta a nem túl szép, jelenleg éppen 
átalakítás alatt álló épületben működik.. 

A veszprémi gimnázium az egyetlen az országban, amely Lovassy László nevét viseli. Annak ide-
jén, 1950-ben más, ismertebb név is szóba került, végül a reformkor kevéssé ismert mártírjának nevét 
választotta az illetékes hatóság. Lovassy László ismereteink szerint ugyan nem járt ezen a vidéken, vi-
szont rokonsága élt és él is abban a faluban, Lovason, amely a család nevét adta. Az 1832-1836-os or-
szággyűlésen részt vevő, hangját hallató ifjúság egyik, legjelentősebb vezetője Nagyszalontán született 
1815-ben. az országgyűlésre joggyakornokként került, és hamarosan a társadalmi kérdésekről szenve-
délyes hangon vitatkozó ifjak szellemi vezetőjének számított. Részvételével szervezték meg Pozsony-
ban Társalkodási Egyesületet; a fiatalok lemásolták az Országgyűlési Tudósításokat, és elküldték me-
gyéjüknek. Lovassy híressé vált beszéddel köszöntötte a Pestre érkező Wesselényit, majd az ország-
gyűlés berekesztése után az alsó táblán mondott beszéde hívta föl rá a bécsi hatalom figyelmét. Perbe 
fogták, és 1837 februárjában tíz évi várfogságra ítélték „veszedelmes elvei" miatt. A börtönben elbo-
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rult az elméje, ezért 1840 áprilisában amnesztiában részesült. Bár állapota javult, egészségét soha nem 
nyerte vissza. 1892-ben halt meg. szülővárosában temették el. A legtöbbet áldozta, amit lehet - mondta 
róla dr. Brusznyai Árpád 1956-ban ünnepi beszédében, mikor feltette azt a kérdést, hogyan lehetséges 
gimnáziumot elnevezni egy olyan emberről, aki elveszítette a gondolkodás képességét. 

A gimnázium közössége minden esztendőben megemlékezik névadójáról. A március 15-i iskolai ün-
nepség hagyományosan azzal zárul, hogy megkoszorúzzák Lovassy László mellszobrát. A ballagáson 
pedig átadják az iskola legnagyobb elismerését, amit csak végzős diák nyerhet el: a Lovassy-plakettet. 
Merencsics Tibor, a gimnázium tanára alkotását. 

Az elmúlt bő egy évtizedben az Öregdiák Baráti Kör kezdeményezésére a gimnázium sokat tett 
azért, hogy megemlékezzen a régi neves tanáregyéniségekről, nekik emléket állítson; és ami legalább 
olyan fontos, a mai tanárok és diákok számára láthatóvá tegye, milyen értékeket kell továbbvinniük, 
milyen hagyomány folytatói az iskola mindenkori polgárai. 

Először az iskolatörténeti kiállítás készült el Homonnai János igazgatóhelyettes irányításával. Ezen 
a kis tárlaton megtekinthető az intézmény rövid története, képeken, rajzokon eleveníti meg az alapító-
kat és a neves tanárokat, diákokat, az intézmény vezetőit. Fontos része a tárlatnak az a gyűjtemény, 
mely az alkotó, tudós tanárok műveiből mutat be egy csokorra valót. Ezenkívül külön feltünteti a kiállí-
tás a legfontosabb versenyeredményeket, legfőképpen az Országos Középiskolai Tanulmányi Verse-
nyen elért helyezéseket, mégpedig a kezdetektől. 

Tíz évvel ezelőtt merült föl az a gondolat, hogy a neves, tudós tanárok panteonját valósítsa meg a 
Baráti Kör és a gimnázium. Az elhatározást tett követte és ma már öt emléktábla hirdeti, hogy az intéz-
mény dolgozói büszkék elődeikre, és megemlékeznek róluk. 

Először 1997. október 10-én került emléktábla az iskolatörténeti kiállítás mellett kijelölt falfelületre. 
Az első emléktábla tudós tanár. író, történész Hungler József emlékét idézi. Hungler József írt városis-
mertetőt Veszprémi Séták címmel, összegyűjtötte Veszprém megye alkotóinak életrajzát megírta A 
török kori Veszprém és Veszprém településtörténete című alapvető helytörténeti munkákat. Országos ér-
deklődést keltett, mikor 1957-ben az általa vezetett ásatás során feltárta a magyar történelemben is fon-
tos emléket, a Szent György-kápolnát, melyben a hagyomány szerint Szent Imre herceg és felesége tet-
tek fogadalmat. 
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Másodikként 1998. január 9-én. mártírhalála évfordulóján dr. Brusznyai Árpád emléktábláját avat-
ták föl. Brusznyai Árpád nagy műveltségű tanárember, az Eötvös Kollégium növendéke volt. 28 éves 
korában. 1952-ben költözött Veszprémbe, latin nyelvet és klasszikus kultúrát tanított, vezette az iskolai 
énekkart, és emberi példát adott tanítványainak. Doktori disszertációját a Homérosz-kérdésről írta. taní-
tott a budapesti egyetemen is. de pályáját a kor politikai rendszere derékba törte. Itt a gimnáziumban is 
hamar rátalált hivatására, amire eredetileg az Eötvös Kollégium növendékeit föl is készítették: a kultú-
ra, a műveltség terjesztése. A forradalom idején a Megyei Forradalmi Tanács tagjává, majd elnökévé 
választották. Fontos szerepe volt abban, hogy Veszprémben a forradalom vérontás nélkül zajlott le. A 
megtorlás mégis elérte. 1958. január 9-én. minden jogi és erkölcsi elvet megcsúfolva kivégezték. 
Brusznyai Árpád emléktábláját az iskola igazgatója és a tanár egykori diákja, Balogh Elemér író leplez-
te le. A gimnázium minden esztendőben külön is megemlékezik a mártír tanárról. Az október 23-i ün-
nepségek előtt diákok és tanárok fáklyás felvonuláson vesznek részt, melynek záró mozzanataként 
megkoszorúzzák Brusznyai Árpádnak a Várban lévő emléktábláját, amit a rendszerváltozás után köz-
vetlenül állítottak. 

A harmadik emléktábla Harmath István tanár, irodalomtörténész emlékét őrzi. Harmath István tanár 
úr maga is a piarista gimnázium diákja volt. majd magyar-német szakos diplomát szerzett a budapesti 
tudományegyetemen. 1950 és 1964 között tanított a gimnáziumban, majd szakfelügyelő, később a me-
gyei múzeumi szervezet igazgatóhelyettese volt. Tanítványai egy igényes, emberséges, tudós tanár-
egyéniségre emlékeznek, akitől sokat kaptak tudásban, emberségben egyaránt. Harmath István kiváló 
és elkötelezett helytörténeti kutató volt. írásai évkönyvekben, helyi lapokban, folyóiratokban jelentek 
meg; szenvedélyesen gyűjtötte a tájhoz kötődő irodalmi emlékeket. A Katsányi Sándorral írt Veszprém 
megye irodalmi hagyományai című munkája (a Harmath-Katsányi) alapvető, nélkülözhetetlen kézi-
könyve mindenkinek, aki a Balaton-felvidék kultúrájával kíván foglalkozni. A könyv arra vár, hogy va-
laki folytassa, kiegészítse. Harmath István emléktábláját 1998. október 19-én, 75. születésnapján avat-
ták föl; ő ekkor már 12 éve nem volt közöttünk. 

A negyedik emléktábla Mihályi Károly tanár úr emlékét hirdeti. Kiváló nyelvtanár volt, akinek élete 
összefonódott a piarista renddel, bár ő maga világi tanár volt. Vácott és Kecskeméten dolgozott össze-
sen öt évet, majd a rend Veszprémbe küldte 1940-ben. 1948-ban. az államosítás idején egy esztendeig a 
gimnázium megbízott igazgatója volt. Több nyelvet ismert, kiváló módszerrel tanított: másik szerelme 
pedig a művészet volt. Célja a munkára, a teljesítményre való ösztönzés. Ezt tanulták meg tőle tanítvá-
nyai, bármely irányban is folytatták később pályájukat. Egykori diákja, nyugalmazott mérnök fogal-
mazta meg az avatóbeszédben, hogy számára az emléktábla azt hirdeti, hogy „csak a becsületes munka 
hozza el majd a haza üdvét". 

Az ötödik, eleddig utolsó emléktábla a tudós tanárra, Horváth Gézára emlékeztet, aki 1954-től 
1990-ig tanított a gimnáziumban, ebből kilenc évet már nyugdíjasként. Rendkívül felkészült, nagy tu-
dású, hatalmas tárgyi tudással rendelkező tanáregyéniség volt. akitől rengeteget tanultak a diákok. Tör-
ténelmet és földrajzot tanított, ugyanakkor műveltséganyagából sokat átadott; legfőképpen a legfonto-
sabbat, a műveltség, a szépség és az adatok szeretetét. Valamennyi diákja úgy indult osztálykirándulás-
ra. hogy már előre tudták, mit kell megnézni és miért. Hol vannak az érdekességek, a feliratok egy-egy 
épületen vagy oszlopon, és ezek a feliratok mit jelentenek. És azt is, hogy a műveket lehetőleg eredeti-
ben kell olvasni. írása alig jelent meg, emléke diákjaiban és kollégáiban él tovább. Emléktábláját 2006 
novemberében, 85. születésnapján avatták fel, ő akkor már kilenc éve Budapesten, a Farkasréti temető-
ben pihent. 

Még egy módja van annak, hogy valakinek az emlékét élővé tegyék. Ez pedig jellegzetesen iskolai 
mód: tantermet neveznek el róluk. Így a földrajz tanterem a kiváló geológus, muzeológus Laczká Dezső 
nevét viseli. A kis réztábla mindenkit, aki belép a terembe vagy elhalad előtte, arra emlékeztet, hogy a 
híres tudós, akinek nevét a megyei múzeum viseli, több mint 30 esztendeig tanított a gimnáziumban, 
hat évig igazgatója is volt. A tanári szoba pedig Bognár Zoltán festőművész nevét viseli. Ö is több esz-
tendeig dolgozott az ifjúság nevelésén, rajzot, művészetet oktatott: a tanári falát az ő rajzai, metszetei 
díszítik. 

A Lovassv László Gimnáziumban ápolják a neves tanárok emlékezetét, és ez folytatódni fog az épü-
let felújítása, bővítése után. Van. kire emlékezni: elég tán megemlíteni a nagy nyelvészt, Révai Miklóst 
vagy Benyák Bernátot, a filozófust, nyelvészt. És hisszük, hogy az iskolák továbbra is vonzani fogják 
magukhoz az alkotó embereket és elhivatott nevelőket. 

Kovács Gábor Zoltán 
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