Volt egyszer rég, volt egyszer rég…
Megjelent Müller Anikó Zirc anno… naptára

Mintha a falakból szólt volna az egyházi ének a Városháza zsúfolásig megtelt
nagytermében. Bittmann Angéla és Nagy Nándor Lénárd ciszterci szerzetes
közreműködésével Müller Anikó bemutatta 2012-es naptárát, melyhez Schäffer
Erzsébet Pulitzer-díjas újságíró írt ajánlót.
A szerző ezúttal is kitalált valami újat a régi világ bemutatására, mégpedig azt, hogy
egy képen ábrázolta a múltat és a jelent. Ebben a segítségére a zirci származású Boross
László volt, akit az országzászló alapítvány rendezvényein gyakran láthatunk fotózni. A
fényképész sokszor veszélyes helyzeteknek volt kitéve, hiszen igyekeztek éppen abból a
szögből lencsevégre kapni egy-egy épületet, ahonnan a régmúlt fotósa is készítette a
felvételeket. A cél érdekében még a templomtorony rozoga lépcsőjére is felmászott az új
képek készítője, akinek több felmenője is hőse a Zirc anno… 2012-nek. Nagypapája volt
Piedl András, a Liget Presszó helyén álló egykori cukrászdának az üzemeltetője, és
dédunokabátyja Kasper József kőműves, ácsmester, akit a ’30-as évekből, az első
világháborús emlékmű kapcsán említett kiadványában a szerző. Schäffer Erzsébet író,
újságíró, a Nők Lapja főmunkatársának az ajánlóját és a levelét is felolvasták az esti
ünnepségen. Mint azt megtudtuk, régi barátságot ápol Müller Anikóval, s kint van otthona
falán a naptár. „Kívánok az új naptárhoz jóféle, sietségtől mentes időutazást, kényelmes
szemlélődést, és játékos, derűs, néhol könnyes emlékezést” – tolmácsolta az ismert írónő
zircieknek címzett sorait Palkovicsné Horák Zsuzsanna.
A kávébarna színekbe öltöztetett lapok ott kezdődnek, ahol Zirc története is kezdődik.
A régi, középkori apátságról megtudjuk: meg lehetett volna menteni, de nem felelt meg
a barokk kor ízlésvilágának. Megismerjük az első gazdasági major helyét, áttelepítésének
okát, a kezdeti állat-, takarmány- és épületállomány összetételét. Katonák által ledöntött
szentek szobrai, kiégett, bombatámadás érte Széchenyi utcai villák, hadikölcsönre
költött, Rákóczi-szoborra tervezett pénz kísérik utunkat majd a jövő év során. Az 1748as sáskapusztítás, a főtér elnevezéséről szóló 1906-os díszközgyűlés, a betemetett Szent
Bernát szobor ’90. júniusi, debreceni diákok általi kiásása, mint egy-egy érdekes
esemény felelevenítése a 9. Zirc anno…-ban. A bemutatót Prímász Gábor Róbert ciszterci
atya méltatta, aki városunk szülötte, itt lépett be a rendbe, de húsz éven keresztül a
fővárosban élt, s most tért haza. Szűk fél óra alatt 800 év eseménye suhant át előttünk –
kezdte gondolatait az atya, aki történelemtanárként is tekintett az elhangzottakra. Az
elődeink azon fáradoztak, hogy minél szebb legyen ez a település. Nem vesszük észre
azt, amiről beszélünk: az időt, azt a teremtett dolgot, ami a hitetlen ember számára
nyűg, hiszen úgy éli meg az idő haladását, hogy „be van zárva”. Nem tudja sem
lelassítani, sem felgyorsítani, csak bosszúságot okoz neki – mondta Prímász Gábor
Róbert, majd hozzátette: a hívő emberek számára viszont az idő nagyon nagy áldás. „Mi
sem tudjuk felgyorsítani-lelassítani, de meg tudjuk szentelni, hiszen ez az Úristen
ajándéka”. Szeretteink születésnapját, házassági évfordulókat, jeles napokat, piros betűs
ünnepeket írunk bele a naptárba. Vannak benne olyan képek, amiket mi már nem
láthattunk, vagy esetleg csak pici gyerekként. Vannak benne írások is, amelyekről nem
hallottunk, s az újdonság erejével hatnak. De vannak olyanok is, amiket már ismertünk.
Ha jön egy nálunk jóval fiatalabb rokon, s rákérdez egy képre, hogy mit ábrázol, el
tudjuk neki mesélni. „Talán az időt meg tudjuk állítani úgy, hogy visszalopjuk azokat a
csodálatos pillanatokat, amikor mi voltunk gyerekek, s a szüleink, nagyszüleink,
dédszüleink meséltek a régi Zircről” – hallhattuk a városunkba visszatérő ciszterci atyát,
aki a naptár forgatása mellett azt ajánlotta az embereknek: éljenek benne a
történelembe, hogy száz év múlva rólunk is ugyanígy emlékezhessenek meg.
Müller Anikó az ünnepség végén köszönetet mondott annak a sok embernek, akiknek
a révén összeállt a jövő évi zirci múlt és jelen.
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