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Dr. Varga Miklós 
(Peremarton, 1931. április 28. – Budapest, 2020. március 17.)

Búcsú az Öregdiáktól…

VARGA MIKLÓS 1931. ÁPRILIS 28-ÁN szüle-
tett Peremartonban.

1941-től a Veszprémi Piarista Gimnázium diákja. 
1949-ben a már államosított gimnáziumban érettsé-
gizett. Ez a nyolc év meghatározó szerepet töltött be 
életében, világszemléletében, emberi kapcsolataiban.

A középiskola befejezése után a közigazgatásban, 
majd a bankszakmában helyezkedett el. 

1960-ban feleségül vette Mohácsi Máriát, házassá-
gukból született egyetlen gyermeke, Szabolcs 1972-ben.

1967-ben felvételt nyert az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem jogi karára, öt év múlva megkapta jogi 
diplomáját.

1986-ig a Magyar Nemzeti Bank veszprémi fi-
ókjának igazgatóhelyettese, majd az újonnan alakult 
Magyar Hitelbank Veszprém megyei igazgatója volt 
nyugdíjazásáig.

Múlhatatlan érdeme, hogy élenjáró szervezője volt 
a Veszprémi Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiák Baráti Körének, melyre az 
intézmény fennállásának 275. évfordulóján, 1986 őszén, a rendezvénysorozat kiemel-
kedő elemeként került sor a Veszprémi Vegyipari Egyetem aulájában. Az Öregdiák 
Baráti Kör ügyvezető elnöke, motorja csaknem 30 éven át. Ebben a tisztében a Ma-
gyar Piarista Diákszövetség választmányában, elnökségében is képviseli Veszprémet.

Érték- és hagyományőrző tevékenysége e kettős feladat ellátása során példaértékű. 
Emlékkönyveket szerkeszt: Piaristák az 1848-49-es szabadságharcban (1998), 

„Volt egyszer egy osztály...” 1941–1949. Szemelvények a Veszprémi Kegyestanító-
rendi Gimnázium XX. századi történetéből (1999); A Davidikum története (2000), 
Piarista mozaikok, tanárok, tanítványok (2005). 
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2012 és 2014 között a Veszprémi Szemle várostörténeti folyóiratban háromrészes 
cikksorozata jelent meg a Baráti Kör 25 éves tevékenységéről.

Negyed évszázadon át szerkesztette a baráti kör piarista hagyományon alapuló 
éves Tájékoztatóját, értesítőjét.

Jelentős szerepet, feladatot vállalt a Veszprém Lovassy Gimnázium két nagy tö-
megeket megmozgató ünnepségének, a 275. és 300. évfordulójának szervezésében az 
öregdiákok egész világra kiterjedő mozgósításában, kötődésük erősítésében. Ennek 
elismeréseként 1996-ban megkapta a Magyar Piarista Diákszövetség Confrater Dip-
loma Róma – azaz a segítő társ – elismerő oklevelet.

Emléktáblák állításának kezdeményezője, bonyolítója, mint pl. a magyar oktatás 
1000 és a piaristák veszprémi letelepedésének 285. évfordulójának tiszteletére 1996-
ban a Várban, az I., majd a II. világháború, valamint a nácizmus és kommunizmus 
veszprémi piarista tanár és diák áldozatainak emlékére 2009-ben, a Lovassy Gimnázi-
um iskolatörténeti kiállításához kapcsolódva, a piaristák veszprémi letelepedése 300. 
évfordulójának emlékére 2011-ben a Várban, lovassys tanárok emléktáblái a gimná-
ziumban…

Piarista diákok, ill. tanárok aktuális évfordulói alkalmával piarista miséket, koszo-
rúzásokat szervezett, pl. Bacsányi János emléktáblájánál a 250. évfordulón a Várban, 
Endrődi Sándor szobránál a Jeruzsálemhegyen, Mádl Ferenc emléktáblájánál a Lo-
vassyban 2012-ben.

Felélesztette és meghonosította az jubiláns érettségi találkozók – 25, 50, 60, 65, 70 
– emlékének megőrzését hivatott ún. Matura lapok máig élő hagyományát, miszerint 
ezüst, arany, gyémánt, vas és rubin emléklapot ajándékoz az Öregdiák Baráti Kör az 
iskolájukba visszalátogató, annak emlékét őrző egykori diákoknak.

Szervezte a veszprémi, ill. támogatta a budapesti piarista, ill. lovassys diákok 
rendszeres, havi összejöveteleit, ahol kötetlen beszélgetésekkel, illetve alkalmanként 
egy-egy vendég segítségével idézik fel a múltat, illetve vitatják meg az aktualitásokat.

A baráti kör korosodásával egyre gyakrabban kényszerült kegyeleti aktusokon való 
részvételre, koszorúval búcsúzásra az elhunyt piarista tanárok és diákok temetésén.

Az Öregdiák Baráti Körben végzett áldozatkész munka tágabb körű elismerése-
ként az egyesület vezetése Gizella-díjra javasolja, amit 2010-ben ünnepélyes körül-
mények között átvett a város polgármesterétől.

Az Öregdiák Baráti Körben végzett munkája mellett a kikapcsolódást 1986-tól 
szigligeti birtokának, szőlőjének művelése jelentette számára, ahova alkalmanként 
barátait is meghívta.  Élmény volt számára a gyönyörű pannon táj, a Balaton közelsé-
ge, a jó bor, a jó társaság, a jó beszélgetés, a közös nótázás…

Idős korának gyakran emlegetett ajándéka fia házassága, illetve az unokák szüle-
tése. Baráti társaságban szívesen vette elő három gyönyörű unokájának képét, mint 
büszke nagyapa.
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Az utolsó két-három esztendőben egészségi állapota – különösen felesége halála 
után – megromlott, de fia unszolása ellenére is ragaszkodott veszprémi otthonához. 
Még részt vett az Öregdiák Baráti Kör néhány összejövetelén.

2019 júniusában néhány társával együtt átvette az egyesület elnökétől a rubin Ma-
tura lapot az 1949. évi érettségi 70 éves évfordulóján. 

89. születésnapja előtt néhány nappal, 2020. március 17-én, Budapesten csendesen 
elhunyt. Temetését fia a járvány miatt a „boldogabb időkre” halasztotta.

Nyugodjék békében, nyugodj békében, Miklós bátyánk!

  Imre Frigyesné Pálinkás Vera, az utód, 
az Öregdiák Baráti Kör elnöke

Wöller István 
(Gétye, 1929. október 27. – Várpalota, 2020. április 03.)

WÖLLER ISTVÁN 1929. OKTÓBER 27-ÉN 
a Zala megyei Gétyén született. Elméjét az elemi 
népis kolában, leventeoktatáson, polgári iskolában 
és egyetemen csiszolgatták, volt kovácsmester, majd 
a malomipar ranglétráját végigjárva eljutott a rangos 
üzemvezetői posztig.

Helytörténeti munkássága főleg a malmok, gabona-
tárolók történetének feltárásában, majd bemutatásában, 
csúcsosodott ki. 1979-ig több mint 600 malmot, ma-
lomhelyet kutatott fel, fotózta, majd levéltári, könyv-
tári, családi archívumokban történő búvárkodásokkal 
dokumentálta ezeket. Mindezeket a lehetősége szerint 
közkinccsé is tette. Gyűjtötte a malmok történetéhez 

kapcsolódó műszaki emlékeket – berendezéseket, gé pészeti- és épületelemeket – így 
pl. akár nagy mennyiségben is: bélyeges téglákat, képeslapokat, régi metszeteket, 
műleírásokat. Kéziratait rendezve, közgyűjtemények gazdagítására ajánlotta fel. Me-
gyénkben – de bizton állíthatom, hogy az országban is – korunk egyik legismertebb 
malomtörténeti szakértőjének tartották.

Sokáig az örvényesi vízimalom igazi gazdája, mindenese volt. Akit Ő fogadott ott, 
a mol nárok csodavilágába cseppent. Kisdiák, vagy egyetemista, messziről jött turista, 
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etnográfus, történész akár hétköznapi egyszerű polgár csak jól érezhette magát Pista 
Bátyánk közelében.

Malomtörténész volta mellett megjelentette levente életének megpróbáltatásait, a 
szülő hely, Gétye történetét – a község díszpolgára volt! Munkás élete során számtalan 
rangos elis merésben részesült. 

Most még nem tudunk igazán búcsúzni Tőle – a világ mai történései lehetetlenné 
teszik –, hogy utolsó útra barátai, tisztelői elkísérjék. 

Előttem „A tiszteletbeli molnár” kötet, ezzel köszöntöttük tavaly a 90. születésnap-
ján. A borítón fényképe az örök, utánozhatatlanul optimizmust sugárzó mosollyal…

 
„Eljön a nap, hogy többet nem leszek,
a könyvespolcon kis kötet leszek.
Mi életem volt: öröm és szenvedés,
sötét sorok örök csendjébe vész.”
                                (Sárközy György)

…Pista Bátyánk, sajnos eljött ez a nap. Április 3-án szomorúan értesültünk arról, 
hogy örök álomra hajtottad fejed. Hosszú, küzdelmes, de sikerekben gazdag, tartal-
mas földi életed véget ért. Nehezen hihető, hogy nem találkozunk többé. De velünk 
maradsz: bármerre járunk, malmot látunk, Rád emlékezünk!

Nyugodj békében! 
Isten Veled!

              Gy. Lovassy Klára








