
Ereszalja! mint fecskeraj,  
száll alólad sok csapongó emlék. 
Alád, ó, életem! Ha hagynál, 
még be szívesen visszamennék! 
( Váci Mihály ) 

ERESZALJA 

BEZEN ATTAM KENZE KIKTE 
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben  

SZÉN LÉSZEN SZÉN ADÓN!  
szenteltessék meg a Te neved!  

DÖSÖN SZÉN KÜKLÖN  
Legyen meg a Te akaratod,  

NITZIÉGEN GÉRDE ALI KEKTE. 
miként a földön, úgy a menyben is.  

BEZÉN AKOMOZNE OKNE MEZNE BERGEZGE 
PITBÜTÖRKÜNGÖN. 

A mi mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. 
IL BÉZEN MÉNÉ MEZNE 

Bocsásd meg a mi vétkeinket 
NESZEM BEZDE JERMEZBEZGE UTROGERGENGE . 

miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. 
ILTME BEZDE OLGYAMANGA , 

Ne vigy minket a kísértésbe , 
KUKTOR BEZNE OLGVAMANNA 

de szabadíts meg a gonosztól, 
SZÉN BORSON BOKA CSALLI BOCSON IGYI TENGERE. ÁMMEN! 

mert Te vagy a hatalom és a dicsőség. Ámen !  
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Bevezetés 
 

1997. október 17-én Dr. Kenyeres Imre, Berekfürdő Község polgár-mesterének 
hivatalában láttam meg az asztalán Elek György: Üdvözlet Karczagról! (Karcagi 
képeslapok 1897-1945) cimű kiadványt. Azért utaztam a polgármesterhez, mert előzetesen 
elküldtem Neki az 1928. január 24-i nap hiteles történetéről szóló írásomat, amiben 
emlékeztem a bereki gázos hővíz feltörésének az akkor országos hírű eseményére. Ide 
iktatom ezt a közel hetven éve megesett történetet. 

 

Édesapám 1922-től a két szomszédos nagykun város, Karcag és Kisújszállás 
tisztiorvosa volt. Az a sok gond, ami a bereki gázos hővíz feltörése utáni hasznosítás, 
gyógyfürdővé alakítás, a víz gyógyhatásának igazolása, ezeknek a vizsgálatoknak a költség-
előteremtése az akkori igen nehéz gazdasági körülmények mellett – az Ő feladatává vált. Én 
1933-ban születtem. Három hónapos voltam, amikor Édesapám neves városi polgárok előtt 
úgy demonstrálta a csecsemők víz-szeretetét és úszás-tudását, hogy az 1930-ban létesített 
első bereki betonmedencébe bedobott. "Ha kiúszom, bizonyított a csecsemők úszni-tudásáról 
elterjedt elmélet, ha nem úszom ki, úgy is jó!" Mivel most 65 évesen írom ezeket a sorokat, 
kiúsztam! Az életem ezután összefonódott a Bereki gyógyfürdővel. Nézegetve a régi 
képeslapokat, felfedezem azt a még fákkal el nem takart villát, amiben gyerekkorom boldog 
napjait töltöttem. Ennek a háznak az eresze alatt sok fecske fészkelt. Ma is élénken 
emlékszem, hogyan hordták az ereszalatti fészekben tátogó kis fecskéknek a szülők, az öreg 
fecskék az eledelt. Hogyan tanultak repülni a kis fecskék. Ahogy cseperedtem, 
megfigyeltem, melyik fecske tért vissza az őszi elköltözés után. Herman Ottó: A madarak 
hasznáról és káráról című  könyvéből tanultam meg: "A fecske  fícserékel. A rigó: 
rikkant. A fülemile: csattog. A fürj: pitypalattyol. A galamb: búg. A gerle: turbékol. A 
gólya: kelepel. A veréb: csiripel. A tyúk: karicsál, kodácsol, kotyog, kárál, kurrog, 
kotyol, karatyol, kityög-kotyog, vannyog, vattyant." Lehetne ezt sorolni a végtelenségig. 
Az ember is ki kell fejezze valahogyan érzéseit. Én most a gimnáziumi osztálytársaim, 
középiskolás tanáraim emlékeit szeretném csokorba szedni. Ezt a nagyon sokszínű 
érzéshalmazt leírni a fecskékhez hasonlóan, fícserékelve emberi nyelven.  

Az emlékezés ezért ERESZALJA címet kap, és a karcagi református NAGYKUN 
(államosítás után Gábor Áron) gimnázium 1951-ben érettségizett növendékeinek és 
akkori tanárainak emlékeiről szól majd. Dede Sándor és Szalai István kedves 
osztálytársaim kezdték és rám hagyták, mert emlékezni csak élő ember tud. Próbálkozom a 
nyomdokukon haladni. Nagyon nehéz megfogalmazni, hogy kiknek készül mindez, kik 
fogják ezt elolvasni? Magammal csak úgy egyezem ki – ezt a munkát – megkísérelem 
elvégezni. 

 

1928. július 1-én alakult a karcagi Öregdiákok Szövetsége, ennek a szervezetnek az 
első választott főtitkára Édesapám volt. A bereki gázos hővíz váratlan feltörésével 
kapcsolatban van. Az volt az elképzelés, hogy a város gimnáziumában tanultak tudják 
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legjobban segiteni a gázos hővíz hasznositását. A szerveződésre alkalmat kínált a 
gimnáziumot nyolc osztályú középiskolává fejlesztő igazgatónak, Horváth Ferencnek, és az 
iskola híres matematika tanárának, Bujk Bélának nyugalomba vonulása. Ide sorolom a 
lezajlott ünnepség programját, ami a KARCAGI NAPLÓ 1928. junius 30-i (szombati) 
számában jelent meg. 

- Reggel fél 9 órára gyülekezés a református reálgimnáziumban. Az öreg- diákok és a 
volt diákkisasszonyok tanáraik vezetésével testületileg vonulnak a református templomba. 

- Délelőtt 9 órakor ünnepi istentisztelet. Az alkalmi szentbeszédet tartja: Nagy 
Kálmán karcagi öreg diák, kalocsai református lelkész. 

- Délelőtt 11 órakor alakuló gyűlés a református reálgimnázium torna-csarnokában. 
Gyűlés előtt a Hymnus eléneklése. 

- Tárgysorozat: 1./ Elnöki megnyitó. 
2./ Üdvözlő levelek. 
3./ Alapszabálytervezet felolvasása és elfogadása. 
4./ Tisztikar megválasztása. 
5./ Esetleges indítványok. 

- A megalakult SZÖVETSÉG Díszközgyűlése a nyugalomba vonuló öreg tanárok, 
Horváth Ferenc és Bujk Béla tiszteletére a következő tárgysorozattal: 

1./ Elnöki megnyitó, tartja Dr. Hajnal István, Karcag Város polgármestere. 

2./ Az igazgatótanács és a prezsbitérium üdvözletét tolmácsolja Török Vince 
református lelkész, igazgatótanácsi elnök. 

3./ Ünnepi beszédet tart Dr. Kónya Sándor karcagi öreg-diák, reálgimnáziumi tanár. 

4./ A Tőkés Sándor reálgimnáziumi rajztanár-festőművész festette képek leleplezése. 

- Ebédre a Karcagon lakók egyénenként hívják meg volt osztálytársaikat. 

- Este 8 órakor díszvacsora a Széchenyi Társaskör udvarán. (Kedvezőtlen idő esetén 
összes termeiben.) 

 

Az ERESZALJA tagjai a bevezetőben említett eseményeken nem vehettek részt, mert 
még nem éltek, általában négy-öt év múlva születtek. A hangulat, amibe majd kerülnek, 
lényeges számukra. Az első ficserékelés ezeknek az emlékeknek a felelevenítésével 
kezdődik, mert ugyan ki emlékszik ma mindenre? 
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1928. január 24-én a BEREKBEN FELTÖRT A GÁZOS HŐVÍZ 
 

70. évfordulója közeleg, hogy KARCAG város határában a BEREKBEN mélyfúrás 
nyomán feltört a földgáz és a 75º C hőmérsékletű hővíz. A feltöréskor a fúrótornyot 
szétvetette, és mint egy hatalmas gejzír 60–70, később 100 -120 méter magasba szökkent fel 
a víz- és gázoszlop. 

Hazánk első világháború utáni szétdarabolása után a megmaradt csonka-ország 
igyekezett pótolni az elszakított részek természeti kincseit. Így öltött az alföldi mélytalaj 
kutatás fokozottabb mértéket. E program keretében Dr. Pávai Vájna Ferenc geológus 
alkalmas helyet keresett a fúrás kijelölésére, ahol várhatóan olaj kitermelésére lesz lehetőség. 
Az EÖTVÖS-féle torziós ingával Karcag város közvetlen közelében is kutatott, de méréseit 
úgy értékelte, hogy túl mélyen van az olaj. Végül a TATÁRÜLÉS vasútállomástól 2 
kilométerre a BEREKBEN jelölte ki az alkalmas helyet. A mélyfúráshoz szükséges gépek, 
fúrótorony, szerelvények helyszínre szállítását és felállítását 1926. év folyamán elvégezték, 
és megkezdték a fúrást. A mintegy másfél évi munkának váratlanul jött meg az eredménye. 
1928. január 24-én, kedden délelőtt 642 méternyi mélységben járt a fúrás, amikor a 
fúrócső kiöblítéséhez kezdtek, és akkor MENYDÖRGÉSSZERŰ MORAJ-LÁSSAL, 
MAJD ŐRÜLETES BÖMBÖLÉSSEL, MINT EGY FÉKEVESZTETT MESEBELI 
SZÖRNYETEG, FELTÖRT A GÁZOS HŐVÍZ. A 27 méter magas fúrótorony tetejét 
felszaktotta, a gépház oldalfalait és 25 mázsás tetőzetét letépte, a fúrószerkezet emelő 
berendezéseit összetörte. Vagonszámra szórta szét a föld mélyéből a kékeszöld palás 
anyagot. A víz elborította a környéket, úgy hogy a fagyos januárban térd felett érő forró víz 
hullámzott a fúrás környékén. A hír gyorsan terjedt, az érdeklődök és kíváncsiak valóságos 
népvándorlása indult meg. Bőhm Ferenc miniszteri tanácsos az alföldi mélytalajkutatás 
műszaki vezetője, Dr. Pávai Vajna Ferenc geológus a fúrás helyének meghatározója, Pántó 
Dezső a bányakapitányság körzeti biztosa bányamérnök, Dr. Hajnal István Karcag város 
akkori polgármestere és Dr. Kiss Mihály a város akkori tisztiorvosa a kitörés után két óra 
múlva a helyszínen voltak. Elkezdődött a mentés. A felszabadult természeti erőkkel szemben 
minden emberi tudás arra irányult, hogy életekben ne legyen veszteség. A vizet a közeli 
homokbányák egyikébe vezették. Biztosították a rendet. Nem engedték a bátraknak sem a 
fürdést. Csütörtökön, január 26-án reggel leszakadt a kitörés üregében egy réteg, ez a 
kitörésnek néhány pillanatig útját állta és eldugaszolta. Illa Miklós, a karcagi fúrási munkák 
művezetője élete kockáztatásával a csőfejre erősítette az elzárószerkezetet. A város vezetői 
szinte megoldhatatlan feladat megoldása elé kerültek! HOGYAN HASZNOSÍTSÁK A 
TERMÉSZET-ADTA KINCSET? KEZDETÉT VESZI MINDEZEKKEL A BEREKI 
GYÓGYFÜRDŐ TÖRTÉNETE. 

 

Miskolc, 1997. augusztus 3. 

Dr. Kiss Lajos 
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Dr. Kónya Sándor ünnepi beszéde 1928. július 1-én: KÉT ARCKÉP 
(Megjelent: KARCAGI NAPLÓ, 1928. június 30-án) 

Holnap délelőtt két arcképet leplezünk le a gimnázium dísztermében. Két darab festett 
vásznat, melyek azonban nekünk, akik a karcagi Alma Mater falai közül az utolsó 3–4 
évtizedben kikerültünk, eleven valóságot, életet, munkát, szeretetet, türelmet, jóságot 
jelentenek. De csak nekünk! Mert azok, akiknek nem jutott közvetlenül rész Horváth Ferenc 
és Bujk Béla munkájának áldásából, és főként azok, akik ezután következnek, nem fognak 
mást látni ezen a két képen, mint egy joviális, és egy mogorva arcú urat. 

A képek - mégha mégolyan nagy művész festette is azokat - nagyobbára, sőt szinte 
kizárólag alakot, arcot: külsőt tárnak elénk, de a belsőt: a lelket, a tehetséget nagyon ritkán és 
nagyon csekély mértékben ábrázolják. Sikerült légyen ez a kép akármilyen jól is, mégis 
könnyen megtörténhetik az, hogy néhány év múlva egy-egy diák megkérdezné, hogy „kik 
ezek”, - ha a Horváth Ferencek és Bujk Bélák emlékének megőrzése csak képekre volna 
bizva. 

Ezért veszünk magunknak bátorságot, hogy ezeknek a képeknek a margójára, vagy a 
hátára néhány vonással kiegészítő kis képeket próbáljunk rajzolni, korántsem olyan 
művészieket és gondosan kidolgozattakat, mint a festett képek, de amelyek azért - talán - 
jobban megfelelnek majd arra kérdésre, hogy kik voltak „ezek”. Íme a mi „leleplezéseink”. 

 

HORVÁTH FERENC 

„Mélyen tisztelt közönség, kedves kartársaim, nemes tanuló ifjúság!” 

Nyolc esztendő alatt tizenhatszor hallgattam végig büszkén ezt a megszólítást.  
„Nemes tanulóifjúság”... Nagyon büszke voltam rá, bár sokszor gondoltam, hogy nem 
szolgálok rá erre a diszes jelzőre, hiszen bosszantom a derék jó tanárokat, lopva cigarettázom 
és tegnap is azt hazudtam, hogy beteg voltam, azért nem tudtam kiszedni a latin szavakat, 
pedig egész délután longamétázni voltam. 

Csak mikor már egész nagy diák voltam, féllábammal kinn az iskolából, jöttem rá, 
hogy igenis nemes vagyok, mert Horváth Ferenc diákja vagyok, mert esztendőről esztendőre 
Ő ád nekem armálist, súlyos kézre valló szabálytalan betűivel. 

Sose voltam olyan szerencsés, hogy tanítványa lehettem volna, de nyolc esztendőn át 
és még ezután is nagyon sokáig minden pillanatban magamon éreztem tekintetét, és ha ezt a 
szót hallottam: „gimnázium”, legelőször mindig az Ő zömök alakja jelent meg előttem, 
csúnya írásával és az évtizedek múlását soha meg nem érző, töretlen lángoló idealizmusával. 

Az elpusztíthatatlan hitű reformátorok, lángoló szavú kálvinista prédikátorok egyenes 
leszármazottja Ő azzal a különbséggel, hogy az Ő beszédében a templomos, éneklő ütemet a 
haladó, rohanó, napról napra új életnek az üteme váltotta fel, azé az életé, mellyel Ő a 
kapcsolatot mindig fenntartotta, akár helyeslő támogatás, akár bátor, szókimondó kritika 
formájában. 
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Látszólag és egyes kérdésekben túlságosan konzervatív, de mindent megért és elfogad, 
ami életképes és felhasználható. Vallásossága határtalan, semmi nincs benne a hittérítőből, és 
jellemének, életfelfogásának egyik alapvonása a vallási türelem, a mások hitének és 
meggyőződésének feltétlen tisztelete. 

S ha már benne vagyunk a leleplezésben, hadd mutassunk rá egy tulajdonságára, 
melyről csak azok tudnak, akik nagyon jól ismerik, a többiek meg talán el sem hiszik róla: 
Horváth Ferenc, a szigorú igazgató, a tudós tanár, az erőskezű és tiszta látású pedagógus, 
nevető szemmel és lelógó bajsza alól kivillanó apai mosollyal néz a pajkos rossz diákra, akit 
az Ő színe elé, mint büntető hatóság elé állítanak. Meg merem reszkírozni azt az állítást, 
hogy megkülönböztetett módon kedveli a rossz kölyköket, a vidám, ártatlan, bosszantó, de 
szellemes diákcsnyek notórius bajnokait. 

Az Ő tekintélyének nem ártott volna az sem, ha ez húsz évvel ezelőtt kiderül, hogy a 
diákcsínyeket kedveli, aminthogy nem árt az sem, hogy néhány éve „méltóságos Úr” (bár 
sokan ma sem tudják ezt Róla). Ezt is egészen jól kibírta és aki Őt ismeri, tudja, milyen 
nagyszerűen viselkedik a „nagyok játékán” ahol Neki is címeket, rangokat akarnak 
osztogatni. Tudjuk, hogy kegyelmes és méltóságos úrból több van Csonkamagyarország 
bármelyik megyéjében. Horváth Ferencből csak egy van az egész világon, akinek jellemzését 
a görögök találták meg: kalokagathos. 

 

BUJK BÉLA 

Az emberek nagyobbik része egész életében álarcot visel. Másnak, jobbnak, különbnek 
akar látszani, mint amilyen valójában. Bujk tanár Úr is ezt teszi, csak éppen - hogy az Ő 
tantárgya kifejezésének helyes használatával éljek - reciprok alapon. Az Ő életének egyik 
törekvése ugyanis az volt, hogy rosszabbnak lássák, mint amilyen. Mindig szigorúnak, 
morózusnak, diákok rémének akart látszani. Bizonyára ez az oka annak, hogy 
emberemlékezet óta „öreg Bujk”-nak hívtuk. 

Ő a szó szoros értelmében viselte és viseli ezt az álarcot. A bozontos szemöldök, a 
szigorú tüskés bajusz, a fenyegetően magasra emelt esernyő, mind arra volt szánva, hogy a 
diákok félénken lapuljanak a falhoz, ha Ő végigmegy a folyosón és remegjenek, ha feléjük 
mordul „ugyebizony”-jával. Erre voltak szánva, de nem erre szolgáltak. Mert a bozontos 
szemöldök arra volt jó, hogy árnyékával elrejtse a könnyeket, melyek abban a pillanatban 
elöntötték a szemét, valahányszor egy kis figyelmet, egy kis szeretetet tapasztalt a diákjai 
részéről. A tüskés bajusz alig tudta ismeretlenné tenni a jóságos mosolyt, mellyel 
legemberevőbb pillanataiban is végigsimogatta az előtte reszkető diákot. 

Tanár Úr kérem, ne tessék haragudni, de minket nem tudott becsapni. Engem legalább 
is nem. Én mindig nagyon jól láttam ezeket a könnyeket és ezt a mosolyt. Nagyon jól láttam 
azt is, mikor a vizsgákon úgy adta fel kérdést és úgy „drukkolt”, hogy tudjon felelni az a 
„fráter”, akit a következő szeptemberben egy új, rémítő pózzal fogadott a „gimnázium 
folyosóján”. Én nagyon jól tudtam azt is, hogy a folyosó zordon „réme” jóságos 
védőügyvéddé szelídült abban a pillanatban, mihelyt a tanári konferencián valamelyik 
diáknak a magaviselete iránt kifogás merült fel. Ne tessék haragudni, én ezt mindet láttam és 
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tudtam már az első hónapok után, és nyolc esztendőn át mindig kacérkodott velem a vágy, 
hogy elkiáltsam magam: „Fiúk, ne hagyjátok magatokat becsapni! Ez a szigorú, mord ember 
a szíve helyén vajat és marcipán-kenyeret visel, és menten sírva fakadna a 
meghatódottságtól, ha valamelyiketek bátorságot venne magának, hogy a térdére üljön és 
kezet csókoljon Neki!” 

Meg is tettem volna, el is kiáltottam volna magamat, ha nem féltem volna a Zeus-i 
szemöldöktől és az öklelő bajusztól. 

Még egyszer kérem, ne tessék haragudni, hogy most nem vagyok hajlandó továbbra is 
bűntárs maradni. Itt a nyilvánosság előtt elmondtam, amit régóta látok és tudok. 

És ha vasárnap találkozunk, ne tessék nagyon haragosan nézni rám, mert bizonyisten 
elkiáltom magam: „Nézzétek csak fiúk, most is ott vannak azok a haszontalan áruló 
könnyek!” 

 

Ezek után jó volna azt is tudni, ki volt Dr. Kónya Sándor, mert mi nem ismertük. A 
NAGYKUN VÁROSOK: Karcag, Kunmadaras, Turkeve, Kunszentmárton, Kunhegyes, 
Kisújszállás 1920–1930 című kiadvány ezt írja: Született 1885. május 28-án Karcagon, 
hetedik tagja egy tizenhattagu családnak. Az elemi iskolát és az akkor még hat osztályos 
gimnáziumot Karcagon végezte, a VII.–VIII. osztályt Szászvároson. Az egyetemet 
Kolozsváron (1903–1907), ahol angol-latin szakos tanári oklevelet kap. Egy évet a karcagi 
Nagykun gimnáziumban tanít, majd bevonul katonának. Önkéntesként a kolozsvári 2l-es 
honvédgyalogezredben szolgál és főhadnagyi rangot ér el, egyidejűleg az egyetemen 
megszerzi a görög-magyar szakon is a tanári végzettséget. A világháborúban résztvesz, korán 
hadifogságba kerül, amit Szibériában tölt. Itt megtanulja az orosz, olasz, német, svéd, 
norvég, spanyol nyelvet. Ezeket a nyelveket a háború után Karcagon részben a 
gimnáziumban, részben különböző nyelviskolákon tanítja. 192l-ben "Az oktató mese 
története a magyar irodalomban" című értekezésével a budapesti egyetemen doktorál. 1929-
től a budapesti Lónyai református gimnázium tanára és egy ideig igazgatója, egyidejűleg a 
Kálvin téri református egyház főgondnoka. Ma is keresett angol nyelvtana, amit 1938-ban ad 
ki az akadémiai kiadó. Több verses kötete is megjelenik, amelyek egy részét a felsorolt 
nyelvekre is lefordítja. 

Azt is jó feleleveníteni, hogy ki Tőkés Sándor. A Művészeti Lexikon a következőt írja 
Róla. 1882. junnius 27-én született Debrecenben, 1950. február 2.-án halt meg Karcagon. 
Művészeti tanulmányait Bosznay Istvánnál, majd a budapesti Képzőművészeti Főiskolán, 
Nagybányán és Olaszországban (Perugia) végezte. 1909-től élt Karcagon, ahol 1948-ig a 
református Nagykun gimnázium rajztanára. Az első világháborúban katona. Főleg a két 
világháború között festette a nagykunsági táj atmoszféráját tükröző tájképeit. Szélmalmokat, 
vadvizeket, alföldi tanyákat és csendéleteket ábrázoló, erős, tiszta színhatású képeivel több 
ízben szerepelt a Műcsarnok, a Nemzeti Szalon és a debreceni Déri Múzeum kiállításain. 
1935-ben és 1939-ben gyűjteményes kiállítást rendezett Karcagon. Festői felfogása a 
nagybányai iskola hagyományaiban gyökerezik. Sokat tett a város képzőművészeti izlésének 
formálása terén. 
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Azt már én teszem mindezekhez, hogy 1943-ban, amikor beíratkoztam a karcagi 
Nagykun gimnáziumba, az első évben osztályfőnököm volt. Ő szerettette meg a szabadkézi 
rajzot. A karcagi faragott kapukat rajzoltatta mérethelyesen osztályunkkal, mondván: ki tudja 
hány kapu marad épen a háború után. 

1982 március 31.-én volt halála után gyűjteményes kiállítása a karcagi Györffy István 
Nagykun Múzeumban, ahol azok a képek is szerepeltek, amelyek családom birtokában 
vannak. 

 

A KÉT ARCKÉP a háború alatt megsemmisült. A gimnázium dísztermének a faláról 
akkor emelték le, amikor hadikórházat rendeztek ott be. Azok az újságok, amelyek hírt adtak 
a karcagi Öregdiák Szövetség alakuló DISZKÖZGYÜ LÉSÉRŐL, megmaradtak. 

A történet érdekes fejleménye, hogy Horváth Ferenc, aki egész életében egészséges 
volt, betegség cimén egy napot nem hiányzott gimnázium-igazgatói működése során, a 
díszközgyűlés után néhány nappal tífuszban megbetegedett és meghalt. Ezek után az is 
kiderült, hogy a tífusz-fertőzést attól a jégtől kapta, amit a díszközgyűlés záróbankettjén az 
italába tett. Akkor még télen vágták a jeget és pincében tárolták. A jég trágyalevet 
tartalmazott, a város melletti gödrökből termelték ki. A KARCAGI NAPLÓ 1928. július 25-i 
(szerda) számában jelent meg FERI BÁCSI BESZÉDE című tárca, amit most idemásolok. 

 

Az Öregdiák Szövetség díszközgyűlés és üdvözlő beszédekre válaszképpen mondta el 
Horváth Ferenc ezt a beszédet, melyet akkor is meghatottan hallgattunk végig, de amely 
most valami különösen tragikus fenséget kapott a váratlanul bekövetkezett halál 
folytán. 

Szó szerint - a nagy halott unokaöccsének, Zelovics Dezső parlamenti gyorsírónak 
sztenografálása nyomán - adjuk ezt a beszédet. 

 

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! (Éljenzés és taps.) Úgy érzem magamat, mintha 
temetésen volnék, a magam temetésén, és hallgatnám az elparentálásnak díszes és ékes 
szavait. Tényleg, ez az óra mindkettőnkre nézve az elválásnak, az intézményünktől való 
elszakadásnak keservesen érzett órája, amely a halál gondolatait idézi fel az ember 
lelkében. De hát ez mindnyájunk közös sorsa. Ki van mérve az idő, ameddig az ember 
hasznosan tud szolgálni, ameddig ereje képesíti erre, hogy közügyeket akár az egyház, akár a 
város, akár az iskola életében, akár magánéletében előbbre tudjon vinni. Ránk nézve - úgy 
érezzük - itt az ideje annak, hogy tisztességgel, becsülettel váljunk meg attól a munkatértől, 
amelynek szolgálatában töltöttük az ifjú korunknak esztendőit. 

A régi görögöknél is szokás volt, hogy az olyan halottakat, akiknek testét nem találták 
meg, jelképileg temették el, hogy nyugodalmuk legyen. Minket is még nem talált el a halál, 
még nem temethettek el valósággal, csak jelképileg illetnek a halottat megillető tisztességgel, 
a megbecsülésnek szavaival és ékes koszorúival. Reméljük: nem azért, hogy vissza ne 
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jöjjünk kísértet gyanánt, mint ahogyan tették a régi görögök, mert mi - úgy érezzük - ide 
tartozunk örökre a mi lelkünk szálaival. (Lelkes éljenzés és taps.) 

A ruha, melyet gyermekkorában ez az intézet magára öltött, a mi szivünk és lelkünk 
érzéseinek szálaival van keresztülfonva, a mi gondolataink fonalát is beleszőtte a 
Gondviselés, és azok a szálak - azt hiszem - itt maradnak örökre az intézet körében, s 
azoknak a szálaknak a vége a mi szívünkben, lelkünkben van megerősítve. 

Hisszük és reméljük, hogy azok az ékes elparentálások, amelyekkel illettek bennünket 
a mi igen tisztelt barátaink, nem arra szolgálnak, hogy idetartozásunk meg ne maradjon, 
hanem talán erősíteni akarná az iskolával való további kapcsolatunkat. Azt hiszem, nem is 
kell bizonykodnunk és állítgatnunk, hogy mi ide akarunk tartozni, amíg az Isten ebben 
nekünk kedvez. A mi szivünk minden érzése itt él és itt dobog ezért az iskoláért, amelyben 
látjuk a város előmenetelének legbiztosabb, legszilárdabb alapját, és minden fejlődésének 
zálogát. Itt él a mi lelkünk nyugalombavonulásunk után is, itt lesz a mi gondolatunk ez iskola 
körében mindenkor, mert hiszen a múltjához tartozunk úgyan ennek az iskolának, de egy 
iskola élete a múltjával válik teljessé. Mert nem a falak, nem a szertárak, az iskola, 
hanem a HAGYOMÁNYOK SZENTSÉGE, egy összefogott társadalmi közösség, amely 
a múlt, a régi tanítványok, a régi tanárok és az új nemzedék között fenn kell, hogy 
álljon, hogy az iskola nevelő hatást tudjon gyakorolni. (Úgy van! Úgy van!) Mert ebből a 
hagyományból támad fel minden LELKESÜLTSÉG, MINDEN NEMES IDEÁL, 
MINDEN NAGY CÉL. Ha a múltjához tartozunk is az iskolának, de hagyományként 
nevünk talán megmarad ebben a körben, és különösen köszönjük, amikor testi képünket is 
megörökítették a mi kedves tanítványaink ezen alkalommal. 

A test is valami, azonban nagyobb dolog, hogyha azt az erkölcsi hagyatékot, amelyet 
mi itt összegyűjteni iparkodtunk, amelyért dobogott a szivünk és lángolt elménk, állandóvá 
tudják tenni, s hogyha azon tűzhelyen, amely égett ebben az iskolában, a mi erkölcsi 
hagyatékunk lángja, ha nem is ég lángolóan, de pislákol. Arra kérem azokat, akik ennek az 
oltárnak az ápolására vállalkoztak, a mi utódainkat, hogy ezt az erkölcsi hagyatékot őrizzék 
meg. (Lelkes éljenzés és taps.) Ezeknek az erkölcsi ideáloknak és eszméknek éljen és 
virágozzék időtlen ez a mi iskolánk! (Hosszantartó éljenzés és taps.) 

Horváth Ferenc után Dr. Gaál László lett a karcagi gimnázium igazgatója. 
Gondolkozására jellemző az a beszéd, amit ide másolok. 
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Dr. Gaál László igazgató évnyitó beszéde 1933 szeptember 15.-én  
ÉLET ÉS ISKOLA 

 

Azt szokták mondani, hogy nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. (Non 
scholae, sed vitae discimus.) 

Ez a mondás nem jelenti azt, mintha az iskola elfordult volna az élettől, s az élet más 
követelményeket támasztana, mint amikre az iskola előkészít, hanem csak annyit mond, 
hogy az iskolában nem az iskola számára, hanem az élet számára, nem az iskola érdekében, 
hanem a magunk érdekében tanulunk. 

Ez mindig is így volt. Az iskola feladata egyszerűen és világosan az, hogy a múlt 
szellemi értékeit közvetítse a jövő számára. Ezt teszi az elemi iskola, mikor közvetíti azokat 
a szellemi értékeket, amelyek nélkül ma már senki meg nem lehet. Ezt teszi a középiskola, 
midőn közvetíti a magasabb szellemi műveltségnek azon általános elemeit, amelyek bírása 
arra képesít, hogy az az egyén, ha egyébként arra hívatott, vezető szerepet töltsön be a 
társadalomban. Ezt teszi a főiskola, az egyetem is, midőn közvetíti az emberi szellem 
legértékesebb alkotásait és képessé teszi az arra egyébként is alkalmasakat, hogy ezt a 
művelődést továbbfejlesszék. 

Az iskola tehát minden korban és minden formában közvetítő szerepet játszott, s e 
szerep mindenkor azonos volt a szülők szerepével, akik a maguk ismereteit több-kevesebb 
ügyességgel és több-kevesebb eredménnyel, de mindig szeretettel igyekeznek gyerekeikbe 
áttáplálni. Az első iskola a család a kis gyerek részére. A családon kívül megszervezett 
iskolát az emberi műveltségnek az a magasabb foka szólította életre, mikor a sokoldalú 
ismereteket a szülő már nem közölhette maga gyermekével, vagy azért, mert azokkal az 
szükséges mértékben maga sem rendelkezett, vagy mert az élet küzdelmei olyan irányban és 
mértékben kötötték le, hogy a nevelő szerepet kénytelen volt másra bízni. 

Az iskolát tehát az élet alkotta meg. Az iskolát az élet szükségletei, a fejlődés 
ellenállhatatlan követelményei teremtették meg. Ebből következik, hogy az iskolának 
sohasem szabad megfeledkeznie arról, hogy ő maga nem cél, hanem eszköz. Soha sem 
szabad elvonatkoznia attól, amiben élete gyökerezik, az élettől, és sohasem szabad 
megfeledkeznie arról, hogy ő az összekötő kapocs a múlt és a jövő műveltsége közt. 

Elismerem, hogy a művelődéstörténet folyamán többször is volt idő, midőn az iskolát 
öncél gyanánt állították be. De ilyenkor mindig csakhamar érezniök kellett, hogy a 
közvélemény elfordul tőlük, s végül is abba az irányba tereli az iskola működését, amely a 
fejlődés törvényeinek feltétlen megfelel. Valahányszor az iskola túlságosan konzervatívvá 
vált, s - mert természetében van a konzervatív vonás - önkéntelenül is rögzíteni akarta a 
múltat. Jöttek ezért az iskolareformok, jók és rosszak vegyesen, míg végre kialakulhatott a 
nevelésnek az a formája, amelyben az iskola ismét képes lett régi és örök feladatát teljesíteni. 

Úgy látom, hogy a háború előtti iskola is megújulást kívánt, bár a megújulás folyamata 
a háború befejezése óta mindig tart, még nem zárult le teljesen. De akár kielégítő és végleges 
lesz az a megoldás, amely készülőben van, akár nem, annyit már most is meg kell 
állapítanunk, hogy a ma iskolája máris élénk kontataktusban van az élettel. A társadalom 
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cselekvően kapcsolódik bele az iskola munkájába, s az iskola minden alkalmat felhasznál 
arra, hogy e kapcsolatokat szorosabbá tegye. Az élet fuvalma járja át az iskola termeit, s aki 
ide belép, nem azt érzi, hogy egy külön idegen világba lépett, hanem azt, hogy egy olyan 
műhelyben van, amelyben a mai élet magasabb életformái vannak kialakulóban, vagy - ha 
úgy tetszik - egy olyan kincstárban, ahol az egyén átveszi a múlt örökségét, hogy azon a jövő 
gazdaságát építse. 

Annak, aki némi figyelemre méltatta napjaink ifjúsági megmozdulásait, be kell 
ismernie, hogy a mi iskolánk is szivvel-lélekkel arra törekszik, hogy társadalmunk életének 
szerves alkotórésze legyen. Gondoljunk csak a gödöllői cserkész világtáborozásra, 
amelynek nagy emberi jelentőségét a társadalmunk megérezte. Izlandtól Dél-Afrikáig, 
Japántól Amerikáig a legkülönbözőbb fajú, vallású és nyelvű népek fiai adtak itt egymásnak 
baráti találkozót. Láttam a norvéget összeölelkezni az egyiptomi arabbal. Láttam a japánt 
kezetszorítva hajlongani a franciával, és nemcsak Gödöllőn meg Budapesten, hanem 
Karcagon a nagykun cserkészek karonfogva sétáltak a hindukkal. Ebben az egyetemes 
testvériesség eszméje tetté érlelődött. Büszkék lehetünk rá, hogy diákjaink kivették 
részüket a találkozó munkájából. Kóstoló volt ez az élet nemzetközi forgatagából, alkalom az 
idegen nyelven való megszólalásra, a kommunikációra. Az iskola dokumentálta, hogy a 
magyar alföldön élő diákok meg tudják értetni magukat angol, német vagy francia nyelven, 
amit a gimnáziumban tanultak. Mint latint tanító tanár nagyon örültem, hogy hallhattam 
diákomat latinul megszólalni, amikor egy tatár cserkész latin nyelven magyarázott a hasonló 
nyelven értő néger amerikainak. Azt éreztem, hogy intézményünk nem önmagáért, hanem a 
társadalomért tanítja a nyelveket, így az emberi humánum, az információ-csere szolgálatában 
áll. 

 

Ki is volt Dr. Gaál László. A már felhasznált NAGYKUN VÁROSOK című könyvből 
idézem a Róla írottakat. 1891 -ben született Karcagon. 1909-ben érettségizett Horváth Ferenc 
igazgatósága alatt. 1913-ban tanári szakvízsgát tett a kolozsvári tudományegyetemen görög-
latin filológiából, ugyanebben az évben filozófiai doktorátusát summa cum laude 
minősítéssel védte meg. A nagykőrösi Arany János gimnáziumban kap tanári állást. 
Tudományos szempontból karcagi gimnáziumi osztálytársának, Dr. Németh Gyula budapesti 
egyetemi tanárnak buzdítására indogermán összehasonlító nyelvészettel és iráni filológiával 
foglalkozik, 1923–1924-ben Göttingában a szanszkrit (óhindu) és tokhár nyelveket sajátítja 
el. 1928-tól a karcagi Nagykun gimnázium igazgatója egészen 1948-ig, a gimnázium 
államosításáig. 1953-tól a debreceni tudományegyetemen a perzsa és a szanszkrit nyelv 
professzora. Számos nemzetközi tudományos társaság tagja. 
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Dr. Kiss Mihály : EGY ALAPÍTVÁNY SZÜLETÉSÉNEK TÖRTÉNETE 
A Karcagi Öregdiákok Szövetségének 1933. szeptember 23-án lezajlott 
DÍSZKÖZGYŰLÉSÉN elhangzott titkári jelentés 

(Megjelent a KARCAGI HÍRLAP 1933. szeptember 26-i számában ) 

 

Az volna az illendőség, úgy tudna stylszerüen beilleszkedni ez a szerény titkári jelentés 
ennek a díszközgyűlésnek a keretébe, ha az elmúlt évek eseményekben gazdag napjairól, a 
szövetségi élet pompás csúcsteljesítményéről tartana ékes beszámolót. Minden 
Demosthenesnél szebben beszél a tett. Tehát céljainkat megvalósító tetteket, vezetőségünk 
hűséges és odaadó szakavatott sáfárkodását, tagjaink példaadó áldozatkészségét illenék itt 
hosszú lajstromba szedni, hogy méltók legyünk a mai naphoz. 

Ezzel szemben „mea culpa, mea maxima culpa”, rebegő ajakkal, bűnbánó lélekkel 
arról vagyunk kénytelenek őszinte vallomást tenni, hogy a majdnem semminél alig történt 
több. 

A közömbös szemlélő azt is megállapíthatta, hogy ennek az elhalkulásnak, 
Szövetségünk tetszhalál-szerű állapotának nem egyedül és kizárólag az öregdiákok voltak az 
okozói. Lelkünk mélyén lappangott a jó szándék, hogy támogassuk a mi szép múltú 
iskolánkat, anyagi és erkölcsi támogatásban részesítsük az arra rászorulókat. Csak a 
Szövetségi vérkeringésben mutatkoztak zavarok. Gyűléseket, előadásokat, kultúrestélyeket 
rendezni - Karcagon akkoriban azt jelentette, hogy baglyokat szállítsunk Athénbe. 
Elnökségünk úgy döntött: beszüntet minden gyülésezést és müvelődésterjesztést, hiszen ezt 
Karcagon számos szervezet bőségesen teszi. Alapítványt fogunk létesíteni! Elhatározta a 
közgyűlés, hogy Horváth Ferenc nevére és emlékének megörökítése végett a karcagi 
reálgimnázium diákjai számára jutalomdíj- alapitványt létesít. A szép elhatározást sok 
nehézség, különösen az akkori idők gazdasági helyzete, az 1929 évi gazdasági válság 
nehezítette. Majdnem egy évi herce-hurca után Papp Imre tanár Úr gondolata volt: „A 
nehéz idők és egyes társadalmi osztályok fokozódó nélkülözése közepette ne tartsunk 
névnapi vendégeskedést, hanem az arra szánt összeget fizessük be az Öregdiákok 
pénztárába az alapítvány céljára”. Ez eredménnyel járt. Összegyűlt 4542,60 pengő azaz 
négyezerötszáznegyvenkét pengő és hatvan filIér. Ezt a Szövetség kiegészitette ötezer 
pengőre. Az alapítványi tőke kamatait az a növendék kapja, aki - a tanári kar véleménye 
alapján, a titkos szavazást figyelembevéve - legméltóbbnak találtatik. 

(Horváth Ferenc diákja megtisztelő névvel Dr. Rácz Ferenc ügyvéd folytatta 
tanulmányait nem csak a karcagi gimnáziumban, hanem az egyetemen is.) 

Dr. Gaál László igazgató erre utalt az idézett ÉLET ÉS ISKOLA beszédében. 
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POLIHISZTOR, PEDAGÓGUS, PAP. 

Amikor még a gimnáziumokban is tudós tanárok oktattak 

(Megjelent: 1995. december 28-án, Debrecen HBN - H. S.) 

 

Amikor szeptember 10.-én Tóth Kálmán (Gandi), a debreceni református gimnázium 
nyugalmazott tanára átvehette a gyémántdiplomát, egyik tanítványa halkan megjegyezte 
„takaros kis ember, nagy hanggal, igen komoly mondanivalókkal”. (Nekem, amikor 
elkezdtem a karcagi gimnáziumban tanulmányaimat, cserkész-parancsnokom, vallás és 
német tanárom volt. ) 

Tóth Kálmán a tanítás, az ismeretterjesztés nagy öregje, 1996 -ban lesz kilecven 
éves. 

Az egykori debreceni tanítóképzős diákokat (prepákat) idézem, akik önzetlenségéről, 
lebilincselő előadásmódjáról szóltak: „Jaj nektek, ha mindenki jót mond felőletek! mert 
akit mindenki csak dicsér, annak soha sem volt ellenvéleménye, megalkuvóként élte 
életét”. 

Temesvár mellett születtem négygyermekes család első első gyermekeként – meséli. A 
Tóthok évszázadokra visszamenően vagy lelkészek vagy jogászok voltak. Édesapám 
járásbíró. Házunkban gyakori téma volt a történelem. Nagyapám Jókai Mór osztálytársa volt, 
Petőfi Sándorral egy ezredben szolgált Aradon. 1924-ben a karcagi református NAGYKUN 
gimnáziumban érettségiztem, majd a debreceni református teológia hallgatója lettem. Alig 
voltam ötven kiló, de a kántus basszus szólamában énekeltem. Kiváló tanárok oktattak 
emberségre, tisztességre, alázatra: Csikesz Sándor, Mitrovics Gyula, Varga Zsigmond a 
példaképeimmé váltak. Három félévet a wittenbergi egyetemen végeztem, ahol teológiai- és 
nyelvtudásom alapossá mélyült. 1930-ban református lelkész diplomát vettem át Baltazár 
Dezső püspöktől. Nagyrábéra helyeztek, ahol egykor nagyapám is szolgált. A falubeliek 
gyakran mondogatták, hogy amikor meglátogatta Móricz Zsigmond, akkor mindig csülök 
babbal volt az ebédre. Majd Karcagon lettem segédlelkész, s munkám mellett vallástanári 
képesítést szereztem. Így amikor 1933-ban a karcagi NAGYKUN gimnáziumban 
megüresedett a vallástanári állás, pályázat útján elnyertem. Tizennégy éven át, 1947-ig 
a gimnázium tanulóinak vallási nevelésével foglalkoztam. Közben résztvettem a 
berekfürdői református templom építkezésénél, cserkészparancsnok voltam, s a Magyar 
református Asszonyok Szövetségének titkára. A vallás-tanítás, mint igehirdetés című 
értekezésem 1944-ben a teológia doktora cím viselésére jogosított fel. 1947-ben a debreceni 
tanítóképző vallás-, pedagógia-, és pszihológia tanári állására hívott meg. Ezt a bizalmat A 
református egyház élete című tankönyvemmel háláltam meg. Az intézet megszűnése után a 
Dóczyba kerültem, 1952 augusztus 1-tő pedig kineveztek a református kollégiumba 
gimnáziumi tanárnak. Közben angol és orosz nyelvtanári végzettséget szereztem. 
Nyelvtanitási módszerem - A nyelv megismerése szituációs beszédgyakorlatok által - 
népszerűvé tett. 1965-ben Az orosztanitás módszertana című dolgozatom első díjat nyert, és 
az Akadémiai Kiadó könyv formában megjelentette. Amikor megtudták, hogy írója a 
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református teológia doktora, meglepődtek. Nyugdíjasként nyelvtanítási gyakorlataimat a TIT 
angol nyevű tanfolyamain fejlesztettem, s 1982-ben megírtam Kezdő szintről induló intenzív 
nyelvtanítás című munkámat. Az ismeretterjesztésért a TIT legmagasabb kitüntetését, az 
aranykoszorús jelvényt adományozták, majd megtiszteltek örökös tag címmel. Gyenge 
fizikumom ellenére mindig erősnek éreztem magam. Nem féltem soha a feladatoktól. Ma is 
gyakran hívnak igehirdetésre, s mivel Isten szolgájának tartom magam, a meghívásokat 
elfogadom. 

Feleségül vettem Kádár Lajos nagykanizsai református lelkész Erzsébet nevű leányát 
1937-ben, aki életemben, munkámban segítőm támaszom. Ő is pedagógusként ment 
nyugdijba. Négy leányt neveltünk fel, akik a matematika és a vegyészet területén szereztek 
egyetemi diplomát. Tíz unokám, két dédunokám van, akik Balatonalmádiban lévő nyaralóm 
gyakori vendégei. Itt kertészkedem. Nap nem telhet olvasás nélkül. Hobbim a sakkozás. 
Évente négy-öt alkalommal veszek részt osztálytalálkozókon.  

 

Sajnos a mi osztályunk - pedig szeretett karcagi osztálya voltunk - találkozójára sohase 
jutott el. (Osztályunk 1947-ben, mikor karcagi állását felváltotta a debrecenivel, kikisérte a 
nagyállomásra, ahol zsoltárokat és cserkész-nótákat énekeltünk, míg a vonata szemünkkel 
látható volt. ) 

 

Gelléri Miklós: MÚLT JELENIDŐBEN 

(Megjelent a KÉPES ÚJSÁG 1988. október 1-i számában) 

 

Nem fejtettem meg azonnal Szász Béla titkát. Ő bizalmatlanul méregetett ajtajának 
kémlelőablakán keresztül, én meg nem tudtam világosan megfogalmazni, hogy mit is akarok 
tőle. Mit mondhattam volna? Hogy meg akarom ismerni azt a tanárt, aki 43 évig a karcagi 
NAGYKUN, majd a GÁBOR ÁRON gimnázium magyar-történelem szakos tanára 
volt? Hogy látni akarom az örök filoszt, aki 83 évesen készítette el a réges-régen 
megtervezett doktori disszertációját? Hogy érezni kívántam varázsát, amellyel még ma is hat 
egykori tanítványaira? Hogy megfejtsem titkát, amely képessé teszi, hogy 89 évesen is 
elmenjen az ország másik végére látni tanítványait? 

Titkot fejteni jöttem Szegedre. Mekkora lehet az az emberi gravitáció, amelynek 
hatására még ma is Vele konzultál a Tudományos Akadémia tagja, Hozzá ír verset a költő, és 
Őt keresik meg a többiek, mintha csak egy országosra növekedett osztályfőnöki órán kellene 
kikérdezni az elmét pallérozó pedagógus véleményét? 

Szász Béla tanár Úr szélesre tárja az ajtót! 
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Módszere Őt igazolta. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy híressé vált a karcagi 
gimnázium. Meg is kérdezem, mi van most Karcagon. Ekkor villan bosszúság szemében, 
majdnem haragossá válik. - Hogy ezek mit csináltak! Képzelje el, még aktív koromban 
elkezdtük összegyűjteni az ország középiskoláinak értesítőit. Négyszáz helyről közel 
nyolcezer bizonyítványt tartalmazott már a gyűjtemény. 1868 -ban állították ki a legrégebbit. 
Kincs volt ez az iskoláztatás kutatásához, nagy volt oktatástörténeti jelentősége is. A 
mostaniaknak viszont útjukban volt. - Átadták az egészet a MÉH- nek . Hát így állunk! 

Visszajárok azért a karcagi találkozókra, de az igazi örömet volt tanítványaim sikerei 
jelentenek. Nézze ezt a kis szobrot az asztalomon: Végvári Gyuszi készítette, aki keramikus 
és szobrász. Szabó Jóska, a Politikai Főiskola rektora rendszeresen meglátogat, és ír 
munkáimról. Sarkadi Sanyi költő verset írt rólam:  

A GYŰRÖTT TABLÓ 

A gyűrött tablót forgatom kezemben, 
S míg szemem régi arcok között kutat, 
Bölcs mosolyod a szívemig szalad, 
Öreg tanárom. - Hangod ide rebben... 

Fészekben nőttünk nálad, nem teremben,  
Mint fiának a fecske bogarat,  
Hordtál a szánkba ízes szavakat,  
Hogy tőlük egyszer ének édesedjen ! 

Tíz éve már, hogy szárnyra kapva szállunk,  
Az emléked hozzád mégis hazahajt – 
Ha más eget hasít is már a szárnyunk,  
Neked mondjuk fel máig is a dalt! 

Figyelsz-e ránk a karcagi határbul  
Szavaink apja, SZÁSZ BÉLA tanár Úr? 

Magyar Kálmánnal, a Budapesti Orvostudományi Egyetem tanárával, a Tudományos 
Akadémia aranydíjjal kitüntetettjével. Bodnár Gyurival, aki író. Kiss Lajcsival, a miskolci 
Egyetem Mechanikai Tanszékének docensével, Horváth Gyula színművésszel, aki magyar 
komédiásnak nevezi magát és sok- sok, nem is tudom felsorolni sikeres tanítványaimat. De 
inkább a máról, a jelenről akarok hallani. 

Szász Béla mutatja a fényképeket, lejátssza a magnófelvételeit, amit a napokban 
rögzített és terveiről beszél. Nézem szikár alakját és már kezdem érteni varázsát, 
tanítványainak közvetlen lelkesedését, határtalan emberségét. 

Hiába tiltakozom, hogy ne fáradjon, lekísér az emeletről. Nem kell engem egy kis 
mozgástól félteni, nem vagyok még öreg, most leszek csak 89 éves. TÖRETLEN 
TEREMTŐKEDVÉT CSODÁLJUK ! 
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Szász Béla: GYÖRFFY ISTVÁN EMLÉKEZETE 
(Megjelent: A karcagi református NAGYKUN gimnázium 1939–1940 iskolai évről 

kiadott ÉVKÖNYV-ében) 

Iskolánk tanári kara és ifjúsága, városunk minden rangú polgára megdöbbenve értesült 
Dr. szigeti és nádudvari Györffy István egyetemi tanárnak, városunk szülöttjének a 
haláláról. Született KARCAGON, 1884. február 7-én, meghalt 1939. október 3-án 
Budapesten. Iskolánkból, városunkból indult el magasbaívelő pályájára. E környezet, e 
terület életformája, szellemi hagyománya befolyásolta, tartotta örökre lenyűgözve. A vidám, 
jókedvű, tréfakedvelő, mosolygó ember valójában akkor volt igazi elemében, ha szűkebb 
hazájába: Karcagra vagy Turkevére utazhatott a főváros zajos, ránézve mindig idegen 
világából. Tudományos érdeklődése is idekötötte: a Nagykunság, a Tiszántúl etnográfusa 
volt akkor is, mikor a Néprajzi Múzeum igazgatója, majd a budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetemen a néprajz első rendes tanára lett. Missziós munkát végzett, rég 
feledésbe ment magyar szokásokat, a lelkiség porladó emlékeit mentette meg, amikor a 
divatjamúlt tárgyakat gyűjtögette. A CIFRASZŰR című könyvében megjelent szavai 
szerint: Úgy érzi, hogy a nagymúltú magyar iparág, a szürszabóság temetkezési helyén áll. 
"Szana-széjjel, jeltelen sírokban, névtelen iparművész - szürszabók nyugosznak. De nem 
múlnak el nyom nélkül. Az általuk teremtett magyar ornamentika emléküket mindig megőrzi, 
míg magyar él ezen a földön”. Könyvét a múlt és a jelen összekötő kapcsának tartotta. A 
néprajzi gyűjtést hangsúlyozta, s abban fáradhatatlan volt. Féltő gonddal ügyelt a karcagi 
Nagykun Múzeumra. Nem csoda, hiszen a legtöbb tárgy gyűjtői munkájának révén került 
oda. 

Tanulmányozza az ősmagyar foglalkozási ágakat, a gyűjtögetés, vadászat, halászat, 
földművelés, állattartás ősi és fejlettebb formáit. Mennyi utánjárásra, elmélyedésre volt 
szüksége, hogy a magyarság gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodását gyér bizonyítékok 
alapján, régi játékok és nyelvi hagyományok alapján rekostruálhassa. Kutatta: hogyan tért át 
a magyar a gyűjtögető földművelésről az intenzív földmüvelésre. Vonzó képet fest a 
pásztoréletről. A MAGYARSÁG NÉPRAJZA című munka I. kötetében alapvető 
rendszerezésben, sok képanyaggal szemléltetve mutatja be a magyar pásztor-szervezet, az 
állattartás, a tanyarendszer, a faluvá szerveződés kérdéseit. 

A kezdetleges közlekedési járművek, szán, vontató, taliga, kocsi, lovas-fogat, stb. sem 
maradnak ki. A faluk, mezővárosok melletti temetők díszes fejfái, díszítő motívumai, a 
település szerkezetei sem maradnak el. 

Szeretettel ír a rétek emberéről: a pákász, rákász, csikász, vadász, darvász solymász, 
békász, méhész, piócaszedő, valamint a lápi vidék embereiről. A NAGYKUNSÁGI 
KRÓNIKÁBAN a fertő, nád, ingovány, láp, zsombék külön-külön van értelmezve. 

A magyar népviselet, népművészet is fontos szerepet kap tudományos munkásságában. 
A cifraszűr, a kunsági hímzés, a karcagi fazekas ipar ujraélesztése a mindenekelőtti cél. 
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Már gyermekkorában látta azt a mély szakadékot, ami az úri és a paraszti osztályok 
társadalmi ellentéteiből fakadt. Ennek magyarázatát az idegenből átvett iskolapolitikában 
látta, mely szembeállítja a közműveltséget és az iskolai képzést a néphagyományokkal. 

A NÉPHAGYOMÁNY ÉS NEMZETI MŰVELŐDÉS című munkája világos 
bizonyítékát adja, hogy nem az elmélet, hanem elsősorban a gyakorlat embere. A 
népismeretet nem önálló iskolai tárgyként kívánja bevezetni, hanem minden tantárgy 
alapjává kívánja tenni. A vallást a néplélektannal, a magyar nyelv- és irodalmat a 
népnyelvvel, a népköltészettel – míg a történelmet a néphagyománnyal egészítené ki. 
Földrajzi és természetrajzi órákon a települési rajzolódást és néprajzot, az énekórákon pedig 
népdalt, népzenét, végül a tornaórákon népi táncot és népi játékok mozgásait kellene 
bevezetni. 

Mi tanárok méltán állíthatjuk tanítványaink elé mintaképül a nagykunság kiváló 
tudósát, az embert, a jó barátot. Időelőtti elvesztését fájlaljuk, de szellemi hagyatékát őrízzük 
és nem hagyjuk elfeledni. 

A néphagyományokat ápolni kell ! 

 

Szász Béla osztályunknak a gimnázum felső négy osztályában magyart és történelmet 
tanított, sőt három évig osztályfőnökünk volt. Irányítása mellett osztályunk előadta Molier: 
AZ ÚRHATNÁM POLGÁR valamint Mikszáth: A NOSZTI FIÚ ESETE TÓTH MARIVAL 
című darabokat. Az egész osztályt elvitte Budapestre a Nemzeti Szinházba, AZ EMBER 
TRAGÉDIÁJA előadására, amiben a fő szerepeket Lukács Margit, Básti Lajos, Major Tamás 
játszotta. Minderről majd a későbbiek során részletesen lesz szó. Györffy Istvánról szóló 
írását azért iktattam be, mert jellemző arra, ahogyan tanított. 
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Dr. Kiss Lajos: IGAZTAN VAGY MENNYISÉGTAN 
(Megjelent a GÉP 1993. májusi számában) 

Attól kezdve, hogy a görög matematika géniusza a cammogó teknős nyomába helyezte 
a szaladó AKHILLEUSZT, a matematika az egyetemes emberi szellem szabadságának, a 
logikus gondolkozásnak fontos eszköztára lett. Korunk nagy átalakulásokat átélt embere saját 
tapasztalatainak élményeivel értelmezhetett minden változást. Megtanulta az iskolában a 
végtelen kicsiny és a végtelen sok fogalmát. Ezekkel számolva a gyorslábú Akhilleusznál is 
sebesebben tekintette át a változó időpillanatokat, felhasználva a differencálás és az 
integrálás módszereit, a mennyiségek vagy függvények elméletét, a mai modern elveket 
követő műszaki, beleértve a gyártástechnológiai gondolkodás alapját. 

Kiktől és hol tanulhatta a ma alkotó mérnök és technikus nemzedék a matematikai 
gondolkozást? A tanítóktól! A középiskolai tanároktól! Ezek kemény munkára serkentve 
növendékeiket, beléjük táplálták a szellemi teljesítmények iránti vágyat, és a kezdetben ezek 
hasznosságát tagadó hitetlenségüket fokozatosan elfogadássá, majd meggyőződéssé érlelték. 
Eme fáradságos tevékenységüket mindenekelőtt nagy tisztességgel, becsülettel, rendszerint 
jó valóságérzékkel és igen szerény javadalmazásért végezték. 

MEGTANÍTANI akarták diákjaikkal az IGAZTANT, a mai órarendekben 
mennyiségtanként szereplő matematikát. Bólyai János a nem-euklideszi-, hanem az új 
Bólyai-geometria atyja használta TAN című munkájában az IGAZTAN elnevezést, aki 1802. 
december 15.-én született, és a világon eddig élt tíz legnagyobb matematikus között tartja 
számon a tudósvilág. Ő apjától, a marosvásárhelyi református kollégium tanárától, 
BÓLYAI FARKAS-tól tanulta először az IGAZTAN alapismereteit, így lehetett a bécsi 
hadmérnöki akadémia kiváló minősítésű diákja. A marosvásárhelyi várparancsnok lefoglalta 
az elhagyottan és szegényen 1860-ban elhalt hadmérnök-kapitány íratokkal telt ládáit, 
amiben sokáig ismeretlenül hevert és majdnem elfelejtődött az IGAZTAN. Mindezt két 
rövid, eldugott újsághír juttatta eszembe: 

– "Értesítjük tagságunkat, hogy 1992. október 3-án 10 órakor lesz Kresznerics Gyula 
igazgató Úr domborművének, melyet Somogyi Árpád szobrászművész készít, a felavatása. 
Beszédet mond: Bod László festőművész, a KARCAGI ÖREGDIÁKOK BARÁTI KÖRÉNEK 
ALELNÖKE." 

– "Elhunyt Dr. Mirkó János, az Agrártudományi Egyetem Tanárképző Intézet 
BERCSÉNYI MIKLÓS gyakorló iskola nyugalmazott igazgatója. Bucsúztatása 1992. 
november 26-án 13 órakor a református egyház szertartása szerint a budai Szent Gellért 
kápolnában." 

Hány és hány tanítónk, tanárunk, nevelőnk halt meg szegényen, elhagyatottan. Ne 
engedje a műszakiak társadalma, hogy a magyar szellem egykori pallérozóinak, 
fáklyavivőinek emléke a feledés homályába temetkezzen ! 
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A régi tanárok írásaival megtelt ládák hol porosodnak? A ma IGAZTANÁNAK 
dokumentumait feldolgozza-e valaki? 

Az emlitett két hírt olvasva döbbentem rá, hogy mindkét tanárnak diákja voltam. 
Kresznerics Gyulának, aki gimnáziumi tanulmányaim kezdetén igazgató-helyettes, később 
igazgatóm lett. Képesített latin-német szakos tanár volt, de nekünk matematikát és ábrázoló 
geometriát tanított, mert tanártársa elpusztult a világháború poklában. Dr. Mirkó János 
pedig az 1949/50-es tanévben matematikát és fizikát tanított nekünk. A háború alatt indult, 
összetételében állandóan változó óriás osztályból 1951-re, az érettségire alacsony létszámú, 
jobbadán reál szakterületen továbbtanulva egy, esetenként több egyetemi oklevél birtokában 
már egyre többen nyugdíjasként éldegélünk. 1993-ban újesztendei köszöntőlapon felszólítást 
kaptunk: írjunk megemlékezést tanárainkról! 

Az első érdemi válasz Kerényi Imre közlekedési mérnöktől érkezett, aki 
minisztériumi állásából nemrég vonult nyugállományba, de azóta is részidőben dolgozik. 

Levelében irja, hogy Dr. Mirkó János feleségétől kapta Dr. Kántor Sándorné: 
Matematikát, fizikát oktató tudós és nevezetes tanárok Hajdú, Szabolcs és Szolnok megye 
középiskoláiban 1850-1948 kiadvány 218-221 oldalán  található anyagot. (Látod ilyen is van, 
csak nem tudunk róla !) 

Dr. Mirkó János életrajzát Lakatos Miklós nyugállományú hajómérnök (aki 
konstruktőri rajzasztalát nemrég hagyta el, azóta német-angol fordító és tolmács az állami 
nyomdában) a következő módon írta le: "Nővére és húga mellett gazdálkodó paraszt szülők 
gyermekeként 1911. május 7-én született Hajdúnánáson. Itt járt elemi és középiskolába és 
érettségizett 1930-ban. Mint kisdiák és középiskolás szeretett mindenféle szellemi és testi 
játékban szerepet vállalni. A ma már alig ismert sportban, a métában például kiváló volt. 
Sport- és néphagyomány szeretete egyetemi évei alatt sem hagyta el. Unokafivérével – egyes 
szakaszokon fiatalok népes táborával – keresztül-kasul kerekezte Magyarországot. Részt vett 
a Soli Deo Glória - a református egyház ifjúsági egyesületének munkájában. Több nyáron az 
egyesület Balatonszárszón működő táborában ifjúsági vezető. 1930–1934 -ben a debreceni 
tudományegyetem matematika-fizika szakos hallgatója. Abszolválás után segédtanár a 
debreceni református gimnáziumban, egyidejűleg a hajdúnánási gimnáziumban folytonosan 
helyettesítő matematika oktató, egyben nevelőtanár a kollégiumban. Szigorú, ám a 
tanulókkal egyetértő, akik barátjukként minősítik. 1936-tól a hajdúnánási iparos 
tanonciskolában, valamint a hajdudorogi téli gazdasági iskolában oktatja szaktárgyait. 1939-
ben kinevezik a kassai középfokú gazdasági tanintézet műszaki tanszékére vezetőnek. Nem 
sokkal ezután megbízzák a mezőgazdasági szaktanárképzés éves tanfolyamainak 
irányításával. Ekkor kezd módszertani kérdésekkel foglalkozni. Nézeteit "Az alsófoku 
mezőgazdasági szakoktatás neveléstudományi kérdései" című értekezésében összegezi, 
amelyet a szegedi tudományegyetemen doktori értekezésnek nyújt be és elnyeri a doktori 
címet. 
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Kassai tanársága alatt jelentős tankönyvírói tevékenységet fejt ki. A mezőgazdasági 
középiskolák számára 1940-ben írja a Természettan I.-II. tankönyveit. 1944 évben Kassán 
adták ki Nevelés és tanitás a gazdasági szakoktatási intézetekben című könyvét, ezt más 
szakmák szaktanárképző intézeteiben is sokáig használták. Pedagógiai szakcikkeket is ír, a 
Részletes tantervi utasítás a matematika és természettan tanításához című ezek 
leglényegesebbje. 1945-ben Kassáról Hajdudorogra kényszerül. Innen vezet útja a keszthelyi 
középfokú mezőgazdasági tanintézet szakoktatási igazgatói székébe. Keszthelyen az 1945–
1947 tanulmányi években megszerzi agrármérnöki diplomáját. 1948-ban jelenteti meg A 
gyakorlat tanítása mezőgazdasági szakoktatási intézetekben című, nagy sikert hozó könyvét, 
aminek köszönheti, hogy a FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMBA helyezik, a 
szaktanárképzés megszervezésének feladatával. Sokan a koaliciós kormány új földművelési 
miniszterét vélik tisztelni személyében. Váratlanul innen egy fillér nélkül, politikai okok 
miatt menesztik. Örülhet, hogy nem kerül börtönbe, hanem segédtanárnak a karcagi 
államosított gimnáziumba. Fizetést csak több hónapi késedelemmel kap. A fiatalon 
kinevezett matematika szakos igazgató kollegája kollégiumi nevelőtanári kérelmét elutasítja, 
egy olyan albérleti szálláson lakik, ahol befagy a víz a mosdótálba. Melegséget, hitet, 
nyugalmat, fegyelmet, szellemi erőt a tanítása sugároz olyan fokon, amit elfeledni nem lehet. 
Szerencsések diákjai, akiket tanít, miközben a szó szoros értelmében éhezik. 1950-ben az 
iskolai év végén sajnálatunkra visszakerül Budapestre. Az Élelmiszeripari Technikum 
matematika tanára, majd 1962. februártól a felsőfokúvá fejlesztett iskola igazgatóhelyettese 
az igazgatói teendők ellátásával, mivel kinevezett igazgató évekig nincs. 1966-tól 1974-es 
nyugállományba vonulásáig az Agrártudományi Egyetem Tanárképző Intézetéhez tartozó 
BERCSÉNYI MIKLÓS gyakorló gimnázium igazgatói tisztét tölti be. 1959-től az 
élelmiszeripari tanintézetek matematikai szakfelügyelői teendőit is ellátja. A szakmunkás-
képzés színvonalának emeléséért sokat tett. Tankönyveket ír számukra, Matematika I, II, III 
tankönyvsorozatához tizennégy ipari szakmából gyűjt és fogalmaz meg a gyakorlatokon jól 
használható matematikai feladatokat. Egységes szemléletű, modern, számítástechnikai 
ismereteket gyakoroltató, ennyire sokszínű matematikai tankönyvet azóta sem írtak. 
Nyugalomba vonulása után sem pihen. A Mezőgazdasági Múzeumban végez kutatásokat. 
Megírja a magyar húsipar történetét. Szervezi a hajdúnánási, hajdudorogi, debreceni, kassai, 
keszthelyi, budapesti osztálytalálkozókat. Kedvenc karcagi osztályának találkozóján is 
megjelenik. Figyelte mindannyiónk szakmai és családi életútját. 

A következő levél Mann Viktortól a miskolci Zrínyi Ilona gimnázium matematika 
tanárától érkezett, aki majd negyven éven át egyetlen gimnáziumban tanítva, jelenleg már 
nyugállományban van. A következő sorokat idézem leveléből: Dr. Mirkó János az 1949/50-
es iskolai évben mennyiségtant és természettant tanított annak az osztálynak, amibe Te is, Én 
is jártunk. Osztályfőnök is volt. Mindössze egyetlen tanéven át foglalkozott velünk, mégis 
meghatározó hatással volt ránk. A matematika órák elején a tanultak lényegére vonatkozó 
kérdéseivel végigzongorázta az osztályt. Ezzel nemcsak a tananyag elsajátitását mérte fel, 
hanem figyelmünket is folyamatosan ébren tartotta és a lényeges összefüggésekre irányította. 
Követelményeiben következetes, szigorú tanár volt. Jó módszerei voltak a szaktárgyaiban 
kitűnő tanulók ösztönzésére. Fizikában nagy szerepet szánt az órai kísérleteknek. Ezek 
előkészítésébe érdeklődő tanítvánvait is bevonta. A fizika-szertárba való bejárás és az ottani 
kísérletezési lehetőség nagy megtiszteltetésnek számított. 
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Matematikából röpdolgozatok javítását és azok értékelését is olykor az osztály legjobb 
matematikusaira bízta. Csak elvétve fordult elő az, hogy a diáktárs értékelésén változtatott 

Osztályfőnökként érdekelték a problémáink, meghallgatta a véleményünket, 
felnőttként kezelt bennünket. Tanári és osztályfőnöki munkájával az egész 
osztályközösséghez közel került. Ez az oka annak, hogy bár csak egy évig tanított bennünket, 
mindannyiónkban maradandó nyomot hagyott. 

Kresznerics Gyula országos hírü pedagógus család sarja. Harminc évvel ezelőtt 
Szombathelyen láttam édesapja emléktábláját. Talán még ma is megvan. 
Természettudományi érdeklődésű, mégis apai kérésre latin-német szakos tanári képesítést 
szerez. Felszentelt római katolikus szerzetes-tanár lesz. Egy leány tanítványa megigézi. 
OMNIA VINCIT AMOR! (A SZERELEM MINDENT LEGYŐZ!) Református lesz. Egy 
gépészmérnöknek szánt fiúval megáldott boldog házasságban él, aki a budapesti harcok alatt 
elpusztul. Akik ismerték, tudták, hogy fegyelmezett, mély humánuma nem tudta ezt a csapást 
teljesen feldolgozni. Amikor fiának valamely ismerősével találkozott, igyekezett elfordulni, 
mert a férfiszemérem könnyeit le kellett törölnie. A karcagi református Nagykun 
reálgimnáziumba 1922-ben került német-latin tanszékre. Haláláig Karcagon élt és dolgozott. 

Mann Viktor a következőket írja korábban már idézett levelében: Kemi bácsi 
(Kresznerics Gyulát mindenki így hívta) a bölcs, humánus tanár megtestesítője volt. 
Igazgatóhelyettesként az iskola minden tanulójával kapcsolata volt, a fiatal igazgató 
állandóan távol volt, mert különböző párt-iskolákon kellett idejét töltenie. Hozzá bárki, 
bármilyen kérdésével bizton fordulhatott. Nekünk, szüleinktől távol lévő állami 
kollégistáknak pedig második apánk volt. (Mann Viktor szülei Tiszaigaron laktak, ezért volt 
kollégista. Az állami jelző értelme, hogy népi kollégium is volt egyidejűleg.) Széleskörű 
műveltsége imponáló volt. Latin-német szakos tanárként matematikát és ábrázoló 
geometriát tanított érthetően és élvezhetően. Matematikából versenyfeladatokat tűzött ki és 
a jó teljesítményt saját zsebből jutalmazta. Német órái is örökemlékűek, előfordult, hogy a 
matematikát németül is megmagyarázta. Nagy szerepe volt pályaválasztásunkban. Az, hogy 
a matematika szakos tanári pályát hárman, a mérnöki szakmát nyolcan választották a 
huszonhét érettségizett osztálytársból, Neki köszönhető ! 

 

A felelevenített tanáregyéniségek tevékenységéből is leszűrhető tanulság, hogy tudás 
és jellem, sokoldalúság és humánum ötvöződéséből születnek az ifjúságra nagy hatást 
gyakorló oktatók. Meggyőződésem, hogy a sokoldalúságnak, a gyakorlatban jól működő 
dolgoknak az IGAZTAN az alapja, mint a sikeres műszaki tudományos eredményeknek is. 
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Díszpolgárunk : Dr. Csávás István 

(Megjelent: KARCAGI HÍRMONDÓ, 1993. március 19.) 

Dr. Csávás István 1912. június 28-án született Kisújszálláson. Szülei korán elhaltak. 
Testvérbátyjával, Dr. Csávás Sándorral, aki református lelkész, és magyar-történelem 
szakos tanár lett, rokonai nevelték fel. Érettségi után meg kellett keresnie saját eltartásához a 
mindennapit, így újságíró lett a debreceni helyi újságnál. 1938–1942 években a debreceni 
tudományegyetemen földrajz-történelem szakon középiskolai tanári diplomát szerez. 1943. 
január 1-től a karcagi református NAGYKUN gimnázium igazgatótanácsa beiktatja tanári 
állásába, amit harmincegy éven át, 1973. október l-én történő nyugalombavonulásáig 
lelkesen, optimizmust sugározva, a legnehezebb körülmények között is folytat. Következetes 
tanári szigorával, az igazsághoz és elveihez ragaszkodó személyiségével diákok százainak 
tanította nem csak az előírt tananyagot, de a tisztességes visekedést valamint a szellemi 
értékek szeretetét. 

Nyolcvanegy évesen mindenkit meghatott, amikor fejből idézte a városházán, 
díszpolgári oklevelének átvételekor, az 1943-ban tanári beiktatásakor elmondott esküjét: ..... 
fogadalmat tettem arra, hogy a reám bízott ifjúság szellemi és testi nevelésében, az akkori 
tudós tanári kar nyomdokaiba igyekszem lépni, s egy a tudásért lelkesedő, s a hazához 
hűséges ragaszkodást érző magyar ifjúság erkölcsi nevelését erőmhöz és képességeim szerint 
vállalom. Életem végefelé új ígéretet, fogadalmat nem tehetek. Azt, hogyan sikerült fiatalon 
vállalt fogadalmat teljesíteni, tanítványaim felém sugárzó szeretete minősíti. 

Két évtizeden át volt a gimnázium könyvtárosa. Történelem-szakos tanárként 
hajlíthatatlanul ellenezte a tények, adatok elferdítését, s ennek szellemében tarotta óráit. 
Kiemelkedő érdemeket szerzett a felnőtt-oktatás terén. 1948-tól a gimnáziumban beindult 
levelező tagozat vezető tanára volt. Karcag város felnőtt, és korábban közpiskolát nem 
végzett lakosságának művelődése, munka melletti tanulása érdekében szívós munkát végzett. 
A kosárlabda-sport népszerűsítése, életrehívása Karcagon az Ő nevéhez fűződik. 1946-ban 
kezdte maga is tanítványaival együtt megismerni a sportágat, később ebből nőtt ki az 
országos hírü női és férfi kosárlabda együttes. Lelkiismeretes szervező munkájára ma is 
hálával emlékeznek az akkori fiatal sportolók. 

Az elmúlt időszakban több alkalommal is kezdeményezték, hogy kitüntetésben 
részesüljön, de nyíltan hangoztatott történelmi igazságérzete miatt, amit politikai hibának 
ítéltek, a kezdeményezések nem valósultak meg. Volt tanítványai körében ez felháborodást 
eredményezett. Nagy öröm diákjai számára, hogy 1992-ben két kitüntetést is kapott. A 
köztársaság elnöke adta át Neki a Magyar Köztársasági Érdemrend polgári kiskeresztjét, míg 
sport-tevékenységét a gróf Eszterházy Miksa sportemlékéremmel díjazták. Végül március 
15-én a Karcag város Díszpolgára címet vehette át. Rokonok, tanártársak, barátok ismerősök, 
tanítványok, él- valamint a tömegsportban tevékenykedők, a felnőtt oktatásban résztvevő 
volt esti és levelező, a nappali tagozatra járó diákjai köszöntötték. Kimondatlanul mindenki 
arra gondolt: "Végre ezt is megéltük! A sorok írója is szívből gratulál! " 
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A karcagi kosárlabdasport hőskora. 

( Beszélgetés Dr. Csávás Istvánnal, a kosarasok egykori vezetőjével.) 

Egy tanár, akinek életútja, munkája példa! Kérték volt diákjai, hogy a KARCAGI 
HÍRMONDÓ hasábjain szólaltassuk meg. Szívesen megtettük volna ezt korábban is, de a 
tanár Úr nem kivánt előtérbe kerülni, így elutasította kezdeményezésünket. Most végre a 
DÍSZPOLGÁRI cím elnyerése, és az azt megelőző két, számára váratlan kitüntetés átvétele 
után 1993 december közepén feltehettük kérdéseinket a sokoldalú életműről. Szerényen 
válaszolt. 

 

1943. január 1-én jöttem Debrecenből Karcagra. A háború az iskola életében tragikus 
fordulatot hozott. A tanárok közül többen haltak meg a fronton, igy Csíkos Imre tornatanár, 
valamint Bráda Lajos matematikus. A tornatanítás, mint a tanári testület legfiatalabb 
tagjára, rám hárult. Egyéb teendőim mellett, természetesen csak amatőr alapon, örömmel 
kezdtem a mozogni, sportolni vágyó diákság patronálásába. 1945-ben a gimnázium épülete 
romos volt, a tornaterem használhatatlan, szabadtéri sportolásra sem volt alkalmas hely. A 
háború alatt a körmös és lánctalpas jármüvek feldúlták az udvart, a tornaterembe is bejártak, 
így hordták az élelmet a hadikórház súlyos betegeinek, a csonkolt végtagú német, orosz, 
magyar és még ki tudja milyen katona sebesülteknek. Újjá kellett építeni. Ezzel kezdődött a 
szervező munka. Sok-sok szülő és diák lelkes, áldozatkész segítségével sikerült. Hálátlan 
lennék, ha nem említeném, hogy az iskola vezetése és a tanári kar nagyobb része is osztozott 
a lelkesedésünkben, főleg az apró de nagyon fontos tettekben. Az újjáépítés gyötrelmes 
munkái alatt a fiatalság természetes mozgásigényét is ki kellett elégíteni. S itt lép be a 
kosárlabda.  

– Voltak-e már korábban csírái Karcagon ennek a sportágnak ? 

A két háború között értékes, magas színvonalú sportélet, szertorna zajlott a 
gimnáziumban, de a kosárlabda játék ismeretlen volt. Különös véletlen folytán Kassáról 
került ide egy nyolcadikos diák, aki korábban már jó kosaras volt. Tőle tanultak meg 
kosarazni a többiek úgy, hogy naponta spontán játékos edzéseket tartottunk. Fiúk, lányok 
egymást felváltva játszottak. Később a szomszédos városokból hívtunk gyakorlásra, valamint 
kemény mérkőzésre csapatokat. Más sportágakban a NAGYKUN VIADALOK miatt ennek 
jelentős hagyománya volt. Tény, hogy az első években mindenkitől kikaptunk. 

– A szomvédvárak iskolái már régebben is ismerték a kosárlabdázást? 

1945 előtt az Alföldön alig ismertük ezt a játékot. Az lehetséges, hogy a környéken az 
ottani véletlenek miatt korábban elkezdték ezt a játékot, s ezért verhettek meg eleinte minket. 
A gyakori vereségek fokozottabb szakmai képzésre buzdítottak, s dicsekvés nélkül 
mondhatom: a második évtől minden korábbi vereségért revansot vettünk. Eljutottunk odáig, 
hogy további iskolákból, vagy társadalmi sport-egyesületektől is szívesen jöttek hozzánk. 

– A kosarazás iránti érdeklődés túljutott-e az iskola falán? 
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1946-ban és 1947-ben nem volt olyan szombat vagy vasárnap, hogy tornatermünk ne 
lett volna zsúfolásig tele. Gyakran 300-an is voltak a nézők. Persze a labdarúgás a háború 
után még nem volt színvonalas Karcagon. Az is vonzotta közönséget, hogy a csinos lányok is 
kosaraztak. 

– Tanár Úrnak mi volt az edzői módszere? 

Nem voltam edző! Egyszerűen jól éreztem magam a kosarazó fiatalság körében. 
Amolyan mindenes voltam. A győzniakarásukat erősítgettem. Mindent egymástól lestek el. 
Nem jól fizetett vezető-edzői diktatúra vezényelte a játékot. Egyre erősödött a csapat tudása, 
a jó ellenfelektől tanulva. Aztán kerültek jó játékosok is innen-onnan. Például a debreceni 
piarista gimnázium államosítása után Karcagra került egy fiú, aki sokat lendített a játékon. 

– A fiúk vagy a lányok voltak a sikeresebbek? 

Talán a női kosarasok mindig jobbak voltak. 1947-ben például az Országos Kosárlabda 
Szövetségtől nemzetközi női versenyben való részvételre kérték fel őket. A prágai cseh női 
válogatott nemzetközi mérkőzést játszott Budapesten, Debrecenben és Karcagon. Persze 
kikaptunk, de a debreceniek nagyobb arányú vereséget szenvedtek. A nemzetközi sikerek 
után a karcagi Munkás Testedző Egyesület szárnyai alá vette a lány és a fiú csapatot 
egyaránt. Így jobb körülmények közé kerültünk. Később a karcagi MÁV- hoz szerződve az 
utazási lehetőségek javultak. 

– Kik voltak a legjobb kosarasok, akik tanár Úr keze alatt nőttek fel? 

Nem akarok neveket mondani, mert óhatatlanul kimarad valaki, és abból sértődés lehet. 
20–40 nevet is fel kellene soroni. Magyar válogatott is akadt közöttük. 

– Tanár Úr meddig volt a gimnázium kosarasaink a menedzsere? 

1973-ban mentem nyugdíjba, de már a 60-as évek közepétől visszavonultam a 
sportvezetéstől. 

– Jár-e még meccsekre, milyennek ítéli a karcagi sport helyzetét? 

10 éve nem voltam meccseken. Korom, illetve egészségi állapotom miatt ma már nem 
tudom figyelemmel kísérni az eseményeket. Csak olvastam, viták vannak a szakosztályban. 
Én nem szeretem ezeket. Mi annak idején mint testvérek lelkesítettük egymást, és örültünk a 
mások sikereinek. Ezért lehettünk sikeresek. 
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CSERKÉSZET A KARCAGI GIMNÁZIUMBAN 
(Megjelent: Nagykun városok cimű kiadványban, és a gimnáziumi faliújságban) 

 

A cserkészet egy modern pedagógiai mozgalom, melynek az ifjúságra gyakorolt 
hatását semmi nem bizonyítja jobban, mint viszonylag gyors elterjedése. Nevelő értékét 
pedig mutatja a cserkészek közismert megbízhatósága. Hazánkban az első csapat-alapító 
próbálgatások 1910-ben indultak. A 30-as években mintegy 1000 csapat működött. A karcagi 
református gimnáziumban működő 176-os számú NAGYKUN csapatot 192l-ben alapította 
Király Dezső tornatanár. 1932-től, ami már az 1933-as gödöllői jambore előkészítésének 
jegyében folyt, Dr. Csinády Gerő, a hires földrajz-természettan szakos tanár volt a 
paracsnok. Ő, amikor kinevezték egyetemi tanárnak a debreceni tudományegyetemre, 
továbbra is tiszteletbeli elnöke maradt a csapatnak, de a tényleges irányitói feladatokat 1940-
ben átadta Dr. Tóth Kálmán vallástanárnak, aki 1946-ig volt lelkes csapatvezető. Az Ő 
életutjáról már megemlékeztünk. Amikor érlelődött az elmenetele, Varga József fiatal 
angol-magyar tanár vette át a parancsnoki tisztet. Ő 1948 nyaráig volt az irányító. Számomra 
is, de azt hiszem mindenkinek, aki részese volt az eseménynek, örök emlék lesz a magyar 
cserkészet beszüntetésének eseménye. A csapat már bepakolt abba a karcagi nagyállomáson 
mellékvágányra állított vasúti tehervagonba, ami Mezőnyárád állomásig szállított volna 
bennünket, amikor jött a hír, hogy politikai okok miatt a kormány megszüntette a cserkészet 
működését. Mit tegyünk? A táborozásra a szükséges anyagiakat betlehemes műsorral házról-
házra járva hoztuk össze. Ezek a nehezen összegyűlt fillérek nem veszhetnek el. Én Varga 
tanár Urat életemben akkor láttam mogorvának és szomorúnak. Nagyon nehezen adta ki a 
parancsot: kipakolni. Mezőnyárád helyett a Berekfürdőbe megyünk. Ott, ha kell illegálisan 
is, a másfélhetes nyári nagy tábort megtartjuk. A csapatnak a sátorai a második 
világháborúban elvesztek. Mezőnyárádról gyalogosan Kácsra mentünk volna. Ott a fürdő 
melletti árkádos épületben lett volna a már leelőlegezett szállásunk. Végül a bereki 
református egyház üdülőházában kaptunk helyet. Nagyon nehezen értettük meg, hogy a mi 
szeretett csapatunk munkáját miért kell beszüntetni. Igazán második otthonunknak éreztük a 
csapat-szobát, ahol megértéssel és szeretettel találkoztunk, ahonnan száműzve volt minden 
ridegség. Mert a cserkészet minden fegyelmezettség mellett nem honosította meg a katonai 
szellemet, a test és a lélek harmonikus fejlesztésére törekedett. A fő cél a nyílt, egyenes 
jellem kifejlesztése volt. A cserkészvezető sohasem szidott, nem korholt, hanem példát 
mutatott. Nem letörni és megszüntetni akarta a cserkészek élénkségét, gyakran csínytevésre 
vezető aktivitását, hanem helyes gyakorlati elfoglaltsággal akarta elérni a vidám 
elfoglaltságra törekvést. Varga József mesteri módon az angol nyelvtanulással és az úszás-
oktatással érte ezt el. A karcagi cserkészet a beszüntetés után is tovább élt. A két munkáspárt 
már régen egyesült. A Mindszenty per már folyt. Titó régen láncos kutya jelzőt kapott. A 
karcagi gimnázium pedellusi szoba melletti faliújságján megjelent Varga tanár Úr írása, ez 
véletlenül megmaradt. Most ide másolom két bekezdését. 

Néhány kép az országos diák-úszóversenyről. 

Nagyszerű esemény színhelye volt az elmúlt szombaton a margitszigeti Nemzeti 
Sportuszoda. Az ország minden részéből ide sereglett a diák-úszók színe-java 
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(budapestiekkel együtt kb. 1500-an voltunk). Az 1948. év bajnoki címéért folyt itt a 
küzdelem. Látványnak is gyönyörködtető volt... hát még az úszósport kedvelőinek! 

Mint ismeretes, gimnáziumunk 8 fíú és 1 leány tanulója vett részt a versenyen: 
Drapalik György, Dusa István, Edelényi Iván, Józsa Lóránd, Keresztury Pál, Kiss 
Lajos, Lakatos László, Mikola Miklós és Veres Katalin. Készülődéseinkről, a 
másodpercekkel és az időjárással küszködő bereki tréningeken erőfeszítéseinkről színes 
sorokat lehetne írni... azonban most inkább valamit a vidéki versenyek minket érdeklő 
számairól. 

Vigyázz a kötélre! - hangzik utolsó biztatásunk Kiss Lajos felé, aki már idegesen várja 
a 33 méteres gyorsúszás rajtját. Heten vannak ebben a futamban. Minden bizonnyal a 
leggyorsabbak ebben a számban és korosztályban. Csattan a hét fiú teste a vízen, Keresztury 
a medence partján párhuzamosan fut az úszókkal. A verseny után elmondja, hogy Kiss Lajos 
a táv kétharmad részéig vezetett, akkor utolérte végzete... Kétszer ráúszott jobb kézzel a 
határkötélre. Elsápadtunk. Itt már aligha lesz helyezésünk - mondogattuk. Az erős akarat és 
az egészséges kun szervezet az utolsó 10 méteren erősíteni tudott, karja másodiknak 
csapódik a medence falához. Ideje 20,33 másodperc. A vidéki országos versenyen második 
legjobb idő. 

(Nem voltam a legjobb angolos, bár a jelest sikerült nehézségek ellenére a 
bizonyítványomba mindig megszerezni. Azt az angol nyelvű új testátumot, amit 1948-ban a 
margitszigeti verseny után kaptam Varga József tanár Úrtól, ma is, hatvanötévesen, 
éjjeliszekrényemen tartom. Áldja meg az Isten, amiért ezt tette!) 

Fő jellemvonásai az igazi cserkésznek: igazmondás, kötelességteljesítés, felebaráti 
szeretet, szigorú önkritika, engedelmesség, szolgálatkészség, természetszeretet, takarékosság, 
vidámság és testi és lelki tisztaság. Ezeket nem lehet csak gyakorolva közösen elsajátítani, 
miközben a felsorolt erényeket megsérti a fiatal. Legmaradandóbb hatással a táborozás van. 
Az addig hanyag, rendetlen gyerekből, akinek ezt otthon elnézték, a tábor végén munkát, 
rendet becsülni tudó gyerek lesz. A sátorrendtől a főzésig mindent maguk végeznek és jól 
látják egymás hibáit. Egymással versenyeznek a pontosságban és megbízhatósában. A 
karcagi 176-os NAGYKUN cserkészeknél a politika miatt megszüntetett, betiltott mozgalom 
tevékenységét a tanári lelemény néhány évvel kitolta. Varga tanár Úr később igazgatója lett a 
karcagi gimnázumnak. Próbálkozott módszereink átmentésével, ezért sokszor kritikát kapott. 
Aztán leváltották, és angol lektor lett a debreceni orvostudományi egyetemen, mert megvolt 
orvosi szakszó-kincse, az orvosi szakmában használatos angol nyelvi fordulatokat tudta. 
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Batta László tanár Úr részére 
Budapest, SziIágyi E. fasor 1. 
1024 

 

Kedves Laci Bátyám ! 

Az 1951-ben, a karcagi gimnáziumban érettségizettek nevében írom ezt a levelem. 
1996. szeptember 21-én tarottuk a 45. érettségi találkozónkat. Itt elhatároztuk, hogy 
ezután évenként jövünk össze az ország különböző helyein, illetve minden ötödik évben a 
karcagi gimnáziumban. Ennek egyetlen oka van. A ma még élő osztálytársak ma is szeretik 
egymást. Először Kerényi Imre 1997. április 15-re Budapestre, az Andrássy út 124-be 
hivott össze minket, ahol megbeszéltük, hogy az első regionális, vagyis a 46. érettségi 
találkozónkat 1997. szeptember 13-án Üveges Jánosné, Kálmán Ibolya 3526 Miskolc, 
Levente vezér út 14. házában tartjuk. Itt emlékeztünk kedves tanárainkra, köztük azokra, 
akik még élnek. Elhatároztuk, hogy levélben köszöntjük Őket. Tudomásukra kívánjuk hozni, 
hogy nagy tisztelettel és szeretettel emlegettük a közösen eltöltött órákat. Tanár Úr a mi 
osztályunknak (református tagjainak) vallást, majd kémiát tanított. A megemlékezések 
érzékeltetése érdekében levelemhez mellékelem Kresznerics és Mirkó tanár Urakról 
megjelent írásom másolatát.  Azt is elhatároztuk, hogy osztályunkról megkísérelünk egy 
emlékfüzetet összeállítani, amit elsősorban magunknak, másodsorban a karcagi 
gimnáziumban tanuló utódoknak készítenénk. Ezt csak addig lehet elkészíteni, amíg élünk. 
Kérjük, ha van emléke osztályunkról, azt írja le és küldje el számunkra. 

Úgy emlékszem, hogy személyesen a miskolci egyetem Vegyipari Gépek Tanszékén 
találkoztunk, amikor ott a Tankönyvkiadó képviseletében megbeszéléseket folytatott. Azóta - 
elérve 65. évemet - én is nyugdíjban vagyok, a miskolci egyetem kis mértékben, de a 
mérnöktovábbképző intenzíven foglalkoztat, igy sok elfoglaltságom van, tehát jól érzem 
magam. 

Osztálytársaim és a magam nevében kívánok sok szeretettel jó egészséget. 

 

Miskolc, 1997. október 1-én 

Dr. Kiss Lajos 

 

Mellékelve: Osztályunk név és címjegyzéke, 
 IGAZTAN (Gép 1993/5, p.:38-40) 
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Batta László : VÁLASZLEVÉL 
(Érkezett: 1997. október 7-én) 

 

Kedves Barátom ! -" Mintha pásztortűz ég őszi éjszakákon, 
messziről lobogva tenger pusztaságon...", 

úgy lobbant be évtizedek sok kedves, de az emberi emlékezés véges tartalmából a tudat 
mélyére került emlékeimből az a leveledben említett miskolci találkozásunk és a Veled 
kapcsolatos emlékképek, így arcod és sok sok minden, ami Karcagról, az én ottani 
munkámról eszembe jutott. 

1948-tól 1957 március elsejéig tanítottam a karcagi NAGYKUN, majd GÁBOR 
ÁRON neveket viselő gimnáziumban. 1957. február végén egy este 19 óra tájban a 
kollégiumból - ahol tanulószobán tartózkodtam - hazajövet a postaládámban egy letépett 
ujságszélre írott papírcetlit találtam. "Sürgősen menjek a rendőrségre!" - Nem értettem. 
Rossz diákcsínynek gondoltam. Az akkor "minden lehetséges" idők miatt eleget tettem a 
hívásnak. Vártak már, s három pufajkás, gumibotos fiatalember beterelt egy üres szobába, 
amelynek minden bútorzata egy székből állott. Oda leültettek, majd körülállva közölték: 
"Holnap reggel írásban lemond az állásáról!" A kérdésre, hogy megértettem-e, - mondtam - 
hogy igen, de a miértjét nem értem. Az egyszerű válasz: "Volt papok, katonatisztek és 
egyéb csavargók a mi gimnáziumunkban nem garázdálkodhatnak!" -Van még kérdése? 
- "Ha igen, akkor megmagyarázzuk, itt a gumibot!" Miután nemet mondtam, elengedtek. 
Másnap érdeklődtem a pártbizottságon, de ott nem fogadtak, annyit azonban kiüzent a titkár - 
tudja - nekem tanítói, kisiskolás oklevelem is van, általános iskolába Karcagon is elmehetek 
tanítani, tanyasi iskolában van hely. Ezután felutaztam Budapestre és a fővárosi tanács 
oktatási osztályán munkára jelentkeztem. Amikor megtudták, hogy kémia szakos 
középiskolai tanári oklevelem is van, azonnali hatállyal a karcagi gimnáziumból áthelyeztek 
a rákospalotai gimnáziumba. - Így lettem én fővárosi lakos. - Később a Tankönyvkiadó 
Vállalat egyetemi tankönyv-szerkesztője lettem, s ebben a minőségemben jártam többször is 
a miskolci egyetemen, így találkoztam véletlenül egy alkalommal Veled. Mindezt csak azért 
írtam le, mert a leveled hatására felmerült emlékezetemben. Te több mint 20 évvel vagy 
fiatalabb nálam, de valószínűleg megérted: milyen mély nyomot hagyott a leírt esemény 
énbennem. Nagyon jól esett, hogy emlékeztetek rám, már 88. évemben ez jelentős esemény. 
Sajnos senkire nem emlékszem a neveket olvasva, nagyon jó lenne ha az érettségi tablótokat 
láthatnám. Kérlek küldd el, néhány nap múlva visszaküldöm. Kresznerics Gyula bácsira én 
is nagy tisztelettel, szeretettel emlékszem, erről majd írok Nektek. Mirkó János rövid ideig 
volt köztünk, velem igen tartózkodóan viselkedett. Egyszer hívtam ebédre, de nem fogadta 
el. 

Hálás lennék, ha osztályod tagjainak arcának megidézésében, elibém varázslásában 
segítenél. Barátsággal és szeretettel köszönt minden Tieiddel együtt 

Batta László 
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Dr. Kiss Lajos: VÁLASZ Batta László VÁLASZLEVELÉRE 
( Miskolc, 1997. október 10-én ) 

 

Nagyon szépen köszönöm, meleghangú, gyors válaszlevelét. Megbpróbálom 
bemutatni az osztályom tagjait olyannak, aki velük évtizedek óta nem találkozott. 
Sajnálatos módon tablót nem tudok küldeni, mert az enyém sincs meg. Egyidejűleg írok Dr. 
Galla Ferencné Kocsis Erzsébetnek, hogy az övét vigye el. Remélhetően levelem, valamint 
a tabló nem nagy késéssel fog megérkezni. Én is túl vagyok a 65. életévemen - 
reformátusoknál nem szokás a gyónás - a következő sorok protestáns gyónás, amit majd a 
még élők olvashatnak magukról. Az a célom, hogy az osztályunkról készülő emlékfüzetbe 
bekerüljön. Az emlékezés soha sem pontos, a véleményalkotás relatív. Móricz Zsigmond, 
mikor kiadta a Forr a bor, és a Bál című regényeit, kisujszállási osztálytársai halálosan 
megharagudtak rá. Jogos volt haragjuk, mert olyan olvasható ezekben, ami nem mindig 
egyezik a saját véleménnyel. Nagy örömömre szolgálna, ha majd az én volt osztálytársaim 
nem haragudnának meg rám. Előre elnézést kérek mindenkitől! – Megpróbálom a 
lehetetlent! – 

 

Bajkó Pál. Édesapja híres, nagy erejű karcagi rendőr volt. Három fia Elek, András, 
Pali, mindhárman a karcagi labdarúgás emlékezetes játékosai voltak. András egy időben 
csapat edzője is volt. Pali nem tanult tovább az érettségi után. Már középiskolás korában 
kiválóan klarinétozott és szakszofonozott. Zenekara volt. A gimnázium báljain ők 
muzsikáltak. Hivatásos zenész lett. Bejárta a fél világ lokáljait, mulatóit. Sokáig a budapesti 
Nyugat Pályaudvar restijében zenélt. A sok éjszakázás, vagy nem tudom, hogy mi, felőrölte. 
Szolnokon és a Berekfürdőn él. Amikor a 45. érettségi találkozóra mentem, én is 
megfürödtem a remek barna hővízben. Találkoztunk a fürdőben. Kérdeztem: jössz a 
találkozóra? Minek, hiszen már mindent tudok rólatok. - így csak a meghasonlott, 
depressziós ember viselkedhet! - 

 

Balázs Sándor. Édesapja egy tiszafüredi nagybirtok gazdatisztje volt. Gyerekkorában 
megégett, lábán, kezén hatalmas, jól látható égéshelyek voltak. Egyetlen bátyja szeme láttára 
fulladt a Tiszába. Kiváló tehetsége volt a műszaki dolgokhoz. Mirkó tanár úrral a fizikai 
szertárban sokat dolgozott. A fizika órákon bemutatott kísérletek nagy részét ő készítette elő. 
A kollégiumban lakott, de egy időben bejáró is volt Tiszafüredről. Az új miskolci, akkor 
Rákosi Mátyásról elnevezett műszaki egyetem bányamérnöki karára vették fel, ahol 
kiválóan tanult, mégis mint kuláknak minősítettet, az ország összes egyeteméről kizárták. 
Ekkor voltak a híressé vált kulák kiverések az egyetemekről. Ezután az új szocialista 
város, Kazincbarcika építkezésén villanyszerelőként dolgozott, ahol szabad bejárása volt a 
rabtáborokba, sokat látott, tapasztalt. Ebben az időben én már szüleimmel Miskolcon laktam 
és vasesztergályosként dolgoztam. Sokat voltunk együtt, néha nálunk vacsorázott, aludt. 
1957-ben sikerült bejutnia a budapesti műszaki egyetemre. Azt nem tudom, hogy nappali, 
vagy levelező úton, de megszerezte villamosmérnöki oklevelét. Kiváló szervező és irányitói 
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készsége révén létrehozta a drégelypalánki Ipari Szövetkezetet, annak elnöke lett. A világ 
számos részén dolgozott a szövetkezet. Berekfürdőn azért létesített faházakból üdülőt, hogy 
az osztálytalálkozók vacsoráit ott tarthassuk. Megvendégelt öt évenként bennünket, és 
csodálatosan hangulatos estéket rendezett. 1956 után sok üldözött karcaginak biztosított a 
szövetkezetben munkát, bár kemény, fegyelmezett munkavégzést követelt. Egy üzemi 
baleset következtében lábai megbénultak, jelenleg nagyon le van épülve. Több levelet írtam 
Neki, de nem válaszol. Néha telefonál. Úgy érzem, mi nagyon jó, közeli barátságban 
voltunk. Én ifjúságunk közösen töltött cserkész óráit, táborozásait soha sem feledhetem. 

 

Bíró László. Édesapja postatiszt volt, a karcagi postaműszaki szolgálat vezetője volt. 
Nagyon közel, majdnem szomszédban laktunk. Szép tavaszi reggeleken sokat tanultunk 
közösen. Remek, nyugodt gondolkozású, nagyon becsületes osztálytárs volt. Soha senkiről 
nem mondott még egyetlen rossz szót sem, pedig Édesanyja betegeskedése miatt sok 
nehézséget élt meg. Úgy tudom, a debreceni postán dolgozik. Csak egy érettségi 
találkozónkra jött el. Nagyon sajnálom, hogy eltávolodtunk, mert diákokként igen jóba 
voltunk. 

 

Budai István. Vékony pufók arca és jellegzetes mosolya miatt mindeki, az egész 
gimnázium "Csörcsilnek" hívta. Oszályunkhoz a felső években került. Úgy tudom, betegsége 
miatt osztályt kellett ismételnie. Éveken keresztül ült az előttem lévő padban, így diákos 
ügyeskedésének minden rezdülését ismertem. Néha, ha nekem is szükségem volt puskázásra, 
csodálatosan tudott segíteni, úgyhogy a legtapasztaltabb tanárok sem vették észre. 
Mindannyiónk meglepetésére katonatiszt lett, mert diákként egyáltalán nem volt katonás, 
sportos alkat. A szolnoki kiegészítő paranancsnokságon dolgozott. A katonai adminisztrációt 
kiváló érzékkel végezte, mókásan jó humorérzékkel. Volt úgy, hogy érettségi találkozóra 
katonai behívóparacssal a zsebünkben, a vonaton és buszon ingyen utazva érkeztünk. - 
Mikor kérdeztük: nem lesz ebből baj? - Azt felelte: Bízzátok csak rám! Úgy tudom, 
alezredesként ment nyugdíjba. Most a "Kalifornia fitness" áruközvetítője. A 45 éves érettségi 
találkozón megmutatta nekem a noteszt, amiből az derült ki: Jász-Nagykun Megye a női 
kozmetikai anyagok legnagyobb fogyasztója. 

 

Bozóki Sándor. A karcagi Kátai Gábor utcában lévő református árvaházból járt a 
gimnáziumba. 1945-től 1947 év végéig vasárnaponként templom után eljött hozzánk, nálunk 
ebédelt, estig ott maradt, játszottunk vagy tanultunk. Nagyon csendes, visszahúzódó 
természete volt. Nehezen kezdett el beszélni, amikor viszont nekikezdett, azonnal kiderült, 
hogy rendkívül sokat olvasott, nagyon alapos történelmi, irodalmi, földrajzi, 
természettudományi ismeretekkel rendelkezik. Sokkal könnyebben, gyorsabban tanult meg 
könyv nélkül verseket, mint én. A budapesti műszaki egyetem villamosmérnöki karán szerzi 
meg mérnöki oklevelét. A székesfehérvári VIDEOTON gyárban a beosztott mérnöki helytől 
a műszaki és kereskedelmi igazgatói pozícióig végigjárja a ranglétrát. Több tucatszor utazott 
Londonba, Tokióba, Moszkvába, New Yorkba, a világ legkülönbözőbb helyeire tárgyalni, 
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eladni, vásárolni, stb. A magyar televízió-gyártás megteremtőinek tíz első tagja között tartják 
számon. Nyugdíjasként szőlőjét műveli. Az érettségi találkozókra hozza finom borait, de 
maga alig iszik belőle. Az üres demizsonban bereki vizet visz haza és azt iszogatja. Sokszor 
kértem, írjon magáról a kiadványunkba, vagy küldjön újságokban megjelent írást, aminek ő a 
szereplője. Egyetlen virágos levelezőlapon válaszolt csupán, aminek szövegét mellékelem. 
Az a férfi, aki egy magyar gyáróriás nevében szinte a világ minden részén felelősséggel 
tárgyalt, eladott, vásárolt stb., rádióban, televízióban gyakran szerepelt, magáról nem 
tud írni. 

 

Dede Sándor. Édesapja tanító, Kábáról jöttek Karcagra, és az államosítás után a volt 
katolikus általános iskola igazgatója volt. Sajátos humorú, nagyon kedves közvetlen diáktárs. 
Érettségi után először a miskolci műszaki egyetem gépészmérnöki karán tanul, majd a 
budapesti hadmérnöki karon fejezi be tanulmányait 1956-ban. Felavatják tisztté. Még a 
tisztavatás után járó szabadságát tölti, amikor az úgynevezett tiszti nyilatkozatot alá kell irni, 
amit a fiatal hadmérnök évfolyamtársainak zömével együtt nem tesz meg. Mellékelem "A 
MÉRNÖKLÉT NÉHÁNY ASPEKTUSA" című írását, amiben leírja munkáját, 
szakmájának változó körülményeit. Írásai elsősorban a KARCAGI HÍRMONDÓBAN 
jelennek meg. Osztálytársairól Dusa Istvánról "EGY VÁROSNYI ÉPÜLET 
TERVEZŐJE, Kerényi Imréről "MEG KELLETT SZERVEZNI A FORGALMAT", 
Kiss Lajosról "KARCAGRÓL ÁLMODIK A DOCENS ÚR", Szalai Istvánról "A 
VIRÁGOK NŐNEK" címen jelentet meg írásokat, ezeket is mellékelem. Az a gondolat, 
hogy készüljön osztályunkról kiadvány, tőle származik. Sajnos, itthagyott minket, szinte 
pótolhatatlan, sokáig úgy éreztem, lehetetlen a megoldás. Átolvasva írásait, rádöbbentem: 
nem szabad veszni hagyni. A 45. érettségi találkozón már nem volt köztünk. Szalai Pista 
kérésére én olvastam fel "ÉRETLENÜL" című írását, miközben jókat nevettünk, elsirattuk. 

Amikor megjelent Kresznerics Gyula és Mirkó Jánosról az írásom, küldtem Neki is 
egy példányt. Ezután intenzív levelezésbe kezdtünk. Így írta meg rólam a cikket. Az a 
véletlen müve volt, hogy 1994. október 28-án jelent meg. Karcagon felfigyeltek rá. Ennek 
lett a következménye Édesapám emléktáblájának, vagyis erkölcsi rehabilitációjának 
megvalósulása. Ebben én az isteni igazságszolgáltatás megvalósulását tapasztaltam. Dede 
Sanyival való barátságom életem csodáinak egyike. 

 

Dusa István. Édesapja a református egyház toronyalatti hivatalának a vezetője, 
mindaddig, amíg az egyházak elleni megszorító intézkedések miatt munkahelye meg nem 
szűnik. Vele első elemitől az érettségi vizsgáig egy osztályba jártam. Együtt jártunk hegedű-
órára, sokat sakkoztunk, rengeteget gombfociztunk, a Berekbe együtt kerekeztünk. Az 
érettségi után viszont csak néhányszor találkoztunk. Leveleimre alig válaszol. Nemrég 
hasonlítottuk össze kézírásunkat megállapítva: a közös indulás ellenére milyen ellentétes az. 
Életéröl nem kell irnom, mert a már jelzett Dede Sanyi cikk minden lényeges dolgot közöl. 
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Dr. Fáy Árpád. Édesapjáról maga írja meg börtönéveit. Mindezt szinte senki nem 
tudta. A református árvaházból járt a gimnáziumba. A legjobb matematikus volt, nekem 
évekig padtársam. Először matematika-fizika szakon szerez tanári oklevelet, majd levelező 
úton gépészmérnökit a budapesti műszaki egyetemen. A véletlen úgy hozza, hogy egy napra 
tűzik ki a Tudományos Akadémián kandidátusi védésünket, így tudományos fokozataink 
elnyerésének dátuma azonos. Évekig a GANZ gyár Egyiptomi képviselője. 
Vendégprofesszor Indiában. Most a miskolci egyetemen minden pénteken előadásokat tart 
vízgépekről. Életünk során nagyon szoros volt a kapcsolatunk. A Vele való barátságom 
életem csodálatos része. 

 

Öveges Jánosné, Kálmán Ibolya. Édesapja szabó-mester. A polgári leányikola 
elvégzése után kerül az osztályunkba. A debreceni egyetemen kémia-biológia szakos tanári 
oklevelet szerez. Pedagógusi állását elhagyja, és a Borsod-Abauj-Zempén megyei 
járványügyi állomáson vállal munkát. Férje bányamérnök. Az Ő házukban volt az az 
érettségi találkozó, ami mostani levélváltásunkat elindította. 

 

Kerényi Imre. Ő az osztályunk fömagisztere, ez azt jelenti, hogy Ő szervezi 
összejöveteleinket, és áraszt el kiapadhatatlan vicceivel. Csak egyet ezekből: "Hosszú, fekete 
és énekel! - Mi az ? - .... - Végül a válasz: gyászmenet. Mire: hosszú, fekete és nem énekel! - 
Senki nem tudja: gumislag". Két saját írása, valamint Dede Sanyi cikke bemutatja, így nem 
kell írnom többet. 

 

Dr. Kiss Lajos. Szerencsére magamról nem kell írni, mert Dede Sanyi írása, meg az a 
bátorság, hogy írom ezeket a sorokat, bemutat. 

 

Dr. Galla Ferencné, Kocsis Erzsébet (Cunci). Ő osztályunk legcsinosabb leánya. 
Nem volt jeles tanuló, de középiskolánk legeredményesebb női tornászaként vonulhat be a 
NAGYKUN gimnázium történetébe. A testnevelési főiskolát végezte el, és budapesten 
tornatanárként működött a nyugdijazásáig. Férje a TF professzora, országos hírű cselgáncs 
tréner. (Neki fogok írni, hogy az érettségi tablónkat juttatsa el.) Azt mondta, hogy nagyritkán 
szokott tanár Úrral az utcán találkozni. 

 
 Kulhavi László. Édesapja Karcag híres kéményseprő mesrere. Kiváló játékosa volt a 
gimnázium futball-csapatának. Pereces bányatelepről járt be Miskolcra a borsodi 
szénbányászati tröszt központjába, ahol gazdálkodási ügyekkel foglalkozó tisztviselő volt. 
Néha találkozunk, amikor szép piros autójával vásárolni jön arra a lakótelepre, ahol én is 
lakom. 

Lakatos Miklós. Édesapja Kassán volt kúriai bíró, kiváló jogtudós. A családot a 
csehek kitelepítették. Szabó Jenő (Coki bácsi) tanár Úr adott nekik a házában lakhelyet. A 
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három Lakatos testvért a gimnáziumban mindenki ismerte, egymást követő évfolyamokba 
jártak László, Piroska, Miklós. Az 1956-os konszolidációs időszak alatt Édesapjukat kékre-
zöldre verték Karcagon, Miklóst pedig kizárták a szolnoki közlekedési mérnökfakultás 
kollégiumából, a sors véletlene folytán az egyetemről viszont nem kergették el. Úgy szerezte 
meg hajógépészmérnöki oklevelét, hogy illegálisan társai ágya alatt, egy pokrócba 
csavaródzva aludt, mivel ösztöndijat nem kapott, naponta egy kiflit evett. Diplomájának 
megszerzése után a Dunán a Fekete tengertől Bécsig fel-alá hajózik. Kiválóan megtanul 
németül, és több nyelven se tudják eladni, mikor a folyó menti városokban vásárol. Később a 
Ganz Hajógyár és a Szilikátipari Kutatóintézet tervezőmérnökeként országos hírü 
szakemberként tartják számon. Nyugdíjazása után az állami nyomdában kamatoztatja 
csodálatos nyelvtudását. Egy idős néni ápolását emberbaráti szeretet alapján elvállalja és egy 
évtizeden át eteti, mosdatja, gondozza. A néni ez évi halála után írta nekem (nem szép 
részemről, hogy ide írom): "A temetés után megjelentek a rokonok, akik, mikor a 
nagybeteghez hívtam őket, sose értek rá. Néhány perc múlva azt csinálták, amit a tatárok. 
Vittek mindent, csak gyilkolni nem gyilkoltak. Jegyezd meg: a hála, dőreség! "A magyar 
hajózásról, a nagy magyar hajósokról jelenteti meg írásait. Ezekből két írását lerövidítve 
mellékelek. 

 

Mann Viktor. Szülei Tiszaigaron éltek, a kollégiumban lakott, aminek a vezetője 
abban az időben Kresznerics tanár Úr volt. Matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerez 
a debreceni egyetemen. Élete folyamán egyetlen munkahelye az egyik miskolci 
leánygimnázium. Sajnálatosan nem tudtam írását megkapni a kiadványunk számára, pedig 
sokszor megígérte. 

 

Mályi József. Szintén a kollégiumban lakott éveken át, egy szobában Mann 
Viktorral. Katonai repülőtiszti főiskolát végez, pilóta jogosítványát egészségi okok miatt 
megvonják. A veszprémi kiegészítő parancsnokságon szolgál. Alezredesként kerül 
nyugdíjba. Szőlőskertjét műveli, pincéjében minőségi borait érleli. 

 

Dr. Máthé István. Édesapja a MÁV-nál dolgozott. Orvos lett és a debreceni kórház 
szülész-nőgyógyász osztályvezető főorvosaként megy nyugdíjba. Telefonon Ő is megígérte, 
hogy küld írásokat a kiadványunkba, de azok nem érkeztek meg. 

 

Szabó Sándorné, Pintér Róza. Szép levelét mellékelem, amiben csodálatos 
tömörséggel ír magáról. 

 

Dr. Mádiné, Dr. Puskás Mária. Az osztály legjobb tanulója volt, csak jeles jegyei 
voltak nyolc éven át. A debreceni egyetemen vegyész diplomát szerez, és oktatóként az 
egyetem szerveskémiai intézetében működik egész aktív életén át. A kémiai tudományok 
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kandidátusi fokozatát nyeri el, számos eredményes kutatást végez. Levelét mellékelem, 
amiben kifejti véleményét a készülő osztály-kiadványunkról. Sajnos azt a módszert, amit 
ajánl a kiadvány készítésre, én nem tudtam megvalósítani. Kapcsolatunk nagyon közeli volt, 
Ő volt életem első szerelme, aminek szépsége egész életemre kihatott, világnézetemet és 
erkölcsi tartásomat alapjában formálta. 

 

(Poczók) Pécsi Lajos. Tiszaszentimréről járt be a gimnáziumba. Katonatiszt lett, már 
az érettségire egyenruhában jött. Találkozóinkra soha nem jött el. Sorsáról nem tudok szinte 
semmit. 

 

Sági Miklós. Szülei évtizedeken át karcagi tánctanárok. Egyetemre nem járt. Az 
érettségi után két évre tüdőrákban meghalt. Közel laktunk, így sokat tanultunk együtt, úgy 
gondolom, hogy igazi jó barátok voltunk. Gyönyörűen táncolt, szeretett volna táncművészet 
terén sikert elérni. 

 

Sáska Erzsébet. A mi osztályunkba nyolcadikban került, mert betegsége miatt osztályt 
kellett ismételnie. Az előző osztályával tart kapcsolatot. Nem ismerem sorsát. 

 

Somlai Lajos. Ő is állami kollégista volt. Sokáig ült a mögöttem lévő padban. 
Kiválóan tudtunk kommunikálni, egymást segíteni a feszültségekkel teli órákon. A szegedi 
tanárképző főiskolán rajztanári képesítést szerez. Gyöngyösön működött, festőművész, 
szobrász. Piroska Csaba kritikus írását mellékelem, amiben méltatja munkásságát. 

 

Szalai István. A Róla szóló Dede Sándor-írást mellékeltem. A karcagi érettségi 
találkozóinkat mindig Ő szervezte. Ő levelezett velünk. Ő volt osztályunk összetartó ereje. Ő 
vette át a kiadvány szerkesztését Dede Sanyi után, amikor itthagyott minket. Halála előtti 
napon írta nekem utolsó levelezőlapját, amiben kért, hogy ahogyan megbeszéltük, 
folytassam. Ezt a lapot a gyászjelentésével együtt kaptam meg. Olyan finoman kidolgozott 
módon, ahogyan Ő tanári módszereivel szerkesztett, nem tudok tevékenykedni. Kérlek, 
nézzétek ezt el nekem, de utolsó írása parancs, miszerint csak az élő ember képes 
osztálytársairól kiadványt szerkeszteni. Kérését viszont a megdöbbenés erejével próbálom 
teljesíteni. Dusa Pistát többször, szóban és írásban kértem, hogy temetésén mondott beszédét 
küldje el, hogy ide mellékeljem, sajnos nem tette. Talán a kézirat olvasásakor rádöbben, 
milyen hiányt okozott és pótolja. 

 

Szommer István. Édesapja állomásfönök volt Karcagon. Ő idősebb volt osztályunk 
átlagos életkorát tekintve. Korábban Egerben járt katolikus gimnáziumba, ahonnan mint 
leventét vitték el. Kiváló német nyelvtudása révén a németek besorozták vonatkísérő 
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légvédelmi tüzérnek. A háború befejeződésekor jön haza és csak a két utolsó évet tölti 
velünk. Amikor hazajön, szülei már a mi házunkban laktak, mert ha Ők nem jöttek volna, 
biztos egy kellemetlen cigány családot tettek volna lakótársnak az államosított házunkba. A 
háború igazi arcáról Ő mesélt sokat nekem, miközben a közös tanulások során szüneteket 
tartottunk. Sajnos Őt is hiába kértem: írjon ezekről, nem tette. Földmérő mérnöki diplomát 
szerzett a budapesti műszaki egyetemen. Most nyugdijasként Sopronban él. Mikor legutóbb 
Nála voltam, gyönyörű angóra macskák voltak a lakásában. Három lánya és ezek a macskák 
dédelgetik. 

 

Dr. Szendrényiné, Tóth Mária. Édesapja református tanitó. Az osztályunk előadta A 
Noszti fiú esete Tóth Marival című színmüvet. Szász Béla tanár Úr azért választotta 
valószinüleg, mert kifejezetten az Ő egyéniségére illett a főszerep. Nagyon szerettük kedves, 
közvetlen természetességét. Megdöbbentő volt 1997. februári halálhíre. A Rákoskeresztúri 
temetőben a kegyelet virágtengere mellett Dusa Pista búcsúztatta az osztály nevében. Ennek 
a beszédnek a szövegét is kértem, de remélhetőleg a kézirat kiegészítése után olvashatjuk, 
majd. 

 

Tomacsekné, Varga Erzsébet. Édesapja sokáig volt karcagi városgazda. így sorsszerü 
volt kuláklistára kerülésük. Érdekes módon egy budapesti nagyüzem szakszervezeti titkára 
lett. Nem mindig, de néha eljön a találkozóinkra. 

 

Mikola Miklós. Édesapja a karcagi nagyállomáson volt a resti vezetője. Ő nem 
érettségizett velünk, csak alsó osztályokban volt osztálytársunk, de érettségi találkozóinkon 
mindig résztvesz, mert szereti a mi társaságunkat. Felsőfokú szilikátipari technikumot 
végzett és azután fazekas lett. Mellékelem Cs Kovács K: KÉPEK ÉS KERÁMIÁK című 
írását, ami a karcagi Déryné Művelődési és Ifjúsági központban Somlai Lajossal közös 
kiállításukról szól. 

 

A kért tabló helyett ezekkel a sorokkal próbáltam bemutatni osztályunkat, ami 
ERESZALJA címet viselő kiadványunk kéziratában is fog szerepelni.Sok szeretettel 
üdvözli az osztály nevében : Kiss Lajos 
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Bozóky Sándor : VÁLASZ LEVELEZŐLAP 
(A levelezőlap íródott 1997. március 26-án) 

 

Kedves Lajcsi! A jókívánságaidat köszönjük. Mi is várjuk a tavaszt. Tóth Pötyi 
temetésén az oszályból többen jelen voltunk. Nagyon megrázott minket, gondolom azokat 
is, akik nem voltak ugyan a temetőben, de szerették kedves lényét. 

Legutóbbi találkozásunk alkalmával feleségemmel Karcagon felkerestük a Kátay 
Gábor utca 19-et, hűlt helyét találtuk a volt református árvaháznak, csak a házszám 
néhány méteres kerítéssel maradt még meg. Ez a hely nagyon sok emléket ébreszt bennem, 
azt hiszem mindannyian nagyon útáltuk, de akkor amikor itt laktam, a megmaradást, 
az életet jelentette huszonegynéhányunknak Gondoltam, valamelyik újságíró barátommal 
idejövök és megkérem, hogy feszítő érzéseimet - amit személyesen képtelen vagyok leirni - 
"Requiem egy árvaházért" címmel írja meg. Az is lehet, senkit se érdekelne! Látod 
mennyire foglalkoztat lelkemben, amire kérsz. Olyan mély érzések feszülnek bennem, de 
nem tudom a tollat mozgatni, mert könnyeimet kell törölgetnem. Leírok mégis Neked egy 
megtörtént esetet - gondolkozz el Te is rajta -. 

Valamelyik kisebb társunk megbetegedett, engem szalasztottak orvosért. Édesanyád - 
Mária néni - gondjára voltunk bízva. Lihegve bementem, sort nem várva a Varró utcai ház 
rendelőjébe, és köszönés nélkül eldadogtam, hogy a kis társunk levegő után kapkod. A 
rendelőben vizsgálat folyt, de Édesanyád csapot-papot hagyott, vette a barna táskáját és fehér 
köpenyben úgy rohant előttem, alig voltam képes a nyomában maradni. (Pedig nem volt 
versenyfutó alkat - holtában bocsánatot kérek a leírt jelzőért -). A kis sovány árva gyerek 
meggyógyult, pedig igen közel volt a véghez, bár nem tudtam, éreztem, nagy volt a baj ! 

Mária nénit pedig az Isten áldja meg ! 

Hát érd be most ennyivel. Talán lesz erőm és többet is írok. 

Marikáddal együtt szeretettel ölel : Sanyi 

 

ABLAKRÁCSOK, kézzel metszve. 
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Dede Sándor: A MÉRNÖKLÉT NÉHÁNY ASPEKTUSA 
(Kézirat készült 1995. február 24.) 

 

Életem aktív, vagyis munkaviszonyban töltött részének végére érve, talán nem lesz 
haszontalan, ha megpróbálom összegezni mérnöki pályafutásom tapasztalatait, s a 
summázásnak remélhetően nem válik kárára, ha belekerülnek - mégha érintőlegesen is - 
barátaim, kollégáim, ismerőseim életének egyes mozzanatai is. 

Első generációs mérnök vagyok, mint évfolyamtársaim jó része. Azt nem mondhatom, 
hogy egészen véletlenül léptem erre a pályára, bár érettségi előtt egy fél évvel még nem 
tudtam, hogy a tudomány melyik várát vegyem be. 195l-ben jártunk. Édesapám biztatására 
választottam ezt a pályát, aki tanító létére nagy érdeklődést mutatott a műszaki dolgok iránt. 
Ösztönzésében valószínűleg szerepet játszott az is, hogy a szülőfalunkban a mérnök úr 
fogalom volt. (Egy - feltehetőleg kultúrmérnök - viselte ezt a titulust.) 

Az egyetemi jelentkezéskor már nekem is tetszett a mérnökké levés gondolata, s a 
rajzokon kivül nem is volt különösebb bajom a tananyaggal. Az első két évet Miskolcon 
jártam, majd ezt három év követte a pesti műegyetem hadmérnöki karán az 1956-os 
végzésig. 

Magáról a műegyetemi képzésről utólag sincs rossz véleményem. Úgy látom, hogy 
mindkét helyen megkaptuk azt, amit az adott korban és körülmények közt adni lehetett. 
Miskolc tulajdonképpen az alaptárgyakat jelentette, Budapest pedig a fegyvertervezésre, és 
részben a gyártásra való szakosodást. A miskolci egyetem hallgatójaként fel se fogtam, 
milyen nagyságai oktattak az alapokra. Szakmabeliek számára elegendő, ha csak felsorolom 
a neveket: Sályi István, Borbély Samu, Petrich Géza, Terplán Zénó és Zorkóczy Béla 
neveit. Pesten is olyan nagyságok kezei alatt voltunk, mint Muttnyánszky Ádám, Vörös 
Imre, Dékány Sándor és Eperjesi Antal. Ahogy később láttam, több műhely-gyakorlatra 
lett volna szükségem. Miskolcon az új egyetem kialakítása miatt gyakorlatilag még nem volt 
lehetőség, a Diósgyőri gyárakba jártunk műhelygyakorlatra. Pesten a képzésünk a 
fegyverszerkesztés irányába ment el, az itt lebonyolított gyakorlatok vegyes értékűek voltak. 
(Évtizedek múlva, már mint üzemi gyakorlatokat vezető, mondhatom, hogy mi se voltunk 
különbek.) 

Azért kellett aránylag sokat emlékeznem az indulásra, egyetemista koromra, mert az 
1956 nyarán megtörtént diplomázás után - még a tisztté avatás után járó szabadság alatt - 
lezajlott a magyar forradalom, amit a szovjet csapatok vérbe fojtottak. November végén 
kellett volna aláírni az úgynevezett tiszti nyilatkozatot (tulajdonképpen kijelenteni és írással 
dokumentálni a Kádár János vezette kormány elismerését), amely aktust a végzett 
hadmérnök évfolyam minden tagja megtagadott. Ezzel füstbe ment minden addigi, a 
hadmérnöki jólét ígéretére vonatkozó terv, a jó beosztás, a jó fizetés, egyéb ígért előnyök 
stb., és évfolyamtársaimmal együtt ott álltam állás nélkül, jövőkép nélkül, bűnösnek 
kikiáltott múlttal megbélyegezve. 

Csak 1957 tavaszán sikerült nagy nehezen elhelyezkednem egy geofizikai vállalatnál. 
Innen a próbaidő lejárta után áttettek egy tömegcikkipari gyárba. Ott rendes mérnök még a 
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cég létrejövetele óta nem volt. Voltak kiválóan felkészült szakmunkások, akik konstrukciós 
és technológiai gyakorlatuk révén megoldották a feladatokat, de magunkfajta mérnökök, akik 
nappali tagozaton műegyetemet végeztek, csak mi, 1957-ben megbélyegzett, kirúgott, a 
hadmérnökségtöl leszerelt volt fiatal tisztek voltunk. 

Nem akarom itt most folytatni a saját élettörténetem időrendi leírását! A gyárban soha 
senki, mert mérnöki diplomája volt, előnyben nem részesült. A szerkesztésben éppen úgy, 
mint a technológián ki kellett várni, míg az idők folymán fizetésben utólértük a nagyobb 
gyakorlattal, de kisebb iskolai végzettséggel rendelkező kollégákat. A gyár jellege nem is 
kívánta meg annak a sok elméleti tudásnak, például matematikának a tudását, amire az 
egyetemen olyan nagy súlyt fektettek. Ha gyakorlatlanságunk, vagy figyelmetlenségünk 
miatt hibáztunk, ami rendszerint a gyártmány összeszerelésénél derült ki, könnyen 
megkaptuk a hülye mérnök titulust. 

Én rajzasztal mellé kerültem és tervezhettem. Igaz csak sajtoláshoz használt 
szerszámokat vagy forgácsoláshoz készülékeket, de ez alkotó, tervező munka volt. Más fiatal 
mérnökök társaságában részt vehettem néhány gép (sajtoló- és marógép) konstruálásában, s 
igen jó érzés volt, mikor később láttam ezek működését. A mi gyárunkban diplomás mérnök 
magasabb bérhez csak akkor juthatott, ha vezetői beosztást kapott. Általában 4 - 8 év után 
kerülhetett a fiatal mérnök vezetői beosztásba. Ekkor következett a műszaki szervezés, a 
munkák elvégeztetésének tevékenysége. Az általános vezetői ismeretekből az egyetem igen 
gyengén képezett ki. Hiányzott a közgazdasági, a pénzkezelési tudás, egyszóval a 
közgazdasági ismeret. Sokszor csengett a fülemben Zorkóczy Béla professzor szava: "A 
mérnök kezében mindig a logarléc legyen, a másikban pedig az ártáblázat!" 

A dolgok természeténél fogva magas vezetői állásba csak kevés mérnök jutott. Egy 
gyárban egy igazgatóra és egy főmérnökre volt a mi időnkben szükség. Ez azt is jelentette, 
hogy kiugróan magas fizetési lehetőség csak keveseknek adatott meg. Úgy gondolom, nem 
szentségtörés, ha újra és újra a keresetekre kanyarodom. Minden munka célja és értelme a 
minél jobb megélhetés a magunk és családunk számára. Ha ehhez még az alkotás öröme is 
társul, az egy különleges adománya a sorsnak, ha pedig az alkotó munka az ember egész 
életét betölti, akkor igazat kell adni annak, aki így fogalmazott: "Hát ez nagyszerű! Azt 
csinálok, amit szeretek és még pénzt is kapok érte!" 

Ma a mérnöki munka elképzelhetetlen műszaki, gazdasági, pénzügyi, nyelvi és 
számítástechnikai ismeretek nélkül. A mi kiképzésünk műszaki kérdésekben 
világszínvonalú volt, míg a többiből szegényes. Nyelvből az oroszt erőltették - bár tanultuk 
volna meg tisztességesen -, számítástechnika pedig nem létezett. Ez a különbség a mai, és a 
mi képzettségünk között. A különbséget természetesen lehet önképzéssel kiegészíteni. Az 
önképzés viszont heterogén volta miatt nagyon széthúzta a szakmát, ezért egységes 
mérnöklét ma már nem létezik! 
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Dede Sándor: EGY VÁROSNYI ÉPÜLET TERVEZŐJE 
( Megjejent: KARCAGI HÍRMONDÓ, 1995. március 17.) 

 

Szokás volt egyidőben, hogy az épületeken kis márványtáblán feltüntették az építés 
idejét és a tervező nevét. Nem tudni, hogy az alkotók szerénysége vagy a magántervezés 
alkonya hozta-e magával, mindenesetre az elmúlt évtizedekben létesült épületek falán hiába 
kerestük volna ezeket a hasznos, és a tervezői munkát is megbecsülő útbaigazításokat. Így 
aztán legfeljebb találgatni lehet, ki is álmodta meg és vetette papírra egy-egy közelmúltbeli 
épület terveit. 

Nem emlékszem, hogy Karcagon is láttam volna a tervezők nevét megörökítő 
táblácskákat. Így velem együtt valószínűleg sokan nem tudják, hogy városunk sok 
középületét egy karcagi születésű építőművész, Dusa István tervezte. Az ősi karcagi család 
leszármazottjának müvei egyébként természetesen az ország sok más helységében is 
megtalálhatók. Indokolt, hogy közelebbről is megismerkedjünk életútjával, művészi alkotói 
elveivel. 

A Szolnokon élő építőművész készséggel válaszolt kérdéseimre. 

– Milyen volt a diákkora? 

1943-tól 1951-ig nyolc évet jártam a gimnáziumba, s a tanulás mellett sok mindenben 
részt vettem. Mindenekelőtt a cserkészetet említem, de jelentős szerepe volt életemben a 
sportnak is. Kosaraztam, sakkoztam, úsztam és 1948-ig minden rendben ment. 1948-ban (a 
fordulat évében, a két munkáspárt egyesülése után) került sor az iskolák, így köztük a mi 
addig NAGYKUN nevet viselő gimnáziumunk államosítására is. A kormányzati döntést 
megelőzően - ez nyilván az új politika hatása volt - aláírási íveket köröztek a gimnáziumban, 
amiben az aláíró diákok "követelték" az iskola államosítását. Édesapám akkor még 1955-ig a 
református egyháznál dolgozott, s én nyilvánvaló, hogy meggyőződésemnek megfelelően ezt 
nem írhattam alá. Ekkor ötödikesek voltunk, és a dolog hetedikben ütött vissza. 1950-ben 
több más osztálytársammal együtt kizártak a DISZ -ből ( Dolgozó Ifjúsági Szövetség, a 
Magyar Dolgozók Pártja ifjúsági szervezete. Az MDP a Magyar Kommunista Párt, valamint 
a Szociáldemokrata Párt egyesülésével jött létre.) A kizárásnak akkor csak az lett a 
következménye, hogy nem kosarazhattam az osztály csapatában és nem sakkozhattam az 
iskola csapatában. Meglehetősen furcsa helyzet volt, mert úgyanakkor játszhattam KMTE ( 
Karcagi Munkás Testedző Egyesület, az MDP sport-egyesülete) kosárlabda csapatában. A 
diákévekből nem hagyható ki a Berek, az úszás. Hetenként legalább kétszer kikerekeztünk a 
várostól tizenkét kilométerre lévő fürdőbe. Ott voltunk sötétedésig. Varga József tanár Úr 
volt az úszás szervezője, irányitója, aki a cserkészet megszűnése után így tartotta együtt volt 
cserkészeit. Hálásan emlékszem rá, áldja meg érte az Isten ! 
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– Ilyen előzmények után mégis sikerült bekerülnie az egyetemre? 

Az egyetemre való felvételről én, az elmondottak miatt, nem is álmodtam. Az 195l-es 
érettségi után elmentem Budapestre dolgozni, s ott az üzem ajánlása révén jutottam be az 
egyetemre. 

– Eredetileg is építészmérnöknek készült ? 

Bár 1952-ben felvettek a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karának 
építőművész tagozatára, eredetileg nem egészen ez akartam lenni. Nagyon csábított a a 
képzőművészet, főleg a festészet. Nem voltam tisztában a művészeti pálya főiskolai felvételi 
követelményével, így egy biztosabbnak látszó utat választottam. Az épitész , illetve az 
építőművész karon rájöttem, hogy az építészet a legtökéletesebb művészet. A kiváló festők 
(Raffaello, Michelangelo, Bernini) legalább olyan jó építészek is voltak. Az építészkaron a 
sok rajzon (fej, akt) kívül mintázást is tanultunk és jóllehet, csábított az ott való 
megmérettetés, ezt mégsem próbáltam meg. Az építészetet művészetnek tekintem, és ma is 
annak tartom. Az építészet az arányok művészete és persze a tömegek harmóniájának a 
megteremtője. A mai építészeti irányok a postmoderntől a hightech-ig tulajdonképpen ezt 
teszik, mégha tagadják is a Bauhaust, ami a mai modem építészet ősforrása. 

– Valamelyik épilészeti irányzathoz tartozónak tartja magát? 

A New Yorki Financial World Center, amely egyenes folytatása a Bauhausnak, ezt az 
irányzatot tartom hitvallásomnak. 

– Hogyan alakult pályafutása az egyetem elvégzése után? 

Nem volt egészen ínyemre, hogy a Szolnok megyei ÁÉV-nél kivitelezőként kezdtem 
dolgozni 1957-ben, akkor ennek is örülni kellett. Szerencsémre 1958 februártól a tervezéshez 
kerültem, és mind a mai napig tervező maradtam. Különböző átszervezések révén tartoztunk 
a Lakótervhez, majd a debreceni Kelettervhez. 1960-tól önálló lett a tervező csoport. 
Köszner József, Callmeyer Ferenc, Zöldi Emil, Mikolás Tibor voltak azok az építészek, 
akiktől tervbírálatokat és tervtanácsokat kaptam. Utána lényegében magamra voltam hagyva, 
meg azokra információkra, amiket az olasz, angol, francia szakirodalom nyújtott, bár az 50-
es és 60-as években a folyóíratok beszerzése nehézségekbe ütközött. 

– Csak vállalati vagy magántervezőként is dolgozott? 

1992-es nyugdíjazásomig végig állami tervező intézetekben dolgoztam, ahol 1989-től 
műszaki igazgatói beoszásomból mentem nyugdíjba. 1960-tól magántervezőként is 
dolgoztam, üzleteket, családi házakat, pavillonokat terveztem. 

– Meg tudná becsülni munkáinak a számát? 

Életemben terveim alapján megépült annyi ház, amennyiből egy 40–50 ezer lakosú 
város kikerülne, lakóépületek, bölcsődék, óvodák, iskolák, tornacsarnokok, rendőrség, 
áruházak, ipari üzemek, fürdők, strandok, autóbuszpályaudvar is. 
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– Hol állnak ezek az épületek? 

Szerte az országban Gyulán, Siófokon, Fehérgyarmaton, Budapesten, Szolnokon és 
természetesen Karcagon. 

– Miket tervezett Karcagra ? 

Én terveztem a főtér összes új házát a bank-épület kivételével, az új iskolát a 
sportcsarnokkal, a Horváth Ferenc utcai két foghíjbeépítést és az autóbusz-pályaudvart. 

– Említette Karcag főterét. Különböző véleményeket hallottam már a kialakításról, 
különösen a toronyházról. Önnek mi az álláspontja ezzel kapcsolatban ? 

A főtér arculata városrendezési kérdés. Nekem is volt erre nézve elképzelésem. Ez 
egyszer meg is jelent egy tudományos városépítészeti, a Tervező Intézet által kiadott 
rendezési tervben. Eszerint én az ÁFÉSZ - áruház és az ipartestület épülete közötti teret lazán 
kettéosztottam volna egy oszlopokon álló épülettel. A kisebb, tehát a sugárút felőli részben 
egy city jellegű teret alakítottam volna ki, és a túloldalt foglaltam volna egy zöld területbe, 
egy parkba. Mivel ez valakinek nem tetszett, a mai megoldás valósult meg. A toronyház 
szerintem jó helyen van, az ABC és a háromemeletes lakóház összhangban van vele. Én 
javasoltam a nagy-vénkert beépítését és ennek én készítettem el a részletes beépítési terveit. 

– Karcagi épületei közt vannak-e kedvencei? 

Legjobban a Horváth Ferenc utcai két házat és az autóbusz-pályaudvart kedvelem. De 
ha már a "szeretem"-nél tartunk: szeretem strandjaimat, köztük a szolnoki tiszaligetit, a 
törökszentmiklósit, a tiszafüredit, és a gyulaiak öt medencéjét. De szeretem Turkeve 
főterének keleti záró épületét, az abádszalóki községházát, a szolnoki MNB székház 
rekonstrukcióját, a budapesti Leonardo da Vinci utcai házaimat, a Fortuna üdülőt. 

– Pályája során részesült-e kitüntetésben, komolyabb elismerésben? 

Az építészeknél az Ybl-dij a mérvadó, ez elkerült. A Magyar Építőművészek 
Szövetségébe 1975-ben felvettek. Kaptam vállalati nívódíjakat, valamint titkos pályázatok 
díjait. 

– Milyen kötődése van most Karcaghoz ? 

Az évente október első szombatján megrendezésre kerülő, a karcagi öregdiákok baráti 
köre által szervezett összejövetelre, halottak napján a temetőbe szüleim sírjához szoktam 
ellátogatni. A régi osztálytársak közül Szalai Pistával, Mikola Miklóssal (Colossal), Wolf 
Gyurival tartok kapcsolatot. Eljárok az érettségi találkozókra. Mi voltunk az első osztály, 
amelyik nem tíz, hanem öt éves találkozókat hirdetett meg a tablón. Volt aki megkérdezte, 
hogy miért ez a sűrű találkozó. Azt feleltük, hogy azért, mert mi szeretjük egymást! 

Hetedik gimnazista korában Dusa István egyike volt annak a néhány tanulónak, aki 
Schwiríán Lászlónál rendkivüli tárgyként görögöt tanult. Az ott elsajátított egyik 
közmondás így szólt : "Ho kamatosz tezaurusz eszti tojsz antropojsz", azaz "a tudás kincs az 
ember számára". Ő tudását élete során hasznosan kamatoztatta! 
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Dede Sándor: MEG KELLETT SZERVEZNI A FORGALMAT 
( Készült Budapesten, 1995. április 12-én ) 

Csendben, szerintem túl csendesen vagy talán sehogyse ülték meg a buda-pesti metró 
megindításának negyedszázados évfordulóját. Pedig az 1970. április 4-én útjára indított 
közlekedési rendszer nélkül ma már a jelenleginél sokkal kaotikusabb lenne a főváros 
közlekedése. 

A metró indulásának vannak karcagi vonatkozásai. Azt senki sem tartja nyilván, hogy 
városunkból az 1950-ben elkezdett építkezésen rabként, munka-szolgálatra behívott 
katonaként hányan dolgoztak a keszon-munkán, de az bizonyos, hogy egy Karcagon 
érettségizett közlekedési mérnök, Kerényi Imre a műszaki munkálatok fontos résztvevője 
volt. A ma már nyugdíjas mérnökkel pesti lakásán beszélgetünk a 25 évvel ezelőtti időkről. 

– Hogyan került a metróhoz? 

Az eléggé köztudott, hogy a metró építését 1953-ban leállították és csak a hatvanas 
évek elején folytatták. Az azonban valószínűleg nem általánosan ismert, hogy 1968-ban 
kezdték keresni az üzemeltetéshez értő szakembereket. Én akkor a budapesti elővárosi 
vasútnál dolgoztam intézői rangban. Végigjártam a ranglétrát a fékezői munkakörrel kezdve, 
és a jelölt időben már szabályzatok készítésével foglalkoztam. Behívattak a fővárosi 
tanácshoz. Elmondták, hogy ismerik a munkámat, s az a kérdésük : volna e kedvem a 
metrónál dolgozni. Igent mondtam, az sem volt mellékes, hogy a fizetésem az addiginak a 
duplája lett. 

– Mit kellett csinálnia? 

Először is részt kellett venni az építkezés végső szakaszában. Meg kellett állapítani a 
szerelvények optimális követési idejét. Ki kellett alakítani az állomásra való befutáshoz a 
megfelelő fékutakat. Csak érdekesség kedvéért jegyzem meg, hogy a motorkocsikon a kézi 
fékezés mellett automatikus fékező-rendszer is van, amelyet a vezetőnek az állomás előtt be 
kell kapcsolni, s az a szerelvényt az előírt helyen állítja meg. A sebességi értékek előírásánál 
figyelembe kellett vennünk, hogy bár a szovjet gyártmányú kocsik pontosan egyeznek a 
moszkvai metrón futókkal, a mi alagutunk keresztmetszete viszont kisebb mint a moszkvai. 
Éppen a kisebb alagútméret miatt voltunk kénytelenek beiktatni az éjszakai üzemszünetet, 
hogy a takarítást, karbantartást el lehessen végezni. Részt vettem, felhasználva vasúti 
tapasztalataimat is, a forgalmi dolgozók kiképzésében. 

– Honnan szerezte a metró forgalmának megszervezéséhez szükséges ismereteit? 

Szoros kapcsolat alakult ki a moszkvai metrót üzemeltetők és köztünk. Pontosan nem 
tudom, de tizenöt-húszszor biztosan voltam Moszkvában, tapasztalatszerző utazáson. Az ott 
látottakat, a kapott információkat aztán itthon alkalmaztuk a mi viszonyainkra. Sok csatát 
kellett megvívni, mikor el kellett térni a szovjet gyakorlattól. Azok, akik a végső igent 
kimondták, féltek mert csak a szovjet lehet a jó – mondották. 
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– A metrón megindult közlekedés után munka nélkül maradt? 

Dehogyis. Már az üzembeállás előtt elkészítettük az ideiglenes forgalmi szabályzatot, 
amit aztán a hivatalos megnyitást megelőző egy hónapos próbaüzem alatt véglegesitettünk, 
majd különböző fórumokkal jóváhagyattunk. Az élet aztán tovább alakíttatta velünk az 
utasításokat. Mondok erre egy példát. Az indulásnál minden mozgólépcső alján állt egy 
ügyeletes, aki megállította a mozgólépcsőt, ha valami rendellenesség volt, például rosszul 
lett valaki. Az utazó közönség hamar megtanulta a mozgólépcső használatát, kevés volt a 
forgalmi zavar, ezért megszüntettük a mozgólépcső ügyeletet. 

- Milyen feladatai voltak a továbbiakban a metrónál ? 

1975-ig dolgoztam ott, akkor mentem át a közlekedési minisztériumba. 
Nyugdíjazásomig a forgalmi üzemeltető csoportot vezettem, a kiadott utasítások betartásának 
az ellenőrzése volt a feladatunk. Mi csináltattuk a balesetek alakulása alapján az elemzéseket. 
A legveszedelmesebb helyek a pályaudvaroknál lévő metró állomások voltak, itt ugyanis sok 
utas volt, aki életében először lépett a mozgólépcsőre. 

– Mivel tudom, hogy a minisztériumban a távlati fejlesztési főosztályon dolgozott, 
kérdezem a véleményét a vasúti mellékvonalak megszüntetéséről ? 

Részt kellett vennem a közlekedési koncepció végrehajtásában, amelynek során, bár én 
személy szerint elleneztem, sor került számos mellékvonal megszüntetésére. Az a 
véleményem, hogy csak a fővonalakkal, a hajszálereket reprezentáló mellékvonalak nélkül 
egészséges vasúti közlekedési rendszert nem lehet Magyarországon működtetni. 

– Mit tehetnek a megszüntetés veszélyének kitett vasútvonalak önkormányzati vezetői és 
más társadalmi szervezetek ? 

A helyi konkrét körülmények ismerete nélkül általánosan senki sem tud megoldásokat 
mondani. Érdekes lenne például végiggondolni, hogy mennyivel többen utaznának a 
Berekbe, ha megállója lenne a Kisföldeknél a madarasi vonatnak és bemenne a Tatárüléstől a 
fürdőig. 

Nem mentünk ebbe a témába részletesen, hiszen a metróról kezdtünk beszélgetni. 
Kerényi Imrét foglalkoztatja a dolog. Nyolc diákévet töltött Karcagon, akkoriban az 
asztalitenisz és a kosárlabda csapat erőssége volt. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a karcagi 
öregdiákok baráti körének létrehozásában és annak tagsági szervezésében, bár nemrég 
meghasonlott a vezetőséggel és lemondott alelnöki választott beosztásáról. Szervezi azonban 
osztálya évenkénti érettségi találkozóit. 

Nyugdíjasként a vasutat érintő vitás ügyekben szakértő, és ha úgy adódik, a metróra 
száll, amelynek bölcsőjénél bábáskodott. 
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Dede Sándor: KARCAGRÓL ÁLMODIK A DOCENS ÚR 
(Megjelent: KARCAGI HÍRMONDÓ, 1994. október 28. ) 

 

Kit erre, kit arra kergettek a szelek. - idéztem fel magamban Lévay József Mikes című 
versének gondolatát, amikor számbavettem, hogy az 1951-ben érettségizett osztály nyolc 
mérnöki pályát válsztó fiatalemberéből senki se dolgozik, illetve dolgozott Karcagon. 
(Egyikőjüknek, aki 1957-ben munkát keresett a tanácsházán: "Nincs itt öregem, semmi 
lehetőség." - így aztán ő is vette a kalapját.) 

Budapest, Miskolc, Sopron, Szolnok, Székesfehérvár adott végül otthont és 
munkahelyet nekik, és ők nem hoztak szégyent a szárnyukra bocsátó iskolára. Az egykori 
karcagi diákok közül Dr. Kiss Lajosnak, a miskolci egyetem docensének tettem fel a 
kérdéseket indulásáról, pályájáról, életéről. 

– Milyen volt a családi háttere Karcagon? 

Elődeim, ameddig vissza lehet nyúlni a családfa ágain, a kunok nagy-alföldi 
letelepedéséig, karcagi parasztok voltak. A családban apám volt az első nem paraszt, vagyis 
tanult, diplomás értelmiségi ember. Tízen voltak testvérek. Nagyapám B Kiss János nem 
gondolhatott arra, hogy a tízből hat felcseperedett gyerekéből bármelyiket taníttassa, mert bár 
enni volt mit, de pénz nem sok került a házhoz. Nagyapám testvére, B Kiss Lőrinc jól 
nősült. Gazdag nádudvari lányt vett el. Felesége beteges volt, gyerekük nem született és az 
asszonyt fiatalon elvitte az akkori karcagi népbetegség, a tüdőbaj. Lőrinc nagyapám testvére 
egyik gyerekét örökbe fogadta. Ez volt Édesapám, B Kiss Mihály, hat évesen került az apja 
házába, aki szigorúan és jelentős költséggel tanítatta, nyaranta például Árva vármegye 
falvaíba küldte cseregyereknek, ahol az utcán megtanulta német és a szlovák nyelvet. Az első 
világháború kitörésekor berlini egyetemen tanuló, medikus volt. Végigjárta az orosz, olasz, 
szerb frontokat és csak a háború után, 1920-an szerzte meg orvosi oklevelét a budapesti 
egyetemen. Ezután Édesanyámmal, aki Erdélyből menekült és egyidőben végezte el az 
orvosi egyetemet apámmal, Karcagon telepedtek le. Én 1933-ban születtem. Egy bátyám is 
van, aki tizenegy évvel idősebb. Harmadik testvérünknek a Berekfürdőt tartjuk, mert amikor 
1928. január 24-én feltört a gázos hővíz, apám már Karcag és Kisújszállás tisztiorvosa volt. 
A gyógyvíz hatásmechanizmusát, a gyógyfürdő létrehozását a város rá bízta. 
Tevékenységéhez tartozott rendszeres tífusz-járványok megfékezése, a szülőotthon 
létrehozása, az első mentőautó üzembeállítása. 

– Édesapja eszerint sokoldalú ember volt? 

Mostanában próbálom tevékenységét áttekinteni és magam is elcsodálkozom, mennyi 
mindenre volt ideje. Egészségtant tanított mindkét város gimnáziumában és az ezüstkalászos 
gazdatanfolyamokon. Öt különböző szintű és terjedelmű EGÉSZSÉGTAN tankönyve jelent 
meg. A BETEVŐ FALAT valamint KIT KÉNE ELVENNI? és AZ EGÉSZSÉGES HÁZ 
a néptáplálkozás, a párválasztás, a járványmegelőzés egyedülálló alkotásai, újság- és szakmai 
cikkeinek a száma, aminek katalógusát most készítettem el, több ezer. A karcagi református 
egyház főgondnoka, a karcagi öregdiákok szövetségének 1928-ban történő megalakulása óta 
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főtitkára, több karcagi újság felelős szerkesztője volt. Karcag város levegőjének javítása 
érdekében a Varró utcai háza körül több holdas arborétumot és virágoskertet létesített, 
tanyáján mai értelemben is korszerű tejbegyűjtőt hozott étre. 

– Úgy halloltam, jó barátságban volt Móricz Zsigmonddal ? 

Nem csak vele. Veres Péter, Erdélyi József, Sinka István, Kodolányi János, 
Németh László gyakran tartózkodtak a házunkban. Móricz Zsigmond "A nagy-fejedelem" 
című regényének, ami az Erdély-trilógia második kötete, egy fejezetét a szilaj disznótartásról 
a mi asztalunk mellett írta. Apám ezeket a kapcsolatokat Dr. Györffy István és Dr. Vargha 
László professzoroknak köszönheti, akikkel testvéri jó barátságban voltak. Sokat találkozott 
és fürdés közben beszélgetett Dr. Németh Gyula professzorral. Foglalkozott Ady Endre 
költészetével, szimbólum-rendszerét elemezte és elkészítette szavainak értelmező szótárát. 
Maga is több kötetnyi verset írt, amit Csiger Iván, Dr. Kumánusz, Bábolnai Förgeteg 
álneveken jelentetett meg. l944-ig volt Karcag és Kisujszállás tisztiorvosa, aztán népbiróság 
elé állították, a Nagykunsági Lapok felelős szerkesztői tevékenységéért egy évi börtönre 
ítélték, félév után azonban szabadon engedték. Házunkat és egyéb vagyonunkat 
államosították, és kulák-listára tettek. Érdekes, hogy Kisújszálláson megjegyzés nélkül 
igazolták, tiltakoztak a kuláknak minősítés ellen, és amikor a börtönből kijött, a tisztiorvosi 
megbízatását meghosszabították. 

– Ha nem jön közbe a vesztett háború, sima életpálya várt volna önre. Így azonban, 
hogyan indult az életnek a kitűnő érettségi után? 

Apám miatt a karcagi gimnáziumban mükodő iskola-bizottság nem javasolta az 
egyetemi felvételemet az orvosi egyetemre, amit szerettem volna elvégezni. Apám akkor már 
túl volt a meghurcoltatásokon, és üzemorvosként az Óbudai Hajógyárban dolgozott, bevitt 
engem is a gyárba, és ott vasesztergályos segédlevelet szereztem. 1953. január 1-től apámat 
Miskolcra helyezték az akkor alakuló Közegeszségi és Járványügyi Állomáshoz. Karcagról 
ekkor költöztünk el. Édesanyám iskolaorvosi és gyermekszakorvosi állást kapott, én pedig a 
diósgyőri nehézszerszámgépgyárban kaptam esztergályos állást. Ez volt a nagy 
teljesítmények időszaka. Többszörösen kitüntetett sztahanovista esztergályos lettem, a 
dicsőségfalról némi fintorral rámnézett a fényképem, amikor beléptem a gyárba: ilyen a 
kulák sztahanovista. Ezen a címen sikerült bekerülnöm a miskolci, akkor Rákosi Mátyás 
nevét viselő nehézipari műszaki egyetemre gépészmérnök hallgatónak. Jól ment a tanulás, 
így hamarosan Rákosi ösztöndijat nyertem el. (Ez havi 800 forint volt. Kimagaslóan magas, 
az egyetemi tanári fizetés 1500 Ft volt. – A szerkesztő megjegyzése). 1958. május 1-től 
piros, kitüntetéses diplomával a zsebemben egyetemi tanársegéd lettem. 

– Milyen pályát futott be az egyetemen ? 

A mechanikai technológiai tanszéken kezdtem, aminek akkor a vezetője Dr. Zorkóczy 
Béla professzor volt. Itt technológiai tárgyakat, (hőkezelés, hegesztés, forgácsolás nélküli 
alakítások, műanyagok, anyagvizsgálat) oktattam. 1963–1965 között aspiráns voltam. Egy 
félévet az NDK-ban, a halléi Hegesztési Intézetben, valamint a magdeburgi müszaki 
egyetemen dolgoztam és oktattam. 1970-ben szereztem meg a tudományos fokozatomat és 
doktori címemet, így neveztek ki docensnek a műszaki mechanikai tanszékre, aminek 
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vezetője Dr. Sályi István professzor volt. 1973–78 között félállásban a nyíregyházi 
mezőgazdasági főiskolán mechanikát oktattam a repülőgépvezető és gépkarbantató szakos 
főiskolásoknak. 

– Milyen kutatási területtel foglalkozott az egyetemen? 

Fő kutatási területem a gépgyártástechnológiai eljárások mechanikai folyamatainak 
kísérleti vizsgálata, térbeli optikai feszültségvizsgálatok, valamint műanyag-hegesztő gépek 
minőségbiztosításának meghatározása voltak. Évek során mintegy 102 szakmai 
közleményem, három könyvem, nyolc egyetemi jegyzetem, 125 kutatási zárójelentésem 
készült el. Hat jelentős szabadalmamat fogadta el a szabadalmi hivatal. Ezek között a termit-
sínhegesztő port széles körben felhasználta a MÁV. A magyar, de a német és norvég 
vasutakon is kilecvenhat méterenként e szabadalom alapján készült hegesztésen gördül át a 
vonatkerék. Debrecennek azok a lakói, akik cölöpökre alapozott házaikban laknak, az én 
szabadalmam szerint készült 5– 8 méteres hegesztett lándzsa földbeverése és kihúzása után 
benyomott beton oszlopon álló házukban élnek. Tehát nem voltam szobatudós, hanem 
megvalósítható mérnöki feladatok alaptudományi kutatásait végeztem. 

– Milyen társadalmi megbízásokat látott el vagy lát el ma is? 

Politikai párt tagja soha nem voltam. 1970-1985 között a Gépipari Tudományos 
Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén megyei titkára, később társelnöke, végül három évig 
országos alelnöke voltam. Jelenleg a GÉP című szaklap szerkesztőbizottságának elnöke 
vagyok. A Magyar Tudományos Akadémia képlékeny alakítási bizottságának, valamint az 
IIW (International Institut of Welding) magyar delegátusa vagyok a XVI. műanyaghegesztési 
szekcióban. 

– Hogyan alakult magánélete? 

1962-ben nősültem, feleségem Bogdányi Mária gyógyszerész. Gyermekünk nem lett. 
Sógorom fiatalon meghalt, feleségem nővére két apró fiúgyermekkel magára maradt. Ezek a 
fiúk lettek a gyerekeink. Az idősebb gépészmérnök és három leány apja, a kisebb 
mezőgazdasági mérnök, közgazdász végzettségével adószakértő magánvállalkozó. 

– Van - e most valami kötődése Karcaghoz? 

Hivatalosan nincs! Ritkán, ha álmodom, akkor az álmom kapcsolódik Karcaggal, ilyen 
többször visszatérő álom, hogy nagyanyám búboskemencében finom, magadagasztotta cipót 
süt. Kedves kis unokájának a kisűlt cipót melegen kettévágja. Egyik felét kacsazsírozza, 
foghagymázza, a másik felét mézzel keni, én meg ezt a két fél cipót összeteszem és együtt 
harapom. (Életemben ennél finomabbat nem ettem!) Egy másik álmom, hogy cserkész-
betlehemesként járom társaimmal a behavazott karcagi utcákat. Ahová bekopogunk, 
mindenütt kedvesen fogadnak. Van, ahol néhány diót kapunk, van ahol sült kolbásszal 
vendégelnek, amikor meghallják a szerecsen király szavait "sült kolbászunk mind 
elfogyott... meg is kéne szoptatni már!" Végül elmondom ezt az álmomat. A miskolci 
deszka-temetőben Édesapám sírjánál álldogálok. A karcagi gimnázium diákkórusa Czövek 
Lajos tanár Úr dirigálásával a Jézus és a kufárok Kodály kórusmüvet énekli, én meg 
magamban szavalom Édesapám egyik versét 
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Karcag szült, nevelt, tanított, 
végül kiűzött, 
bár érte hevültem! 
Bárhol is fed a föld, 
kunhalom árnya takar ! 

 

Az álmoktól vissza illik fordulni a valóságba. Karcaghoz kötöttek a miskolci 
műegyetemen tanuló karcagi származású, vagy odakerülő hallgatóim. Ilyen volt Molnár 
Ferenc, a rendszerváltás előtti városi tanácselnök, aki korábban a SZIM karcagi gyárának 
gépészmérnök igazgatója volt. Ő több alkalommal meghívott Karcagra szakmai napokra. 
Osztályom érettségi találkozóira is el szoktam menni. A Berekben évente néhányszor 
szeretem megáztatni magam. 

 

Dr. Kiss Lajos annak idején a gimnáziumban az osztály egyik legjobb tanulója volt. 
Akadályokat leküzdő, sikeres életpályája igazolta akkori helyezését. Ahogyan mondani 
szokás: a tehetség minden körülmények közt utat tör magának! 
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Dede Sándor: A VIRÁGOK NŐNEK 
(Megjelent: KARCAGI HÍRMONDÓ, 1992. november 13.) 

Diákkorunkban elálmélkodtunk az évkönyv - vagy közönséges hivatalos nevén: a 
közös értesítő - tanárokról szóló adatainál, amikor azt olvastuk, hogy egyik másik tanárunk 
már húszon- vagy harminc-valahány éve tanít. 

Most meg azon veszem észre magam, hogy az 1951-ben a karcagi gimnázumban 
érettségizett Szalai István immár a 37. tanévet kezdte el szeptemberben, amiből az első 
három kivételével mind a karcagi Gábor Áron gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskolában telt el. Őt kértem meg, beszéljen erről a csaknem négy évtizedről. 

 

Az érettségi után egy évet kihagytam, majd 1952-ben az Idegennyelvek Főiskolára 
jelentkeztem, mert az angol nyelvet nagyon szerettem gimnazista koromban. A felvételi 
remekül sikerült, a felvétel biztos volt, és 328 forint szociális ösztöndijat is kaptam, mert 
apám szegény parasztember volt. (Az írást 1997-ben másoló megjegyzi, hogy 1952-ben egy 
kiló kenyér egy forint húsz fillér volt, egy kifli pedig öt fillér). Mondta is, hogy "kisfiam, 
tudod, ha nem ez a világ lenne, nem tudtalak volna taníttatni." Mégse kezdhettem el a 
főiskolát, mert nyáron súlyos betegségen estem át. Sántha József doktor Úr, aki az új kórház 
karcagi születésű fiatal belgyógyász orvosa volt, nem javasolta, hogy mindjárt elkezdjem a 
tanulást. 

1953-ban semmisnek vették az előző évi felvételimet, ezért az egri tanárképző főiskola 
magyar-orosz tanszakára jelentkeztem. A magyar felvételin egyetlen kérdést tettek fel: 
elmennék-e egyszakos orosz tanárnak. Elmentem volna akkor én már mindennek, különben 
is akkor már kötelező volt az orosz az általános iskolától az egyetemig mindenütt. Így biztos 
kenyérnek ígérkezett. 

Jól ment a tanulás, végig jeles rendű voltam. A tanulmányi és szociális ösztöndíjból 
több pénzem maradt, mint mikor 1955-ben beálltam Kunhegyesen tanítani. 

Egy évet voltam Kunhegyesen, aztán sikerült itthon állást kapnom a Vasút utcai 
iskolában. Itt két évet tanítottam, nagyon fiatalon igazgató-helyettes lettem, de amikor 
lehetősége volt a gimnáziumba való átkerülésnek, nagyon boldogan jöttem. 

Nem volt nekem akkor különösebb tanítási filozófiám, csak egyszerűen az én 
tanulásom során jónak érzett módszer szerint tanítottam. Egy biztos: az orosz nyelvtan 
tanítására nagy súlyt fektettem, mint ahogyan amikor én középiskolás voltam, a latin 
nyelvtanra akkori tanáraim nagy súlyt fektettek. Ez kamatozott is a diákoknál. Volt 
néhány szovjet ösztöndijat elnyert tanítványom, akiktől azt hallottam, hogy odakint nem volt 
nyelvtani problémájuk. Én azt vallom, hogy a nyelvtan a malter a nyelv felépítésében. 

Volt egy érdekes személyes esetem is. Járt itt egyszer Karcagon egy bolgár újságíró, 
elhívtak engem tolmácsolni. Jól megértettük egymást, úgy, hogy a végén azt mondta: "Én 
könnyebben beszélek, de te helyesebben " 
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Az orosz tanítása mellett nagy gondot fordítok arra is, hogy a diákjaim helyesen 
beszéljenek magyarul. Vendégünk volt a múlt évben egy tatár költő, Ravil Buharaj, aki egy 
szót se tudott magyarul. Mégis a magyar nyelv zenéjére figyelve azt állapította meg: 
"Karcagon sokkal szebben beszélnek magyarul mint Budapesten". 

Azt mondtam, hogy tanítási filozófiám nem volt, nevelési elvem azonban igen! Ez 
pedig, Arany Jánost idézve "EMBER LENNI MINDIG, MINDEN 
KÖRÜLMÉNYBEN". Nagyon jól esett például az az elismerés, amit az 1990-ben 
érettségiző osztályra mondott Dr. Zsembeli József érettségi elnök, a karcagi kórház akkori 
igazgató főorvosa: "Ritkán találkoztam ilyen intelligens társasággal". Egy szülő meg azt 
mondta: "Tanár Úr, nagyon el voltam keseredve, amikor a kislányom elsőben megbukott és 
ismételnie kellett. De most örülök, hogy ebbe az osztályba járt négy évig". 

Ettől az osztálytól az érettségi vacsorán egy Gorkij-idézettel búcsúztam. Így szól 
:"Fiam, te elmentél, de a virágok, amiket ültettél, nőnek. Nézem a virágokat és jó arra 
gondolni, hogy a fiam virágokat hagyott maga után. Ha mindig, egész életedben mindenkivel 
csak jót teszel, akkor szép emlékeket hagysz magad után, örömteli, boldog lesz az életed." 
Ültessenek ilyen virágokat - mondtam a lányoknak - azok sokáig nőnek ! 

Az orosz nyelven keresztül ismertük meg a türk népek irodalmát, hiszen az ő költőik 
jórészt mint oroszul is tudók jutottak ki a világba. Emlékezetes kedves tevékenységünk volt, 
amikor a karcagi Déryné Művelődési Központ és a gimnázium műfordító mühelyének 
közössége szép csokrot tudott kötni magyarul müveikből SZENT FORRÁS címmel. 
Magam néhány vers és prózai mű fordítását készítettem el ebbe a kötetbe. 

Jól esik, hogy diákjaim felkeresnek leveleikkel. Természetesen én is írok nekik. 
Sokszor közösen írnak, persze a választ is így kapják. Az utolsó évemet töltöm 
nyugálományba vonulás előtt. Lassan a gimnáziumban elfogynak az oroszul tanulók. 
Jelenleg még két negyedik osztályból 29-en tanulják ezt a nyelvet, amit a világon több mint 
kétszázmillióan beszélnek, Tolsztoj, Dosztojevszkij, Gorkij, persze Sztálin is ezt a nyelvet 
használta. 

Nyugdíj után vár a veteményeskert, meg a szeretett olvasás, meg a fordítás. Egy észt 
regény fordítását szeretném befejezni, a címe : Ki a bűnös ? 

 

Nem összegezés ez a beszélgetés, hiszen rengeteg fontos részlet kimaradt. Érzékeltet 
valamit abból, amit úgy nevezhetnénk: tanári gondolkozás. 
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Dede Sándor: ÉRETLENÜL 
(Felolvastuk a SZERZŐRE emlékezve 1996. szeptember 21-én a 45. érettségi 

találkozón, ahol már nem lehetett jelen.) 

 

Amikor az ember leérettségizik, akkor érett lesz. Addig – ezek szerint – éretlen. De 
hogy mennyi éretlenség hangzik el közvetlenül az érettségi előtt - arra jó példa a mi szóbeli 
érettségink reggele, amely 1951. június 27.-én virradt ránk. 

Azon a hajnalon Balázs Sanyi érkezett elsőnek, vagyis ő ment el először a gimnázium 
előtt 7 óra előtt 10 perccel. Fél nyolc előtt mentünk be a II/b-be, a gyülekezésre kijelölt 
terembe, ahol már ott volt Szommer Pityó, Kiss Lajcsi, Csörcsil (Budai Pista) és Poczók 
Laji. 

Budai éppen azt jelenti ki, hogy Ciceróról és Caesarról nem tud semmit. 

Moszkva, Leningrád, Kurszk... Ez három - üti meg a fülem a Poczók Laji hangja, 
ahogy sorolja Sztálini tíz csapás helyeit. Mondjál még néhányat - sürgeti Bozóky Sanyi. 
Ukrajna... Jó, Ukrajna, tovább! - Tovább nem hallom, mert Budai Kulhavi Lacival még 
mindig Caesarról vitatkozik. 

A folyosón Somlai Lajos (Somi) köszönése okoz nagy feltűnést, mert hangosan 
mondja: Szervusz Imre bácsi! Aki nem más mint Raffai Imre tanár Úr. Szóval ezek már 
megitták a pertut, valahol összetegeződtek... 

A folyosó végén Pintér Rozi jelenik meg, a megtestesült szendeséget lehetne róla 
megmintázni. De e pillanatban nem is ez a fontos, hanem az, hogy Dusa Pista számolja az 
angol szóbelire menőket, mert a "néprádió" azt jelentette, hogy öten lesznek. Rádöbbentem 
az este, hogy nekem is menni kell -mondja és tovább számol. 

Bozóky Sanyit akarom meginterjuvolni, de nem ér rá. A tiltott segéd-eszközöket kezdi 
elrakni a zsebeibe - ő úgyanis az elsők között megy. Ebbe a zsebbe Tolsztoj.... Ebbe a 
nyelvtani vackok.... A farzsebbe, jaj nincs is az ünneplő nadrágomon farzseb.... hova 
tegyem? 

Szalai Pista már azt is tudja, hogy ma csak azok mennek, akiknek angolból is menni 
kell. Az udvaron a bankettre terelődik a szó. 

Somlai már meghívta az elnököt - mondja Máthé Pista. Az elnök nem lesz itt, már 
délben elutazik - említi Fáy Árpi. Somiék be akarnak vágódni az elnöknél, legalábbis erre 
vall Sominak ez a kijelentése: Kiskomám, tegnap két óra hosszat csatangoltunk az elnökkel a 
városban. Kerestünk Vele egy utcát ? 

Közben oda jön a pedellus, Gazsi bácsi malaca is, Bozóky vakargatni kezdi, Kiss 
Lajcsi is odamegy, ő is vakargatja. A malacnak - úgy tűnik - jól esik a vakargatás, mert 
hamarosan a hátára fekszik. Ebben a pillanatban Bozóky csatakiáltása tölti be a levegőt ; 
Kiss Lajcsi felé fordította a hasát, szerencséje lesz! 
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A lányoknál változatos a hangulat. Kérdésemre Varga Erzsi előadja, hogy most 
kivételesen nem akar megbolondulni. (Az írásbelin akart csak!) Ezzel szemben Kocsis 
Cunci most azt állítja, hogy kezdi elfogni a harctéri idegesség. Puskás Gyöngyi meg 
egyenesen azt mondja : A reggelire megivott tej túróvá vált a hasában. Már régen túró az, a 
savóját el is veszítette - vágja rá Pintér Rozi, összeszedve természettudományos ismereteit a 
túró savótlanitásáról. 

Az udvaron lévő csapat befelé indul, de Bíró Danyit egyre csak egy nyávogó macska 
nyugtalanítja. Hol lehet ez a macska ? Tudom, hogy mindjárt kibeleznéd, mint a bankettre a 
borjút. Előző este egy tanyán ugyanis Bíró, Dusa, Kiss trió feketén vágták le a borjút. 

Bemegyünk a volt saját osztályunkba. A táblán - nyilván a tegnapi nap utolsó 
maradékaként "A gömb térfogatának számítása - a számok négyzet-összegével meg integrál-
számítással - ez csak szorgalmi kérdés. Aláírás Pataki Zsigmond". Kerényi Csöpi kérdezi: 
Ilyen tétel is van matekból? Mann Viki állítja, van ! 

Gazsi bácsi bejön, megköszöni a csengőre akasztott üveget és a benne lévő gönci 
barackpálinkát. Egy veder víz elő van készitve, ha valaki fellángol, azonnal nyakon önti. 

Az egyik csoport a fényerősségmérésről tárgyal. Remélem nem ezt kapom, nyugtatja 
magát Lakatos Muki. Tóth Pötyit Sági Miklós nyugtatja: a bankett első táncát kérem, 
nyugodj meg, rózsaszín lesz a keringő. 

Végre vége van a tanári gyűlésnek. Szász Béla jön lefele az emeletről, hozza a 
legújabb híreket : Fél kilenckor menjenek fel a díszterembe, akkor lesz a megnyitás. Tanár 
Úr! Hányan mennek délután - kérdezi Kulhavi Laci. Öten, mert az elnök nem akar 
szombaton érettségiztetni. Én most úgy megsemmisülnék, sóhajt: Varga Erzsi. Szász Béla 
rávágja: Maga nem olyan könnyen tűnik el - céloz a kosaras lány méreteire. 

Be vagytok gyulladva - kérdezi Kemi bácsi. Dehogy, csak jó kedvünk van, mondja 
Fáy Árpi, vesztünket érezzük. Varga Jóska tanár Úr a szóbeli tételeket kéri vissza, mert kell 
holnapra. Ebből Dusa Pista következtet, akkor nem megyek szóbelire angolból, hiszen akkor 
csak nem éntőlem kérné el. 

Schwirián tanár Úr kérdezi: Hányan mentek ma délelőtt latinból. Ketten. Akkor mi 
nyaralunk, mondja Bozóky, ők ugyanis reál szakra járnak. 

Az emeleti folyosó előtt sorakozunk a bevonuláshoz. Sokan Poczók Lajit veszik körül, 
ő úgyanis katonaruhában jelent meg. Mályi Józska kérdezi, szenátor a kézigránát a 
farzsebben. 

Ünnepélyes szorongó képpel bevonulunk. Az elnök röviden vázolja a nap jelentőségét, 
aztán felolvassa. Maradjanak bent Bajkó, Balázs, Bíró, Bozóky, Budai. 

MEGKEZDŐDÖTT! 
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Dr. Fáy Árpád: FÁY ALADÁR BÖRTÖNÉVEI 
(A 45 éves érettségi találozón, 1996. szeptember 21-én ismertette részleteit.) 

 

Bátyám Dr. Fáy Csaba nyugállományú gépészmérnök családtörténeti összefoglalást 
írt Édesapánk, Fáy Aladár festőművész, az iparművészeti főiskola egykori igazgató 
profeszorának életéről, amit a HUNNIA folyóirat közölt 1992. november 25-én megjelent 
36. számában. A börtönévek leírása azonban eléggé szűkszavú - érthetően - mivel apámat 
szabadulásakor megfenyegették, hogyha bármi kitudódik, visszaviszik. Én azonban pár évvel 
később kikérdeztem. Néhány történetet leirok, elsősorban gyerekeim, barátaim, kedves 
karcagi osztálytársaim részére. 

Előbb egy emlék. Még a második világháború alatt Édesanyánk nagyobb pénzösszeget 
örökölt. Szüleink a pénzt két részre osztották, egyik felén földet vettek, a másik felén - 
mintegy 20 hold föld árát - a MAGYAR ÉLET könyvkiadóba fektették. Az utóbbit nem 
üzleti nyereségszerzés vezérelte. A második viláháború után a földet államosították, a 
könyvkiadó megszűnt - de a könyvek megmaradtak - az egész nemzet hasznára. 

Ha netán kételkednél - kedves olvasó – hogy egy tanár a 40-es évek elején 20 hold föld 
árát szánja a magyar könyvkiadás elősegítésére, kérdezd meg az élő tanút, Püski Sándort, ő 
volt a MAGYAR ÉLET könyvkiadó vezetője. Ez a magatartás Édesapám baráti körében 
akkor természetes volt. 

1946. december 21-én tartóztatták le a "Nagy Ferenc - féle összeesküvés" perében, és 
nemsokára sok barátja követte... Már a név is árulkodik: hogyan esküdhet össze egy 
miniszterelnök saját maga ellen? 

Ez volt az első és a legtöbb embert érintő koncepciós per (kb. 300 vádlott). Az 
elfogottak, a Magyar Közösség tagjai, Kisgazdapártiak, és sokan mások még nem ismerték a 
koncepciós perek forgatókönyvét - tagadták a rájuk fogott vádakat - nem tudták, hogy 
minden hiába. A feleségek hetente jártak a szennyesért, 13 évesen megdöbbenve láttam 
Édesapám véres fehérneműit. Tíz év eltelte után rákérdeztem, de egyszerűen azt mondta: 
"akkor ott mindenkit vertek". 

A rabtársai között néhány erős dohányos is volt. A kihallgatások során sikerült néhány 
csikket kesztyűbe gyömöszölni, az ezekből sodort cigarettát testvériesen megosztva szívták. 
A füstöt az őr megszimatolta és rájuk mordult: "Azt még érteni, hogy ellopdosták csikkeket, 
de hogyan gyújtottak rá? "- Egyikük így válaszolt: "Ahol ilyen sok okos embert 
összegyűjtöttek, ez nem lehet probléma". A négy üres fal között, eszközök nélkül, hogyan 
gyújtottak rá? 

Többször volt magánzárkában, kihallgatták a katonapolitikán, a szovjet 
parancsnokságon, az Andrássi ut 60-ban. Mindezt Arany Bálint KORONATANÚ című 
könyvében részletesen leírta (Püski kiadó, Bp. 1990.). 

Vízsgálati fogsága idején, 1947 májusában egy másik koncepciós perben megidézik - 
erről védőügyvédje értesít - Édesanyámmal berohantunk a Markóba. A folyosón 
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találkoztunk, 14 éves fejjel nem tudtam hogyan viselkedjek, kezet adtam, rajta bilincs 
csördült, az őr felém mozdult, de hagyta, hogy kezet fogjunk. Közben az udvaron akasztás 
folyt. 

1946 augusztusában kilenc évi börtönbüntetésre ítélik, amiből hét és fél évet le is 
töltött. Az ítéleteket valaki már a tárgyalás előtt megtudta, a tárgyalás csak szemfényvesztés 
volt. Néhány évig a gyűjtőfogházban raboskodott, majd Vácon, majd újra a gyűjtőben. Négy 
évig nem tudtuk, hogy hol van. Elmondása szerint ez a négy év nagyon keserves volt. 

Én ebben az időben a karcagi református árvaházban nevelkedtem és 1951-ben a 
karcagi gimnáziumban érettségiztem. Szeretett tanárunk Kresznerics Gyula javasolt az 
egyetemi tanulmányokra. Én akkor elmondtam Neki pontosan származásomat. Türelmesen 
végighallgatott és ezt mondta: "Édes fiam, öreg ember vagyok már, legfeljebb kidobnak az 
állásomból, de javasollak". Az állását és talán még többet is kockáztatva, Kemi bácsi 
javaslata bejuttatott az egyetemre. 

Az egyetemen tanultuk a magyar kommunista párt történetét. Ebből tanultam, hogy 
Rákosi elvtárstól a börtönben büntetésből hat hétig megvonták a láthatást, de ő kihasználta 
ezt az időt és könyvet írt. Én akkor már nem tudtam az Édesapámról. A fizika nem teszi 
lehetővé a kínok számszerű össze-hasonlítását, de a két adat (hat hét és négy év) jellemzi az 
arányokat. Nem is beszélve arról, hogy ha könyvet írt Rákosi elvtárs, volt papírja és ceruzája. 
Apámékat szigorúan megbüntették, ha valakinél egy ceruza-csikket találtak. 

A váci fonóban összegubancolódott fonalakat kellett feltekercselniük. A "fonó" a 
börtön korábbi kápolnája volt, kitört ablakokkal. Télen mindenfélét dugdostak a daróc alá a 
hideg ellen, de így is felfáztak. Amikor a vécére kéredzkedett, az őr a fenébe küldte. Apám 
rohant, de az őr felelősségrevonta: hogy merészelt kimenni? Azt válaszolta, hogy úgy értette 
oda küldte. Ezért büntetésként kurtavasra verték. Embertelen büntetés: kezét-lábát 
gúzsbakötve kellett az éjszakát túlélni. Ilyenkor a rabok nem tudnak a kurtavason lévők 
ordításától aludni. Ezen az éjszakán nem volt – meglepetésükre – ordítás. Édesapám szóval 
tartotta sorstársait. Tanári ismereteiből vett történetek elmesélésével enyhíteni tudta a saját és 
rabtársai kínszenvedését 

Minden nap tornázott, erre társait is rávette. Sok Arany János verset tudott fejből. 
Ezekre tanította cellatársait, mikor hosszú hónapokig nem dolgozhattak. Egyszer egy 
újságpapírból hajtogatott madárkát talált a börtön-udvaron. A japán papírhajtogatás 
gyöngyszeme volt. Családunkban a karácsonyfára szoktunk ilyet tenni. Egy teljes esztendeig 
volt e miatt annak tudatában, hogy egyik fia is ott van abban a börtönben. Később derült ki, 
hogy egy jó ismerőse köszöntötte ezen a módon. 

Sok történetet szőttek egymás szórakoztatására, íme az egyik: "A Róma melletti 
mocsarakban egy pásztorfiú ül a Tiberis mellett és kavicsot dobál a vízbe. A víz gyűrűket 
vet, megmozgat egy nádszálat, amiről felrebben egy szunyog. A moccanást meglátva egy 
közelben lapuló béka elkapja a szúnyogot. Ez a szúnyog nemrég egy dögön lakmározott és 
ha a béka nem kapja el, akkor egyen az ifjú Scipio véréből és megfertőzi. Scipio meghal, a 
rómaiak mást bíztak volna meg a hadvezetéssel. Hannibál elfoglalta volna Rómát. Az egész 
világtörténelem másként alakul... Pedig csak a pásztorfiú kacsázott a vízen." 
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Az utolsó börtönéveiben mintha beletörődött volna, hogy sohasem szabadul. A 
gyűjtőfogházban a festőműhelyben dolgozott, napi nyolc órán át, főleg szovjet festők műveit 
kellett másolnia. Hófehér haja, a börtönben is megtalált lelkinyugalma és derűje, valamint 
rajztudása a sorstársaiban tiszteletet ébreszt. Az őrökben is lesz iránta megbecsülés. 1954. 
június 1-én váratlanul szabadul. Szokatlan módon szabadulását az egész gyűjtőfogházban 
kihirdetik. Hazafelé indulva a mintegy 800 Ft bérével egy péküzletbe tér be, mivel aznap 
még nem evett. Egy kiflit kér, az árát kérdezve a pék azt mondja három. Odaad háromszáz 
forintot, a pék elmosolyodott és visszadott kétszázkilencvenhét forintot (Még az infláció 
tombolásának idején került a börtönbe, mit sem tudott az új forintról.) 

Amikor megjelent saját házában, legkisebb fiának -nekem- bemutatkozott, hét és fél 
éve nem látott. 

1956-ig rendőri felügyelet alatt volt. Hetente jelentkezett a rendőrségen és látta, hogy 
az emberek félnek. Többször mondta : "Kijöttem a szabad emberek börtönéből a rab 
emberek országába." 

Szabadulása után még ugyanannyi évet élt, mint amennyit a börtönben töltött. Nem 
lehetett a Művészeti Alapnak a tagja, vásznat és festéket így nem kaphatott. Az állatkertben 
mint segédmunkást alkalmazták, ahol rajzolta az állatokat. Hatvanöt évesen (mint mi most) 
halt meg. 

 

1997. szeptember 13-án érettségi találkozó előtt kaptam A MAGYARSÁG DÍSZÍTŐ 
MŰVÉSZETE című könyvet, amit Püski Sándor újra kiadott. Ma szakavatott kritikusok 
állítják, hogy Fáy Aladár művészete a magyar festészetben Kodály Zoltán magyar zenei 
alkotásához mérhető! - Ezt az utolsó bekezdést én, e kiadvány szerkesztője írtam a padtársam 
írása után. 
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Fáy Aladár rajztanár, festőművész  
(Budapest 1898 - Budapest 1963) 

 

Gyerekorában kitűnik rajzkészségével, anyja öccse: Edvi Illés Ödön tájképfestő 
segítségével fejlődik. Nagyon kedveli a természetet, az állatokat. 1916-21 között végzi el a 
Képzőművészeti Főiskolát. Csók István növendéke. 1921-23 között a Kecskeméti 
Müvésztelepen Révész Imre mellett dolgozik. 1923-42 között a Budapest Székesfővárosi 
Iparrajziskolában a díszítőfestészet tanára. 1942-43 között a Képzőművészeti Főiskola 
Iparművészeti Tanszékének vezető professzora. 1943-45 között az Iparművészeti Iskola 
igazgatója, az iskola kitelepítését nyugatra megakadályozza, a nyilasok akaratával szembe-
szegül. 1931-től a Magyar Képírók Egyesület tagja, ennek éves kiállításain (1933-39) 
expresszionista képekkel vesz részt. 1941-ben könyve jelenik meg "A MAGYARSÁG 
DÍSZÍTŐ ÖSZTÖNE" címmel, amelyben a népi iparművészeti jellegzetességeket elemzi, 
amit mind ő, mind a Magyar Képírók felhasználnak festészetükben (ezzel kísérelve meg a 
magyar festészet olyan megújítását, amit a zenében Bartók és Kodály már bemutatott). 
1945-ben igazolják, de ő felmentését kéri az igazgatói tisztség alól, mert ez akadályozta 
művészi munkájában. 1946-ban letartóztatják, 1947-ben elitélik és csak 1954-ben szabadul. 
A börtönben a fogvatartók rendelésére sok tájképet fest és másolatokat készít. 1955-től a 
Fővárosi Állat- és Növénykert segédmunkása, ahol grafikai munkákat, fejlődéstörténeti 
kiállítást készít, 1963. évbeli haláláig. 

 

Festményei : 1908-16 között 15 db tájkép, 
1917-21 között 84 db tájkép és bibliai témájú kép, 
1922-30 között 98 db tájkép és néhány portré, 
1931-58 között 36 db expresszionista kép, ( ezt tekinti főművének).  

Ebből 3 db Hunor - Magyar mondai kép, l-l db Keveháza csatakép, Etele, Toldi a bikával, 
Itat a Göncöl (népi mondás), Favágó (portré), a többi tájkép, sok állatábrázolással (3 db 
magános bika, 2 db úszó bivaly, stb). 

Akvarelljei: kb. 550 db (főleg stilizált állatrajzok). 

Rajzai: állatkerti helyszínek utáni 3000 db, egyéb természet utáni 1000 db, Grafikai 
levelezőlap-sorozat, könyvillusztrációk: 6 db, 

Képeskönyvek, játékok: 7 db,  

Iparművészeti terv, tanmenet, stb. 

Nagyméretű falfestmény: Vérszerződés, Dániel az oroszlánokkal (a csömöri 
temetőkápolnában),  

Állatkert plakátok: 15 db 
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Kerényi Imre :ÉRETTSÉGIM ESEMÉNYEINEK EMLÉKEI 
( Készült: 1997 február 28.-án ) 

 

Leírom érettségim emlékeit - ami nemcsak az én emlékem–, akkor úgy érzem, az 
olvasó igaznak tartja mindazt, amit e kiadványban talál. Tudományosan megalapozott 
igazságok helyett azokat az izgalmakat, ami még ma is bennem él. Meg kell mindenekelőtt 
jegyezni: nem voltam jó tanuló. Senki se várjon jótanulói emlékeket. 

Latin írásbelim: Azt nem tudom, hogy miből, kitől, milyen szöveget kaptunk, de arra 
nagyon jól emlékszem, hogy első felügyelő a teremben kedves, de szigorú, a rendet mindig 
betartató, az a fiatal tornatanárunk volt (Raffai Imre), aki több érzelemmel viseltetett Kocsis 
Cuncihoz, mint hozzám. Előre részletesen megbeszéltem ezért Vele a puskázás módszerét és 
kifejlesztettem a jó tornászokra jellemző bátorságot. Cunci az osztályunk legcsinosabb 
leánya, bírt is azzal a bátorsággal, amivel a jó latinosak soha nem rendelkeznek. Sajnos az 
ültetés után elég messze kerültünk, Ő a második sorba, én az utolsóba, - pedig a Kerényi–
Kocsis elvileg egymás háta mögé kellett volna kerüljön. A nehézségek ellenére sejtésem 
bevált. A fiatal és szeretett tornatanár a megengedhető mértéknél egy picit túlzottan segítette 
a kiváló tornász leányzót. A következő órára Szász Béla tanár Úr, a magyar-történelem 
tanárunk jött be, aki egyben az osztályfőnökünk is volt. Szokásától eltérően nagyon rendes 
volt, mert az újságot magasra felemelve olvasta és zörgette, amikor nem olvasott. (Az 
lehetséges, hogy volt az újságon egy kicsi kicsípett rés, amin keresztül közben mindent 
figyelt? - Nem tudhatjuk !) Cunci miután megírta a fordítást, egy cetlire átmásolta. A cetlit 
gombócba gyűrte, majd szép ívvel felém dobta. A papirgombóc ívét már Szász tanár Úr is 
figyelemmel kísérte. Ijedten a tanár Úrra néztem, lehajolni nem mertem. Szász Béla 
elfordítva a fejét a papirgombócról és rólam, annyit mondott: Cunci, Cunci én magát 
egyszer megverem! Én értettem e mondás lényegét. Milyen szerencse, hogy távol ültünk. 
Ezek miatt az apróságok miatt a latin írásbelim fényesen sikerült. Azt nem lehet tudni, mi lett 
volna, ha...? Az biztos, ha Jókait olvasva találok egy-egy latin mondatot, ma is, hatvanon 
jóval túl, élvezettel lefordítom. 

Matek írásbeli : Katasztrófa! Mi lesz az írásbelin? Mindenki tudta, hogy Pataki 
Zsiga, a fiatal matematika tanár, aki Mirkó tanár Úrtól átvette az osztályt az érettségi előtt, 
mert Mirkó tanár Urat Budapestre helyezték, az emeleti folyosó végén, a fizika szertár 
mellett lakik a kis szobában. Az is valószínűnek tűnt , hogy az írásbeli tételek ott vannak a 
fiókjában. - Meg kell szerezni, minden áron ! - Mályi Jóskával elhatároztuk, hogy 
megszerezzük!  

Történt, hogy kérésünkre a másik osztályából Pataki Zsigát meghivták a 
Rózsabokorba (a híres karcagi étterembe) vacsorázni a sikeres osztályvizsga után, de az 
érettségi előtt. Mi pedig sötét melegítőt húzva, elindultunk. Sajnos a folyosó végén lévő 
előszoba zárva volt és a zárja kiváló minőségű wertheim zár volt. - Ezt úgy kinyitni, hogy ne 
maradjon látható nyoma, lehetetlen. Nem baj, bemegyünk a fizikai előadón keresztül. - Azon 
az ajtón, amelyik a fizika szertárat a fizikai kísérletek bemutatására alkalmasan kialakított 
teremmel összeköti. Az előadó terembe egy egyszerű álkulccsal könnyedén bejutottunk. 
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Sajnálatosan az előadóból a szertárba vezető ajtó a másik oldalon (belülről) be volt riglizve. 
Próbáltuk a riglit elgörbíteni. Nem ment, nagyon erős volt. Mályi Józska találta ki, 
mondván: én nyomjam nagy erővel az ajtó alsó részét, ő pedig azon a helyen ahol a rigli 
feltételezetten volt, nekiugrott a vállával az ajtónak. Második vagy harmadik próbálgatásra 
behajlott a rigli. Az ajtó mellett lévő üvegajtós szekrényben lévő eszközök csörögtek, 
zörögtek. A vér is meghűlt mindkettőnkben, mert rádöbbentünk, hogy Gazsi bácsiék, akik a 
fizikai szertár alatti hivatalsegédi lakásban laktak, meghallhatják. - Csend volt! Úgy véltük, 
mi halljuk a Gazsi bácsi horkolását. Bejutottunk Pataki Zsigmond tanár Úr agglegény-
szobájába. Nagy volt a rendetlenség az asztalán, hát még annak a fiókjában. A tételeket 
viszonylag hamar megtaláltuk - nem volt az íróasztal egyik fiókja sem bezárva. - A kézzel 
történő lemásolás is gyorsan ment. Még arra is volt idő, hogy a lemásolás helyességét 
ellenőrizzük. Akkoriban az volt a módi, hogy az osztályt tanító matematika-tanár beküldött a 
tanügyi hatóságnak kilenc kidolgozott, pontos válaszokkal ellátott, az esetleges megoldási 
variációkat tartalmazó javaslatot. Ebből hármat ott választottak ki, ez lett az érettségi írásbeli. 
Szerencsésen mind a kilenc feladatot sikerült lemásolni. Jaj, csak nehogy egy másik variációt 
másoljunk le! A visszaút először könnyebbnek tűnt, de nem lett az a rigli miatt. Az elhajlitott 
rigli-nyelvet rongyba csavartuk és tökéletesen visszahajlítottuk. A hajlitó fogónak a nyomát 
nem észleltük, pedig több oldalról megvilágítottuk: becsillan-e valami nyom. Minden 
szilánkot is gyönyörűen feltakarítottunk, de a riglit belülről be kellett tolni, úgyanúgy, amint 
volt. Szerencsére a tanári lakószoba előtti picike előszoba emeleti ablaka nyitva volt. Mályi 
Jóska vállalkozott arra, hogy a nyitott ablakon kimászva a folyosó ablakához egy emeletnyi 
magasságban a külső fal kiugró részeibe kapaszkodva átmászik. Ő volt a kisebb és 
könnyebb. Én a folyosó ablakon kihajolva segítettem. Veszedelmes volt, de sikerült, csak a 
Jóska kesztyűben lévő körmei szakadtak be. Ez bizonyította másnap, hogy nem álmodtuk az 
egészet. 

A tételeket még az éjszaka alatt a jó matematikusok az internátusban mindenkinek 
lemásolták. Mesterségesen mindenkinek hibákat készítettek, és a hibátlan megoldásoknál a 
számítási sorrendeket úgy variálták, hogy véletlenül se lássa a javítást végző, hogy azonos a 
számítás menete. Ez volt az igazi írásbeli. Hajnalodott, mikor láttuk az internátus ablakából, 
hogy Pataki Zsiga kicsit ingadozó léptekkel ment haza. 

A sikeres szóbeli érettségi után, amikor a finom borjúpörköltet ettük - a feketén 
levágott bornyú története külön érdekesség lehetne - Pataki Zsigmond tanár Úr néhány 
pohár bor után elkezdte mesélni, hogy azt álmodta: a mi osztályunk ellopta a tételeket. 
Valószinü, hogy észrevehette, rendetlen fiókjában nem úgy voltak a tételek, ahogyan Ő 
hagyta. Arra ugyanis nem figyeltünk, amikor nagy örömünkre a gémkapoccsal összetűzött 
kockás lapokat visszatettük. 
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Kerényi Imre : LEVÉL A MÉRNÖKLÉTRŐL 
(A levelet 1995 február 28.-án kaptam.) 

 

Kedves Lajcsi! Elnézésedet kérem, hogy Karácsonyra írt leveledre most válaszolok, de 
kórházban is voltam. A felvetett kérdésre nehéz válaszolni, nem is érzem illetékesnek 
magam. Mégis megkísérlem, mert a kérésed értelmét felfogtam, nem a hivatalosan kiadott 
véleményeket akarod levelemből ujraolvasni, ezt feltételezem. 

A mérnökképzésről röviden. Az 1950-es nagy mennyiségi mérnökképzésre már nincs 
szükség. Minőségi, gyakorlatban jól használható képzésre viszont nagy szükség lenne. Az 
utóbbi években - mivel sok volt a mérnök az országban - adminisztrációs munkákra fogták 
be őket. Jó fizetést vezető munkakörben lehetett elérni. Ennek az a társadalmi 
következménye lett, hogy a mérnöki végzettség devalválódott. Gondolj csak Karcagon az 
öreg Zsótérra vagy Jánkyra, milyen tekintélyük volt. 

Az érettségi utáni egyetemi felvételiket eltörölném, helyette az első év anyagát 
kiadnám otthonra. Ebből kemény vizsgát rendeznék, főleg azt vizsgálnám, hogyan képes a 
fiatal a maga szorgalmából megtanulni az anyagot. Így másodévre a kényszerítő hatásoktól 
mentes kiegyensúlyozottak, bizonyos értelemben a legjobbak kerülnének. Természetesen ki 
kellene hangsúlyozni, a vizsgák során a készség és tudás szerinti sorrendiséget állapítja meg 
a felsőfokú képzésre jogosítványt kapott intézmény, és a létszám korlátozott. A MÁV ma ezt 
a módszert alkalmazza a vasúti tisztek képzésénél. Az a tapasztalat, hogy azok, akik az első 
szűrővizsgán átmennek, később is szorgalmasan tanulnak és jól megállják a helyüket. 

A jelenlegi mérnöklét csapnivaló. E megállapításnak okozója, hogy sok ma 
Magyarországon a mérnök. Nem szakmai, hanem adminisztrációs munkákat igényelnek. Így 
van ez a vasútnál. Mérnöki végzettségűekkel szolgálattevő adminisztrálást végeztetnek, amit 
értelmetlenül lehet duzzasztani, és lényegében más tudásszinttel is el lehet végezni. Így a 
mérnöki munkakör fizetését is le tudták szorítani, mert az alacsonyabb iskolai végzettségű 
főnök nem kaphat kevesebbet. 

A magyar iskoláztatás általános hibái. Nyolc általános, négy középfokú iskola után a 
mai fiatal képzetlenül jut az egyetem kapujáig. Jellemző: Aki sokat markol, keveset fog! A 
régi elemi iskolában úgy sikerült olvasni és írni megtanítani a diákokat, hogy élvezni tudták 
az olvasást. Sajnos ezt a mai iskola nem éri el ilyen színvonalon. Az igaz, hogy akkor nem 
volt TV. A történelem, irodalom, kémia, biológia, fizika tárgyak a középiskolában olvasásra, 
vagyis könyvből tanulásra épülnek, és az általános nyolc osztály elvégzése után nem tudnak 
olvasni. Az olvasás régen is, most is erőfeszitést, szellemi figyelmet, nyugodt magatartást 
igényel. Ma a vasútnál dolgozó - egyébként igen rendes ember - csak újságot olvas, az is tíz 
perc után kiesik a kezéből. Ezért van, hogy a besorozott fiatalok jelentős része alkalmatlan a 
katonai szolgálatra, ahol testi és szellemi fárasztó vizsgálat alá vonják őket a kiképzés során. 
Az ideges ember, pedig agresszív. Ölel IMRE. 
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Lakatos Miklós : ISMERTETŐ "A MAGYAR TENGERÉSZET NAGYJAI"  
című könyvről 

(Készült 1996. szeptember, a 45. érettségi találkozóra.) 

 

Nemrégiben Dr. Dr. Juba Ferenc tengerészkapitány, jogi- és orvos-doktor, Komárom 
város díszpolgára, a komáromi Klapka György tengerészeti gyűjtemény és a magyar 
tengerészemlékmű adományozója által készített könyv került a kezembe, címe ezen irás 
címében olvasható. Bárczy János: ZUHANÓ-UGRÁS című könyve óta íly izgatott 
gyönyörűséggel könyvet nem olvastam, írója egyetemes történelmünk eme részével 
foglalkozó művét az eddig előkutatott meghatározó személyiségek (lehetőség szerint 
arcképekkel kiegészített) életrajzaira építi. Szereplői küzdelmes életükkel, olykor annak 
feláldozásával, nemegyszer tudatosan vállalt hősi halálukkal írták lapjait. A könyvnek 
karcagi vonatkozásai is vannak. Az életrajzok olvasásakor felismerjük tanárunkat, valamint 
Karcag városának "Pro Urbe" éremmel kitüntetettjét, aki a Fabriczi Kováts Mihály 
Alapítványt létesítette. A mű nem csak tengerészekhez és folyami hajósokhoz szól, kik régi 
társakat, barátokat, ismerősöket fedezhetnek fel a szereplők sorában, hanem mindazokhoz, 
akik érdeklődnek hazánk történetének eme szelete iránt. Hiszem, hogy ez a történelmi 
tényeken alapuló leírás akként kovásza jövőbe vetett hitünknek, miként ők a régi mondással 
erősítették lelküket: a legrosszabbra számítani, ám a legjobbat remélni! 

A tengeren merőben más az élet, mint a szárazföldön. A vitorlások bűzös 
fenékkamráiban, az óriási jégbádoggá fagyott vitorlák életveszélyében, részeg dűlöngélő 
toronymagas árbocokon egy vékony kötélen, a szárazföldön elő sem forduló orkánban az 
életről és a halálról más elképzelések születnek. A géphajók trópusokon szinte izzásig hevült 
acéllemez falai közötti hőséget, a fedélzeten mindent elsodró víztömegek kalapácsütéseit, a 
drótkötelek és acélcsigák pörölycsapásai okozta fájdalmakat elszenvedve, a hazától, a 
családtól hónapokra elszakítva a bensőkben az embertárs fogalma mást takar. Ilyen 
körülményekben a pénz és a hatalom keveset számít, a helytállás, a bajtársiasság többet. 

Nekünk magyaroknak volt tengerünk - Nagy Lajos királyunk idejében három is - 
tengeri és folyami, kereskedelmi meg hadiflottánk (a Dunán, a Tiszán, többi nagyobb 
folyónkon és csatornáinkban), volt felette méltányolt tengeralattjáró flottánk. Voltak 
tengernagyjaink, a biológia tudományát új felfedezésekkel gyarapító tengerkutatóink, sikeres 
földrajzi feltáró útjaink, (például a Ferenc József- és a Zichy-föld, Budapest- és Fiúme-fok, 
Simonyi-gleccser, Deák-sziget elnevezések tanúskodnak erről). Voltak tengerjogi 
szakértőink, jeles mérnökeink és technikusaink, - a torpedó magyar találmány, a Szent István 
csatahajót szerelték fel először légelhárító fegyverekkel,.... voltak találékony 
haditengerészeink - a tengeri hadviselésben Horthy Miklós alkalmazta először. A vagyon, a 
siker mindig szül irígyeket. 1919. október 30-án az uralkodó parancsára a hadiflottát átadták 
a délszlávoknak. Ez nem sokáig maradt a zsákmányra éhes délszlávoknál. Osztott belőle 
magának Franciaország, Nagy-Británnia és részüket az enyészetnek hagyván az USA, 
juttatva Olasz-, Görög- és Oroszországnak, Braziliának, Portugáliának. 

Minden jog annyit ér, amennyit betartanak belőle. Az élet bizonyítja, hogy a 
nemzetközi jog és a tengerjog csak arra való, hogy a magukat megvédeni képtelen gyengékre 
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betartását rákényszerítsék, míg a nagyok a mai napig nem tartják be. E súlyos vád példája: 
Salamon János magyar tengerész-kapitányt Dél-Amerikából hazatérőben, a második 
világháború kitörése előtt néhány hónappal, mivel a Hungária, Argentína és Brazília nevű 
magyar hajók vonaljáratba állítását készítette elő, egy svéd hajóról, melynek biztos 
okmányokkal rendelkező utasa volt, egy brit hadihajó lekényszeritette. A Bahamákra 
szállította és ott kivégezték. Ma se adnak hiteles magyarázatot. 

A magyar tengerhajózásunk a Trianon utáni tengertelen állapotban a gazdaság 
sikerágazatává fejlődött. A második világháború végén viszont elszenvedi második 
Trianonját. A magyar hajók elsüllyesztését, amikor még az ország senkivel hadi állapotban 
nem volt, Anglia kezdte, folytatta Hollandia és a Német Birodalom. 1939. november 19-én 
az Arthusa brit cirkáló nyílt tengeren, nem hadműveleti területen, elfogta a fügét és mazsolát 
szállító Duna gőzösünket, Máltába kísérte és a szállítmányt kényszerrel kipakoltatta 
(ellopta), nem fizetett érte. Nyugat gőzösünkre a Kortenaer holland torpedóromboló csap 
le, a személyzetét internálják. A Kelet magyar gőzöst ötven brit hajótöröttel a fedélzetén a 
németek tartóztatják fel, miután mindenki elhagyja a hajót, a Gestapo mindenkit letartóztat 
és a hajót elsüllyesztik. Tehát nem volt szövetséges és semleges, aki ne rúgott volna a 
magyar tengerészbe. 

Felszabaditónk nemcsak a készre, hanem a kijavítottakra és később építettekre, sőt a 
raktárban lévő anyagokra is rátette a kezét. 

A könyv figyelemreméltó erénye, hogy számos ártatlanul elítélt, kivégzett tengerész-
tisztnek adja vissza becsületét az igaz tények közlésével. 

Lehet a könyvvel még tovább foglalkozni, dícsérni, bírálni, de ez a lényegen nem 
változtat. Vegyétek kézbe. olvassátok, nem fogtok unatkozni. 

 

Dr. Kohányi Zoltán tengerészeti jogtudós, aki 1926-1950 között a kaposvári 
Somssich gimnázium angol-olasz tanára, címzetes igazgatója volt, az 1950-51 tanévben az 
akkor megbetegedett német tanárt helyettesitette a karcagi gimnáziumban. Szigorúságát 
nehezen viseltük. 

Dr. udvardi Udvardi Tibor a Ford Foundation meghívására jutott az USA-ba, a St. 
John egyetemre, ahol kikereste a karcagi születésű Kováts Mihály huszár ezredes életútját, 
aki megszervezte az amerikai lovasságot. Ma a régi polgári leányiskola helyén lévő karcagi 
általános iskola névadója, 1992-ben kapta Dr. udvardi Udvardi Tibor a Pro Urbe érmet 
Karcag városától. 

A kormányzó vitéz nagybányai Horthy Miklós 1920-ban lett Karcagon diszpolgár. 
Ezt 1944 után nem volt szabad Karcagon tudni. 

 

 - 59 - 



Lakatos Miklós : KEGYELETES SOROK KOCSIS JÓZSEFRŐL 
( Megjelent: MAGYAR HAJÓZÁS, 1994. október) 

 

Meggyőződésem, mihamarább meg kell írni a magyar hajózás történetét. Ez sem teljes, 
sem hiteles nem lesz a Kocsis Józsefek élettörténete nélkül. Ki volt Ő, milyen hajós volt? 
Külseje: középmagas, nagy erejű, szívós, arckifejezése határozott, mozgása öntudatos, 
férfias. Bensője: megalkuvást nem ismerő, akaraterős, sziklaszilárd jellem, magas erkölcsi 
mérce szerint él, lángoló hazaszeretetű, kész a legnagyobb áldozatra is a "kenyéradó 
gazdáért", a közvagyont a kicsinyességig óvja, gyors helyzetfelismerő, ésszerű 
áldozatvállalással azonnali cselekvésre kész, mesterien parancsoló (...senki önérzetébe nem 
gázol, senkit emberi méltóságában nem sért, nem aláz meg...), szükség esetén kenyerét 
másokkal megosztja, de magának soha nem kér, beosztottjaiért kiáll, tűzbe megy velük. 
Szavaiban kételkedni nem lehetett, annak gyanúját is becsületsértésnek tekintette. Nagyon 
ügyelhetett arra, hogy kételyre ne adjon okot. Amikor sikeres volt, pályája csúcsán, akkor 
sem dicsekedett, halála után tudtam meg, hogy munkaérdemrendes sztahanovista és 
többszörös kiváló dolgozó volt. Akik nem voltak párttagok, ez ritkaságnak számított.. 

Hároméves, amikor hajógépüzem-vezető édesapját elveszíti. Árván géplakatos, majd 
1938-ban hajófűtői és gépkezelő vizsgát tesz, majd 1941-ben a Felsőfokú ipariskolában 
motorkezelői oklevelet kap. A DEÁK FERENC, KAZÁN, SZOT ÜDÜLŐHAJÓN, .... II. 
gépészként járja a Dunát háborúban, békében, 56-os időkben, a szocializmus építését 
hangoztató időkben, 1973. évi nyugdíjaztatásáig. 1994. 06. 20-án hal meg, fogva hűséges 
feleségének a kezét, elhaló hangon mondva: "Klárikám vigyázz magadra!" Életem során sok-
sok emberrel hozott össze a sorsom, nálánál, minden emberi jó tulajdonságot – testi–lelki 
értéket, mely az embert emberré teszi – életemben nagyszerűbb emberrel nem 
találkoztam. Temetésén csak a temetkezési vállalat alkalmazottja méltatja sablonosan életét. 
Tudom, nem volt ateista, temetésén hajóskapitányok is megjelentek, igaz civil ruhában. 
Nekem temetésén fülemben csengtek a katolikus egyház papjainak hamvazószerdai szavai : " 
Memento homo, quia pulvis es et in pulverem revertis" - emlékezz ember, hogy porból vagy 
és visszatérsz a porba ! 

 

Drága Miklós Barátom ! Ha úgy adódna, hogy nekem Rólad írnom kellene, csak 
hasolókat tudnék irni. Te is olyan vagy mint Kocsis József! Ha olvasod, kérlek, 
mogorva szemöldököd ne vond össze ! 
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Szabó Sándorné, Pintér Róza : LEVÉL A SZERKESZTŐNEK 
( A levél 1997. április 7-én kelt) 

 

Kedves Lajos ! Teljesen igazad van, amit a készülő kiadványunkról írsz. Én is csak 
elmélkedtem és tervezgettem, hogy mit is írjak ? – Nos, a tett halála az okoskodás! – 

Mivel nagyon gyorsan két szomorú eset történt, eltemettük Tóth Pötyit meg Szalai 
Pistát, magamba szállok, míg nem késő, válaszolok, mielőtt késő lenne. A helyzet az, hogy 
folyton az unokáimmal vagyok elfoglalva. - Mindig csúfolnak is a szeretteim, hogy mi lenne, 
ha több volna ? - Az íráshoz nekem hangolódni is kell. Más lenne, ha itt lennél és lehetne 
beszélni. Te meg leírnád mindazt, amit én mesélek! Ebből lenne az igazi érdekes írás! Te 
közben elmesélnéd, hogy a többiek eddig mit írtak! Az isteni szikrák ezután kiröppennének 
emlékezetemből – sajnos nem vagy itt. – Úgy kell Neked, most majd rövidítheted bőbeszédű 
irományomat. 

Bizonyára vannak emlékeid arról, hogy az osztályba a polgári leányiskola elvégzése 
után kerültem Kálmán Ibolyával egy időben. Igen nehéz volt belerázódnom a társaságba, 
mert ott csupa jó tanuló volt. Mindenki egyéniség. Sokszor jut az eszembe Schwirián tanár 
Úr kedves, megértő viselkedése, tudatlanságom miatti feszültségoldó megjegyzései a 
kenderszőke hajamra. Ha átgondolom pedagógusi munkámat, ezek tanítási stílusomra 
nagyon kihatottak. Példaképem volt, cikis esetekben mindig arra gondoltam, mit csinálna Ő 
hasonló esetben? Szász Béla bácsinak mennyire más volt a módszere, mennyit 
idegeskedtem én Ő miatta, és mennyire hálás voltam a főiskolán, mikor a politikai tárgyak 
vizsgáin az Ő tanította módszerrel elámítottam vizsgáztatóimat anélkül, hogy prózai 
tényeket, adatokat mondottam volna, ha tudtam volna. Sokszor festettem olyan társadalmi 
hátteret a feleleteimben, hogy Kossuth-díjra is felterjeszthettek volna. A matematikát írásban 
lehet közölni, csak Mirkó tanár Úr kérte az analitikus geometriai levezetéseket pro 
memoriter, szóban a táblának háttal fordulva elmondani. Ha bárki a hiperbola egyenletének 
levezetését egy mondattal megbővitve adta elő, azt már lepontozta. Jót nevettem főikolás 
koromban, amikor egyik marxista oktatóm javasolta: menjek újságírói pályára, mert tudok 
mellébeszélni, de tudok szakmai kérdéseket tömören érthetően közölni. Mirkó tanár Úrnak 
köszönhetem, hogy ezt a pályát választottam, és hogy Eger helyett Pestre kerültem. Nagyon 
nehéz lenne eldönteni: jó, vagy rossz volt ez. Jó volt, hogy Pesten remek tanáraim voltak. 
Öveges József, a TV-ben is rengeteg egyszerű fizikai kísérletet bemutató, cérnagurigával, 
zsineggel, vörösréz dróttal az elekromosságtant tökéletesen bemutató fizikus. Bízó Gyula 
pszichológia tanár, akinél életem során drukk nélkül tudtam vizsgázni, Péter Rózsa, stb... 
Rossz volt, hogy elvesztettem azt az osztályközösséget, amiben érettségiztünk. Nagyon 
magányos voltam, anyagilag is gyengén voltam eleresztve, így korrepetálásból kellett 
megélnem - viszont ebből én is sokat tanultam, mert el tudtam adni, amit ismertem már. 
Pályámat egy kis palóc faluban, Turán kezdtem, s onnan két év múlva haza kerültem a 
férjemmel együtt. Megértem, hogy a karcagi gimnáziumban együtt taníthattam olyan 
tanárokkal, akik engem is tanítottak. Nagyon izgalmas volt, hogy Szász Béla bácsi és Varga 
Jóska leányait tanítottam és éreztem kritikus meséiket, ahogyan a volt tanáraimnak 
elmesélik, mit hogyan csinálok. Az biztos: a régi tanáraim mint szülők mindig kedvesek és 
sportszerűek voltak. 
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Pályám során megmaradtam nagy drukkernek - soha nem tudtam a hivatalos szervek 
előtt domborítani. Ha szabad nagyképünek lennem, csak tanítványaim emlékezetében 
maradtam úgy meg, mint aki emberséggel mindent megpróbált, hogy a létező tehetséget - 
bármiféle is légyen az - felfedezzem, segítsem, ha kell, nyesegessem kíméletlenül a 
vadhajtásokat megalázás nélkül. (Mindezt a most kapott levelekből, a számos 
osztálytalálkozón való részvétel során, a szülők, akikkel a sors összehoz, nyilatkozatai 
alapján merem állítani.) Néhányszor kaptam ilyen-olyan hivatalos elismerést is: "Kiváló 
munkáért", "Úttörőmunkáért", "Szolgálati érdemérem", stb... És urambocsá egyszer a 
dunaújvárosi (Sztálinvárosi) Hírlapban írtak is rólam, amikor két nehézsorsu gyerekért 
harcba szálltam, amikor szüleik nem akarták csak szakmunkás-tanulónak adni. Az egyik ma 
országosan jó nevű matematikus. (Sajnos az újságot nem őriztem meg. Ki gondolhatta, kéri 
azt valaki is. Csak Neked vannak ilyen különös kéréseid !) 

Nos - gondolom ennyi szószaporítással beéred - magadra vess, ha nem veszed a 
hasznát. Én elképzelni sem tudom, milyen lesz az a rólunk szóló kiadvány, de bizton el 
fogom olvasni, aztán elhallgathatod: mi nem tetszik. 

Marikát és Téged sok szeretettel csókol: Rozi. 
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Dr. Mádiné, Dr. Puskás Mária : LEVÉL A KIADVÁNYRÓL 
(A levél 1997. január 8-án kelt) 

 

Kedves Lajos! Kösz a küldött jókívánságokat és a híradást a tervezett "emlék-
kiadványról". A felvetéssel nagyon egyetértek, annál is inkább, mert 1994. október 1-én az 
öregdiák találkozón az Új Rózsbokorban a mindenkori karcagi birkatest fogyasztása közben 
Dede Sanyival megállapodtunk az osztály nyolc évéről készítendő mű létrehozásáról. Az 
ötletet az adta, hogy Juhász József, a karcagi Öregdiákok Baráti Körének fővezéri 
körlevelében tájékoztatott minket, hogy írni akar az iskola múltjáról. Egy sűrűn teleírt 
oldalon közölte a szempontokat, érvel az információk szükségességéről, amire ő szert 
szeretne tenni. Tekintve, hogy én a fővezéri stílust soha nem csíptem, annál inkább a drága 
Küke (Schwirián tanár Úr által neki adományozott Kükemezei névből) stílusa nagyon 
megfelelőnek ígérkezik - mindenféle szempontból - az írásról alkotott elképzeléseimnek. (A 
történelmi háttér Gyurkó után szabadon!) Az emésztés alatt fentük is a fogunkat, bár már 
hiányos, a 45. éves érettségi találkozóra, hogy a vállalkozást összehozzuk. Minthogy Ő 
volt az ATLASZ, s kilépett az élők sorából, a glóbusz lezuhant, hitem szerint darabokra 
is tört! Soraid arról győznek meg, hogy nem ez a helyzet, aminek őszintén örülök. Szalai 
Pista finom esztétikai érzékkel, szépen ír és költ, sőt fordít is verseket, csak természetesen 
más, mint a megboldogult JÓ BARÁT, akinek a humora és szemlélete - sajnos - 
pótolhatatlan! Ettől függetlenül a legfőbb mégis az, hogy ha másként is, de a dolog, hála 
nektek, mégis összejön. S ehhez szeretnék néhány megjegyzést fűzni. Először is tisztázni 
kellene, mi legyen a koncepció. Mindent beleírni nem volna célszerű. Mondjuk az én 
tudományos munkásságomat, amiben az én szakmai tevékenységem kiemelődne - szerintem 
- nem kívánatos. Ez annál is inkább így van, mert nem mindenki mászott fel a görcsös 
szamárlétrára, így büszkélkedésnek hathat. 

A koncepció birtokában, aztán az osztály minden tagja - mereven tartott határidő 
betartása mellett - elküldi a maga emlékét, valamint amit az utódok okosítására szükségesnek 
tart. A befutott anyagot aztán lehet szerkeszteni, feldolgozni, csoportosítani, lehet ezzel 
rengeteg időt eltölteni, vagyis ez nektek rengeteg munkát ad, de bizosan bírni fogjátok, mert 
élvezitek. Nagyon szívesen írok én is sok mindenről. Az emlékezés roppant szelektív és 
nagyon szubjektív. Fontos, hogy mindenki írjon és félre tegye a "ne szólj szám, nem fáj a 
fejem" elvet. A TARTALOMJEGYZÉKET ELŐSZÖR ÁLLÍTSÁTOK ÖSSZE ! 

Egy történet befejezésül: 1949-1950 táján nagy ünnep volt (talán november 7.), a 
tanácsháza dísztermében a műsorközlő elvtárs bejelentette, hogy "befejezésül a gimnázum 
énekkara elénekli a .... SZTÁLINNÉ KÁNTÁJÁT!" (A kantáta ismeretlen volt 
számára). Czövek tanár Úr nevetve intette be a kórust. Én még ma is vihogok, ha eszembe 
jut. ( Ez nem kitaláció, hanem kortörténeti dokumentum !) 

Boldog új évet (olyat, amilyet szeretnétek) kíván Nektek szeretettel: Gyöngyi 
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Piroska Csaba : SOMLAI LAJOS KIÁLLÍTÁSA MELLÉ 
(A HATVANI GALÉRIA kiállításának megnyitója 1995. május 26-án) 

Életmű kiállítás, hatalmas anyag! Terjedelmében és minőségében is meglepő, 
hiszen a közvélemény nagyon keveset tud róla. Több önálló kiállítása is volt már, munkái 
sok helyen szerepeltek, mégsem akadt segítője. - Talán mert nem hivatásos festő, utána 
szobrász. Túlzottan szerény, amit a mai világunk nem tart erénynek. Ismert műtörténészek, 
festő és szobrász kollegák írtak, beszéltek a munkáiról - értékelve, dícsérve, kritizálva - 
mindhiába. 

"Somlai Lajos az Alföldről indult. A tiszamenti ember nyugalma, csendje, békéje 
jellemzi képeit. Azé az emberé, akit a Tisza folyó és a közeli puszta nevelt takarékosságra." 
– írta róla Hann Ferenc művészettörténész 1983-ban. Azt én teszem mindezekhez, 
ennyiben az alföldi festők rokona. 

A tömören fogalmazó, kevéssel sokat mondó, jó szándékú évődők szerint a festéket 
sem pocsékoló művészről több derül ki e mindenkit meglepő kiállításon. Mi a 64. 
életévben kiderült meglepetés ? 

Az egyik felismerés, hogy festészete félreismerhetetlenül mai! 

A másik - igazi meglepetés - az, hogy festő mellett szobrász is! Ez még azok számára 
is teljesen új, akik azt hitték, hogy ismerik. A néhány éve maga építette házának pincéjében 
Gyöngyösön a Máriássy utcában az utóbbi négy év alatt igazi művészeti értékű 
szoboregyüttest faragott ki a magyar honban fellelhető legkülönbözőbb fajta fákból. Ritka 
teljesitmény ez minőségben és mennyiségben egyaránt. Nem sok példa van minderre. 
Szobrászi előtanulmányok és műhely nélkül, mindössze az otthon, a család biztonságának 
támogatásával, saját zsebből előteremtve. 

Mi lett volna, ha korábban van ideje, pénze, kellő szellemi szabadsága hozzá, s nem 
nyugdíjas tanárként kell elkezdenie? - Olyan energia szabadul itt robbanva fel, amilyen egy 
fiatal, éppen beérő férfiban! 

Festményei: A rokka. Elhagyott tanya. Nádas. Alföldi táj. Emlékezés régi 
cséplésekre. Sárhegy. Udvarbelső. Mocsaras táj. Struktúrált táj. A város a 
tengerparton (mozaikterv kompozíció). Daidalosz és Ikarosz. Táj léggömbbel, 
sárkányrepülővel, madárral. Viharos táj. A nagy labdázó. Siroki barlanglakások. 
Vibráló táj. 

77 remek faszobrából ki van állítva : Kurucvitéz. Síremlék. Kucsmás pásztor. Kun 
menyecske. Kendős asszony. Subás. Kiáltás az erdőért. Rögby. Krisztusfeszület. 
Kövér Margot. Filozófus. Játékos forma. Afrika. Balkán I, II, III, IV. Erosz. Dús 
formák. "Anyagszerü, jó a formavilága, fantáziadús, játékos" – mondja szobrászhoz illő 
tömörséggel Bakos Ildikó . 

Nem lehet olyan igazságtalan a sors, hogy ne kárpótolja igazi erővel, egészséggel, 
alkotói feltételekkel, megértéssel, mindazokért az értetlenségekért, hátrányokért, kényszerű 
visszafojtásokért, melyeket életében meg kellett élnie. 
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Cs. Kovács K.: KÉPEK ÉS KERÁMIÁK 
( A karcagi Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban 1992. október 3-án megnyílt 

Mikola Miklós fazekas és Somlai Lajos rajzszakos tanár kiállítása alkalmából íródott cikk. 
A kiállítást megnyitotta Szalai István tanár.) 

Mint egy jam session - villant át rajtam a hasonlat, mikor végignéztem a két karcagi 
öregdiák tárlatát a Déryné kiállitóteremben. - Miért is ez a hasonlat? Mert ugyanazt a 
harmóniát érzem a két kiállítónál: Somlai Lajos rajzszakos tanárnál, aki festő és szobrász, és 
Mikola Miklós fazekas-keramikusnál, mint az alkalmilag összeálló zenészeknél, akik 
"örömzenét" játszanak. 

Két külön műfaj, de ugyanaz a harmónia. (Somlai Lajos pasztel finomságu 
olajképeinek még a színvilága is hasonló Mikola Miklós kancsóihoz, vászonfazekaihoz és 
különféle fígurativ cserepeihez.) 

A kiegyensúlyozott minőség érhető tetten mindkettőjüknél. A tehetség, ami nem más, 
mint: "amit nem tanult az ember, mégis tud" - jut eszembe a kissé köznapi szellemesség. 
Itt azonban találó, hiszen egyikük sem végzett művészeti főiskolát és lám, mégis mindkettő 
profi. 

Érezted-e valaha a hátrányát, hogy nem jártál a Képzőművészeti Főiskolára? -
kérdeztem a kun bajuszos Somlai Lajostól, az egykori karcagi diáktól. - Nézd, ez a hátrány 
nem úgy jelentkezett, hogy nem tudtam elsajátítani a festészet technikai műhelytitkait, a 
faktúrát vagy a színtant. Hanem a rajztanári munkának egy sajátos életstrukturát jelentett. A 
gyöngyösi iskola, ahol tanítottam, heti két szabadnapot biztosított. Ez a két nap soha nem 
esett egymás mellé, de az teljesen elképzelhetetlen volt, hogy vasárnapot követő hétfőre és 
keddre essen. Végül is az idő feldarabolása jelentett hátrányt. A tanulmányok is mások a 
Képzőművészeti Főiskolán, mint a Tanárképzőn, de ez még nem lett volna behozhatatlan, ha 
lett volna idő és anyagi biztonság, hogy csak a festészetnek éljek. Nekem a festés mindig 
többet jelentett, mint időtöltő kedvtelés. Pontosan azt se tudom, mikor kezdtem festeni. A 
világot a festészeten át akartam megérteni és a magam gondoltait is e módon akartam 
megértetni. A képet szemlélő pedig eldönti, hogyan sikerül mindez, jelent-e számára valami 
többletet, vagy érintetlenül tovább megy. 

Azt hiszem, én is ezeket csinálom - mondja a karcagi Mikola Miklós, a népszerű Mikó 
(Colos) -, ha fiatalon fazekasinasnak állok és nem technikum után kezdem el. Lehet, ha az 
Iparművészeti Főiskolát elvégzem, akkor mást csinálok. Az igazság, hogy számomra 
ezeknek a tárgyaknak a készítése öröm, hobby. Szabó Misi bácsinál tanultam. Kétségtelen, 
sok időbe telt, mire elfogadható szintre jutottam, de ez nem volt nyűg, hanem kikapcsolódás. 
Amikor az ember rájön az alkotás ízére, szabadságára, az értelmet ad a fáradozásnak. 
Általában én mellékfoglalkozásként műveltem - néhány évet leszámítva - a fazekas szakmát. 
Nem voltam kiszolgáltatva soha a megrendelőimnek és így tudtam kísérletezni. Mindig a 
népi formavilágból merítettem, nem akartam modernkedni. 

Ajánlom mindenkinek, ha teheti, nézze meg ezt kiállítást! 
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Az utolsó két lap arra szolgál, hogy mindenki elkészítse saját életének jelentős eseményeit 
tartalmazó dátumait (új munkahely, új kinevezés, házasságkötés, gyerekszületés, ház- vagy 
lakásépítés, kitüntetés, baleset, stb.). A magyar miniszterelnökök nevei, valamint kormányon 
tartózkodásuk időpontja a tévedések kizárása és a társadalmi háttér jelzése miatt van 
bejelölve. Szász Bélától azt tanultuk, ez fontos.) 

 

  miniszterelnök -tól -ig feljegyzések 

1950 Dobi István 1948.12.10 1952.08.04   

1951        

1952 Rákosi Mátyás 1952.08.14 1953.07.04   

1953 Nagy Imre 1953.07.04 1954.04.18   

1954 Hegedűs András 1954.04.18 1956.10.24   

1955        

1956 Nagy Imre 1956.10.24 1956.11.04  

  Kádár János 1956.11.04 1958.01.20  

1957        

1958 Münnich Ferenc 1958.01.20 1961.09.13   

1959       

1960        

1961 Kádár János 1961.09.13 1965.06.30  

1962        

1963        

1964       

1965 Kállai Gyula 1965.06.30 1967.04.14   

1966       

1967 Fock Jenő 1967.04.14 1975.05.13   

1968       

1969        

1970       
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1971        

1972       

1973        

1974       

1975 Lázár György 1975.05.13 1987.06.14   

1976       

1977        

1978       

1979        

1980       

1981        

1982       

1983        

1984       

1985        

1986       

1987 Grósz Károly 1987.04.25 1988.11.24   

1988 Németh Miklós 1988.11.24 1990.05.22  

1989        

1990 Antall József 1990.05.22 1992.12.12  

1991        

1992 Boross Péter 1992.12.12 1994.07.15  

1993        

1994 Horn Gyula 1994.07.15    

1995        

1996       

1997        
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1998        

1999        

2000        

2001        

2002        

2003        

2004        

2005        

2006        

2007        

2008        

2009        

2010        

 

 

 

 - 69 - 



Utószó-féle az Ereszaljához 

Mindenekelőtt szeretném megköszönni Szőllősi János barátomnak, a Karcagi Öregdiákok 
Baráti Köre elnökének, hogy rendelkezésemre bocsátotta ezt a rendkívül érdekes és értékes 
anyagot. Egyszuszra olvastam el, rengeteg, már-már feledésbe menő emléket idézett fel 
bennem. Azzal próbálom meghálálni János kedvességét, hogy az írásokat átültettem 
elektronikus formába, kicsit megsimogatva, a gépelési hibákat kijavítva. Biztos vagyok 
benne, hogy másokat is érdekelni fog, a mi, 1955-ben érettségizett osztályunk tagjait 
biztosan. Az írásokban szereplők között sok az ismerős, bár csak egy évig jártunk egy 
iskolába, de a sport (úszás, kosárlabda), meg a „karcagiság” összeköt, lélekben azokkal is, 
akik már nincsenek közöttünk. 

Az írások tartalmával kapcsolatban van egy megjegyzésem: 

A karcagi cserkész-életről szóló írásban (24. oldal) azt olvashatjuk, hogy a cserkészet 
megszüntetése miatt az 1948 nyarára tervezett táborozás elmaradt. Ugyanis nem maradt el! 
Bizonyításul ide másolom az általam korábban, máshol már leírtakat: 

 

Cserkészet 

Pukánszky-Németh: Neveléstörténet, XII. AZ 1945 UTÁNI MAGYAR ISKOLÁZTATÁS TÖRTÉNETE 
(http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/12.htm) (részletek) 

1946. július 19-én a belügyminiszter feloszlatta a Magyar Cserkész Szövetséget, majd három 
nap múlva megalakult ennek jogutódja, a Magyar Cserkészfiúk Szövetsége. Elnöke a már 
betegeskedő Karácsony Sándor lett, a mozgalmat ténylegesen Färber József ügyvezető elnök 
és Jánosi Sándor vezetőtiszt irányította. Az új cserkészmozgalmat teljes mértékben laicizálták: 
vezetői között már nem szerepeltek egyházi személyek, az alapszabályból, a programokból és 
próbaanyagokból kiiktatták a vallásos elemeket.  

1947 nyarán már az új szövetség küldött ki 200 fiatalt a franciaországi cserkész világtáborba, a 
Jamboree-ba. Egy évvel később, 1948-ban a Magyar Cserkészfiúk Szövetsége a centenárium 
alkalmából Negyvennyolcas Nagytáborra készülődött. "Kelet-Európai Jamboree"-nek szánták 
ezt, meg akarták hívni rá a lengyel cseh és román cserkészeket, de várták az albán a bolgár és 
a szovjet úttörőket is. Erre azonban már nem kerülhetett sor. Az 1948. június 27-én tartott 
országos közgyűlésen a cserkészszövetség vezetősége felajánlotta, hogy a szervezet beolvad a 
Magyar Úttörők Szövetségébe. 

1948. június 16-án életbe lépett az iskolák államosításáról szóló 1948:33. t. c. 

 

1947. szeptember 5-én íratkoztam be a KARCAGI REFORMÁTUS NAGYKUN 
GIMNÁZIUM ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁBA, mint „kis elsős”. A tanulmányi értesítőmben 
ezt a tényt Dr. Gaál László igazgató úr aláírása bizonyítja. A félévi értesítőt Ő, és Csávás 
Sándor osztályfőnök írta alá, az évvégi bizonyítványt Csávás Sándor igazgató és Czövek 
Lajos osztályfőnök. A gimnázium akkor még nyolcosztályos volt, nekünk, kicsiknek a 
nyolcadikos nagyok érthető módon teljesen felnőttnek tűntek.  

Rövidesen én is beléptem a cserkészek közé, az akkori rendnek megfelelően „farkaskölyök” 
minőségben. Lehet, hogy a vezetők már érezték a rendelkezésre álló idő rövidségét, úgy, 
hogy rövid idő múltán átléptük a farkaskölyök fokozatot, és „rendes”, zöldnyakkendős 
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cserkészek lettünk. Az 1948-as centennáriumi március 15-i ünnepségen mindenesetre már 
teljes felszereltségben, árvalányhajas cserkészkalapban feszítettünk. 

A 176-os Nagykun Cserkészcsapat parancsnoka Varga József tanár úr volt, rajparancsnok 
Takács István (Taki). Úgy emlékszem, hogy mindnyájunknak tetszettek az őrsi 
foglalkozások, a gimi bejáratától közvetlenül balra fordulva volt a csapat-szoba, ahol nagy 
gonddal „fényesítettük” az őrsi sarkot. Azt hiszem, a Mókus-őrs tagja voltam. 

Nagy izgalommal vártuk a vakációt, a nyári táborozást. 

Előtte a Berekben „próbatábort” tartottunk, ahol egy nagy teremben (iskola tornaterme?) 
szalmán aludt az egész táborozó csapat. Takarodó után, amikor a nagyok azt gondolták, hogy 
a kicsik már alszanak, viccmesélés kezdődött, mindnyájunk okulására. A viccek közül 
jónéhányat csak jóval később, évek múlva értettem meg... A néhány nap alatt lezajlott 
„foglalkozások” közül csak az úszóversenyekre emlékszem, amelyeken én is indulhattam, 
hiszen már két éve tudtam úszni. 

Az „igazi” tábor Kácsfürdőn volt. Vonattal utaztunk Mezőkeresztes-Mezőnyárád állomásig, 
onnan gyalog Kácsra (kb. 15 km.). A vonaton külön vagonban utaztak a tábori élet kellékei, 
elsősorban az élelmiszerek: liszt, krumpli zsák-számra, zsír bödönökben, tojás, meg ki tudja, 
még mi minden. Ezeket a holmikat két szekér fuvarozta fel Kácsig, ezeken kapott helyet 
Édesanyám és hatéves húgom is. (Édesanyámat a lánycserkészek „felvigyázására” kérték fel, 
gondolom, nem akadt vállalkozó tanárnő. Húgom pedig nem maradhatott otthon egyedül.) 

Kácson a (nagyon hideg vizű) fürdő szomszédságában, egy nagy épületben volt a többség 
szállása, csak az Indián-őrsnek voltak sátrai. Ők az épület fölötti erdőben vertek tanyát. Mi a 
ház padlásán laktunk, a már megszokott szalmán aludtunk. 

Természetesen nem emlékszem minden részletre, de néhány történetet leírok. 

Itt is volt úszóverseny. A döntők első három helyezettje nagyobb-kisebb gyümölcsíz-darabot 
(a nagyon öregek Hitler-szalonna néven is ismerik) kapott érem vagy oklevél helyett. 

A fürdőhöz kapcsolódó történetek közül a legszörnyűbb az volt, amikor a medencét 
körülvevő, belülről nyers-kő utánzattal borított oszlopok egyikén álldogáló Rákóczi Pistát 
(Bödön, már érettségi után, később testnevelő tanár lett) valaki meglökte a lábánál, és ő úgy 
esett bele a vízbe, hogy teljes hátát felszántotta a durva kövezet. Piros lett a víz, mire 
kikecmergett. 

A másik: Isten tudja, honnan csapódott a csapathoz egy Frédi nevű, állítólag Amerikából 
érkezett jampec, akit nyegle modora miatt mindenki útált. Az útálat abban csúcsosodott ki, 
hogy egy alkalommal két nagyfiú megfogta (a fürdőben is teljes felszerelésben, bakancsban 
grasszáló) Frédit kezénél-lábánál, és egy-kettő-háromra meglóbálva beledobták a 
medencébe. Mindnyájan nagyon jót röhögtünk, amint gyenge úsznitudásával (plusz a 
bakancs) kievickélt a vízből. Cserkészkalapja még egy darabig ott úszott a medencében. Ez 
után Frédi – ahogy jött – eltűnt. 

Szakácsunk Lakatos Muki volt, aki nap-mint-nap remek ebédeket főzött. Nekem 
legemlékezetesebb az a vacsora volt, amikor egy nagyobb gyalogtúra után (Sály vagy 
Cserépfalu-Cserépváralja? mindegy, oda-vissza kb. 10 km.) farkaséhesen érkeztünk vissza a 
táborba, aholis a rakott krumpli még nem volt készen. A tűz közelében álló nagy tölgyfa 
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kérge tiszta sárga volt: Muki a tojásokat egyenként megszagolva „ez is záp!” felkiáltásokkal 
rendre a fához vágta. Erre azért is szívesen emlékszem vissza, mert én az életemben olyan 
finom rakott krumplit még nem ettem... 

Volt éjszakai hadijáték is: az összes többi őrs megtámadta az Indián-őrs táborát, el akartuk 
foglalni. A jelentős kisebbségben lévő, de felkészült indiánok azonban visszaverték a 
támadást: a sátrakat körülvevő fákról óriási üvöltéssel ugrottak a nyakunkba, mi pedig 
megfutamodtunk. 

A hadijátékot követő reggeli szemlén Parancsnok úr jókora monoklival a szeme alatt jelent 
meg. – Megbotlottam, és megütöttem – magyarázta. A jólértesültek tudni vélték, hogy a 
hadijáték zavaros körülményeit kihasználva Bödön fejezte ki rosszallását, amiért Tanár úr 
túlzott érdeklődést talált mutatni az ő szív-szerelme, a gyönyörű Mándoky Mária iránt... 

A következő, 1948/49-es tanévben már a Kálvin utcai fiúiskolába jártunk, (igazgató Bod 
Lajos, majd Cs. Kovács Imre, of.: Kulcsár Pál). Már létezett az Úttörő Mozgalom, sokan a 
sötétkék nadrág – fehér ing – kék nyakkendő egyenruhában jártak iskolába. Nyilvánvaló 
volt, hogy mi cserkész-egyenruhában feszítettünk (amíg lehetett). Elsők között – 
meglepetésre – az akkori református lelkész két fia váltott mozgalmat, nyilván a szülők 
felismerték az elkerülhetetlent. Ezt meghallva Édesanyám azt mondta: „Dalolhatsz már 
nékem, mezei pacsirtám...” 

Néhányan jártunk fakultatív katolikus hittanra, amit délután, az iskola úttörő-szobájában 
tartottak. Egy alkalommal belépve a szellőzetlen terembe, így kiáltottam fel: – Hű, de úttörő-
szag van! Pecchemre, meghallotta ezt Békési tanár úr, aki tornatanár, gyakorlott pofozó és 
úttörővezető volt. Alaptalanul féltem, mert pofont nem kaptam, viszont begyűjtöttem életem 
egyetlen hatos (6) jegyét, testnevelésből [akkor egy évig a 7-es volt a legjobb jegy.] 

A mi osztályunk tulajdonképpen két osztály, de a 20 éves találkozó óta a lányok–fiúk együtt 
rendezzük összejöveteleinket. A 35 éves találkozón elhatároztuk, hogy évenként összejövünk 
minden külön értesítés nélkül, szeptember második hetének péntek-szombat-vasárnapján, a 
Berekfürdőben. (A „nagy”, azaz ötévenkénti találkozókra a volt osztálytitkárok minden 
ismert címre meghívót küldenek, az ugyancsak három napos találkozóknak komoly 
„programja” van. Ez a program ugyan kissé sablonos: gyülekezés péntek déltől, este 
szalonnasütés, utána nóta körbejár. Szombaton délelőtt a gimiben kosárlabda (a fiúosztály 
még most is ki tud állítani egy csapatot!), délután osztályfőnöki óra, este birka. Vasárnap 
kijózanodás, fürdés a Berekben, hazautazás. 

Emlékeinket elsősorban nem írásokban, hanem fényképekben, mozifilmen és videó-
felvételeken rögzítjük. Ez jó is, meg rossz is, mert igaz ugyan, hogy a fotó és film sok 
információt rögzít, de a gondolatok kifejezésére és közreadására – sajnos – nem alkalmas. 
Persze az is ok lehet, hogy ebben az évjáratban kevesebb az írásra hajlamos öreg-diák, pedig 
nekünk, fiúknak is Szász Béla bácsi volt az osztályfőnökünk és magyar-tanárunk. 

A 300 éves iskola-ünnepség egyik jelmondatával zárom soraimat: 

„NEM HULLHAT PORBA BENNÜNK, AMIT A JÓ ISKOLA ÉPÍTETT” 

 Dévai Huba 
 2009. január  
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