
 
Ereszalja! mint fecskeraj, száll 

alólad sok csapongó emlék. 

Alád, ó, életem! Ha hagynál, 

még be szívesen visszamennék! 

                             (Váci Mihály) 
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Írták a karcagi gimnázium 1951-ben érettségizett öregdiákjai: 
 

Bajkó Pál, Balázs Sándor, Bíró László, Budai István, Bozóki Sándor, Dede Sándor, Dusa István, 

Fáy Árpád, Kálmán Ibolya (Üveges Jánosné), Kerényi Imre, Kiss Lajos, Kocsis Erzsébet (dr. 

Galla Ferencné), Kulhavi László, Lakatos Miklós, Mann Viktor, Mályi József, Máthé István, 

Pintér Róza (Szabó Sándorné), Puskás Mária (dr. Mádi Istvánné), Poczók  (Pécsi) Lajos, Sági 

Miklós, Saska Erzsébet, Somlai Lajos, Szalai István, Szommer István, Tóth Mária  (dr. 

Szendrényi Jánosné), Varga Erzsébet (Tomasek Mihályné),    

     Külön szeretettel osztályunk tagjának tekintjük Hornyák Antal Tónit, aki hét – és Mikola 

Miklóst aki hat évet töltött velünk az ERESZ alatt.  

 

A gimnázium neve: 

1676-tól az 1948-as államosításig: Karcagi Református Nagykun Gimnázium 

1948-tól 1950-ig: Állami Nagykun Gimnázium, Karcag 

1950-től 1951-ig: Állami Nagykun Általános Gimnázium, Karcag 

1951-től 2009-ig: Állami Gábor Áron Általános Gimnázium, Karcag 

2009-től: Karcagi Nagykun Református Gimnázium 

 

Előszó: 

     Az ERESZALJA I. kötetét Kiss Lajos állította össze 1997-ben az 1951-ben érettségizett 

öregdiákok örömére. Lajos örökre elaludt 2003-ban, felesége Marika egy szép emlékalbumot 

állított össze róla, amiben számos írást közölt ifjúkorunkról is. Ezt mindnyájan megkaptuk, az 

ebben levő írásokat itt nem ismételjük.  

     Az ERESZALJA II. kötetéhez az évek során összegyűlt anyagot Lakatos Miklós nézte át és 

egészítette ki. Emlékeinket Puskás Mária két tanulmánya tette teljessé. Írásaink egyúttal 

kortörténeti dokumentumok is, ezért gyerekeink és unokáink részére magyarázó lábjegyzetekkel 

láttuk el. A borítót Somlai Lajos válogatott anyagaiból állítottuk össze.   

     Az összeállított kötetet megküldjük a gimnáziumnak is.  

     Az írások bármelyik részének közlése csak engedélyünkkel történhet. 

    

2015. április 30.                                                                                              Fáy Árpád 
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I. Rész. GYERMEK- és IFJÚKORUNK 

 

Puskás Mária: Kéttantermes (Klébersberg) tanyasi iskolába jártam1 

     Hároméves múltam, amikor apámat 1936-ban a Fegyvernek vasútállomás és Turgony vasúti 

megálló közötti szakasznak körülbelül a felezőpontjába, a térközbe helyezték. Szépen írt, s itt 

erre volt szükség. Vörös téglából épült házunkkal szemben csinos, fedett teraszos, telefonos 

irodaépület emelkedett, ez volt a szolgálati helye. A ház előtt, nyesett sövények övezte kertben 

virágok nyíltak, és két hatalmas rezgőnyárfa vetett árnyékot a déli fekvésű szobák ablakaira. (A 

fákat később, a kettős vágány építése miatt kivágták.) Volt minden, ami egy család önálló 

életviteléhez kellett; istálló, ólak, pajta, pince a ház alatt, kút és kemence az udvaron. (Szüleim 

számos állatot, és hozzájuk állandó gondozót tartottak.) 

     Igazi Isten háta mögötti hely volt, a vasút mindkét oldalán (több-) ezerholdas uradalmak 

terültek el. Az ilyenek szervezettségét, telepítettségét, gazdálkodását Illyés Gyula anatómiai 

pontossággal írta le (Puszták népe). A birtokosok a Fegyvernekhez (11 km-re volt tőlünk) közeli 

Szapárfalu névadói (Szapáry grófok) mellett többségükben esetleg bárói rangig emelkedő zsidó 

bérlők/tulajdonosok (Glaser, Hirsch, stb.) voltak.2  

     Mindennapos pajtásainkkal, a szintén vasutas családból származó, hasonló korú Sarkadi 

gyerekekkel (Ilonka, Karcsi, Julika) barátságunk halálukig tartott.3 Együtt jártunk be a 

legközelebbi birtok, a Hirsch uradalom központjába, a Kistanyába. Meg- megnéztük a példásan 

rendbetartott ló-, tehén- és ököristállót, be- bejártunk a közöskonyhás cselédlakásokba. Minden 

asszony ápolta előkertjét és gondozta hátsóudvari állatait, kivéve a kommunista férjével 

Budapestről kiutasított Barnánét, aki gúnyosan kinevette a többit, naphosszat egy gaz-szálat se 

tett keresztbe, csak ült és várta, hogy minden megváltozzon. Ha kormányzó-menetet terveztek, 

azaz a Horthy-család Kenderesre készült, jött Szebeni, a lovas-csendőr, hozzánk mindig betért, 

anyám pitét sütött neki, örömmel megette, továbbment, és 1-2 napra „begyűjtötte” a gépszerelőt 

(Barnáné férjét). 

     Tanköteles korba kerülvén, szüleim engem is beírattak a Glaser uradalom peremére épített 

kéttantermes tanyasi iskolába. Gróf  Klébersberg Kunó, Horthy kormányzó kultuszminisztere – 

áldassék emléke – nagyon sok hasonló intézményt hozott létre hazánk területén, a magyar 

gyerekek elsőrendű érdekében. Az épület vályogból készült, kívül-belül fehérre meszelve, 

cseréptetővel, kertes tanítói lakással, nagy füves játszótérrel, neve: Örményesi Községi Elemi 

Iskola, Fegyvernek. Tantermünk berendezése mindenben megegyezett azzal, amit napjainkban 

az ópusztaszeri falumúzeumban lát az ember. A padok, a dobogó, az asztal, az öntöttvas kályha, 

a háromlábú, fordítható tábla, az abc kisbetűit mutató, falra akasztott nagyméretű írás, a hatalmas 

„számológép” fekete és nyersszínű golyóival, valamint a padsorokkal szembeni fal közepén, a 

tanító feje fölött a kétangyalos magyar címer a koronával – képezte a berendezést. 

                                                 
1 Dr. Mádiné Dr. Puskás Mária (Gyöngyi) vegyész, a Debreceni KLTE Szerves Kémiai Tanszékének, majd az MTA 

Antibiotikum Kémiai Kutatócsoportjának csaknem 4 évtizeden át volt oktatója és kutatója. Az emlékezéseit 82. 

életévében (2014-ben) írta. 

2 Gőzekével szántottak, a hatalmas barázdákban bújócskázni lehetett. Búzát, árpát, rozst, zabot, kukoricát (köztesen 

benne tököt), lucernát, cukor- és takarmányrépát, dohányt, mákot, még ricinust, sőt köményt is termesztettek. 

3 A kárpátaljai Körösmezőről lehelyezett ruszin vasutas, Sztyopa Kokercs 1944 őszén örömmel fogadta a Vörös 

Hadsereget. Több feljelentéssel élt a „felszabadítók”-nál. A front miatt Sarkadiéknál rekedt két szőke férfi, apa és 

egyetemista fia, a ruszin szerint azonban fasisztákat bujtattak. Az oroszok összeszedték és elhajtották őket, Sarkadi 

bácsit, a két szegedit, apám utódját Rózsa Kálmán bácsit, és még négy férfit. Holttestüket 8 nap múlva a 

„Nagytanya” távoli szérűjén egy hatalmas szalmakazal tövében találták meg. A három Sarkadi (10, 11, és 12 éves) 

gyereket a MÁV nevelte fel, a lányokat Kőszegen, Karcsit Szegeden. Regina néni Szapárfaluba költözött, Ilonka 

tanítónő lett, Juli műszaki rajzoló, Karcsi a MÁV-nál maradt, megnősült, kislánya született. Ilon férjhez ment egy 

fegyverneki, de a debreceni GÖCS-ben dolgozó mérnökhöz. Kisbabát várt, hozott nekem sült gesztenyét az 

egyetemre. A klinikán megszülte és még elnevezte kisfiát, majd sokkot kapott és meghalt. A szép szőke Juli hosszas 

tanakodás után férjhez ment a GÖCS párttitkárához, aki imádta őt. Második gyermeküket, Zsuzsit várták, mikor a 

fiatal férj, Laci, infarktusban meghalt. Az utolsónak maradt Julikát utolsó útjára egy jó hónappal ezelőtt én is 

elkísértem.  
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     A tanítás reggel 8 órakor kezdődött. Tekintve, hogy az iskoláig 3,5 km gyalogutat kellett 

megtenni, időben indultunk, betértünk Sarkadiékhoz, s eleinte négyen, majd később öten 

mentünk tovább, hogy megrohamozzuk a tudás várát. A tanítás – rendes körülmények között – 

imádkozással indult, felállva, fennhangon elmondtuk a Magyar Hiszekegyet: 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 

Hiszek egy Isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában, ámen.    

Ezután a szép csengő hangú Pásztor Lacika feltette a kérdést: 

„Mit kívántok?” 

„Független, szabad Nagy-Magyarországot!”, harsogtuk. 

           „Leülhettek”, szólt a tanító néni, Kelemen Zsigmondné Gaál Irén, egy ny. ref. lelkész 

felesége. Nagy tapasztalattal és gonddal, jól szervezve tennivalóit, több osztályt tanított 

egyszerre. Az egyes osztályok létszáma természetesen eltérő, de viszonylag alacsony (8 – 15 fő) 

volt. A hideg, havas tél tanító-néninknek külön gondokat hozott. Az uradalmakból sok gyerek 

gyakran átázott, lyukas cipőben, gumicsizmában fagyott lábbal érkezett. Irénke néni a kabátját 

levetett gyereket a kályha mellé ültette, lábbelijét lehúzta, vizes kapcáját levette és kicsavarta, 

majd száradni a kályha közelébe terítette, aztán vette az erre a célra rendszeresített gyógyszeres 

üveget, és a sárga folyadékkal az ölébe tett gyermeklábakat gondosan ecsetelgette. 

     Iskolai felszerelésünk eleinte egyszerűen a hátitáskánkba tett fakeretes palatáblából, ennek 

kifúrt keretébe madzaggal belekötött nedvesíthető tengeri szivacsból és palavesszőből állt. Volt 

természetesen ABC-s könyvünk is, de ez csak később került sorra, szintúgy a vonalas, majd a 

hátlapján a progresszív szorzótáblácskával ellátott kockás irka, a ceruza, a hegyes toll (a vágott 

és a gömbhegyű tilos volt) tollszárral és tinta. Utóbbiak használata számos pacát eredményezett, 

olykor (pl. futás közben) a tinta bele is borult a táskába … . A tananyag az országban érvényes 

tanterv pontos betartásával került oktatásra. Az olvasás előzményeként a hangokat mi is 

kézjelekkel együtt tanultuk, s később a szorzótáblát is kórusban mondtuk. Második osztályban 

mi is fogalmazásokat írtunk, sokat beszéltünk, helyesírást, rajzot és kézimunkát is tanultunk. 

Sokat olvastunk hangosan, jó időben az olvasás a tantermen kívül, a szabadban zajlott, megbízott 

vigyázó gyerek vezetésével (osztályunkban általában én voltam a vigyázó, és ha a társam nem jól 

olvasott, meg is vertem egy jókora faággal. Szegény nagy melák Adamecz Jóskát, aki évismétlő 

volt, gyakran rendesen elkalapáltam). A nádpálca – tekintettel a nagyon vegyes viselkedésű 

gyerekcsapatra – bevett fenyítő eszköz volt. A kikapás fokozatait a körmös, a tenyeres, a fenekes 

(ruhára és csupasz popsira) képezte. Utóbbit az első padra hajtott felsőtestű gyerekre 

(gyakorlatilag fiúkra) alkalmazták. Ezt a verést a tanító-nénik (Irénke és a szép fiatal Sárosi 

Piroska, később Kákonyi Lajosné) tanító-bácsik bevonásával oldották meg, akik az elkövetett 

vétség ismeretében változó szigorral és erővel végezték. (A büntetést fel se vettük, túl sok 

értelme nem volt.)4  

                                                 
4 Csendesen éltünk, apám Pesti Hírlap előfizető volt. Az újságot, mellékletét és a Tolnai Világlapját mindig 

pontosan megkaptuk. (Fedőlapjáról ismertem meg sok híres festményt.) Beküldött egy rejtvényfejtést, megnyerte a 

főnyereményt, egy láda (200 db) könyvet. (Köztük volt a Copperfield, a Tamás bátya kunyhója gyerek kiadása, a 

Kis Lord, Huckleberry Finn kalandjai. Korán megtanultam olvasni, ezeket bújtam.) Később is gyakran rendelt 

könyvet, közülük 1939-től a Föld és Lakói volt a kedvenc. (Csak kézmosás után kaptuk meg.) Híve volt a 

revíziónak, „revíziós pengőket” vásárolt. (1931-ben a Vitézi Szék kitüntette.) Később Karcagon dalárdista volt, 

cimbalmot vett és játszani tanult (Károly bácsi, egy zeneileg képzett cigány – rendszeresen járt hozzánk, tanítani.) 

Csak anyai nagyszüleink éltek, Karcagon. Látogattuk őket, az állomásról Boda bácsiék buszával utaztunk a főtérre, 

onnan fiákerrel a Zöldfa utcába. Nyaraltunk is itt, esti imáinkra nagymama azt mondta, az nem jó. Azt kellett 

mondanunk, amit ő tanult a nagyanyjától. („Én lefekszem én ágyamba, mint egy testi koporsóba. Három angyal 

fejem felett, egyik megőriz engemet, másik szememet lezárja, a harmadik lelkemet várja, ámen.”) Anyám a 

háztartáshoz a Hangya Szövetkezettől rendelte a cukrot, kávét, teát, fűszereket, meg amit kellett. Hosszú téli estéken 

rengeteget mesélt és tanítgatott. (Tőle tudom az ószövetségi prófétákat.) Másodikban annyit mulasztottam 

(szamárköhögés, skarlát, kanyaró, mandulagyulladás, stb. miatt), hogy túlléptem az engedélyezett keretet, 

ismételnem kellett volna. Irénke tanító néni megmentett, csak 67 napot írt be. (Erősödésünket segítette a 

Békéscsabáról rendszeresen érkező Réthy Béla-féle „vasbor”, amit szalmaszálon szívogattunk …).   
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     Irénke tanító-néni 1941 nyarán nyugdíjba ment. (Férjével Balatonfüredre költözött, a 

Kelemen villa nyújtotta békés életet rövid ideig élvezhették, hamarosan gyászjelentést kaptunk, 

tanító-néni magára maradt. Minthogy 1942 nyarán apám is nyugdíjas lett, Karcagra költöztünk, 

ott meg is látogatott minket.) Harmadikos koromban a tanítói lakásban már Piroska tanító-néniék 

éltek, majd Kákonyi L. hadbavonulása után Horváth Lehel lett az iskola másik tanítója (és a 

katona ágybeli örököse). Jó időben a szüneteket és a tornaórákat a játszótéren töltöttük. Mi 

lányok énekes körjátékokat (Elvesztettem zsebkendőmet …, Most viszik, most viszik Uborkáné 

lányát …, stb.), cicapárost, Szegedi polkát, Bujj, bujj zöldágat játszottunk, labdáztunk, 

ickáztunk, ugróköteleztünk. A fiúk ostorcsapóst, kicsi a rakást játszottak, golyóztak, gomboztak, 

métáztak. A kinn a bárány, benn a farkast együtt játszottuk, pukkantókat is együtt készítettünk 

(sárból, agyagból), sárkányt is eregettünk, ipi-apacsoztunk. Otthon remekül eljátszottunk 

csutkaízikből készített állatainkkal, kukoricacsutkából építkeztünk. (Volt több babám, 

bababútorom, de szívesebben készítettem bogáncsból különféle dolgokat, amit kötött 

ruhadarabjaim igencsak megsínylettek.) A gyerekhad jelentős része nyár és ősz elején mezítláb 

járt, mi is csatlakoztunk hozzájuk. (Haza már cipőben és zokniban érkeztünk, de rendszeresen 

lelepleződtünk.) Az uradalmakból járó fiúktól sok hasznos dolgot is tanultam, megtanítottak 

tarlón torzs között mezítláb futni, szederindából kosárkát fonni, aranysárga búzaszárból 

„lámpást” készíteni. (A csépelt búza szalmája nem használható!) Minden birtokon rendeztek 

aratóünnepet, gyönyörű fonadékokkal. Törökszentmiklóson (Rákosi érában Törökmiklós) van is 

egy ezeket bemutató múzeum. Együtt másztunk fára, verekedtünk, birkóztunk. Ismerték a 

vadméhek telephelyeit, ki is fosztották azokat. Tavasszal ibolyát szedtünk, nyáron pipacsot, 

szarkalábat, búzavirágot, fejünkre gyönyörű koszorúkat fontunk. Piroska tanító-nénivel 

madártemetést tartottunk, a kicsi kimúlt énekest énekelve búcsúztattuk: „volt pintyőke, nincs 

pintyőke, nyugszik csendes temetőbe …”. Sokat énekeltünk (már aki tudott), szerettük az Erkel 

(Hunyadi László, meghalt a cselszövő …) dallamára írt „Árnyas erdő”-t. (Árnyas erdőben 

szeretnék élni nyáron át, Nékem a zöld árnyas erdő vidám kedvet ád, Lomb a fán, virág a fűben 

mintha intene, Árnyaimban megpihenhetsz, jöjj, óh jöjj ide! Lombos ágon kis madárka röpdös, 

énekel, Fű, bokor közt szarvas és őz vidoran szökell … ) Karácsonyra az iskola tanulói mindig 

műsorral készültek. (Még nem voltam iskolás, amikor az elsős Sarkadi Ilonka Szűz Máriát 

alakítva, bölcsőben ringatta szép szőke kishúgát, mint Jézuskát, akit valaki gonoszul megcsípett, 

hogy sírjon.) Szavalatokkal, dalokkal, színdarabokkal szerepeltünk. A vallástant a 

katolikusoknak a Fegyvernekről kijáró fiatal pap nagyon szemléletesen oktatta, remekül és 

gyorsan rajzolt, színes krétával ábrázolta a bibliai történéseket. Ha rossz idő volt, mi 

reformátusok (kevesen voltunk), bennmaradhattunk a tanteremben, a hátsó padból irigykedve 

figyeltünk. Természetesen mi is mindent megtanultunk, az „Üdvözlégy”-et pl. ma is tudom. 

Sándor Pál református tiszteletes (anyám rokona) húsvét- és karácsonytájt Fegyvernekről mindig 

kijött és „szeretett testvéreinek” az iskolában prédikált. A tanévek végén a tanügyi főhatóság és 

szüleink előtt vizsgáztunk (velünk együtt vizsgázott a tanító is). Szépen kiöltöztünk, s 

igyekeztünk tudásunk legjavát nyújtani. 

     Három osztályt jártam ki az örményesi kéttantermes tanyasi iskolában, a negyediket a 

Karcagi Református (leány) Népiskolában végeztem el. Örményesen – kitűnő bizonyítványunk 

ellenére – azzal váltak meg tőlünk, hogy az ott végzett utolsó osztályt a városban okvetlenül 

ismételjük meg. Otthon üvöltve tiltakoztunk. Szüleink, aggódva bár, de beírattak bennünket a 

következő osztályba. Így lettem IV.b-s tanuló. A szép fiatal B. Kovács Péterné Baráth Izabella 

tanító-néni, kezében tanyasi bizonyítványommal:  – jó, jó, de ez városi iskola – (ebben az 

iskolában a tanulók tanulmányi eredményeik szerinti rendben ültek az osztályokban) – beültetett 

engem egyedül a „nagyoldal” utolsó padjába, közvetlenül a „szamárpad” elé. A dolog csöppet 

sem zavart, iskolába jártam, mint Örményesen, a hetek, hónapok múlása során örökös 

helyváltoztatásban éltem, (mindig csak előbbre), végül a 137. zsoltár („Hogy a babiloni vizeknél 

ültünk …”) rögzítette pozíciómat, ugyanis nem tanultam meg. Sok más lány is ezt tette, végül 

rólam is kiderült, tanító-néni engem is felszólított. Mondtam, nem tudom. Az volt a rend, hogy a 

gyerek ilyenkor a háromlábú tábla mögé ment, tanult, majd jelentkezett, ha tudta a leckét. 
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Utolsónak csatlakoztam a többihez, majd elsőként közöltem, hogy tanító-néni, kérem szépen, 

tudom a zsoltárt. Az nem lehet, mondta ő, de igen mondtam én. Na mondd, és én mondtam. 

Ezzel az osztály második helyére ültem. (Az elsőt nem kaphattam meg, mert az immáron 

negyedik éve a mi Cuncinké5 volt. Tanító-néni hívatta anyámat, megmagyarázta a helyzetet, 

anyám jót nevetett, én meg aztán végképp nem bántam.) Így esett, hogy már a félévi értesítőm 

fedésbe került a tanyasival. (Szerintem ez a dolog erősíti az alsóbb szintű uniformizált oktatási 

formát, amit napjainkban oly sokan elleneznek.) 

     Karcagi leányiskolai életem azonban nem volt problémamentes. Nem illettem a környezetbe. 

(Szünetekben felmásztam a farakásokra, egyikről a másikra ugráltam, csúnyákat mondtam.) Egy 

varkocsos kislány, M. Nagy Zsuzska beárult, pipiskedve súgta tanító-néni fülébe, hogy mit is 

mondtam. Izoláltak, azaz ősztől tavaszig nem mehettem ki az udvarra, egyetlen szünetben sem. 

Tudtam a kötelességem, csengetés után magamhoz vettem, amit akartam, s mentem a falhoz 

térdepelni, háttal az ajtónak. Többen velem maradtak, papíron „hegy, víz, város, ország … stb.”-t 

játszani, ebben verhetetlen voltam, lehetett tőlem tanulni. Egy verőfényes tavaszi nap mindenkit 

az udvarra csábított. Egyedül térdepeltem. Tanító-néni jött és kérdezett: „Te nem szeretnél 

kimenni?” „De igen!” „No akkor menj!”- mondta ő. Felugrottam és sajnos köszönet nélkül, 

vittem a közfalat is, rohantam az udvarra. Zsuzskán azonban eszembe sem jutott bosszút állni, 

hiszen igazat mondott.  

     Ősztől gimnáziumba jártam, de ez már egy másik történet.       

 

 

 
Kántor Sándor (karcagi fazekas mester): Tiszafüredi stílusú Miska boroskancsó  

                                                 
5 Dr. Galla Ferencné Kocsis Erzsébet osztálytársunk. 
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Puskás Mária: Emléktöredékek az ERESZ alól 

     A Karcagi Református Nagykun Gimnázium tanulói közül az 1943/44-es tanévben, az 

évkönyvben rögzített adatok szerint az 1a és az 1b osztályban 87 nyilvános rendes és 18 

magánvizsgára kötelezett (17 lány)  –  összesen 105 tanuló kezdte meg és folytatta tanulmányait. 

Ez igen figyelemreméltó létszám, bár az előző évjáratból is népes osztályok látogatták az 

intézményt. 

Első osztály (1943/1944) 

 
     

     Ennek a feltűnően magas tanulószámnak az oka a kor politikai és társadalmi viszonyaiban 

rejlik. Dúlt a II. világháború. Bár a II. Magyar Hadsereg 1943 telén gyakorlatilag megsemmisült 

a Don-kanyarban, de az I. és II. Bécsi Döntés, valamint Kárpátalja és Délvidék visszacsatolása 

után, Trianon parciális revíziója révén örvendetesen megnőtt hazánk területe. Egyre nagyobb lett 

a „kiművelt emberfők” iránti igény, az idő tájt a társadalom túlnyomó többsége fogékony volt a 

nemzeti érdekek iránt. 

     A városban a középfokú oktatást 14 éves korig a négyosztályos Polgári Leányiskola, a 

fiúknak pedig érettségivel a gimnázium és a Mezőgazdasági Szakiskola biztosította. Az 

érettségire vágyó lányok a célt a fiúgimnáziumban magántanulóként érhették el. A „polgáristák” 

különbözeti vizsgák letétele után átiratkozhattak a gimnázium V. osztályába. (Az óralátogatás a 

lányoknak is kötelező volt, szünetben és órán kívül azonban a lányszobában - külön felügyeleti 

díj fizetése mellett – felügyelőnő vigyázó szemei előtt tartózkodtunk. A tanterembe – a tanár 

belépése után – a hetes hívására vonultunk be. Az órákon feleltünk, dolgozatokat írtunk, 
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osztályzatokat kaptunk. A tanév végén azonban – vizsgadíj fejében – minden tárgyból 

vizsgáztunk.) 

     Az iskola rendtartása határozott volt. Mindenki – a tanévnyitón és egyéb rendezvényeken – 

sötétkék Bocskai-ruhában, nyakkendővel, sapkásan tartozott megjelenni. A sötétkék diáksapka 

  

 
 

Bocskai-ruha 

 

 

hordása, elől a zománcozott pajzzsal (fehér mezőben aranyszínű oroszlán, körben kék 

szegélyben domborított nagybetűvel az iskola neve), baloldalt a látogatott osztályoknak (I-IV) 

ezüst- (V-VIII) aranyszínű, egytől négy zsinórral fiúknak, lányoknak egyaránt kötelező 

mindennapos viselet volt. A tornaruha: kék nadrág, fehér felső, fehér zokni és cipő. Naponkénti 

megjelenésünknek rendezettnek, tisztának kellet lennie. A fiúk és a lányok nem tegeződtek, a 

fiúk a lányokat „kezétcsókolómmal” köszöntötték. (Utcánk túloldalán a diák Sáfár Lacika két 

kannával vízért ment az artézi kútra, és így köszönt át nekem, a 11. éves gyereknek…) Az 

egyenruha beszerzése nekünk komoly gondot okozott. Nem voltunk ugyanis előnyös helyzetben 

finomabb szövet beszerzését illetően, Jurcsek – pontjai sem voltak a szüleimnek (ezeket – a 

korabeli földművelési miniszterről elnevezve – azok a gazdák kapták, akik termelvények 

eladásával támogatták az államot, ill. a közellátást). Így be kellett érnünk az ún. „műrostos” 

kelmével, aminek nagyon rossz híre volt. Az igazsághoz tartozik, hogy az én rakott szoknyám 

számos évet és számtalan szenes vasalós vasalást élt meg, elnyűhetetlen volt. A zsinóros felsőt 

hamarabb kinőttem. 

     Vásárolni kellett még aktatáskát, A3 méretű rajztáblát, fejes vonalzót, rajzlapokat, 

rajzlaptartót, festéket, füzeteket, fedő papírt, vignettákat, tankönyveket, stb. 

     A tanév ebben az évben a gimnázium épületének katonai igénybevétele (rehabilitációs kórház 

létesült benne), a tanári testület számos tagjának frontszolgálata miatt, elképesztő nehézségek 
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leküzdése után, csak késő ősszel, nov. 4-én kezdődött meg. Országszerte hasonló gondok 

adódtak, így a tanulók képzésére „rádióiskolát” létesítettek. Latinból az elsősöknek házi feladat 

volt a „non scholae, sed vitae discimus” (nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk) 

szentencia fordítása. Nem tudtam megoldani. (Még ma, 82. évemben is emlékszem rá, mennyire 

kétségbe estem.) 

     A diákság alkalmazkodott a szétszórtsághoz, a tanárok ingáztak a különböző helyeken 

létesített osztályok között. Mi, elsősök a Rákóczi utcai óvodába, ill. a napközi otthonba jártunk. 

Itt alakítottak ki tornatermet is. Az igazgatói és a tanári szoba a főépületben maradt. Ezt a 

helyzetet a diák-szellemesség így jellemezte nem éppen veretes és eredeti klasszikus sorokban: 

Hős vértől pirosult bakafing caesura (sormetszet) kering a tanári szobában… 

     A gimnázium valamennyi lánytanulója (a felmentettek kivételével) hetente 2 alkalommal, 

délután lánytornán vett részt. Csíkos tanár úr magaskérgű fekete csizmájában, khakiszínű 

nadrágjában és rövidujjú ingben hatalmas bambusznád pálcájával nagyon alapos, felkészült 

órákat vezényelt nekünk. A gyakorlatokat a kitűnő tornász és roppant hajlékony nagydiák, 

Cseppentő Rózsi mutatta be, igyekeztünk utánozni. „Lógtunk a szeren”, azaz a bordásfalon, a 

páros térdemelés magasságát az említett nádpálca forszírozta. („Nincs hasizom, lányok!”) 

A háborús helyzetre való tekintettel „reaktivált” tanáraink is voltak. Hemző tanár úr Madarasi úti 

szép, rózsakertes házából kilépve ismét lelkesen tanított, meggyőződéses vegetáriánus lévén, már 

korábban kiérdemelte a diákjai által adományozott „bicsérdista főtanácsos” rangot. Papp Imre 

tanár úr (felesége, a kedves Irénke néni volt a lányszoba őre) sokat betegeskedett, Szabó Jenő 

tanár úr gyakran helyettesítette, hallatlan precizitással tanította mindvégig a magyar nyelvtant, 

stilisztikát és irodalmat is. Egyszer, a jelzős szerkezeteket tanítván –egyebek mellett – a pompa 

szóhoz kért jelzőt. Kővári Sanyi, egy Madarasról bejáró, dinamikus, bátor gyerek tüstént 

jelentkezett és büszkén kivágta: „biciklipompa!”. (A szájhagyomány szerint tanár úr nem vetette 

meg a nemes itókát, erre utal a diákköltészet eme remeke: „A radványi sötét erdőben alva 

találták Coki Jenőt. Íme, bizonyság Isten előtt, lumpolt a mavac tegnapelőtt!”) 

     Énekre az idős Horváth tanár úr tanított bennünket, aki Krisztus nevének sajátos kiejtése miatt 

már korábban a Citrus elnevezést kapta. Olykor Bod Lajos tanító úr helyettesítette. 

     Honvédelmi ismeretek néven új tárgy került tantervünkbe, új tankönyvünkben számos 

irodalmi mű, vers és próza (Balassi Bálinttól indulva sok-sok szemelvény) mélyítette 

hazaszeretetünket. 

     A latin nyelv buzgó tanulása alapkövetelmény volt. A gimnáziumokban országszerte az 

Esztergomi–Gaál–Nagy szerzőhármas tankönyveiből tanítottak. Igazgató urunk6 roppant 

tekintélye külön aláhúzta a tárgy fontosságát. Gyakorlatilag valamennyien használt könyvekből 

tanultunk. Külön gond volt a nyelvtankönyv beszerzése. (Nekem anyám vett egyet, hosszas 

utánajárás után, régi lánykori ismerősének fia ugyanis „átigazolt” az alsó négy után a 

gimnáziumból a gazdászképzőbe. Így a két asszony kereslet-kínálat alapon üzletet kötött.) Tehát 

„linguam latinam discimus” (latin nyelvet tanulunk). Latinos diák-öntudattal írtam be minden 

füzetem első lapjára: „In nomine Dei incipio.” (Isten nevében kezdem.) Fokozatosan 

megismerkedtünk a deklinációkkal, konjugációkkal, megtanultuk a versbe szedett prepozíciókat: 

ante, apud, ad, adversum, circum, circa, citra, cis… stb. Hosszú kutyanyelv-fazonú 

szótárainkból tanultuk a szavakat. (Engem apám mindig kikérdezett. Valahonnan, ifjúsága 

idejéből ismerte az igazgató urat, nem mehettem készületlenül iskolába.) 

     Emlékszem az első „olvasmányra”. Historia docet. Historia delectat. Historiam discimus. 

Historia est magistra vitae. (A történelem tanít. A történelem gyönyörködtet. A történelmet 

tanuljuk. A történelem az élet mestere.) Minden olvasmány végén állt egy szentencia, 

megszívlelendő és jellemformáló hatással, tanulságul. Egyet idéznék a későbbiekből: „Caelum, 

non animum mutant, qui trans mare current.” (Eget, nem lelket cserélnek azok, akik a tengeren 

túlra futnak.) Talán ez is közrejátszott abban, hogy érettségi után is valamennyien itthon 

maradtunk. 

                                                 
6 A gimnázium igazgatója dr. Gaál László az országos latin tankönyv egyik szerzője volt. 



 

10 

 

     A tanév folyamán a háborús események egyre fenyegetőbbé váltak. A tanítást gyakran 

szirénázás, légiriadó zavarta meg. Ilyenkor hazaküldtek bennünket7. A bejárók helyi lakosokkal 

mentek haza. (Én Mészáros Milikét és Orbázi Esztikét „menekítettem”.) 1944. március 15 

megünneplésére – templom után – éppen hogy felsorakoztunk a Kossuth-szoborhoz, légiriadó 

miatt szétszéledtünk. Hamarosan, március 19-én óra közben megjelent a tanteremben az igazgató 

úr, fellépett a dobogóra és mélyen megindulva bejelentette, hogy hazánk elvesztette 

függetlenségét, a német csapatok megszálltak bennünket, vége a tanításnak, menjünk haza8. A 

főútvonalakon lakók kerülővel, mellékutakon közelítsék meg otthonukat. Általános volt a 

megdöbbenés. 

     A későn kezdődött tanév ünnepélyes külsőségek nélkül, korán, május 19-én befejeződött. A 

magánvizsgákat túlnyomó többségünkben eredményesen letettük. A helyszín a főépület tanári 

szobája volt, minden tárgyból – a torna kivételével – még rajzból is. Tőkés tanár úr – akit később 

valaki „kicsi, mérges öregúr” –ként jellemzett, szigorúan sétálgatott mögöttünk, szó nélkül 

szemlélte műveinket. Virágot, vázát és vízfestéket kellett vinnünk. (Nekem nagy gyakorlatom 

volt a virágfestésben, – tekintettel a nővérem barátnői körére is – számos emlékkönyvbe 

„remekeltem”. Hét éven át tanított nekünk rajzot, műalkotás-elemzést és művészettörténetet, 

nem volt egyetlen rajzlapom sem, amire ne a legjobb osztályzatot kaptam volna, legyen a tárgy 

méretarányosan kicsinyített, a városban fellelhető faragott kunkapu, vagy bármi más.) Híre járt, 

hogy a fegyelmezést olykor méretes pofonnal, vagy az óráról való kizavarással gyakorolta. 

Megesett, hogy egyszer egyik, tulajdon szép fekete nagydiák fiára (a gyerekek szép fekete 

édesanyjukra hasonlítottak) ráripakodott: „Mi az apád?” felpattant a vétkes, közölte: „rajztanár”. 

„Akkoj isz majsz ki!” – hangzott a verdikt. Ott voltam a temetésén, 1950 februárjában, Varga 

tanár úr búcsúzott tőle, felidézve tanítása máig ható érvényét: „A vetett árnyék gyakran sötétebb, 

mint az árnyékvető test…” (Azidőtájt nagyon sok sötét árnyék vetődött az életünkre…) Híressé 

lett tanítványai: Bod László festőművész és Somogyi Árpád szobrász. (A rajz-szertárban számos 

terrakotta műve, tanulmányfeje volt.) 

     A hosszúra nyúlt nyári vakáció őszibe és télibe ment át. Nehezen éltünk, jegyrendszer volt. 

1944. október 16 után megváltozott a politikai hatalom, Horthy Miklós kormányzásának véget 

vetettek a német megszállók, átvette a vezetést a nyilaskeresztes Szálasi kormány. Jól tükrözték a 

változásokat az új katonanóták is. A kaszárnya az utcánk végén, a sorompón túl volt. A Ladányi 

úton sok, legalább 10 zsidó család, – köztük a később Nobel-díjas vegyész, Herskó Ferenc9 és 

családja – lakott. Az úttesten vonuló szakaszok gyakran zsidókat bosszantó dalokat énekeltek. 

Több család gyermeke játszótársunk volt. Steiner Andor ócskavas-kereskedő lányai, Szeréna és 

Magda a polgáriban a nővérem iskola- és osztálytársai voltak. Egy idős házaspár és egy koros, 

beteges hölgy kivételével a deportálásból10 valamennyien szerencsésen visszatértek, később 

kivándoroltak Amerikába, Izraelbe. Egyszer a TV-ben véletlenül láttam Steiner Magdát, – 

Izraelről készült riportban – feneketlen gyűlölettel beszélt rólunk, magyarokról. Platzer Gyurka 

ezt még itthon megtette: ő többé nem játszik velünk és vegyük tudomásul, hogy ő majd úgy sétál 

a Ladányi úton, hogy az útja a mi fejünkkel lesz kirakva… 

     Apánk a házi kertben Z alakú, kétkijáratos, talpfával fedett, földdel borított óvóhelyet ásott. A 

tökéletes álcázás érdekében tökkel vetettük be. Szomszédjainkkal együtt innen néztük és 

hallgattuk Püspökladány éjszakai bombázását. A szovjetek számos Sztálin-gyertya fényénél a 

                                                 
7 Kétféle szirénahang volt. A „légiveszély” jelzés (hosszú erős egyenletes hang) az amerikai vagy angol bombázó 

repülőgépek közeledését jelentette, a „légiriadó” jelzést (hullámzó, vészjósló hang) akkor adták, amikor odaértek. 

Az iskolából a légiveszély jelzéskor küldtek haza, a riadóig általában volt még annyi idő, hogy hazaérjünk.    
8 Március 19-én a német megszállással az ország elvesztette szuverenitását, de Horthy Miklós a nehéz helyzetben 

még a helyén maradt és próbálta menteni a menthetőt (Koszorús ezredes alakulatának Budapestre rendelése, a 

háborúból való kilépés kinyilvánítása).  
9 Hershkó Ferenc magyar származású izráeli biokémikus 1937. december 31-én született Karcagon. A család 1947-

ben költözött Budapestre, és 1950-ben vándorolt ki Izráelbe. A kémiai Nobel-díjat 2004-ben kapta Avram Hershko 

néven, fehérjebontás módszeréért.     
10 A vidéki zsidóság legnagyobb részét Lengyelországba deportálták. A Budapesti zsidóság jelentős részét azonban 

Horthy Miklós parancsára Koszorús ezredes megmentette. 
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község vasúti gócpont állomását célozták meg, de elvétették és helyette a Petri-telepet szórták 

meg. Az angolszász bombázók hatalmas kötelékekben szántották az eget, törzsük ezüstként 

csillogott a nap fényében. Másként zümmögtek, ha üresen, másként, ha bombával megrakva 

repültek. (A kacsák is bámulták az eget, kicsavart nyakkal, merthogy oldalt van a szemük. 

Aranyos látvány, ha egyszerre 20-30 topacsek figyel.) 

     Karcaghoz feltartóztathatatlanul közeledett a front, kiürítésére már nem volt mód, ezért 

felrobbantották a Hargita fatelepen létesített nagy, német lőszerraktárt. Rengeteg hadianyag 

szóródott szét, különféle méretű bombák, (láncosak is) gránátok, feliratozott műselyem 

tasakokban formázott lőporok, stb. A város kétszer cserélt gazdát, védelmére a parancsnok 

kivezényelte a leventéket. Sokan meghaltak. Az utolsó német Tigris11 ágyúcsöve alatt a platón 

egy terepszínű ruhás halott katonával a Ladányi úton távozott a városból. 

     Az első szovjet katona, egy fiatal szőke gimnasztyorkás a kapu kilincsére lépve beugrott az 

udvarunkra a kerítésen, beesett a felső bejárati ajtón, lehuppant az ajtó melletti székre, 

megmarkolta Kalasnyikovját, térdei közé fogta és a következő pillanatban már aludt is. Pár perc 

múlva felpattant; ki az ajtón, végigfutott a három udvaron, a kert végében átugrott a szomszédba. 

Később aztán jöttek a reguláris alakulatok. A kabai tankcsatából 234 szovjet tank dübörgött el a 

házunk előtt a bazalt kőkockákon. (Megszámoltam.) Némelyek szerint sokkal kevesebben 

voltak, csak megtévesztőleg körbejártak. Beszállásolt az utcai szobánkba egy Borisz Tyeplov 

nevű kapitány. „Névjegyét” óriás fekete betűkkel felfestették a ház falára. Addig, míg el nem 

költözött, nyugtunk volt. Aztán tömegével jöttek mások, „főznivalót” (zsákban, kicsavart nyakú 

tyúkokat) hoztak. Felfedezték apám cimbalmát, játszania kellett, harsányan énekeltek, közben 

néhányuk meglátogatta és kiürítette a tyúkólat. Megesett, hogy egy egész busznyi katonanő 

éjszakázott nálunk, ki ágyban, ki padlón, szalmán. Távoztukban minden mozdítható holminkat 

magukhoz vették, még kis esernyőinket is. Hagytak is egyet-mást, többfajta tetűt, meg rühatkát, 

elképesztő tömegben. Általános volt a zabrálás és az erőszak. Apámat vasutas sapkája miatt 

agyon akarták lőni, majd munkára vitték. Több mint 3 hétig nem tudtunk róla. Végre kimerülten 

hazakerült. Kiderült, hogy társaival együtt a tönkrebombázott debreceni állomást kellett 

használható állapotba hozniuk. Elmúlt a karácsony; gyertyacsonkkal, becsomagolt 

széndarabkákkal, petróleumlámpával. A házaknál, virágos kertekben sebtében eltemetett 

halottakat kivitték a temetőbe, a Posta előtti sírokat is exhumálták. 

     Megszervezték az iskolai tanítást. Mi, másodikos gimnazisták 1944/45 telén, létszámban 

megfogyatkozva a református leányiskola főépületében egy osztályt alkotva kaptunk tantermet. 

Nem volt tüzelő. A fűtést a naponta magunkkal vitt tűzrevalóval oldották meg. Volt olyan diák, 

aki gondosan összekötött kukoricacsutkát hozott. Táplálkozásunk is sok kívánnivalót hagyott 

hátra. Sokan főtt szemes kukoricát csemegéztünk, kukoricalisztből, ill. darából főtt és sült ételt, 

puliszkát, málét (tepsis és görhe) készítettünk. Kijártunk a határba cukorrépáért. Szeleteltük, 

főztük, levét sűrítettük, barna szirup, melasz képződött. Jobb híján ezzel még malátás tejeskávét 

is ízesítettünk. Kedvelt sütemény volt a Sztálin-torta. (Egyetlen tojással készült lapjait lisztből, 

tejből, karamellből készített „krémmel” töltöttük.) 

     Mindennapos iskolába járó utunk a Kiss Antal utca torkolatában, a Rózsabokor vendéglő 

mellett, a Ladányi úton álló kiégett tank mellett vezetett el. A fiúk meg-megnézték, állították, 

hogy a tankista megégett teste is benne van. Soha nem volt merszem átmenni és szemrevételezni. 

Használt könyvekből és a tábláról írott saját füzeteinkből tanultunk. Minden tárgyból minden 

tanár gyakorlatilag a teljes év anyagát igyekezett megtanítani. Nagyszerű földrajz tanárt kaptunk 

dr. Csinády Gerő személyében. Világföldrajzot tanított, minden órája különleges élmény volt. (A 

következő tanévben már a debreceni egyetemen a földrajz tanszék tanára volt.) A tanév ezúttal 

viszonylag későn, június 28-án fejeződött be. Mi, lányok ezúttal is magánvizsgát tettünk. 

Bizonyítványunkban a bélyeg helyén osztályfőnökünk, Tőkés tanár úr kézírásával ez áll: 1. P. 

bélyeg készpénzben leróva… (Jellemző a korra) 

                                                 
11  Tank. 
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     Megindult egy vágányon a vasúti közlekedés. A vonatok tetején is utasok ültek, gyakran 

hatalmas batyukkal. Kibontakozott a cserekereskedelem, a budapesti ostromot átvészelt, 

kiéhezett emberek ruhaneműiket hozták és vidéken élelemre cserélték. 

     Nyáron apámmal Budapestre utaztunk, a rommá lőtt és bombázott körúton kimentünk a Duna 

partra, láttuk a Margit és a Lánchíd vízbe lógó főtartóit és a Manci-pontonhídon átmentünk a 

Szigetre. Megnéztük a tönkrement hajdani rózsakertet, a Nagyszállót és Bodor Péter többé nem 

zenélő kútját12. 

     Gyakran kijártunk a kiürült kaszárnya előtti sorompóhoz a fogolyvonatok miatt. Szögesdróttal 

beszőtt lezárt marhavagonokban szállították a SZU-ba az elfogott katonákat. Az őrök éberségét 

itt könnyebb volt kijátszani, mint az állomásokon. A foglyok családjaiknak szánt értesítéseit 

gyűjtöttük és továbbítottuk. Gyakorlatilag minden magyar család érintett volt. 

     Az iskola vezetése sürgős intézkedéseket tett a kiürített gimnázium épületének rendbetételére, 

javították, meszelték. Mi, diákok, a tanév végeztével takarítani, ablakot mosni jártunk. Olajozták 

a padlót, visszahordták a padokat, dobogókat, katedrákat. Vidám énekszó verte fel a termeket. 

(Olajos Juci – Gyöngy István későbbi felesége – boldogan énekelte a „Ne sírj kislány”-t.) 

Rendeztük a szertárakat, külön érdekességet jelentett a gazdag természetrajzi gyűjtemény. 

Szeptember elején, immáron, mint harmadikosok ünneplőben, felekezetek szerint sorakoztunk 

iskolánk folyosóin és vonultunk templomba. A reformátusoknál a fiúk helye az orgonával 

szemben a karzaton volt, a lányok a földszinten, a Kálvin utcával párhuzamosan, részben az 

oszlopok alatt lévő padsorokban ültek. A polgáristák a szószékkel szemben foglaltak helyet. 

Lelki életünket Pap Béla, a galambősz Török Vince és fia, Ede nagytiszteletű urak, továbbá dr. 

Tóth Kálmán és Lecső József (a polgáriban) vallástanárok irányították, valamint Török Iduka, a 

lányok Soli Deo Gloria testületének vezetője. Őt később Pap Béláné Zsóka néni követte. A 

leányfelügyeletet a diakonissza Dóra testvér gyakorolta. 

     A harmadik osztály egy nagy földszinti teremben kapott helyet. Sok új diák csatlakozott 

hozzánk és sok régi hiányzott. Két négyfős padsorban 86-an ültünk. 

     Szabó tanár úr lett az osztályfőnök, a latint Gaál igazgató úr tanította, igyekezett a holt 

nyelvet minél közelebb hozni hozzánk. Az egyik diákot rá akartak venni, fordítsa le: „lehullott a 

rezgőnyárfa ezüstszínű levele…” Nagy segítséggel aztán összejött: „Decidit populi tremulae 

folium argenteum…”. Így lassan megvilágosodott előttünk, hogy a lingua latina pár emberöltővel 

korábban a passzív rezisztencia egyik fontos eszköze volt hazánkban. Tanultuk az Aeneist. 

Nekem skandálnom kellett volna. Nem tudtam. Égett a fülem a szégyentől. (Otthon egész 

délután a klasszikus metrumot gyakoroltam.) Phaedrus meséket is olvastunk, közöttük a „Farkas 

és a bárány” címmel írott tanulságos, jambikus verset. Schwirián tanár úr szerint ez a költő 

művei végén mindig „megköti az erkölcsi csimbókot”, pl. „Haec propter illos scripta est 

homines fabula, qui fictis causis innocentes opprimunt.” (Ezt a mesét azon emberek miatt írták, 

akik koholt vádakkal az ártatlanokat elnyomják.) 

     A szertárak közelsége, a demonstrációk eszközei növelték az oktatás színvonalát. Nagy 

Kálmán tanár úr számos kísérletet mutatott be (magdeburgi féltekék és egyebek). Ellenőrizte 

füzeteinket, mint mondta, a „diáriumokat”. Mérhetetlenül udvarias, jóindulatú, tapintatos ember 

volt. (A füzetem belső oldalán egy Hófehérkét és a hét törpét ábrázoló színes matrica díszelgett. 

Ezt felháborítónak találta, nemtetszését azonban így fejezte ki: „Ejnye, ó kérem, Mária, ez nem 

feltétlenül szükséges itt!” Tóth Kálmán tanár úr nyíltabb volt, egyik társnőnket készületlensége 

miatt ilyen szavakkal illette: „Szép szeme van a kis bocinak, de milyen buta.”) Új tantárgyunk is 

lett, megkezdődött német oktatásunk. A különböző nemű névelők használata és ragozása a latin 

ismeretek után különösnek és kellemetlennek tűnt. 

     Ebben a tanévben esett meg, hogy az osztályból két fiú, Lázár Palcsi (Lázár Ica öccse) és a 

kis Szeges (Szeghalmi Imre) a nagyobb diák Kovács Gézával kiment a Szeles környékére és az 

ott még mindig fellelhető, szétszórt hadianyag (a Hargita fatelepről) – talán egy kukoricagránát – 

felkeltette figyelmüket. A nagyfiú kézbe vette, szét akarta szerelni, a két kisdiák érdeklődéssel 

                                                 
12 Bodor Péter kútja megjavítva a 70-es években már újra zenélt, de elromlott. Néhány éve újfent működik, több 

programmal.  
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nézte. Az azonban felrobbant. A nagyobb diák szétroncsolt kezekkel futott a Madarasi úton Kiss 

doktorékhoz, túlélte a dolgot, kezeit azonban nem lehetett megmenteni. A kisebbek szerencsések 

voltak, csak az arcukba csapódott egy csomó repesz, maradandó hegeket hagyva, szemük 

azonban nem sérült. 

     Harmadikban már félévi értesítőt is kaptunk. Az év végi bizonyítványban, 46. június 27-én a 

bélyeg helyén két, angyalos címeres, átütött címletű, 500-300 adópengős bélyeg áll. A pengő 

romlása miatt is nagyon szegények lettünk. (Apám front előtti nyugdíját, amiből négyen éltünk, 

az infláció semmivé tette. Azt hiszem én voltam a legágrólszakadtabb diáklány. Levágott sarkú 

körömcipőben jártam. Télire „kisipari” szárascipőt csináltattak nekem, a piacon vett 

csizmaszárból, talpa meg cséplőgép-hajtószíjból készült. Egy felsőrész készítő és egy „suszter” 

együttműködése gyümölcsét éveken át, még talpalva is hordtam. Tisztítását – még nem volt 

celofánba csomagolt cipőkrém sem – (kakas paszta, terpentines, ettől lesz a cipő fényes!) – a 

tűzhely ajtajáról és tűzteréből levakart, némi zsiradékkal elegyített korommal oldottam meg.) 

Tandíjamat részletekben kellett fizetni. Beiratkozásnál (45. szept.) 200 P, tüzelő 100 P, nov. 300 

P, dec. 400 P, 46. márc. 300.000 P, ápr. 3.180.000 P, jún. 4 milliárd 800 millió P. volt a 

befizetés. A felügyeleti díj márciusban 60 000 P, áprilisban 120 000 P, májusban 2 millió P volt. 

     Az 1946/47. tanévet szeptemberben két, párhuzamos negyedik osztály kezdte meg, 

Kresznerics és dr. Tóth Kálmán (Gandhi) tanár urak vezetésével 76 diák végzett. (Véget ért az 

infláció, pengő helyett pénzünk forint lett.) 

Negyedik osztály (1946/1947) 

      
      

     Ebben az évben új tárgyunk lett: az egészségtan. Egy hadviselt, fáradt fiatalember, Nemes 

tanár úr tanította. Magyarázat közben gyakran élt az ugyebár szóhasználattal.(A fiúk szerenádot 

adtak neki is, ablaka alatt zengték: „ugye, ugye, ugyebár, itt lakik az új tanár…) Sajnos, az átélt 

háborús élmények aláásták egészségét. (Öngyilkosságot kísérelt meg.) 

     Magyarból az első félévben a Toldit tanultuk. Szabó tanár úr hallatlan alapossággal világította 

meg a mű irodalmi és stilisztikai jelentőségét, nyelvi gazdagságát, szépségét. Még ma is tudom a 

Kisfaludi Társaság pályázati hirdetését: „Írassék oly költői beszély versben, melynek hőse a nép 

ajkán élő… stb.”, s hogy honnan merített Arany János a Toldi megírásakor. (Ilosvai Selymes 

Péter: Az híres neves Toldi Miklósnak jeles cselekedetiről és bajnokságáról való história c. 

művéből, szájhagyományból és a ponyvából.) Nagyon szerettük, megszerettük, elolvastuk a 
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műnek nemcsak a fejét és a lábát, hanem a derekát is, azaz a Toldi estéjét és a Toldi szerelmét is. 

Az egyes énekekből számos versszakot megtanultunk. Mélyen megindított bennünket az öreg 

Toldi sorsa. 

     Egyszer, latin órán kibújt belőlem az örményesi magatartásforma. Említett fekete száras 

cipőm talprétegei az orrnál kissé elváltak, gombostűt dugtam közéjük és a lábamat előre nyújtva 

az előttem ülő Mile Mariska (nagyon szorgalmas, nagyon komoly és rendes kislány) inát 

szurkálgattam. Az egyik szúrás túl erősre sikeredett, mire Mariska kiugrott a padból. Schwirián 

tanár úr meglepetten kérdezte: „No, de édes öregem, mi bajod van?” Mariska elpirult, nem szólt 

semmit, gyorsan visszaült. Én meg behúzott nyakkal szégyenkeztem. Megtörtént, hogy jó latinos 

lévén, a tanár úr háta mögül súgtam valakinek. Tanár úr megfordult, felkapta a fából való 

tolltartómat, s rendesen fejbevágott. Különórákon Gandhi tanár úrtól gyorsírást tanultunk. 

Lassan szerveződött az élet, a cserkészet, az énekkar, sportrendezvények, diákbálok, majálisok 

színesítették a napokat. Divatba jött a kombinált (értsd: kinőtt és ezért toldott-foldott, bővített) 

ruha. 

     A cserkészek (csak fiúcsapat működött, az alakulóban levő lánycserkészetet a politikai szelek 

elfújták) Varga tanár úr vezetésével szép műsoros estet adtak a tornateremben. Emlékezetesen 

jelenítették meg Arany Tengerihántás balladáját. 

 

Cserkésztörvények (akkori füzetemből) 

A cserkész egyenes-lelkű, és feltétlenül igazat mond. 

Híven teljesíti kötelességét. 

Ahol tud, segít. 

Minden cserkészt testvérének tekint. 

Másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú. 

A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz, kíméli a növényeket. 

Feljebbvalójának jólélekkel, és készséggel engedelmeskedik. 

Vidám és meggondolt. 

Testben és lélekben tiszta. 

 

     Az iskolai ünnepélyek fénypontja volt, ha Kónya Sándor nagydiák elszavalta Vörösmartytól a 

Vén cigányt. (Számos esetben megtörtént.) 

     Az énekkari munka Czövek tanár úrnak köszönhető, szép emlékünk, hogy részesei lehettünk 

a rádiószereplésnek, a sóstói kórusversenynek. (Itt hallottuk a nagyszerű, debreceni Csenki-

kórust is.) Megismerhettük Kodály nagyszerű kórusműveit (Mátrai képek, Jézus és a kufárok, 

Székely keserves, stb.), kánonjait, a Marseillaise-t, Bárdos Lajos műveit és a szovjet kórusokat, 

(Szamara, Mándoki Mária szólójával.) stb. Remélem, hogy hivatottabb személyek méltóbb 

módon már értékelték a gimnázium ének-zenei életének ezt a kiemelkedően sikeres periódusát. 

(Ma sem tudom, hogy lehettem én énekkari tag. Jártam ugyan én is a Sági Joci tánciskolájába, de 

éneklés és tánc tekintetében én bizony fogyatékos vagyok, kiütöttem a családból, „Gyöngyi, te 

olyan vagy, mint egy kis liszteszsák”, – értékelte anyám a mozgásművészetemet és csak a 

nővéremmel táncolt.) 

     A banketten a kötelező birkatestet a drága Laci bácsi13 – minden diák megértő és szerető 

szívű patrónusa – fehér kötényben, áhítatos tisztelettel, gőzölgő, juhászhurkával és hasított 

birkafejjel koronázott tálban helyezte Gaál igazgató úr elé… 

     Elterjedt a szerenádozás. Csillagfényes, enyhe éjszakákon a lányos házak ablaka alatt gyakran 

szólt a cigányzene. A szép hangú, mankós Somogyvári fiú (a regényíró Gyula Deák gyermeke) 

énekelte az „Akácos út”-at. Gyufák gyúltak, a megtisztelt lányok így fogadták az éjjelizenét. 

     A Kúltúrban könyvet lehetett a megnyitott városi könyvtárból Szűcs Ernő bácsitól – a Sárrét 

nagy és híres tudósától – kölcsönözni. 

                                                 
13 Farkas Laci bácsi, az iskola pedellusa. 
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     Az orosz megszállás más kultúrát ismertetett meg velünk. Kissé szentimentális dalok 

(Valahol a Volga mentén, Messzi távoli hómezőn, Sztálin kedvenc dala, a Szuliko stb. szóltak, 

gyakran harmonika kísérettel és tercelve. No és persze a Katyusa.) A katonáktól általában 

folklorisztikus elemeken nyugvó táncokat láttunk (gopak). Különleges volt a női népi 

táncegyüttesek öltözéke és produkciója (Nyírfácska). A filmek közül a Szibériai rapszódia és a 

Kővirág emlékezetes. A lányok Druzsnyikovért lelkesedtek, s csodálhattuk a lábát vesztett 

Mereszjev pilóta hősiességét. 

     A vetítésre kerülő magyar filmek közül a Kalotaszegi madonnát és Szőcs István filmjét, az 

„Emberek a havason” címen bemutatott alkotást szerettük. A nyugati – elsősorban amerikai - 

dalok és táncok Sági Joci tánciskoláján keresztül váltak ismertté. (Tengerparton áll egy kis lokál; 

Tengerész, ó, szívem, tengerész; Joseph, Joseph veled mennyi baj van; Gyertyafény-keringő, 

stb.; fox, slowfox, foxtrott, tangó, angol keringő, lovacska, stb.) 

     A moziban gyakran vetítettek amerikai és angol filmeket. (Öten voltak, Gunga Din, Gázláng, 

Waterloo bridge, stb.) A sportolási lehetőségek is bővültek. Focizni a Ligetben, úszni, fürdőzni a 

Berekben lehetett. Kedvelt lett a csapatjátékok köréből a röp- és főként a kosárlabda. Utóbbi 

életre hívásában és működésében dr. Csávás István tanár úrnak voltak elévülhetetlen érdemei. 

Osztályunkból Erzsi és Pötyi; ill. Csöpi és Colos volt kiváló játékos. A fiúcsapatban a diákokat 

erősítve Goricsánesz Franci és Érckövi Zoltán (Pöcök) is játszott. A tornatanítás – Csíkos tanár 

úr pótolhatatlan volt – nehézkesen működött. A fiatal Kiss Gyula, majd az idősödő Radványi 

Ottó tanár úr (a Fiúmei Tengerészeti Akadémia volt diákja) – Totó bácsi – tartotta az órákat. 

Aranyos felesége volt – nyenyerén játszott, iskolai ünnepélyen is fellépett, vívást is tanított. 

Osztályunkból is volt tanítványa, bemutatót is tartottak a tornateremben. 

     Egészségünk védelméről, felvilágosító, vetített képes előadásokkal a többgyermekes Karsay 

Károly doktor úr átfogó és alapos munkával gondoskodott. (Nagyon megrázott bennünket, mikor 

kedves, okos, komoly, szép barnaszemű lánya, Katalin, diáktársunk, rövid, de súlyos 

betegségben meghalt.) 

     Mi reformátusok, a templomban konfirmáltunk (a kátéból, rengeteg súgással támogattuk 

egymás vizsgáját), majd pünkösdkor úrvacsorát vehettünk, hála Gandhi tanár úrnak. 

     Nyáron a diákság egy része az Apavárán létesített csemetekertbe járt, ill. biciklizett kapálni. 

(Ma faóriások árnyékában vadászházzal vadaspark a csatornapart melléke.) (Én barátságból, 

hosszabb ideig „házitanító” voltam Nyíracsádon, a róm. kat. plébánián. Diáktársunkat, Csibit 

(Nagy Erzsébet) kellett a IV. o. anyagából magánvizsgára felkészítenem. A család Erdélyből 

visszatérve sok viszontagság után kapott menedéket a tisztelendő nagybácsinál. (Semproniának 

hívott.) 

 
 

Kántor Sándor (karcagi fazekas mester): Nőalakú páros butykos 
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          Az új 47/48-as tanév gyökeres változást hozott életünkben. 

 

Ötödik osztály (1947/1948) 

 

     Sokkal kevesebben lettünk, negyedikben még 76-an voltunk. A két osztályból egy 38 fős 

ötödik osztály jött létre, bár a polgáriból különbözetivel átjött Cunci, Ibolya, Rozali, Kéri Ica, 

valamint  fiúk, Árpád és Vezekényi Feri is csatlakoztak hozzánk. Osztályfőnökünk, Kresznerics 

tanár úr a maga bölcs, okos, türelmes módján tanított és terelgetett bennünket a diákélet útjain. 

(Enciklopédikus tudását már többen méltatták, egyformán jól tanított matematikát, ábrázoló 

geometriát, németet, latint.) 

     Magyar és történelem tanításunkat Szász Béla (Maki) tanár úr vette kézbe. Felkészültsége, 

intelligenciája, követelményrendszere új erőfeszítések elé állított bennünket. Első magyar óránk 

tárgya Tóth Árpád „Fénylő búzaföldek között” c. költeményének elemzése és értelmezése volt. 

Házi feladatunk a vers írásbeli méltatása lett. Cuncival (9 évesen ismerkedtünk össze) álló 

délután ezen dolgoztunk, s futkostunk egymáshoz (közel laktunk), „te hogy gondolod, hogy írod, 

mit írsz” nyaggattuk egymást. Másnap én voltam az első felelő. Füzetestől kellett a katedrához 

állnom, szemben az osztállyal és vele. Keserves kínokkal éltem meg, félig olvasva, félig 

szabadon makogtam. 

     Egyébként is gátlásos, lámpalázas alkat voltam/vagyok. A verset, bár nem kellett megtanulni, 

mind a mai napig betéve tudom. 

     Ha íráshibát követtünk el, minden hibát negyvenszer le kellett írnunk. Ránevelt bennünket az 

olvasásra. Minden hónap első magyar órája irodalmi beszámoló volt, külön füzetben 

véleményünkkel együtt összegeztük az olvasott műveket. Kívánságára ezekből feleltünk. A 

füzeteket olykor begyűjtötte, átnézte. Igyekeztünk minél többet olvasni, gyakorlatilag 
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versengtünk egymással.14 Az évek folyamán, irányításával, érettséginkig mindahányan 

rengeteget fejlődtünk szókincsben, stilárisan, gondolkodásban, gondolataink kifejezésében, 

fellépésünkben. 

     Az iskola tantervének megfelelően ötödikben megkezdődött kötelező angol nyelvi képzésünk. 

Tanárunk a kitűnő, fiatal és ambiciózus Varga József lett. Az angol tanítása szívügye volt. 

Angoltársalgás címen délutáni órákat hirdetett, itt hanglemezről, szövegkönyvvel tanulhattunk. 

Kaptunk tőle School Post példányokat, kereshettünk angol levelező társakat. Kapcsolatot ápolt 

Mr. Cushinggal, cambridge-i angol tanárral, az Angol Bibliatársulat tagjával, aki Karcagra is 

ellátogatott. Tiszteletére a nagyobb diákok kiejtés–versenyen vettek részt, mások George Gordon 

lord Byron Child Haroldjából a Farewellt szavalták. Mi, kezdő angolosok kis színjátékot adtunk 

elő, ami a gyermek George Washington egyenes jellemét volt hívatva tükrözni, Lajos volt a 

gyermek, én az anya, Árpád a kertész, aki egy kivágott csemetét kézben tartva panaszolta, 

„Ma’am, somebody ruined this fine cherry-tree.” (Asszonyom, valaki tönkretette ezt a jóféle 

cseresznyefát.) 

     A tanévzárón kaptunk egy-egy angol nyelvű újtestamentumot, „as a reward of her/his 

diligence in English.” (Jutalom az angol tanulásban nyújtott szorgalmáért.) Mintegy fél 

évszázaddal később olvastam, talán a Magyar Nemzetben egy féloldalas négyhasábos írást 

Cushing úr elhunyta alkalmából, a cikkíró méltatta elhivatott életét és áldásos ténykedését… 

     A szénszünet miatt is hosszúra nyúlt karácsonyi vakációban (félévi angol tanulás után!) 

angolul naplót kellett vezetnünk, amit tanár úr beszedett, ki is javította. (Az én vakációmat még a 

mumpsz is színesítette.) E helyt ki kell térnem a későbbi Varga-Szalai konfliktus árnyaltabb 

értelmezésére. Varga tanár úr többéves katonai szolgálat után épen és egészségesen tért haza. 

Cserkészparancsnok volt, tisztelte a törvényeket, kisportolt edzett alkattal. Alapos oka volt rá, 

hogy erős és edzett ifjúságot neveljen. Szalai Pista (kvázi ikertestvérem, mi ketten egy évben, 

hónapban, napon, ugyanazon bába közreműködésével láttuk meg a napvilágot, ő a kora délutánit, 

én az estit, nagyanyáink két párhuzamosan futó utcájában, ő a Damjanichon én a Zöldfán. 

Istenben boldogult nagyanyám, Karászi Zsuzsanna idejekorán házhoz hívatta a gólya-mamát. 

Hírnök jött és pihegve szólt - a szülésznő rohanjon Szalaiékhoz, mert ott már nagyon nagy 

szükség van rá… Anyáink egyébként lánykorukból ismerték egymást.) Pista közvetlenül 

érettségi után nagyon beteg lett. A belgyógyászaton feküdt, ez akkor a Ladányi úton, a volt 

csendőrlaktanyában működött. Anyáink az utcán találkoztak, így tudtuk meg hogy Szalai Pista 

nagyon beteg, (vírusos) agyhártyagyulladása van. Meglátogattam, vittem neki gyümölcsöt, 

egyedül feküdt, egy lepedővel teljesen betakarva, nyitott szemmel, zavaros tekintettel, dongták a 

legyek, beszélt is, de nem ismert meg, hiába magyaráztam, hogy 8 éven át osztálytársak voltunk, 

fogalma se volt arról, hogy ki, mi vagyok, pedig akkor még a copfom is megvolt. Nagyon 

nehezen, de felépült. Nyilvánvaló, hogy ez a betegség vetett ágyat a későbbi sztróknak. 

     Német nyelvismeretünk fejlődése nem volt zökkenőmentes. Több tanárunk volt, változó 

intenzitással tanulgattunk. Az idős Kohányi Zoltán (Popeye) eredetileg tengerész kapitány15 volt, 

de szükségből óraadóként, németet tanított. Tantermünk falán lógott egy „sk. gyártmányú” 

világtérkép, szemrevételezte, tüstént kiszúrta, hogy valamelyik sziget rossz helyre volt 

berajzolva! Így is megismertük Lenau, Heine, Goethe és mások néhány versét (Mignon, Drei 

Zigeuner, Loreley, Erlkönig, Wanderers Nachtlied stb.) és olvashattunk pár prózai szemelvényt 

is. 

     A háború után Oláh József biológia-földrajz szakos tanár úr szerencsésen hazaért. Nekünk 

nagyon színvonalasan növény- és állattant, valamint rendszertant tanított. Megkövetelte és 

                                                 
14 Az elvárt minimum az első időszakban havi 10 könyv volt. 
15 Lakatos Miklós megjegyzése: Dr. vitéz Kohányi Zoltán, császári és királyi korvettkapitány. (A "hajóskapitány" 

elnevezés helyes értelmezésben a folyamhajózásra értendő, egy tengerész számára sértő!) Született 1875-ben 

Aradon, meghalt 1950-ben Kaposvárott. Hat tengeri hajón volt kapitány. Tengerhajózási felügyelő. "A tengerészeti 

közigazgatást szabályozó törvények és rendeletek" kétkötetes mű szerzője, ami még 1945 után is alapműnek 

számított. Az Olasz-Magyar Társaság elnöke, számos kitüntetés birtokosa. Az 1926 – 1950 időszakban a kaposvári 

Sommssich/Táncsics gimnázium címzetes igazgatója.    
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ellenőrizte a gondos, rendezett, színezett füzet-vezetést, még osztályozta is. A tananyagon kívül 

általa megjelölt forrásokból külön előadásokra is fel kellet készülnünk. Árpád a csillagok 

keletkezéséről és fajtáiról, én a termeszekről tartottam beszámolót. (Cuncival a tankönyvben  

szereplő Pipa dorsigera apropóján sajátos társasjátékot játszottunk. Ez a békafajta ugyanis petéit 

ragyás háta alsófelén, a lyukacskákba beágyazódva hordozza, itt indul a békaporontyok 

fejlődése. Ezt a képet mindketten annyira utáltuk, hogy láttára felfordult a gyomrunk. Így aztán 

különféle órákon olykor elő-elővettük a könyvet és egymás orra alá tettük a képet. Egyéb 

vétséget is elkövettünk, általában Csávás tanár úr földrajz óráin, a tanár úr ugyanis a katedrán, a 

nyitott könyv mögött ülve hosszan magyarázta az új anyagot. Ilyenkor mi a pad alatt közös 

könyvből olvastunk. (Claire Kenneth: Éjszaka Kairóban, Randevú Rómában, nem éppen 

örökbecsű műveit.) 

     Az iskolai ünnepségek új fényt kaptak, ha Horváth Gyuszi Ady verset olvasott. Színpadon is 

remekül játszott, Szász tanár úr osztálya bemutatta Moliere Kényeskedők c. művét, nagy sikert 

arattak. (Horváth Gyuszi közismert színész lett, furcsa módon, csaknem kizárólag komédiákban 

játszott. Szerintem senki nem mondott olyan jól Ady verseket, mint a diák Horváth Gyuszi, ide 

értem a későbbi nagy Latinovitsot is. A rendszerváltást követően, az Antal-Boross kormány 

bukását előrevetítő választás első fordulója után a TV-ben elmondta Vajda János Végül c. versét. 

„A holt szeme félig nyitva, hátha meg nem volna halva, s lehetne még valami…” Megrázó volt.) 

A Kényeskedőkkel indult a diák-színjátszás. Hamarosan előadásra került John Steinbeck Egerek 

és emberek c. művének dramatizált változata. 

     Nyaranta a városban vendégszerepelt a miskolci színtársulat, a Kultúrházban léptek fel. A 

sztár-pár a fiatal csinos Görög Mara – Beregszászi Pál kettős volt, jól énekeltek és remekül 

táncoltak. A diákság lelkesedett értük. 

     A gimnázium vezetése az iskolától mindeddig távol tartotta a politikai és társadalmi 

viharokat, azonban az 1947 augusztusában tartott választáson csalással (kékcédulás) az MKP-t16 

nyilvánították győztesnek. Kezdetét vette a négy nagy (Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Farkas 

Mihály és Révai József) korlátlan uralma és az ország gyökeres átalakítása. A korábbi vezetőket, 

a Kisgazdapártot és a Nagy Ferenc vezette kormányt a SZU gyakorlatában szokásos eszközökkel 

felszámolták, majd 1948 tavaszán az SzDP-vel17 egyesülve létrehozták az ország vezetőerejét, az 

MDP-t18. A piactérről a várost betöltő erővel szólt a hangosbemondó, folyt az osztályharc, az 

államosítás, a 3 éves terv és az újjáépítés, a marxi-lenini tanok értelmében. Harsogtak a 

mozgalmi dalok, indulók. (Az ötödik osztály végeztével esett meg, hogy Kiss Lajos és Szűcs 

Feri közrefogott és indítványozták, hogy alakítsunk „hármas szövetséget” és a nyár folyamán 

körbe-levelezzünk. A megállapodás létrejött, mindketten írtak, mindkettőnek válaszoltam.) 

     Az egyházi iskolák államosítását Karcagon is végre kívánták hajtani. A volt legtehetségesebb 

lelkipásztor, Pap Béla nagytiszteletű úr a templomban, a szószékről emelte fel szavát a tervezett 

intézkedések ellen. (Életével fizetett érte.19 Bibliája és sálja a Terror Háza egyik termében 

látható.) Az államosítás megtörtént, a tananyag „korszerűsítése”, főként a történelmet illetően a 

marxi filozófia és a dialektikus materializmus szellemében megindult. Az irodalom átértékelése 

is sorra került, Révai elképzeléseinek megfelelően, a Zsdanovi tükröződési elmélet alapján. 

     A gimnáziumban új minősítési rendszert vezettek be. A négyjegyű osztályzást hétjegyűre 

cserélték. (A tanároknak újra kellett „skatulyázni” a diákságot.) Szász tanár úr ettől fogva a 

történelmet, mint az osztályharcok történetét szemináriumszerűen oktatta, vitákat gerjesztve. 

Varga tanár úr lett az osztályfőnök, tanultuk tovább az angolt társasági szinten is. Ment tovább a 

latin és német nyelvismereteink bővítése. Tanrendünkbe új tárgy lépett, a kémiát Oláh tanár úr a 

már megszokott alapossággal tanította. (Szeptemberben a „hármas szövetség” két tagja közölte, 

hogy a dolog nem működik, válasszak közülük, ugyanis rájöttek, hogy az irántam tanúsított 

                                                 
16 Magyar Kommunista Párt 
17 Szociáldemokrata Párt 
18 Magyar Dolgozók Pártja 
19 A történetet pontosan leírta - valószínűleg Csávás Sándor tanárunk információi alapján - Gombos Gyula az 

Eszmélet című könyvében. 
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érzelmeik nem kifejezetten barátiak. Visszavonulót fújtam, nem választottam. Okt. 31-én 

reformációs emlékünnep volt, az énekkar is szerepelt, az orgona előtt, a karzaton. Mentünk le a 

lépcsőn, a torony alól hozzám lépett az egyik fiú, köszönt szépen, s megkérdezte, hazakísérhet-e. 

Bólintottam, ettől kezdve együtt sétáltunk. A többit Dede Sanyi megírta a 120 fokos 

háromszögben. Még annyit, hogy a NÉKOSZ két nagyreményű tagja és e reményeket élete 

folyamán be is váltó tagja, Aggod József és Pokorádi Béla megfigyelői státuszban gyakran 

szembejött velünk a Ladányi úton. Megtörtént, hogy olykor az iskolában cédulácskát kaptam: 

„Este 7-kor hullámzik a Maros.” Ilyenkor elmentem a közeli Maros utcába, ott sétálgatva 

megbeszéltük az aktualitásokat.) 

 

Hatodik osztály (1948/1949) 

 
 

     Szász tanár úr „rákapott” a diákszínházra. Akkortájt országosan is élénkült a kulturális 

tevékenység, az államosított nagyüzemekben öntudatosuló szocialista brigádok révén. Sok, ezt 

az igény kielégítő, népszerűre és célszerűre kissé átírt szövegkönyv mélyítette a népi 

demokratikus életérzést. Ebbe a körbe illeszkedett bele Moliere Úrhatnám polgár c. műve, amit a 

mi osztályunk játszott el, Jourdan úrból Uborka lett. Lajos volt Uborka, Balázsi Sanyi remek 

filozófus figura, én Uborkáné primitív, de reális, házsártos asszony, csípőre tett kézzel 

racsítottam végig az előadást. (Szörnyű voltam, de falun ez tetszett.) Erzsiék Lully dallamokat 

énekeltek szépen, s közben kecses táncot lejtettek. E jeles produkcióval csatlakoztunk a kor 

jellegzetes akciójához, a falujáráshoz. (Még dal is volt róla.) Színre léptünk Abádszalókon, 
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Tiszaigaron, Tiszafüreden is. Tiszaigaron Mályi Jóskáék faluszerte el is szállásoltak bennünket. 

Én nagyon jómódúnak tartott gazdacsaládhoz kerültem. Ők éppen akkor lettek a nép ellenségei, 

kétségbeesetten próbáltak kiutat keresni. Befogadtak. Ételt azonban nem kaptam, tartok tőle, 

hogy akkor már nekik sem volt. Így bizony felkopott az állam, sokáig nem jutottam ennivalóhoz, 

de nem szóltam róla. Tiszafüreden egy tanteremben éjszakáztunk a tanár úrral együtt, és a hajnali 

vonattal indultunk haza. Szombaton, vasárnap a budapesti nagyüzemi öntudatos munkásság 

harsogott a falujáró teherautók platóján. Mozgalmi dal mozgalmi dalt ért, induló indulóba 

torkollott. (Zeneszerzőink, sokan, ebből tudtak megélni.) Ellenpontként a moziban láttunk 

néhány olasz operafilmet (Bajazzók, Parasztbecsület, Trubadúr, Rigoletto). A DIVSZ 

fiókszervezeteként megalakult a Diákszövetség, tagjai sapkát, fehér blúzt, sötét 

szoknyát/nadrágot hordtak, a városi DISZ diszponált fölötte. A tanévzárón néhányan jótanulási 

érdemrendet kaptunk, piros szalagon sárga, feliratos érmével. 

     A nyáron, a Budapesten megrendezésre kerülő VIT-re20 az osztályból Máthé Pistát és engem 

akartak delegálni. (Mindketten MÁV nyugdíjas gyerekei voltunk, származás szerint az 

alkalmazotti kategóriába tartoztunk – mert ez is bekövetkezett az új rendben, hogy úgy tartottak 

nyilván minket, ma sem értem, hogy miért tekintettek munkásszármazásúnak bennünket. Az 

biztos, hogy ebből a fajtából Karcagon ínség volt.) Atyáink régi ismerősök lévén – összeültek és 

az Ipartestület alatti kocsmában, jó néhány korsó sör elfogyasztása közben arra a döntésre 

jutottak, hogy szó sem lehet róla, nem engednek el minket. Így Pista beteg lett, én meg rozsdás 

szögbe léptem. A MÁV orvosa dr. Kovács Dezső ezt szépen igazolta. A VIT tiszteletére az 

ifjúság mozgalmi életét „csúcsra járatták”. Közkinccsé tették a zakatolást. Ha valahol valaki 

elkiáltotta magát: „Elvtársak, zakatoljunk!” – akkor összekapaszkodtak a fiatalok, és énekelve 

szökdécselni kezdtek: 

Hegyek között, völgyek között zakatol a vonat, 

Én a legszebb lányok közül téged választalak, 

Egy a jelszónk, tartós béke, 

Állj közénk és harcolj érte! 

Az utóbbi két sort megállva, ütemesen tapsikolva kellett dalolni. Ritka primitív bárgyúság volt. 

Tantermünk a Szülői Munkaközösség kezdeményezésére kifestésre került, az ablakokra 

rendhagyó módon vitrázs is készült. Szász tanár úr osztályunkat kék szalonnak nevezte, és 

Mózsin kívül egyéb díszítőelemről is gondoskodott. Jelmondatokat, Széchenyi idézeteket, 

magvas gondolatokat írtunk, ezek a falakra kerültek. (A kiművelt emberfő a nemzet igazi 

hatalma, Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek, stb.) Képeket is 

készítettünk, Cunci vonalábrával a pohos, köcsögkalapos figurákkal a kapitalizmust jelenítette 

meg, én meg piszkos színekkel a proletárnyomort ábrázoltam (szobabelsőt festettem foltos 

kötényű asszonnyal, vízfejű gyerek kapaszkodott bele, az asztalnál egy reménytelen arcú 

családfővel.) Tanár úr meghívta Kuikot, a város (cégtábla) festőjét, tekintse meg a dekorált 

szalont. Kuik úr mázolmányomra bökve megkérdezte, ezt ki csinálta. Mondtam, én. Mire 

hozzám jött és kezet csókolt nekem. (Megdöbbentem, de nagyon, mert ilyesmiben eddig nem 

volt részem.) 

     Nyáron, aug. 20. újmódi tiszteletére ünnepély volt a városháza nagytermében. Szász tanár úr 

jobb híján engem csípett el, hogy legyek ünnepi szónok. Petőfi forradalmiságáról, Révai és az ő 

instrukciói alapján gyártottam le a szöveget, s adtam elő reszkető inakkal, blúzomon a jó tanulási 

érdemrenddel. (Egy ilyen eseményen történt Sztálinné Kántájának bejelentése.21) (Még egyszer 

kísérletet tettek velem, mint szónokkal, a Díszteremben, talán nov. 7. alkalmából, az iskolai 

ünnepségen. Mit mondjak, nem váltam be, több fellépésem nem is volt.) A díszterem falára, az 

ablaksorral szemben viszont egy dekorációs brigád élén vörös drapériára felrakhattam hatalmas, 

                                                 
20 Világ Ifjúsági Találkozó (nagy buli). 
21 A Sztálin kantáta hosszú dal volt. A konferáló nem ismerte a kantáta szót, kantára (korsóra) gondolt, és az nyilván 

csak Sztálinnéé lehetett. A hallgatóság somolygását elnyomta az énekkar zengése.   
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kivágott fehér betűkkel, hogy „Magyarország a béke frontján nem rés, hanem erős bástya.” Van, 

aki a sorok forrását nem ismeri? (Rákosi Mátyás, Sztálin legjobb tanítványa.) 

     A tornatanítás sok nehézségét felszámolta, s a dolgot nyugvópontra helyezte a fiatal Raffay 

tanár úr megjelenése. A régi hagyományos sportágak (Nagykun Viadalok) felelevenítésével nagy 

hangsúlyt kapott a talaj- és szertorna. A csapatjátékok fejlődtek. Osztályunkból Bíró Danyi, 

Szalai Pista, Kulhavy Laci és Árpád edzett és tornázott, gyűrűn, korláton, nyújtón, talajon. A 

lányok köréből kimagaslóan szépen teljesített, elsősorban talajon, Cunci. 

     A bálok rendszeresen zajlottak, közülük is kiemelkedett a gazdászbál. A királynő itt 

vitathatatlanul a mi Ibolyánk volt, akinek szőtt pettyes, különleges rózsaszín árnyalatú selyem 

báli ruhás, egészalakos színes képe (hátulról fényképezve, szemből a tükörben) sokáig díszítette 

Dulovits Jenő fényképész vitrinjét, az egész város csodálatára. Ibolyka érdeklődése aztán a 

bányászhimnusz felé fordult, több szólamban tanította Erzsiéknek. (A háttérben egy fekete, 

bányamérnök-hallgató sejlett fel…) 

     Somogyi Árpád szocreál szobraiban viszont (pl. a Traktoroslány) világosan felismerhető a 

közelben lakó Rozali csinos alakja és hajviselete.  

     A következő tanév 1949-ben több meglepetéssel indult az Állami Nagykun Gimnáziumban. 

Az igazgatói székbe a fiatal Kónya István ült. A hittanoktatás fakultatív lett. Ekkor mi 

hetedikesek lettünk volna, a tanügyi reform azonban megszüntette a nyolcosztályos gimnáziumi 

képzést, 8 osztályos általános iskolát vezetett be. A gimnáziumi oktatás 4 évre zsugorodott, így 

belőlünk tanulmányaink során ismét harmadikos lett. A két nyugati nyelv között választani 

kellett, az osztály angolos, ill. németes tagozatra bomlott. Lehetőség nyílt görög nyelvismeretek 

elsajátítására. (Hárman vállalkoztunk erre, Dede Sanyi, Dusa Pista és én. Ettől kezdve ilyen-

olyan átlagszámításnál Dede Sanyi mindig bejelentette a görögök átlagát. A nyelv vonzereje 

Schwirián tanár úr intelligenciájában, empatikus voltában és széleskörű felkészültségében 

rejlett.) Dr. Mirkó János személyében új osztályfőnököt, matematika-fizika tanárt kaptunk22. 

Minden diák János bácsija fantasztikus személyiség és nagyon felkészült tanár volt. Az 

eddigiekben már többen írtak róla, én is tennék néhány megjegyzést. Hallatlan pedagógiai 

érzékkel zongorázott a diákság lelkivilágán, pontosan tudta, mit bír el egy fiatal szellemi 

kapacitása, mit, hogyan kell tanítani, hogy az maradandó tudássá váljék.23 Az az egy év, amit 

Karcagon tölthetett, valódi pedagógiai hősköltemény volt. Bár ez utóbbi metaforával Makarenkó 

Új ember kovácsa c. művét volt szokás jellemezni. Nagy irodalmi alkotásként vonult be a 

köztudatba Fagyejev Ifjú gárda c. regénye. 

     A diákszövetség és Szűcs Feri, mint elhivatott mozgalmi ember nagy szervezőmunkát fejtett 

ki, tanulókörökben csoportosultunk, s rendszeres újságbeszámolók révén – reggel fél órával 

korábban kezdtük a napot – aktuálpolitikával felvértezve indultunk órára. A tankörök név 

választásához az említett Fagyejev hőseihez fordultunk (filmen is megnéztük), úgy lett pl. az 

Árpád vezetésével működő társulás Zoja Kozmogyemjanszkaja tankör, az enyém viszont 

Makarenkó nevét viselte. Tervszerűen dolgoztunk, mindenütt volt 1-1, valamelyik tárgyból 

kimagasló felkészültségű diák. (Nálam Mann Viki a matek, Dede Sanyi a fizika, Dusa Pistuka az 

irodalom tudora volt. Régiségeim között matatva megtaláltam Pistuka 13 oldalas, Csokonai 

költészetéről írott értékelését. Kitűnő munka.) 

     Az osztálylétszám ezúttal is lényegesen csökkent, de új diák, Szommer István – hamarosan 

minden karcagi gimnazista szeretett Pityója - csatlakozott hozzánk. 

     Az államosítással párhuzamosan a felsőbb vezetés a mezőgazdaság szocialista átszervezését 

is megkezdte. Elhatároztatott, hogy néhányan alföldi mezővárossal, közöttük Karcaggal induljon 

a folyamat. Agitátorok tömegei szállták meg a várost, jártak házról házra, hogy kollektív 

gazdaságokba tömörítsék a gazdálkodókat. Eszközökben nem válogattak, zsarolással, 

kényszerítéssel dolgoztak. (Hol volt az ideológiában hangoztatott önkéntesség, fokozatosság!?) 

A meggyőzés munkájába mi is bekapcsolódtunk. Dede Sanyival, Kiss Lajossal hármasban jártuk 

                                                 
22 Budapesten magas pozícióban volt, nem önszántából helyezték óraadóként Karcagra.   
23 Például az egyenletesen gyorsuló mozgás s = a/2.t2 képletéről megjegyezte, hogy ezt a régi diákok így mondták: 

"á-fele-szer-t-kvadrát”, és láss csodát: az elmúlt 65 év alatt sokat felejtettünk, de erre a képletre emlékszünk! 
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az északi városrész hosszú utcáit, általában zárt kapukat találtunk. Volt ház, ahol kutyát 

uszítottak ránk. Néhány gazda szóba állt velünk, rengeteg konkrét kérdést tettek fel, amire nem 

mindig tudtunk válaszolni, így a kínos helyzetet elkerülendő, kimentünk az északi temetőbe és a 

szó konkrét értelmében ibolyát szedtünk. Üldögéltünk a gyepes hantokon, beszélgettünk, majd a 

kívánt időre visszamentünk az iskolába.24 

NÉKOSZ induló (emlékezetből): 

Sej, a mi lobogónkat fényes szellők fújják, 

Az van arra írva, éljen a szabadság! 

Sej, szellők, fényes szellők, fújjátok, fújjátok, 

Holnapra megforgatjuk az egész világot! 

     Szász tanár úr ezúttal az aktuális színi előadást (a Noszty fiú esete Tóth Marival) a mi 

osztályunkkal rendezte meg. Az osztályt elvitte a Nemzetibe, ahol a fiatal Kállay Ferenccel, 

Mészáros Ágival ment a darab. (A nekem szánt szerepet Víziváry Mariska játszotta.) A 

tanulmányút után hozzáláttunk a tanuláshoz és a próbákhoz. Tóth Marit drága Pötyink, Tóth 

Mária, Noszty Ferit Mályi Jóska, az öreg Nosztyt Máthé Pista, Vilmát Ibolya, Kopereczkyt 

Pityó, Stromm ezredest Viktor, Poltáry alispánt Dede Sanyi, Malinka Kornélt Sági Miki, 

Velkovics Rozit „kölcsönbe” Varga Ida játszotta. Én Máli néni voltam. Tóth úr Somlai vonásait 

viselte. Gond volt a ruhákkal is. Szerencsére a kis Gál Zsuzsa nénikéjének ruhásládájából két 

gyönyörű ruhához jutottam, az egyik gyönyörű, brokát, pártás díszmagyar volt, a másik fekete, 

pelerines, hátul kicsit uszályszerű, seprős aljú ruha volt, amit fekete, strucctollas kalappal 

viseltem. A harmadikat keresztanyám biztosította, cseresznyével díszített kalappal, bordó 

selyemből, rókával. Ugyanő adta Tóth Mari szanatóriumbeli hálóruháját is. Különös volt, hogy a 

próbákon éppen megfeleltem, a ruhákban azonban elveszett az önazonosságom és Máli nénivé 

váltam. (Copfjaimból egy fodrász remek rizsporos hajkoronát csinált.) Pötyi tökéletes Tóth Mari 

volt, Mályi Jóskánál rátermettebb Noszty Ferit nehéz lett volna találni. A többiek is – 

Kopereczky különösen – kimagasló alakítást nyújtottak. Szász tanár úr számos érettségi 

találkozónkon köszöntött minket, Nosztyékat… 

     Az érettségi írásbelik lebonyolításához kellett az osztálytermünk, ezért mi többnapos 

osztálykirándulásra mentünk. Az akácvirágos tájon kattogott velünk a fapados vicinális, Dede 

Sanyi boldogan vigyorogva tanította a Kutya a konyhábant. Miskolcra igyekeztünk. Több 

érdekes eseményben volt részünk, múzeumot látogattunk, az erdei vasúttal Lillafüredre utaztunk, 

Tapolcán is jártunk. A kirándulást és a hajdani önmagunkat több fénykép őrzi. 

     A tanév folyamán fiatal igazgatónk a Vörös Akadémiára távozott, az évzárást Kresznerics 

tanár úr vezényelte. Angolból jutalomkönyveket kaptam. 

     Nyáron több motivációs tényező hatására munkát vállaltam a cukrász Barta Feri bácsi 

műhelyében. Sokat dolgoztam és tanultam. Az őszibarack fagylalthoz a gyümölcsöt a tornácon, 

drótszitán törtem át, a darazsakkal kilátástalan küzdelmet folytattam. Olyan lett a kezem, mint a 

felfújt gumikesztyű, fájt és viszketett. Barta néni, a cukrász mamája kövér és öreg volt, álló nap 

egy karos vesszőszékben ült, úgy bánt velem, mint egy inassal szokás, hétvégén gyökérkefével 

kellet súrolnom az árnyékszéket, s esténként lábvizet adnom. (Anyám lelki beteg lett, én fel se 

vettem a dolgot, lepergett rólam.) Vasárnaponként otthon kipróbáltam a tudományt, állítólag 

sikeresen. 

     A nyáron, szabadtéren, a Nemzeti társulata Shakespearet játszott, a Szentivánéji álom bűvölt 

el bennünket. Az osztálytársaktól gyors hír jött, Mirkó tanár úr távozik a városból. Nagyon 

meglepődtünk, erre nem számítottunk. Máthé Pistáéknál búcsúvacsorát rendeztünk 

                                                 
24 A tanároknak is menniük kellett agitálni, hogy a gazda szülők lépjenek be a termelőszövetkezetbe. Fehérasztalnál 

többünknek dr. Mirkó János tanár úr mesélte az alábbi esetet. Schwirián tanár úr Budai István (Churchill) 

osztálytársunk szüleinél ’agitált’, és a tanári szobában megtartott beszámolójában kijelentette, hogy következzék 

aminek következnie kell, ő ugyan többé nem megy agitálni. Ugyanis, amikor a szövetkezeti gazdálkodás előnyeinek 

és gyönyörű távlatainak fejtegetésébe kezdett, orációját Churchill édesapja szenvedélyes hangú megnyilatkozásával 

imígyen szakította félbe: "Tanár Úr! Magának nem sül ki a szeme?"   
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osztályfőnökünk és nagyra becsült tanárunk tiszteletére, majd kikísértük a vonathoz. A vonat 

elvitte, s mi elárvultnak éreztük magunkat. 

     Utolsó gimnazista évünkre került sor 1950 szeptemberében. Szűcs Feri hiányzott a sorból, 

nagyon elfutott vele a ló. (A mozgalmi élet csúcsain a kelleténél többet engedett meg magának.) 

Az énekórai eset híven tükrözi ezt. Czövek tanár úr utóda, Horváth László zenetörténetet is 

tanított, történetesen Bachról és munkásságáról beszélt, felvázolva életét és szerteágazó 

munkásságát, zeneszerzői ténykedését. A következő órán felelni szólította Szűcs Ferit. Felállt, 

közölte, hogy Bach 20 gyermek atyja, majd leült, s kijelentette, hogy ő ennél többet nem tud. 

Szegény tanár úr meg se tudott szólalni. Egyéb gondok is adódtak vele, így az iskolában persona 

non grata lett.) 

     Iskolánk új nevet kapott, az 50/51-es tanévtől Állami Gábor Áron Általános Gimnázium lett. 

A névválasztás, ha már változtatni kellet, szerintem szerencsés volt, a névhez csak megbecsülés, 

tisztelet és szeretet fűződhet az utókor részéről, nem is beszélve a hozzá fűződő menetelésre is 

alkalmas dallamról, dalról. A gimnázium közelében felállítottak, jó magasra egy Petőfi-

mellszobrot. Ezentúl ide vonultak ünnepelni a diákok. Minden osztálynak volt külön dala, a 

miénk Dunajevszkij25 „Szabad szél” c. daljátékából a „Szél, szél, szállj keletről hozzánk. Szél, 

szél, új világot hozz ránk” stb. Volt még egy másik dalunk is: „A mi osztályunk mindenben az 

első…” A viszonylag kis létszámú társaság hangereje túlszárnyalta a többit. 

     Az osztályozás rendje ismét változott, öt számjegyű lett, s a hajdanihoz képest fordítva 

működött, az egyes lett az elégtelen. Szász tanár úr lett az osztfő, a megszokott igényekkel és 

alapossággal tanította tovább a magyart és a történelmet. „Hivatalból” gondja volt rá, hogy a l'art 

pour l'art irodalmi tevékenység elítéltessék, ugyanakkor számos ide sorolt művel ismerkedtünk 

meg. Az elefántcsonttoronyba vonult művészek tevékenysége az osztályharcos történelem 

szemlélettel nem fért össze. A szemináriumszerű történelem órák vitáiból továbbra is 

kimaradtam. Tanár úr rosszallását félévi bizonyítványom „jó” osztályzata fejezte ki. 

(Ugyanekkor matekból is négyest kaptam, sőt tornából is, Raffay tanár úr helytelenítette, hogy 

semmiféle órán kívüli sporttevékenységem sincs, hiába ugrottam meg egyedül én a 

nagymacskát.) Így jó rendű lettem. (Nem igaz tehát az állítás, hogy én mindig ilyen-olyan jó 

tanuló voltam az osztályban.) Négyes ide, négyes oda, „történelmi passzivitásom” nem változott. 

Mirkó tanár úr örökébe Pataki Zsiga tanár úr lépett. Szerintem, ha valaki lehetett méltatlan 

örököse, hát ő az volt.26 Arról is meg kellett emlékezni, hogy elég rendesen belezavart Pötyi 

életébe. (Az, ha egy diák beleszeret a tanárjába, vagy fordítva, megtörténik, de hogy egy tanár a 

diáklány mamáját nyaggassa, terelje gyermeke szívét az ő irányába, nem egészen szokványos.) 

Világosan látta azonban, hogy Fáy a matekot egyetemi szinten tudja. 

     Egyébként azt, hogy matematikából abban az időben mi mindent tanítottak nekünk az algebra 

elemeitől a gömbháromszögtanig, a differenciálszámítástól a határozott és határozatlan 

integrálig, igazán áttekinthetné valaki!27 

     Varga tanár úr a tanításunkat egyéni tanmenet szerint folytatta, az angol kultúra- és irodalom 

történetet számos művel illusztrálta. Ezeket rendszeresen, minden egyes diákjának maga gépelte 

papírokon osztotta szét. Shakespeare és Milton művészetén túl így Burns, Wordsworth, Keats, 

Browning, Byron költeményeit is fordíthattuk. Kiss Lajos a Farewellt versben is magyarosította: 

„Isten veled, te honi part, 

Te kék vízen tűnő - 

Itt már a szél, s a zúgó ár 

Hatalma egyre nő. 

A nap a vízre ráborult, 

                                                 
25 Amikor Kodály Zoltánt bemutatták Dunajevszkíjnek, magyarul szólalt meg: "Jó napot Donauer, hogy van?" 

Ugyanis korábban a Zeneakadémián tanítványa volt. 
26 De igaz magyar érzésű volt. 1956-ban tett kijelentéseiért menekülnie kellett. Motorkerékpárral ment, Gyergyói 

János tanárunknál megszállt, kijutott Nyugatra. Néhány év múlva halálát a honvágy okozta.   
27 Fáy Árpád: A matematika tananyagot az akkori szokásnak megfelelően nagyon alaposan évekig tesztelték, és a 

gondolkozásra nevelés céljából kitűnő volt!   
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Követjük ezt a célt 

A búcsú, lám, hamar virult 

Hazám, nyugalmas éjt!” 

Rosali (Pintér Róza osztálytársunk) költői vénája - nem köztudottan - finom, szép, hangulatos 

versekben nyilvánult meg, de írt az előző szerzőről is: 

„Lágy fényű barna gesztenye a két szeme, 

De jajj annak, ki vitatkozni mer vele! 

S lám, mégis van egy: Pöngyike!” 

Nagy-Britannia Dickensén túl az amerikai irodalomból Whitmann szabad verseivel és Poe 

Hollójával is megismerkedtünk. (Összegyűjtöttük valamennyi költői fordítását, tűnődtünk 

melyik a jobb; a nevermore-ra, a sohamár nyert.) 

     A németet a Svájcban nevelkedett Bánóné dr. Büky Katalin, a szép szőke Kitty néni tanította. 

Biológiából ebben az évben embertant, pontosabban az emberi szervezetet tanultuk, tanárunk az 

„átképzős” dr. Gyergyói János lett, aki tanítói oklevelére építkezve gimnáziumi tanerővé lépett 

elő (és végül egyetemi docens lett). Gondosan, alapos, jól szervezett órákat tartott, rendesen 

vezetett és sok rajzot tartalmazó füzetünket is ellenőrizte. 

     A diákélet ekkorra már teljesen átpolitizálódott. A testnevelés kiegészült az MHK (Munkára, 

Harcra Kész) sportmozgalommal. Ennek felkent apostola Dede Sanyi volt. A ligeti focipálya 

mellett létesített terepen futottunk, ugrottunk távolt és magasat. A mozgalmi munka a 

tankörökben is vezető szerepet kapott, minden ülést újságbeszámolóval kellett kezdeni, ezek 

rendjét is tervszerűen határozták meg. Sztálin elvtárs születésnapja (dec. 21.) tiszteletére 

tanulmányi verseny indult, az 5 éves terv kezdetére tanulmányi felajánlások születtek. A 

legkülönbözőbb indokkal röpgyűlésekre, gyűlésekre került sor. A diákszövetség tanvezetője 

Kónya István igazgató volt, aki a tanári patronáló tevékenységet és az ellenőrzést is működtette. 

Sztálin elvtárs és a SzKBP28 tiszteletére gyakran szólt a szovjet himnusz, az „Éljen Sztálin” 

kórusban ütemes taps biztosította a hátteret. A Sztálin-kantáta is nagy műsorszám volt. (Jó a 

dallama!) 

„Te, ki hegynél is hatalmasabb vagy, 

Halld, e nép hogyan zeng neked hálát! 

Boldog énekkel megköszöni… 

Mert Sztálin a harcunk, Sztálin a béke 

És Sztálin nevével lesz jobb a világ, 

Új világ!” 

Rákosi elvtárs és a Párt nevének kiejtését követően is harsant „Éljen Rákosi, éljen a Párt” s az 

olykor percekig tartó, ütemes taps. 

     A nagy hangerőben nem vált külön a „Féljen Rákosi, éljen Apám!! A magyar élcsapat és 

vezetője mindenben modellezte a nagy példaképet, a koncepciós perek tekintetében is (Rajk 

László kivégzése). Az „öntudatos dolgozó tömegek” természetesen mindent helyeseltek. A 

Himnusz és a Szózat kiszorult az emberek tudatából, a Népköztársasági Induló szólt helyettük: 

„Úriszék, dézsma, bot 

Ez volt a rend ezer évig, 

Senyvedt a pór, hullt a gyereke. 

Dologtalané volt az ország, 

Míg a nép hordta a terheket 

A múltba néző csupa sebet lát, 

Csak vért, jajjt, panaszt, könnyeket…” 

Sok-sok mozgalmi dal zengett, (a zeneszerzők is meg akartak élni valamiből) ilyesmik: 

                                                 
28 Szovjetúnió Kommunista Bolsevik Pártja 
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„Sződd a selymet, elvtárs… . Drága föld, szülőhazánknak földje, …” stb., meg a régi 

munkásmozgalmi dalok (Vörös Csepel stb.)  

     Faliújságok kerültek a tantermek falára és még külön nagy iskolai faliújság is működött. 

Gyorsan teltek a hónapok, egyre több szó esett az érettségiről. Tablót akartunk, Debrecenbe 

utaztunk, a Tőkés fotó készítette hozzá a fényképeket, „Egyenblúzunk” Erzsi ruhatárából 

származott. (Szép fekete üvegtablónk később ismeretlen körülmények között leesett a 

gimnázium faláról és összetört. Összesepert maradványait, képeinket a padláson Pityó, Lajos, 

Árpád és Somi kiszedte a galambszarból, majd újra tablóvá rendeztük.) 

     Továbbtanulásra jelentkezhettünk. Balázs Sanyinak és Kiss Lajosnak ez a lehetőség 

osztályidegen minősítésük miatt nem adatott meg.  Nekem gondot okozott a pályaválasztás, 

ugyanis hét és fél éven át orvos akartam lenni. Télen, disznóvágáskor azonban kezembe adták a 

tálat a sóval és a fakanállal, hogy tartsam, mert aki orvos akar lenni, stb. Megtettem, de nem volt 

kedvemre. Aztán figyelemmel arra is, hogy egy életen át betegekkel legyek körülvéve, úgy 

döntöttem, nem járom be ezt az pályát. A baj csak az volt, nem tudtam, mi lenne jó. 

Hajlandóságom és érdeklődésem a filológia irányába vitt volna, erre azonban egyszerűen nem 

volt lehetőségem. (Az ember akkor lesz materialista – a kor követelményének megfelelően – ha 

természettudományt tanul.) A szüleim is tanakodtak, apám javasolta a patikusságot. Jelentkeztem 

gyógyszerésznek. A drága Knesznerics tanár úr – igazgatónk volt – amikor az iskola megkapta a 

keretet, közölte, hogy erre nincs lehetőség. „Van azonban itt valami, vegyész – én ugyan nem 

tudom, mi az, de hát kémia az kémia – beírhatlak?” Igent mondtam rá. 

     A várható szóbeli érettségi tárgyak tételeit megkaptuk, kidolgozásukat megkezdtük. 

Tantárgyaink utolsó óráin köszönetet mondtunk tanárainknak és ünnepélyesen elbúcsúztunk. A 

ballagás a hagyományos dalokkal, gaudeamus igitur29, elmegyek, elmegyek, stb. a szokásos 

bejárásokkal az iskolán belül megtörtént. Laci bácsi meghatottan kicsengetett nekünk.30 (A 

csengő mellett függött a neki szánt italos palack.) Az egészet, mint a záporeső, végigsírtam. 

Megütött ugyanis a visszavonhatatlanul vége, befejeződött, bezárult tudata és a hogyan tovább 

aggodalma. 

     Írásbeli érettségi dolgozatot írtunk magyarból, matekból, latinból, angolból, ill. németből. (A 

matek írásbeli történetét Csöpi már közkinccsé tette.) A magyar írásbeli előestéjén Máthé Pista 

körbehíresztelte, hogy a kritikai realisták lesznek. Remek, gondoltuk, olvasottak és felkészültek 

vagyunk. Eljött a reggel, Szász tanár úr borítékot bontott, felírta a Zsdanov-féle tükröződési 

elméletet. Ültünk és vártunk. Egy hang kérdezte „És a másik?” „Nincs másik”, hangzott a válasz. 

Mit tehettünk, csalódottan nekiveselkedtünk. 

     Angolból – a társadalom képe az angol irodalomban – cím alatt kellett fogalmazást írni. Ez 

esetem volt, hozzáláttam és piszkozat nélkül 5 lapon át csak írtam, írtam. (Varga tanár úr a 15 

éves érettségi találkozónkon azt mondta, hogy sem azelőtt, sem azóta, ekkora dolgozatot nem írt 

neki senki.) 

     Latinból megadott szöveget kellett fordítani. Erzsivel, Pötyivel megbeszéltük, tudva, melyik 

teremben írunk, hogy a „mű” másolatát kiviszem a WC kályhájának hamutartójába, 

Természetesen Csávás tanár úr ügyelt, egy idő múlva nem hagyott élni, folyton a fülembe 

sziszegett: „siessen már!” (A dolog nyélbeütődött.) 

     A szóbeli érettségi az emeleti Díszteremben zajlott, a nagy idézet alatt. A jászberényi 

gimnázium igazgatója volt az elnök. A gyülekező hangulatát Dede Sanyi, aki a nagy alkalomra 

való tekintettel, kivételesen tiszta cipőben jelent meg, pontosan rögzítette. A vizsgázók külön-

külön íróasztalka mögött, tételhúzás után készültek fel. Minden volt, ami kellett, tábla, szivacs, 

kréta. (Nekem matekból a számtani és mértani haladvány jött kézre, s megoldható példa, 

fizikából a radioaktivitás. Magyarból Petőfi forradalmisága, világirodalomból Azsajev: Távol 

                                                 
29 Régi, latin szövegű ének, iskolavégzéskor énekelték: Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus … (Örüljünk tehát, 

amíg fiatalok vagyunk …). 1993-ban Fáy Árpád egy nemzetközi konferencia kirándulásán tapasztalta, hogy ez volt 

az egyetlen ének, amit az EU-ba tömörülni kívánó különböző európai országok szakemberei valamennyien ismertek.  
30 Elmaradt a korábban és még később is szokásos fáklyás, lampionos felvonulásunk a városban, amelyet az akkori 

EPOSZ titkár, Czinege Lajos elvtárs (később honvédelmi miniszter) nem engedélyezett!  
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Moszkvától c. műve adódott. Annyi könyvet olvastam, de ezt nem. Persze, tudván, hogy 

alighanem tétel lesz, fellapoztam, nem volt hát teljesen kínai. Ezért hosszan méltattam a művet, 

az elektromos vezeték szibériai építését, a mérnökök, munkások erőfeszítését, küzdelmét a 

természeti adottságokkal, a téli táj varázsát, szóval lapátoltam a sódert rendesen. Elvégre Szász-

tanítvány voltam.) Aznap délután történelemből én voltam az utolsó felelő. A Bocskai-

szabadságharcot és a Tanácsköztársaság kultúrpolitikáját húztam. Lenn az előcsarnokban 

eredményhirdetésre gyülekeztek a társak. Nyár volt, a déli fekvésű Díszterem ajtaja nyitva volt. 

„Már 40 perce felel, és még mindig beszél” – mondta valaki. A második tételbe már az ángyom 

térdét is belevontam. Végre megköszönték. Utóbb kiderült, hogy a dolog célzottan történt, Szász 

tanár úr ugyanis kompenzálta a félévi négyest és nekem adatta a város – a legjobb történelmi 

feleleti díját. A matekét Fáy Árpád, az irodalmit Dusa Pistuka kapta. Az osztály átment. 

     Volt aztán érettségi bankett, amire a húsbeszerzés cselesen történt.31 Danyi mamája sírva 

finom tortát hozott. Befejeztük, hazamentük. Az eresz alól, ami 8 év alatt 5 névváltozást ért meg, 

1951 nyarán kirepültünk. 

     Sági Miki, a Szenátor röppályáját a leukémia hamarosan lezárta. Mi, többiek, egyre 

kevesebben, már gyengült szárnyakkal keressük a végleges leszállóhelyet. 

 

 

Varga Erzsébet: Fél évszázad + a "sejtosztódás" 

A történet szereplői: Oláh József biológia-kémia szakos tanár, Tóth Mária és Varga Erzsébet. 

     Biológia óra, a negyedévi anyag ismétlése. Oláh tanár úr a katedrán ül, szokásához híven a 

tanári széknek csak egy lábát használva miközben billegteti magát, mert a feleltetés ingázva 

fokozza az izgalmakat. A tanári asztalon az osztálynaplót lapozza. Mindenki feszült figyelemmel 

számol a lapozás alatt. Első, második, a harmadikig nincs semmi vész, mert a T és a V 

kezdőbetűsökre az utolsó lapon csaphat le a villám. Tovább lapoz. Jeges rémület ül a szereplők 

arcán, majd felszabadult sóhaj, mert visszatér az első oldalhoz. Végül becsukja az osztálynaplót. 

"Oh, irgalom atyja ne hagyj el." - Varga Erzsébet! - hallom a nevem. 

Ki kellett állni a katedrához, szemben az osztállyal. (A súgás lehetőségét akarta kizárni, 

netán valami felsőbb szintű pedagógiai gyakorlatot követett, hogy előadói készségünket fejlessze 

- ezt nem tudhattuk.) 

Beszéljen "az equaciós és redukciós sejtosztódásról! " 

Könnyű ilyet kérdezni – gondoltam. Egy szót sem tudtam értelmesen mondani. Az anyagrész 

új korában is kimaradt ismereteim tárházából. Csak álltam, vártam, hogy majd helyemre küld, 

megszid, tesz valamit. De csak kivárt. Lassú másodpercek után: - Tóth Mária - hallom a 

padtársam, a testi-lelki jó barátnőm nevét. Így ketten álltunk már a katedránál szemben az 

osztállyal. Pötyi se tudott semmit a sejtosztódásról! Nem tudom meddig állhattunk ott, de végre 

helyünkre mehettünk. 

Egy hét múlva újra kihívott mindkettőnket, újra "az equaciós és redukciós sejtosztódást" 

kérdezte. Ki a fene gondolta, hogy képes újra ezt kérdezni. Mindig mást szokott kérdezni, mert 

sokszor hangoztatta: ne válogasson a diák, soha nem lehet a folyónak azonos vizébe belépni. 

Esetünkben kiderült, hogy másodszor se tudunk a kétféle sejtosztódásról semmit. 

Kérte az ellenőrző füzeteinket és beírta kérlelhetetlenül, hogy - "gyermeke több alkalommal 

nem készült biológiából!" - vagy valami hasonlót. (Hol lehetnek ma ezek az ellenőrző füzetek?) 

Nagyon rossz időzítés volt ez, mert a hét végén diák bálra készülődtünk. Félő volt, hogy ha a 

szülők olvassák a bejegyzést, nem lesz bálozás. Ezért bátyáink látták el kézjegyükkel 

ellenőrzőinket. Tanár úr másnap kérte, mi bemutattuk az aláírásokat. Nézte, forgatta, a régebbi 

aláírásokkal összehasonlította, majd így szólt "a bálon a mamáktól megkérdezhetem, mi a 

véleményük?" Mi erre "Természetesen Tanár Úr! " Ezek után nagy izgalommal a báli ruhák 

próbái alatt Édesanyáinknak bevallottuk a disznóságunkat, mert tudtuk, hogy szereti a lányos 

                                                 
31 "Birkatest" volt a hagyomány. Azonban birkavágási tilalom volt. Végül kaptunk egy borjút, amit egy 

kecskevágási engedéllyel, birkatestnek készítettek el.   
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mamákat táncoltatni a Tanár Úr! A bálba elmehettünk! A Tanár Úr táncolt is a mamáinkkal, de 

egy szót se szólt a mi biológia ismereteinkről; rendes volt, vagy vagány? 

Azóta közel fél száz esztendő telt el! Ma hatvanöt évesen is tudom a két sejtosztódás 

létezését, pedig soha sem kérdezte senki. 

 

 

Fáy Árpád: Különleges osztály az idő sodrásában 

Azért különleges a mi osztályunk, mert előtte is, utána is, két-két párhuzamos osztály haladt a 

matúra felé, míg a mi évjáratunkból az ötödiktől kezdve csak egy. Miért?  

Sokszor feltettem ezt a kérdést, de választ sose kaptam. Pedig nem így indult. Az 1943/44 

tanévben az évjáratunk két osztályában még 87-en végeztek (lásd 7. oldal), plusz 18 

magánvizsgás, azaz összesen 105 tanuló. 

     Az 1947-es év, amit „fordulat évének” kereszteltek a politikusok, a mi osztályunk életében is 

gyökeres változást hozott. Az 1947/1948-as tanévben az évjáratunkból már csak egy osztály 

indult 38 tanulóval (lásd 16. oldal). Miért? Hova lett a többi gyerek? A statisztikai ingadozás 

játéka ez a jelentős létszám csökkenés, vagy van mélyebb oka is?  

     Egy év múlva a gimnáziumot államosították. Tanáraink szerencsére megmaradtak, de dr. 

Gaál László igazgató urat nyugdíjazták. 

     Sok érettségi találkozón azt számolgatják, hogy hányan élnek külföldön.  A "különleges 

osztály" jellegzetessége volt az is – amire büszke vagyok – hogy a hazai nehézségek ellenére 

közülünk senki sem költözött külföldre. A Karcaghoz húzó gyökerek valahogy olyan erősek 

voltak, hogy nem tudtunk messzire szakadni … . 

     Tanáraink szerették az osztályunkat. Ezt érezhettük hangulatos, barátságos viselkedésükből. 

Lehet, hogy nem minden osztályt szerettek így. Talán ezért is különlegesek voltunk. 

 

 

Lakatos Miklós: Hozzászólás a ”Különleges osztály az idő sodrásában” című íráshoz. 

     A lecsökkent létszám egyértelműen a háború egyik következménye. Tanárok estek el, 

kerültek fogságba, teremhiány, zsúfoltság, a diákok egy része távoli helyekről évkihagyással, 

gyenge alapokkal került a gimnáziumba, alacsony szinten sem tudott, többük nem is akart 

megfelelni a követelményeknek. Volt, aki helyben a mezőgazdasági iskolába iratkozott át. 

Többen eleve csak az alsó 4 osztályt kívánták elvégezni. 

 

 

Lakatos Miklós: Összefoglaló az Igazgató Úrról 

     Dr. Gaál László: 1891-1964. Megfordul Olaszországban, tanulmányúton Görögországban, 

Lipcsében Wundot és Burgmannt hallgatja. Doktori értekezése: Baccylides hang és alaktana. 

Ovidius modern köntösben. A latin kiejtés kérdése. A halhatatlan Horatius (tanulmány). 

Tanulmányok Göttingában E. Sieg nagy indológusnál és F. C. Andreas világhírű iranistánál, meg 

Ficknél. A magyar iranisztikát megalapozó tanulmányok sora a Körösi Csoma Sándor 

Archívumban, a Zeitschrift für Indologie und Iranistikban, az Acta Orientalia Hungaricaban. 

Tankönyvek írója. Műfordítások: Ovidius Fastija, Amorese. Nyelvészeti munkája pl. az oszét 

nyelv igei összetételéről. 

      A jeles tankönyvíró, műfordító, klasszika-filológus Gaál Lászlót csekély havi ellátmánnyal 

nyugdíjazták (1949). Egy hálás tanítványa javaslatára kandidátusi értekezést írt (emlékezetem 

szerint három hét alatt). Ennek megvédése után egészül ki a jövedelme a valamelyes tisztes 

megélhetést nyújtó szintre. 1957-től gyönyörű tervekkel a debreceni tudományegyetem 

professzora. (A budapesti egyetemen már 1948-tól megbízott előadó.) Nagy Ovidius 

monográfiájának megírásában a halál akadályozta meg.      
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Fáy Árpád: Hozzáfűzés az ”Összefoglaló az Igazgató Úrhoz” című íráshoz 

     Az Igazgató Úrról köztudott volt, hogy tudott szanszkritül (kihalt indiai vallási és irodalmi 

nyelv, az indoeurópai nyelvek fontos képviselője), sőt levelezett szanszkritul a világ néhány 

szanszkritul tudó nyelvészével. Az 1940-es években az ország összes gimnáziumában az 

Esztergomi - Gaál - Nagy latin tankönyvet használták. Még igazgató korában egyszer dr. Kiss 

Mihály (Lajcsi édesapja) megjegyezte: Látod, egy európai hírű tudós, akinek fő ambíciója 

mégis az, hogy egy vidéki iskola igazgatója legyen… . 

 

 

Fáy Árpád: Így történt 

Hogy kerültél Karcagra? – Ezt sokan kérdezték tőlem. Így történt: Édesapámat 1946 

karácsonyán letartóztatták (lásd ERESZALJA I-ben). Édesanyám bement a Református 

Konventbe és elmondta, hogy négy gyerekével fizetés nélkül maradt. Pénzt nem tudtak adni, de 

megígérték, hogy az egyik gyereket elhelyezik egy református árvaházba. Így kerültem 

Karcagra. Az árvaházban a nem teljesen árva gyerekek után kisebb tartásdíjat kellett fizetni. Ezt 

három nő vállalta - nem ismertem őket, a nevüket sem tudom - csak azt, hogy az egyikük apáca 

volt. 

Az árvaházban a legtöbb gyerek a családjából senkit sem ismert. A közvélemény szerint az 

ilyen elhagyatott gyerekek szomorúak. Ezt én nem tapasztaltam, inkább azt, hogy sokkal 

önállóbbak, mint a hasonló korú, családban nevelkedő társaik. Óriási szerencsém, hogy Bozóki 

Sanyi már régebben ott volt és mindenben segített. Az árvaházi élet korántsem volt egyszerű.  

Felvettek a gimnáziumba is. Előzőleg, a budapesti Petőfi Sándor gimnáziumba jártam. Nem 

voltam jó tanuló, negyedikben intettek is matematikából, azaz jelezték a szülőknek, hogy meg 

fognak buktatni. (Az algebrával volt bajom, végül egyik bátyám magyarázta el.) 

Karcagon az egész osztály barátságosan fogadott. Dusa Pistát már ismertem egy református 

rendezvényről. Kiss Lajcsi Édesapja ismerte Édesapámat. Bozóki Sanyi itt is eligazított, még 

németül is tanított, mert németből különbözeti vizsgát kellett tennem. Rajtuk kívül senki sem 

tudta, hogy Édesapám börtönben van. Ők nem mondták el, és egy árvaházi gyerektől ezt senki 

sem kérdezte. 

Az osztályban az első benyomásom az volt, hogy a fiúk sokkal "felnőttesebbek". Budapesten 

valahogy még 14 éves "gyerekek" voltunk. Karcagon "legények" közé kerültem. Ennek fő oka 

valószínűleg a koedukáció. (Előző iskolámba csak fiúk jártak.) A lányok hamarabb fejlődnek, és 

a fiúk igyekeznek lépést tartani. Itt már szerelmek szövődtek, kialakult egyéniségek voltak 

közöttünk, akiknek a véleménye "számított" – játék helyett sport, önképzőkör, diákélet. 

Én igyekeztem felzárkózni. Az első matematika órán Kresznerics Gyula tanár úr - a szeretett 

Kemi bácsi - egy szöveges egyenlet megoldását kérdezte. Én oldottam meg, és ettől kezdve jó 

matematikusnak könyvelt el. Ezen magam is csodálkoztam, mert pár hónapja még meg akartak 

buktatni matematikából. De igyekeztem, hogy a jó véleménye megmaradjon. Az árvaház rendje 

is segített a tanulásban, ötödik végére már jó tanuló lettem. (Jól emlékszem Kemi bácsi egyik 

órájára, amelyen a gömbháromszögtan lényegét is bemutatta - és én megértettem!) Egyik évben 

egy pályadíjat írt ki egy komolyabb feladat megoldására. Szomorúan jegyezte meg, hogy minden 

évben kiír egy ilyen pályázatot, de sosem szokott megoldást kapni. Egy háromszöget kell 

szerkeszteni: adott az egyik csúcsába futó magassága, szögfelezője és súlyvonala. Sokat 

bajlódtam vele, nem sikerült. Végül a húsvéti szünetben a bátyámmal együtt megoldottuk az 

ellipsziseknek az iskolai tananyagban nem szereplő elméletével. Ezt leírtam, és benyújtottam. Ő 

elfogadta a megoldást, de megkérdezte, hogy magam oldottam-e meg. Mondtam, hogy a bátyám 

segített. Ezzel a dolog lezárult. Legnagyobb meglepetésemre az évzáró ünnepségen a különféle 

díjak kiosztása után ezt hallom: "Kresznerics Gyula tanár úr magánajándéka Fáy Árpádnak: 100 

Forint". Ekkor történt, hogy több pénzzel mentem haza, mint amennyit az Édesanyám a félév 

elején adott. 
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Többi matematika tanárunk - Babai József, Mirkó János, és Pataki Zsigmond is szakmailag 

jók voltak. Sokat tanultam abból is, hogy Pataki Zsiga rám bízta a kidolgozott érettségi tételek 

bemutatását (reggel 7-re jártunk be az iskolába). 

Hatodikos korunkban Szász Béla irányításával a Tanári Könyvtár köteteit rendeztük és 

katalogizáltuk.  Az asztalnál ültem, amikor elment mögöttem a kettővel fölöttünk járó Kovács 

Géza (híres kémikus, a háború után mindkét kezét elvesztette egy robbanásban), a kézcsonkjával 

a fejemre ütött és azt mondta: "Téged javasoltalak iskolai kultúrfelelősnek", így bekerültem a 

"mozgalmi életbe", nehéz helyzetek sora elé. 

A tanári könyvek rendezése közben Édesapám könyve Szűcs Feri kezébe került (ő akkor az 

iskola DISZ titkára volt). "Ismered?"- kérdezte. "Bizonyára valami rokon"– mondtam kitérően. 

Grősz katolikus püspök perének kirobbanásakor az egész iskolát összegyűjtötték a tornaterembe 

röpgyűlésre. Előzőleg Szűcs Feri megbízott, hogy elítélően szóljak hozzá. Azt mondtam: "Ha 

ezeket a bűnöket elkövették, akkor megérdemlik büntetésüket." Bár a fogalmazásban 

ravaszkodtam, biztos vagyok benne, hogy csak kevesen vették észre. Hatodik végén a tanári 

szobában az osztályzó konferencián kellett részt vennem az osztály képviseletében. Szűcs Feri 

követelte, hogy mondjak nagyon rossz véleményt Szendrei Juciról. Látható izgalommal mentem 

be. Totó bácsi leültetett, kitett egy szalvétát maga elé az asztalra és elkezdett szalonnázni, ez 

feloldotta a feszültségemet. A konferencián Juciról egy szót se szóltam (kimaradt, de Szűcs Ferit 

is eltávolították). Amikor utolsó előtti évünkben színielőadást szerveztünk, Szász Béla 

megbízott, hogy a szereplők névsorát egyeztessem a városi párttitkárral. Ő több osztálytársunk 

szüleiről vészesen rossz véleményt mondott, és ezért őket ki kellett hagyni a szereplők közül.  

Szász Béla láthatólag kedvelt. Valószínűleg nem tudott arról, hogy Édesapám börtönben van, 

mert akkor nem küldött volna a párttitkárhoz, aki szintén nem tudott róla. A negyvenéves 

érettségi találkozónk beszámolójában (1991-ben) még nem mertem elmondani. A negyvenöt 

évesen (1996) már elmondtam, de akkor Ő már nem volt ott. 

Az idő múlásával csak a szépre és a jóra emlékezünk. Diákéveinkre úgy gondoltam vissza, 

mint életem egyik legboldogabb időszakára. (Minden nehézség ellenére az is volt!). A 300 éves 

ünneplés során azonban egy kis kiállításon megláttam az aláírásomat egy olyan javaslaton, ami 

azt követelte, hogy "Az ikes igeragozást töröljék a magyar nyelvből, az iskolai magyar 

dolgozatok jobb eredményeinek elérése érdekében". Ekkor visszarémlett a korszak minden 

sötétsége. (Sajnos, ezekre is emlékeznünk kell!) 

Amikor az iskolában kiosztották az egyetemi jelentkezési lapokat, kellemetlen kérdésekről 

kellett számot adni. Bementem Kemi bácsihoz (Kresznerics Gyula tanárunkhoz) – aki akkor 

igazgatóhelyettes volt, de az igazgató távollétében ő intézkedett – és elmondtam neki, hogy az 

Édesapám börtönben van. (Kiss Lajos szerint már korábban tudott róla – de ezt én nem tudtam.) 

Azt mondta: "Töltsd ki a lapokat valahogy, én javasollak, öregember vagyok már, legfeljebb 

kidobnak az állásomból." Így - egyetlen mondatban - összefoglalta a lényeget. Valóban, az 

állását és talán még többet is kockáztatott. Kemi bácsi javaslata bejuttatott a TTK-ra, a 

matematika-fizika tanári szakra. 

Még abban az évben részt vettem az országos Kürschák József matematika versenyen (amit a 

középiskolát végzettek részére rendeznek) és második lettem! Negyedéves egyetemistaként 

pedig az országos Schweitzer Miklós matematika versenyen vettem részt (amit az egyetemet 

végzettek részére rendeztek), és ismét második lettem! Mindezeket az ötéves érettségi 

találkozónkon elmeséltem Kemi bácsinak - akkor már középiskolai matematika-fizika szakos 

tanárként. Örömmel hallgatta. 

Az egyetem után az életem folyása tulajdonképpen egyszerű. Két évig tanítottam (1955- 

1957) a Székesfehérvári József Attila (volt ciszterci) gimzáziumban. Szerettem tanítani, de 1956 

után nem volt kellemes. Elszegődtem a GANZ gyárhoz, itt szolgáltam a műszaki fejlesztést (és 

ezen keresztül az általam nem kedvelt Államhatalmat) egész aktív életemben, mert mást nem 

tehettem, és úgy gondoltam, hogy ez családomnak és népünknek is jó. Időközben bejutottam a 

Budapesti Műszaki Egyetemre, és a gépészmérnöki oklevelet is megszereztem.  
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Diákkorunkra visszatérve talán mondhatjuk azt, hogy elég szörnyű történelmi időkben 

osztályunk egy kis boldog sziget volt. Közöttünk nem volt megkülönböztetés (osztályharc), 

egyenlők voltunk, annak tekintettük minden társunkat - vallásos neveltetésünk és a tanáraink 

által belénk csöpögtetett humanitás elvei alapján is. Egymást segítettük, tanáraink még a túlzott 

segítséget is elnézték. Nagyon jól éreztem magam ezen a kis szigeten, ami védett is. 

Kitűnő tanárainktól nem csak szakismereteket tanultunk, az egyéniségünket is formálták. 

Ezért ha valaki azt kérdezi tőlem: "Hova való vagy?" Azt szoktam mondani: "Karcagra." 

Budapesten születtem ugyan, de életem legfogékonyabb éveiben ott alakult ki az életfelfogásom. 

Baráti érzelmeink az évtizedek múltával nem halványultak - inkább erősödtek. Az egész 

osztályban mindenki a barátom. Felszabadult, vidám hangulatú találkozóink az élet ajándékai. 

 

 

Puskás Mária: Levél Fáy Árpádnak (2012. március 12) az ERESZALJA II-ről 

     Az eddig összeállt ERESZALJA II-t febr. 24-én épségben megkaptam, és azon melegében 

magammal vittem kedvenc tartózkodási helyemre, az I. Belklinikára. (Úgy jött ki a lépés, hogy a 

„dobogóm” ismételten nagy cirkuszt rendezett, és a fiaim kíméletlenül orvosi felügyelet alá 

helyeztek. Lehúztam e kies helyen 7 napot, s most itthon parkoló pályán vagyok.) 

     Mindent gondosan elolvastam, lektorálás tekintetében Miklóst nem tudom überelni. Ami a 

szerkesztést illeti, úgy vélekedem változatlanul, ahogy azt valaha Lajosnak is megírtam (falra 

illesztett borsószemek), hogy nem ártana valami koncepció az ömlesztés helyett. Annak idején a 

drága Dede Sanyival úgy képzeltük el a dolgot, hogy az osztály 8 évét örökítenénk meg, enyhe 

történelmi háttérben. A rendelkezésre álló – egyébként nagyon impresszív és értékes anyag 

oroszlánrésze jelentősen túlmutat ezen, ami érdemben azt mutatja be, hogy egyes osztálytársak 

esetében hova is vezettek, és mit eredményeztek ezek a gimnáziumi stúdiumok. (Sajnos 

nekrológok lettek az értékelések.) Belátom azonban – Ady után szabadon – én mindenről 

elkések, ill. késtem , - a nyolc év + az ÉLET (befutott pályák) bontása lehetetlen. 

     Maradt a „kiegészítések”. Itt sok a pótolnivaló! Sajnos az együtt indultak mezőnye tragikusan 

gyér lett: Erzsi és én, valamint Hornyák Tóni, tehát 3 fős. Tudván tudom, hogy minden 

emlékezés szelektív és szubjektív, mégis, ha a szívem kegyeskedik megengedni, a közeljövőben 

nekiveselkedem az írásnak, s remélem, felidézhetek az osztály „priuszából” néhány mozzanatot, 

amit el is küldök majd (lásd itt az első két írást). 

     Dede Sanyi írói működésére én hívtam fel Lajos figyelmét, így történt, hogy a helyi és talán 

megyei sajtóorgánumokban elindult Lajos édesapjának a rehabilitációja … . Sanyi készített 

interjúkat is, pl. a karcagi születésű Cs. Kovács Imre szobrásszal (Cs. Kovács Imre tanító fia, az 

előttünk érettségizett Kovács Éva öccse), Bodnár Gyurkával (pontosan dr. Bodnár György 

professzorral, az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatójával, aki Eötvös József 

íróasztalán dolgozott, akit 1939-ben írattak be a Karcagi Ref. Nagykun Gimnáziumba, s aki egy 

vasutas köpenyben járta ki a felső négyet telente, de a kezében mindig 3 - 4 könyv volt…). Sanyi 

írt novellákat is (pl. Százhúsz fokos háromszög, ez rólunk szól.)  

     Miklós „bolhafésülésének” 2. oldala 10. pontjához hozzáfűzném, hogy véletlenül láttam (a 

nővéremnek vittem ebédet az állomásra, mert akkor ott távirdász volt a forgalmi irodában), amint 

a NÉKOSZ helyi ifjúsága búcsúzott a Bp-i Vörös Akadémiára induló Kónya István-tól. Az 

állomásról kihúzó vonat két kocsi közötti nyitott peronján, kinyújtott derékkal, magasra emelt 

jobbjával (öklével) szabadságot köszönve indult a jövő felé, ami a debreceni egyetem 

Marxizmus-Leninizmus tanszékvezetői tisztét, és Uram Isten, rektori székét rejtette.  [Midőn e 

szék már nagyon ingatag volt, de még ő nyújtott át nekem is, mások között vmiféle kiváló 

munkáért kiütést (egy kedvenc kollégám így hívja a kitüntetést), megengedtem magamnak, hogy 

pacsizás közben megszólaljak, mondván „sic transit gloria mundi” (így múlik el a világ 

dicsősége). Mire ő kissé meglepődve, de elmosolyodván rábólintott: „sic, sic, …”] A tisztes 

igazsághoz tartozik, midőn doktori szigorlatomon fene tudja hányadik pártkongresszus 

határozatait kellett volna méltatnom – sejtelemem sem volt róla – a helyzetet világosan átlátta, 
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segített, hogy ugye foglalkoztak a bel-, a kül-, és a gazd.- politikával – úgy begerjesztett, hogy 

Szász tanítvány lévén, nekilendültem, és sikeresen vettem a nem mindennapi akadályt. 

     Gaál igazgató úrral – klasszika-filológiai tanszékvez. egyet. tanár korában – gyakran 

ebédeltem egy asztalnál. Elmondtam neki, mekkora tekintély volt a szemünkben, mennyire 

tiszteltük, féltük, még levegőt is alig vettünk, ha feltűnt a folyosón, aktatáskával, esernyővel, 

kalucsniban. Aranyos joviális öregúr volt, mesélgetéseimen remekül mulatott, sokat nevetett. 

Van tőle egy dedikált Ovidius Amores „bilingvis” kötetem, bordó vászon kötésben. „Bár férjhez 

mentél, - te nekem kedves tanítványom, Puskás Mária maradsz” – mondta volt. Megvan a Fasti 

fordítása is. 

     Nagyon fújok utódjára, Havas Lászlóra, aki a tanszék történetében Igazgató úr szakmai 

tevékenységét bíráló szavakkal is illeti a vitathatatlan érdemi elismerés mellett. Az értékelés a 

Debreceni Szemle 2009-es évfolyama I. negyedéves példányában jelent meg. (Havas pár hónapja 

meghalt.) 

     Szász tanár úr, mikor már Szegeden lakott, meglátogatott, (írt később levelet is) elmondta, 

hogy mennyire megbántották, amikor az iskola fennállásának 300. évében kiadott jubileumi 

évkönyvben a gimnázium történetét nem vele íratták meg. (Jól ismertem az ürgét, akire bízták 

Bellon T. múzeum igazgató javaslatára az ügyet, tárgyilagosan – sine ira et studio – kijelentem, 

hogy méltóbb szerző, sőt sokkal méltóbb históriaíró lett volna tanár úr. Állításom részletesen is 

indokolhatnám, eltekintek ettől, mert túl messzire vezetne, az azonban cáfolhatatlan tény, hogy 

méltánytalan volt a mellőzés, és jogos a fájdalom. Sovány vigasz, sajnos már post mortem (halál 

után), hogy válogatott írásaiból „Karcag történetéhez” címmel megjelent 2002-ben egy szép 

kötet „szavaink atyja” (Sarkadi Sándor adta neki ezt a nevet) azonban – bár életét 

szülővárosának áldozta – 1990 óta Szegeden nyugszik. 

       A karikatúrák, rajzok nagyon tetszenek, örömömre vannak, bár még egyébre is emlékszem, 

mint már mondtam neked, meglepően jó illusztrációt rajzoltál egy kis darab kockás papírra, 

Zseleznyák a hős partizánról szóló dalhoz „A nyájak legelnek, s a kék tiszta égen a fényben 

kering egy madár…”  a nyájak legeltek, a kék égben keringett a madár, megkapó volt. 

(Elhiheted, különben hogy a csudába emlékeznék még most is rá!?)  

 

 

Fáy Árpád: Karikatúrák32 

 

1. "Megtanítlak benneteket beszélni" – mondta magyar tanárunk Szász Béla. Módszere az volt, 

hogy akit felhívott, annak ki kellett menni a katedrához, és onnan az osztállyal szembe 

"kiselőadást" kellett tartani a feladott témáról. Kezdetben persze csak nyögdécseltünk - 

ezeket Ő finoman "első szárnypróbálgatásoknak" nevezte. Egyik leány osztálytársunkra is 

rájárt a rúd, ezt ábrázolja a rajz. Ott áll a katedránál, kezében a papír… , mi figyelünk. 

Nyilván Csokonai lehetett a téma, mert ott lebeg fölötte egy kocsonya. Jobb oldalt a 

fészekben a sasfiókák "első szárnypróbálgatásai". 

 

                                                 
32 Cselényi Barnabásné Váczi Irén tanárnő megtudta, hogy annakidején karikatúrákat készítettem. Kért tőlem, és 

ezek meg is jelentek az általa szerkesztett "Én iskolám…" III. füzetében, 2000-ben. Színesítsék itt a mi írásainkat is! 
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2. Megsértődtek az előbbi karikatúrán a lányok, és "ellen gúnyiratot" szerkesztettek. "Csupasz 

porontyok és mi!" - ez lehetett a címe (talán Puskás Gyöngyinél megvan), de ez a verses rajz, 

íme, őrzi emlékét. Ott írják a katedrán a gúnyiratot, és lám: "Parturiunt montes et nascitur 

ridikulus mus" (még a hegyek is vajúdnak, és nevetséges egér születik).   

 

3. "Sportfelelősünk" Dede Sanyi volt (komolyan futballozott, ezért van a hóna alatt a labda). 

Mindnyájan szerettük, de úgy látszik, hogy kevés "MHK" (Munkára, Harcra Kész) jelvényt 

kapott, és nem jutott mindenkinek. Kifogásolta ezt valaki, ennek állít emléket a rajz. A 

Földgolyón táncolnak az MHK-zók. Lucifer felszól: "Fukar kezekkel mérsz Dede …". Ő a 

felhőn állva tartja a díszes MHK jelvényt. Még a Holdat is egy angyalka tolja az égen. 

 

4. Ez a rajz az iskola Madarasi úti homlokzatának egy részét mutatja. Erre nézett osztályunk 

ablaka is. Szemléletesebb biológia-okulásunk érdekében hónapokig az osztályteremben 

időzött egy csontváz - akit mi csak "Mózsinak" hívtunk. Egyszer az ablakhoz tettük, a karját 

a függöny tartotta, és a fejére illesztettünk egy koponyát. Az ablak alatti járdán talán egy 

kisgyermek ijedelmét jelzi a tócsa … Szász Béla tanárunknak annyira tetszett ez a rajz, hogy 

még a tízéves érettségi találkozón is felemlegette… . A rajz felirata mutatja, hogy "élosztály" 

voltunk, nem csak ilyen-olyan-amolyan közönséges osztály…. 
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5. Nagyon nehéz volt olyan témát találni, ami csipkelődős is, de nem lesz baj belőle. Egyik lány 

osztálytársunk - az egyik legcsinosabb - a matematika dolgozat napján hiányzott. Matek 

tanárunk talán megeresztett egy gúnyos megjegyzést, ezt élezi ez a rajzocska, amint az orvos 

megállapítja a diagnózist. 

 
 

6. Kritikát kapott az osztályunk, hogy "elefántcsonttoronyban élünk". Ezt ábrázolja a rajz. 

Osztályunk az elefánt hátán, Bozóki Sanyi az "osztálytitkár" irányítja a hatalmas állatot. 

Körbe pedig a népek - diákok, tanárok - és mi vonulunk kérlelhetetlen nyugalommal az 

érettségi felé… 

 

7. Ezt a rajzot nem befejeztem be - azért iktatom ide mégis, mert Schwirián Tanár Úrról elég 

jellemző karikatúra. Alatta az osztály tagjai: néhányunkat ölebecskének nevezett, másokat 

más állatok nevével tisztelt meg. A készülő karikatúrát megmutattam a többieknek, valaki 

ceruzával ráírta, hogy ki kicsoda. Valami történhetett, mert a rajzot nem fejeztem be. 
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8. Tipikus jelenetet ábrázol ez az iskola életéből 1950 őszén. Sütő Gabi volt az iskola "faliújság 

felelőse". (Akkor másodikos volt, később volt ő Magyarország brazíliai nagykövete is.) A 

képen egy kis túlzással az látható, hogyan vette rá a többieket faliújság cikk írására! A 

feltartott kezű megrettent fickó én vagyok. Belülről látszik az iskola kapuja, a pedellusi szoba 

falán, a hirdetőtáblán a megszokott felirat: "Karének du. 3-kor". Én kedveltem Gabit, nyilván 

megírtam a cikket, de van ennek folytatása is, mert karikatúrát is kért. Nagy gondban voltam 

- mi az ördögöt rajzoljak? Valami olyat, amit az egész iskola megért! A véletlen 

segítségemre jött - több tanulót elcsíptek, hogy dohányoztak a vécében. Rajzoltam egy 

dohányzásellenes karikatúrát. Azonban, szerencsétlenségünkre a következő történt: Éppen 

Sztálin elvtárs 70. születésnapját ünnepeltük! Nagy betűkkel köszöntöttük felszabadítónkat, 

és a faliújság közepén, hatalmas fényképen nyájas arccal éppen a pipájából pöfékelt. Alatta 

pedig az én rajzom: "A dohányzás egészségtelen!" Sajnos nem vettük észre a faliújság 

eszmei mondanivalójának ezt a belső ellentmondását, mert az utolsó pillanatban készült el, és 

mi karácsonyi vakációra mentünk. Farkas Laci bácsi elmondása szerint a következő történt. 

Kónya Pista - akkori igazgatónk, akit egész évben nem láttunk, mert pártiskolán volt - a 

szünetben bejött az iskolába, és az első pillantása a faliújságra esett. "Ki tette ezt?!"- 

kérdezte. "Ugyan, gyerekes csínytevés"- mondta Csávás Sándor, és leszakította a rajzomat. 

Így semmi sem lett az "ügyből", megúsztuk. De karikatúrát ezután én sohasem készítettem. 

   

     Szász Béla bátyánkkal kapcsolatban is eszembe jut egy tanulságos történet (1951-ből). 

Harmadikosok voltunk, Mikszáth Kálmán: "A Noszty fiú esete Tóth Marival" című 

színdarabot adtuk elő. (Érdekesség, hogy a főszerepet, Tóth Marit, a mi Tóth Mária nevű 

osztálytársunk alakította - kitűnően.) A színház épületében - akkor még sokan "tiszti 

kaszinónak" nevezték - az előadásra készültünk. A színpad poros volt, köhögtünk, 

krákogtunk a felvert portól. "Fel kellene mosni" - javasolta Béla bátyánk. Elmentem és 

hoztam két vödör vizet. Arra gondoltam, hogy én megtettem a magamét, majd valaki más 

elvégzi a felmosást. Azonban valahogy mindenki eltűnt a közelből. Ekkor Béla bátyánk 

odament, fogta a rongyot és elkezdte mosni a színpadot. Már jó résszel végzett, mire kivettük 

a kezéből. Érzésem szerint ezt nem oktató céllal tette - neki a sikerünk ugyanolyan fontos 

volt, mint nekünk, és ezért bármit megtett. Szerette a diákságot, tanárembernél ez óriási 

előny.  

 

Ülésrend az 1950/51-es tanévben a „mi osztályunkban” (emlékezetből) 

 

  Dede Csöpi Kulhavi Balázs 

Cunci Ibolya Pityó Bajkó Mályi Poczók 

Erzsi Pötyi Mann Somi Szalai Dusa 

Rozi Gyöngyi Fáy Kiss Danyi Bodó 

Saska Erzsi  Sági  Budai Stefi Lakat 

      

     Mózsi 

   Asztal   
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Varga Erzsébet: "Beugrott" emlékek 

 

 

     Puskás Gyöngyi unszolására, hogy én is írjak, "beugrottak" emlékeim. Megpróbálok néhányat 

leírni, de irományomban ne keress rendszert, logikát, mert nincs! 

     A mi ifjúságunk meglehetősen "vérzivataros" korban telt. Ami ezt akkor enyhítette (és hatvan 

valahány év távlatából megszépítette) az a karcagi gimnázium szellemiségének, tanári karának, 

diákságának, és ezen belül az osztálytársaknak köszönhető. 

     Volt valami, ami az iskola falaiból áradt. Noha nem ismertük a "közösség", "összetartás" 

szólamokat, mégis volt összetartás, és volt közösségi szellem.  

     Ennek bizonyítására említek egy esetet. A hatodik órában egészségügyi óra volt, a városi 

tisztiorvos tartotta. Egy ilyen alkalommal Máté Stefi bedobta: "Gyerekek menjünk haza". Több 

se kellett, csak nem haza, hanem a sétakertbe mentünk, onnan lestük a doktor úr ballagását az 

iskolába. Másnap vártuk a retorziót, a tetemre hívást. Néma csend! A következő héten, és még 

egyszer, megismételtük. A szegény doki ekkor már bement a tanáriba, hogy talán megváltozott 

az órarend, csak ő nem tudja. Nos, erre már jött a kérdés: Ki találta ki? Ki mondta, hogy 

menjünk haza! Felállt mind a 26 diák. Leülni – hangzott. Majd a kérdés néhányszor 

megismétlődött. Mit volt mit tenni, mindenki kapott az ellenőrzőjébe egy beírást, ami valójában 

felért egy dicsérettel (a szülők részéről is).    

     Személy szerint engem, finoman fogalmazva, több kellemetlenség ért. Abban az időben a 

városi párt részéről indítottak el egyet - s mást. Például Tóth Pötyi barátnőmet felszólították, 

hogy mellőzzön engem, ne barátkozzon velem.33 Pötyi kiállt mellettem, fütyült egyenes derékkal 

a felszólításra!  

     Történt az is, hogy 3 héttel az érettségi előtt nem akartak34 érettségi vizsgára engedni. Őszinte 

hálával jelentem ki, hogy a tanári kar becsülettel kiállt mellettem, mondván, hogy miért nem 

tettek ki egy félévvel korábban? Három héttel az érettségi előtt ezt nem engedték! A 

"vérzivataros" időkben ez komoly bátorságra, jellemre vallott. 

     Vagy a talán legfájóbb emlékem. Amikor a továbbtanulásra való jelentkezés ideje jött el, 

reggel bementünk az osztályterembe, és a padokon ott volt a kitöltendő felvételi lap. Mind a 25 

diákén, csak az én padom volt üres.35 Ezt 17 évesen, ép lélekkel átvészelni – pestiesen szólva – 

nem volt semmi. De sikerült!!  

     A tanári kart tekintve, nekem egyedül Szász Béla tanár úr dolgai kérdőjeleződtek meg. Az 

ember ugyebár gyarló - ki így, ki úgy - ő sem volt kivétel. Tudom, halottról jót vagy semmit,36 

ám a tények makacs dolgok! Ő nagyon akart gimnáziumi igazgató lenni,37 és ezért nem 

válogatott a módszerekben. A kulák Varga Péter lányát taposni a városi pártbizottság előtt, talán 

ezt egy lépcsőfoknak tekintette az igazgató szék felé. De nem sikerült! Hiszem, hogy nagy az 

Isten igazságossága!  

     Mindezek mellett Szász Béla kitűnő tanár volt. Sokszor tapasztaljuk, hogy a mai emberek, 

jelentős iskolai végzettség ellenére sem tudnak helyesen beszélni (kirívó például -ba, -be, -ban, -

ben használatuk). A karcagi gimnáziumban, még ha a diák az órákon a fülén ült is, megtanult 

helyesen írni, beszélni, fogalmazni. 

     A tanári kar mindahány tagja segítőkész, jóindulatú, akárhány évesen is fiatalbarát volt. Jól 

példázza ezt az írásbeli érettségi, amelynél a felügyelő tanárok zordon arccal nem zárkóztak  

                                                 
33 A kommunista diktatúra egyik legellenszenvesebb sajátsága volt az, hogy a korábbi "elnyomók" gyerekeit is 

üldözték. A szülők foglalkozása szerint a gyerekek származási kategóriái: munkás (legjobb), paraszt (elfogadható), 

értelmiségi (megtűrt), egyéb és X-es (ellenség). Varga Erzsi apja módosabb gazda volt, ezeket orosz mintára 

"kuláknak" neveztek, azaz ellenségnek tekintettek.   
34 A városi pártbizottság részéről. 
35 Ez azt jelentette, hogy az iskola nem javasolta Erzsi egyetemi felvételét. Úgy érezte, hogy 8 évig hiába tanult. 
36 De mortuis nil nisi bene! = A halottról semmit, csak jól! 
37 Farkas Laci bácsi szerint rövid ideig volt is, az orosz csapatok bejövetele, a gimnáziumban illetve az udvaron 

tartózkodásuk és többszöri behatolásuk ideje alatt. Nem tudjuk, hogy megbízatással, kijelöléssel, választással, vagy 

segítőkész magára vállalással gyakorolta-e ekkor az igazgatói tisztséget. 
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volna el attól, hogy szükség esetén nekünk segítsenek. Erre nekünk – lányoknak - nem volt 

szükségünk – na nem azért mert annyit tudtunk a feladatról – hanem azért mert a témához 

szükséges puska harisnyakötő gumival a combjainkhoz volt erősítve. Ez megnyugtatott, 

szerencsére elő sem kellett venni. 

     Néhány nappal az érettségi előtt, már – már teljes pánikban, kitaláltuk Pötyivel, hogy 

felmegyünk Pataki Zsiga tanár úr rezidenciájába, a fizika szertárba, ahol tudtuk, hogy oltári 

rendetlenség és kosz uralkodik. Nos, felmentünk, a tanár urat megagitáltuk, és rendet raktunk. Itt 

azért megjegyzem, hogy a tanár úrnak nagyon tetszett Pötyi barátnőm (neki a tanár úr nem). 

Szóval csalárd módon jártunk el, nem volt szép dolog, de kora délutánra ragyogott minden, és mi 

elmondtuk, hogy fizikából és matekból mit tudunk. Nem is volt baj a szóbelin. 

     Végezetül: Szép volt, jó volt Karcagon diáknak lenni, nagyon értékelem, különösen mert nem 

adatott meg mindenkinek. Ezt tudom az itteni ismerőseim, barátaim hasonló emlékeiről, amelyek 

meg sem közelítik az enyémet, a mienket. 

     Őszintén sajnálom a mai fiatalokat, mert a mieinkhez hasonló élményeik nem lesznek, pedig 

a mai világ is "vérzivataros", csak másként.  

 

 

Mann Viktor: Emlékeim 

 

     Abban az "ánti" világban, amelyben gyerekként éltünk az iránytű, a megtartó erő a családon 

kívül, Reményik Sándor szerint is "a templom és az iskola". A magyar vidék, és a csendes falvak 

számára mindenképpen. 

     Magam is ilyen környezetben éltem gyermekkoromban. Édesapám, Mann Lajos, gazdatiszt 

volt; édesanyám, Hajnal Margit, a palócföld szülötte, postáskisasszony volt férjhezmeneteléig. 

Négyen voltunk testvérek, hárman élünk még.  

     Homokcsárdán születtem, ami már régen a Tisza-tó mélyén nyugszik. Még alig eszméltünk – 

bátyám és én – amikor már Tiszaigaron éltünk. Számunkra ez a falu a szülőhely, a feledhetetlen 

gyerekkor. Osztatlan katolikus iskola, egyetlen tanterem 6 osztállyal. Első tanítóm Poczok János 

volt, aki a számtani alapműveletek (pl. egyszeregy, alapműveletek) tanításával már elindított a 

későbbi pályaválasztásom38 felé. A tanulási módszerek szigorral és testi fenyítéssel kiegészített 

megalapozása eredményhez vezetett. A későbbi tanítók közül Nagy Feri bácsi nyitotta 

szélesebbre a tudás vára felé vezető kaput. Zenei ismeretek, mint pl. a hangszerek megismerése, 

a közös éneklés az egyházi liturgián belül is, az ún. szereplések, műsorok, mind-mind 

hozzájárultak a horizont kiszélesítéséhez. 

     A következő meghatározó élményem Budapesten a Városmajori elemi iskola negyedik 

osztálya, ahová anyai nagynéném segítségével járhattam. Nem volt könnyű "felnőni" a városi 

iskola követelményeihez. A tanév végén azonban osztályfőnököm alkalmasnak talált a 

gimnáziumi tanulmányok megkezdéséhez. 

     Így nyertem felvételt Budapesten a Toldy Ferenc gimnáziumba, ahol két évet jártam (1942/43 

és 1943/44-es tanév). Itt katonás szigorral nevelték az ifjúságot. A háború előrehaladtával a 

rendszeres félórás tornák, intézkedések egymást érték. Pl. a szülőknek aláírásukkal kellett 

nyilatkozni, hogy légitámadás esetén az iskolai óvóhelyre vigyék gyermeküket, vagy "szélnek 

eresszék". 

     A német megszállással (1944. március 19) számomra a tanév is befejeződött, hazamentünk 

falunkba a szüleinkhez. Ezzel megszűnt minden kapcsolatom a Toldy gimnáziummal. Így a 

háború miatt egy tanévet vesztettem. A gimnáziumi tanulmányokat magánúton folytattam. A 

harmadik gimnáziumi osztályt Karcagon, a negyedik és ötödiket Egerben a Dobó István 

gimnáziumban végeztem. Az 1948/49-es tanévtől a Karcagi Gábor Áron gimnázium rendes 

tanulója lettem. Az eddigi tanulmányaim során az érdeklődésemnek megfelelően reáltagozatos 

maradtam. 

                                                 
38 Viktor matematika tanár lett. 
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     Itt sem volt könnyű dolgom, hiszen megint új környezetben, más mentalitású közösségbe 

kellett beilleszkednem. A karcagi gimnáziumban még élt a régi iskolai szellem, amely az egyházi 

iskolák zárt, de bizonyos értelemben mégis szabad szellemű, bátor, hazafias világát jelentette. A 

sokoldalúan képzett, sokat tapasztalt tanárok életismerete, bölcsessége a tanulók értelmi és 

érzelmi fejlődését is biztosította. 

     Mindegyik tanáromat tiszteltem, szerettem, nem voltak konfliktusaim velük, de mégis volt 

egy-két meghatározó személyiség, akiknek tudásán kívül pedagógiai módszereik, emberségük, a 

tanórákon túlmenő eszközeik formálták mindnyájunk jellemét. A "fiatalok" közül kiemelném 

Varga Józsefet, aki az angol nyelvet tanította.  Az angol nyelv tanulása nagy problémát jelentett 

hármunknak (az igariak: Mályi József, Mann Viktor, Somlai Lajos). Másfél év anyagát kellett 

bepótolnunk, s ehhez fél év haladékot kaptunk. Különbözeti vizsgát tettünk.  "Nyílik e már a 

fületek Zsiga?" – ezzel a kérdéssel fogadott, amikor ismét meg kellett jelennünk az osztály angol 

óráin. 

     A "nagyok" közül felejthetetlen, és egy életre példát mutató Kresznerics Gyula tanár úr, akkor 

igazgatóhelyettes, "Kemi bácsi". Nekem ábrázoló geometriát és németet tanított, holott valójában 

latin-német szakos diplomája volt. Tudása, emberi kapcsolatteremtése, segítőkészsége, 

példamutató volt. Az első évben az állami kollégisták a lakásában ebédeltek, mert nem volt más 

lehetőségük. A szűkös élelmezést látva a nagyobb diákokat sokszor kivitte a saját 

gyümölcsösébe. 

     Mindez elmondható Szász Béla tanár úrról is, aki a magyart és a történelmet tanította, és az 

érettségi évében osztályfőnökünk is volt. Határozott, magas követelményeket támasztó tanár, aki 

a módszereivel csodákra volt képes. Minden hónapban kötelezővé tette három könyv olvasását, 

és a hónap első magyar óráján be kellett számolni róluk úgy, hogy az adott könyvből kérdéseket 

tett föl. A könyveket mindenki szabadon választotta. Ha valaki indexen levő könyvet olvasott, pl. 

Nyírő József Kopjafáját, azt mondta: "Elolvashatod, jól tetted, hogy ezt választottad, de ne írd be 

az olvasónaplóba!" 

     Szász Béla a színjátszás "rejtelmeibe" is bevezetett bennünket. Kiemelkedő volt az 

"Úrhatnám polgár" Molière darab előadása, de még ennél is sikeresebb lett a "Noszty fiú esete 

Tóth Marival", ahol én Stromm ezredest "domborítottam". A főszerep, Noszty Feri 

"megformálása", Mályi Jóskáé lett. "Testhezálló" szerep volt számára egy igazi Tóth Marival az 

oldalán. Az előadások a környék helységeiben (Tiszafüred, Igar) nagy sikert arattak. 

     Csak egy évig volt matematika és fizika tanárunk Mirkó János tanár úr, mégis maradandó 

emléket hagyott maga után. Ő is szerethetett bennünket, mert az érettségi találkozókra is 

rendszeresen eljött. Ezek a kiváló tanárok járultak hozzá ahhoz, hogy a pedagógus pályát 

választottam. 

     Csak néhány szót még az állami kollégiumi életről! Kezdetben sok problémával kellett 

megküzdenünk. Például saját tulajdonú ágyat, szalmazsákot használtunk. A kollégiumi élet 

legfőbb jellemzői a közösségi tevékenységek voltak. Pl. kollégiumi esték: sajtóbeszámolók, 

rádióiskola, daltanulás, stb. falujárásokon beszélgetések (pl. Karcagpuszta tanyasi lakóival). 

Ezek a közösségi foglalkozások az új politikai szellemet tükrözték. 

     Egyik osztálytársunk mondta, hogy mi abban különbözünk más karcagi osztályoktól, hogy 

szeretjük egymást. Ezt én is így tartom: igaz baráti érzéseink, kapcsolataink az évek múlásával 

nem halványodnak, hanem még inkább erősödnek a még élők között.      
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I. RÉSZ. FELNŐTTKORUNK  

 

 

Kerényi Imre: Életem története 

     Érettségi után Kónya István kulákságom miatt nem javasolt továbbtanulásra. Tudva azt, hogy 

ősszel behívnak katonának a Hántoló malomba mentem dolgozni. Októberben bevonultam, és 

Veszprémben légvédelmi tüzérként viseltem az angyalbőrt. 

     Leszerelésem után 1954-ben januártól Karcag-pusztán tanyasi iskolában tanítottam az év 

végéig, bízva abban, hogy javasolnak pedagógusnak. Sajnos az akkori pártvezetés nem járult 

hozzá. Még egy évet próbáltam Karcagon dolgozni, de sehol sem tudtam megmaradni, mert 

amint véglegesíteni akartak rögtön előjött kulák eredetem. 

     1955-ben Budapestre jöttem, hogy az iparban elhelyezkedem. A Bosch műveknél vettek fel 

segédmunkásnak azzal, hogy őszre javasolnak ipari tanulónak. Itt viszont már túlkorosnak 

számítottam és nem iskoláztak be. 

     1955 augusztusában rokoni tanácsra jelentkeztem a MÁV-hoz. Itt végig kellett menni a 

szamárlétrán. Voltam Ferencvárosban fékező, Budapest — Ráckeve vonalon jegyvizsgáló 

(kalauz), de elég hamar, 1956 januárjától forgalmi szolgálattevő lettem. 1957-ben beiskoláztak a 

MÁV tisztképzőre, melyet 1958 végén főtisztként végeztem el. Visszamentem a régi 

munkahelyemre, ahol oktatótiszt, majd a központban utasításszerkesztő lettem. Az épülő 

METRÓ 1968-ban átkért, hogy az utasításaikat elkészítsem, majd az üzemeltetés elindításában 

volt nagy részem. 

     Közben 1968-ban a Közlekedési Egyetemen vasúti közlekedésmérnökként diplomáztam. 

Tekintve, hogy a METRÓ városi közlekedési vállalat volt, ezért a Műszaki Egyetemen 1974-ben 

megszereztem a közúti- és városi-közlekedési szakmérnöki diplomát. 

     Úgy látszik munkámat megismerték, mert 1973-ban a Közlekedési Minisztériumba hívtak be, 

a Városi Közlekedési főosztályra. Később mivel vasúti, közúti és városi közlekedési képesítésem 

volt, és valószínű meg voltak elégedve munkámmal, megbíztak a közlekedés hosszú távú 

tervezésének munkájával a Közlekedéspolitikai főosztályon. 1989-ben korengedéllyel mentem 

nyugdíjba. 

     Jelenleg is dolgozom, mint vasúti vizsgabiztos, valamint vasúti igazságügyi szakértőként. Ja 

és újra kulák lettem, mert visszakaptam édesapám földjét, melyet a karcagi Tsz bérben művel. 

     1959-ben nősültem,1966-ban született a kislányom, aki a meteorológiai intézetnél a műholdas 

kutató laboratóriumban, mint kutató dolgozik.   

 

 

Lakatos Miklós: Az én történetem 

     Kedvesapám dr. Lakatos Lajos, a kassai ítélőtábla bíróiskolát is vezető bírája, kinevezett 

kúriai bíró. Kassáról való kitelepítésünk után a budapesti ítélőtábla büntetőtanácsának (mert sem 

párttagságot, sem népbírósági szereplést nem vállalt) megbízott elnöke. Noha Kedvesapám 

betegeskedett, ám nem ezért, hanem ideológiai okokból bocsátották el39, 58 éves korában (az 

életkort tekintve akárcsak engem). Nyugdíját néhány hónapig folyósítják. [Életében halálos 

ítéletet nem hozott. Ennek feltételezhető égi viszonzása, hogy a kassai bírák, ügyészek ... közül 

— noha háromból (kétszer hordággyal), jöttek érte a szovjetek, egyedüli kivételként, nem vitték 

el: így életben maradt. Ugyanis az elhurcolt többiek közül se élve, se holtan nem tért vissza 

senki. (Semmit sem lehet tenni, vagy nem tenni következmények nélkül.) Például a bírói vizsgán 

                                                 
39 "… mert magatartása és munkája nem felel meg a demokratikus igazságszolgáltatás érdekeinek …" írták az 

igazságügyminiszter által aláírt felmentő levélben.   
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megbukott, de a népbírósági perekben mégis jeleskedő Jankó Péter (lásd Terrorháza), vélhetően 

felébredt lelkiismerete hatására (spiritus flat ubi vult = a „lélek" ott fúj, ahol akar), önkezével 

vetett véget életének. Kassáról kitelepítve Nádudvarra mentünk. Onnan hármunk diákok 

iskoláztatása okán tovább Karcagra, ahol Szabó Jenő ("Coki") magyar-latinszakos tanár úr 

fogadja be az egyetlen váltás alsó- és felsőruhadarabját is nélkülöző „földbirtoktalan" 

nagyanyánkkal kiegészült immár hatunkat házába. Kedvesapám a hat évet meghaladó agyvérzett 

állapota előtt jövedelem nélkül otthon tartózkodott. Az ókorban élt Szent Miklós képében 

megjelent lakásukon az előttünk ismeretlen Friss I(stván?) „tollas zsidó" úr, s a „nem értek 

hozzá"-val mentegetődző „Lakatos Bácsit" kézen fogva magával húzta az általa működtetett 

begyűjtő helyre (ahol munkát kapott). 

     Kedvesanyám alkalmi munkákat végzett. Lovas szekéren szállították be a határból Karcagra 

az ott összeszedett háborús roncsfémeket, lövedékeket, bombát; küldöncködött, kézimunkázott 

és aratott rizst jéghártyás vízben. A szent myrai püspök lakásunk ablakán újfent kopogtatott: 

kedvesapám hadifogságból frissiben megérkezett barátja dr. Lelkes Zoltán gyermekorvos 

személyében, aki meghallván az előbbieket, egy héten belül megjelent egy pár, akkor 

csodaszámba illő, vadonatúj női gumicsizmával. Nem tudtuk meg, hogy honnan, mi módon 

szerezte. 1958 márciusában a már évek óta agyvérzett, jobb oldalára megbénult, beszédképtelen 

állapotú kedvesapámat bevitték a helyi rendőrségre, ahonnan napok múltán feketére vert háttal, 

végletesen kimerült állapotban került haza. Körülbelül 15 évvel később egy véletlen folytán 

tudtuk meg, hogy szabadulását, újbóli életben maradását, egy Budapestről oda látogató tiszt: 

„Egy ilyen vén hülyét minek hoztok be?" szónoki kérdésének, majd Virág doktor úr önzetlen 

orvosi segítségének köszönhette. 

     A gimnáziumban sokan ismerték a három egymást követő osztályba járó Lakatosokat. László 

bátyámat, miután már abszolvált a szegedi egyetem jogi karán — mert „letagadta", azaz nem 

jelentette, hogy néhai nagyapánk földbirtokos volt — kizárták az ország összes egyeteméről. A 

hosszú éhezés következtében kb. 35 kilóra lefogyva megbetegedett. Gyógyulása után 

alumíniumgyári segédmunkás, hegesztő, a MÁV-nál kocsifelíró lett. Az Eisenberger nevét úgy 

hiszem Erdősre cserélt elvtárs kijelentése, hogy „márpedig" Piroska nővérem nem fog a TF-en 

tanulni, hosszú évekre prófétainak bizonyult, de elvégezhette az egri pedagógiai főiskola 

biológia-testnevelés szakát, ahol mosogatásért ketten kaptak egy ebédet. Engem, az evilágon 

immár ki nem deríthető módon, szeptember utolsó vagy talán október első napjai egyikén vettek 

fel az akkor már tíz féléves képzéssel induló Közlekedési Műszaki Egyetem vontatási tagozatára, 

ahol beleértve a vasútépítő tagozat, (mindösszesen száznyolcvan) hallgatóját is, mint a MÁV-hoz 

egyetlen le nem szerződött, végeztem. Nem lehettem tengerész géptiszt, mert a megígért 

tengerészkönyvem nem adták ki, viszont a Mahart fiatal mérnökei közül egyedül rendelkeztem 

teljes érvényű hajóskönyvvel. Voltam gépkezelő, szükségből utaztattak másodgépészként, ám a 

mosások utáni kazánvizsgák papírjain mint mérnők szerepeltem, az Óbudai Hajógyárban rövid 

ideig próbalakatos (a hajógépeket tőlünk vették, vetették át pl. garanciagépészekkel az átvevők, 

mert a csoportból mint egyetlen nem pilisvörösvári svábot, magától értetődően, engem 

bocsátottak el. Budapesten kezdve Téglásig kerestem munkát. Nem lehettem a karcagi 

gépállomás traktorosa, a MÁV mozdonyfűtője, a debreceni Járóműjavító segédmunkása stb. 

Külső segítséggel, debreceni kezdéssel lakatos besorolásban Csepelre kerültem a Közép-Duna-

völgyi Vízügyi Igazgatóság Központi Gépműhelyébe. „Varietas delectat = a változatosság 

gyönyörködtet” közmondás számomra itt megtapasztalt valósággá lett. Mert, ha volt, aki mindig 

az új feladatokat kedvelte, én az voltam. Télen mintegy kétszáz földmunkagéppel, gépkocsival, 

hajókkal, uszályokkal, álltak be, szivattyúkat, légsűrítőket, motorokat, gépeket hoztak javításra, 

karbantartásra az óriási kiterjedésű telepre. Repülőgépük is volt. Jóllehet négy-öt mérnök 

tartozott a telephez, műszaki munkát azonban kívülem egyikük sem végzett. Fogaskerék és 

néhány más gépészeti, villamossági feladattal nemcsak a szomszédos Vízgépészettől de ritkán az 

AKSZ-től (Árvízvédelmi Központi Szervezet) is felkerestek. A munkások körében nálamnál 

aligha volt népszerűbb műszaki a műhelyeinkben. A közvetlen főnököm leginkább azzal ismert 
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el, hogyha intéznivalóm akadt, szabadkozásom elhárítva személygépkocsi hiányában teherautót 

adott alám. Szerettem volna egy-két évet két rostocki hajógyárban dolgozva tanulni. Egy német 

egyetem intézetvezető professzora az Országos Vízügyi Főigazgatóság kérésére a fizetési 

meghagyásom is megküldte. Kútfúráshoz csörlőt szerkesztettem. Bevált. Száz darabot rendeltek 

belőle. Kitűzőhajót terveztem, amely kb. 40%-ban elkészült, stb. Később a velem rokonszenvező 

tragikus balesetben fiatalon elhunyt hajózási csoport vezetője, Magyarország hurokrepülő-

bajnoka meglepetésül tudomásomra hozta, hogy a személyemmel semminemű kapcsolatban nem 

álló Várnagy József nevű gépészmérnök háttérmunkájának hatására — nem engedtek az NDK-

ba, és tiltották meg a központon keresztül főnököm bősz felháborodására számos tervem 

kivitelezését. A Ganz Hajógyárból külföldi munkára, noha ebbeli hajlandóságom felől 

alkalmanként előzetesen mindig megkérdeztek, vagyis ők „akartak kiküldeni", jóllehet 

nyelvtudás és jobbára kellő szakértelem nélkül mások utaztak Kubába, Argentínába... 

tanfolyamokra az NDK-ba, a tamperei hajógyárba pedig inkább senki. A Ganz-Mávag 

alkalmazásában, ha szerénytelenségnek hangzik is, megterveztem Fáy Árpád barátom 

nélkülözhetetlen segítségével (136 ismeretlenes egyenlettel a gyár akkori számítógépe nem 

tudott megbirkózni) az általam az ország máig legszebbnek tartott darupályáját a bajai kikötőbe. 

99.9%-ig biztos, hogy távollétemben ennek mind a tervezése, mind a szerkesztése már mások 

neve alatt futott, a nevemre kiírt akkor is gúnyosan csekély összegű prémiumot sem fizették ki. 

Nemcsak a SZIKKTI-t de több tervezőirodát sem kellet elhagynom, hogy terveim mások nevén 

fussanak. A Vegyterv kivételével az elkészült létesítmények átadásához soha nem küldtek ki, 

soha nem hívtak meg. 

     Itt úgyszólván mindvégig részt vettem bitterfeldi munkákban, sőt nyelvpótlékot egyedül 

nekem fizettek, de ki egyszer sem utaztam. Egy alkalommal ezt a méltatlanságot az egyik 

tervező fülem hallatára szóvá tette. „Ha ő ott volna, soha nem vehetnénk át semmit", hangzott a 

főnöki válasz. (Az elkészült létesítményt a kivitelezőtől veszik át a megrendelő számára.) A 

Vegytervnél a Ferihegyi repülőtér közelébe egy acélcsarnokot terveztem, amely néhány 

kiszolgáló létesítményének (robbanófalas tározó, rakodó...) kivitelezője a Balázs Sanyi 

osztálytársunk alapította, máig működő „Drégelypalánki Szondi..." szövetkezet volt. A SZIKKTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

alkalmazásában terveztem a Dunai Cementművekbe a 20 méteres magasságot meghaladó 

tartóoszlopaival egy 63.3 méteres szalaghidat, Fadd-Domboriba egy főként tengeri uszályokat 

kiszolgáló gabonarakodó acélszerkezetét, szolgáltatva a partfal tervezéséhez szükséges 

alapadatokat is. Az ország számos városának ipari létesítményeihez több száz oszlop, vasúti 

fővonalak felett is áthaladó jó pár kilométer cső- és szalaghíd került ki a kezem alól. Két évvel az 

akkori nyugdíjkorhatár előtt nagy meglepetésemre, a szó szoros értelmében egyik percről a 

másikra közölték velem munkaviszonyom megszűntét. Azután zuhanórepülésben kimúlt az 1800 

fővel dolgozó Szilikátipari Központi Kutató Tervező Intézet is. Mintegy 200 magyarországi 

bánya sok-sok milliárdért sem pótolható felmérései, térképei, mérnökök, geológusok, geodéták 

évtizedek alatt végzett munkájával összeállított dokumentumai, egyedülálló szakkönyvtárának 

állománya, került a zúzdába, kazánokba, jutottak gyűjteményei az ebek harmincadjára. 

Nyugdíjasként (127 Ft legmagasabb elért órabérrel, amelyet adózás tekintetében a nyugdíjjal 

összevontak) három és háromnegyed évig a Zrínyi Nyomda műszaki igazgatójának német és 

angol (néhányszor francia, finn és svéd) nyelven folyó ügyeit — telefon, fax, levelezés, 

tolmácsolás, szerződések fordítása, vámügyeit...— intéztem. A Magyarország egyetlen 

sajtópalotájának épült és részint még akkor is abban működő, ám elprédált ötemeletes épületért 

(kb. 13.500 m2 hasznos terület, 13 éve a Bihari J, Stollár B., Bajcsy-Zs. utcán beállványozva) 

csak a negyedik vevő fizetett. Még nem telt le a szabadságom, amikor 1997 január elején a 

céghez már Csepelre kimenet, kezembe nyomták a kilépésem intézéséhez szükséges papírokat. A 

hajdan ugyancsak 1800 főt foglalkoztató nyomda régi dolgozóiból néhány hónap elteltével 3, 

azaz összesen három fő maradt. „Sic transit glória mundi." (Így múlik el a világ dicsősége.) 
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Máthé István: Életem története 

       

     Megkésve - de talán nem utolsóként - írom meg emlékezéseimet egykori kedves iskolánkról 

és osztályunkról. 

Úgy tudom, mi voltunk az utolsó gimnáziumi osztály, akik a régi, klasszikus gimnázium 

nyolc osztályát végeztük, s így érettségiztünk. Gondolom, erre mindnyájan büszkék lehetünk és 

nosztalgiával gondolhatunk vissza az együtt töltött évekre. 

Kiváló tanárainkra mindig szeretettel gondolok. Kresznerics tanár úr a maga nyugodt 

bölcsességével volt szinte atyai pártfogónk és oktatónk. Schwirián tanár úr notesz nélkül ismert 

mindenkit és tudta képességeit. Kissé bohém megjelenése mindig tökéletes eleganciával 

párosult. Megmutatta az öltözködés néhány fortélyát, - hogyan gombolja be a mellényét egy 

fiatal, vagy már egy pocakosodó egyén. (A fiatal alulról kezdi, mert tudja, hogy azt képes végig 

gombolni, az idősebb felülről kezdi, mert nem biztos benne, hogy végig tudja folytatni.) Ő 

mutatta meg, hogyan hordja a kalapot a vidám, mogorva, a gondolkodó típusú ember. 

Szász Béla tanár úr a maga csokornyakkendős, mindig elegáns megjelenésével és kiváló 

magyar és történelem tudásával mindnyájunk kedvence volt. Több éven át osztályfőnökünk. Az 

utolsó években politikai oktatásnál úgymond' összekacsintott velünk (gyerekek, nekem ezt kell 

mondani).  

Varga József tanár úrtól az angol nyelv alapjait kitűnően elsajátíthattuk, biztos vagyok benne, 

hogy ez sokaknak kitűnő alapul szolgált a későbbiekben. 

Dr. Mirkó János bácsi rövid ideig volt tanárunk, de meghatározó egyénisége sokunkban 

hagyott nyomot. Elbúcsúztatása a mi otthonunkból volt, ahonnan jó vacsora és kellemes 

borozgatás után kísértük az állomásra, énekelve "Elvisz a gyorsvonat engemet is" kezdetű 

nótával… Később budapesti iskolájában többször meglátogattam, egyszer lakásán is. 

Magamról: 

Középszerűként indultam, de mindig igyekeztem, hogy szüleim (nővérem, édesapám) 

elvárásainak megfeleljek. Érettségi után orvosi egyetemre mentem,- sikeres felvételivel,- amit 

idejében elvégeztem és kezdtem választott pályámat, a szülészet-nőgyógyászatot, ahonnan 44 év, 

184 nap után,- mint főorvost, nyugdíjaztak. A szakma minden lépcsőjét végig jártam, a 

legnehezebbtől a legizgalmasabb és legfárasztóbbig. Önzetlenül és szeretettel csináltam. A 

munkám volt az életem. 

Jelenleg, mint egyszerű nyugdíjasok élünk feleségemmel, már 39 éve házasságban. 

A korral járó betegség és baj persze bennünket sem kerül el. 

Visszatérve a mi iskolánkra, s különösen a mi osztályunkra, úgy tudom, sok kiváló 

szakembert nevelt ez az iskola, akik a későbbiekben méltán értek el szép sikereket. Erre a tényre 

én is büszke vagyok, és nagy szeretettel gondolok minden élő és elhunyt osztálytársamra.                                       

 

 

 

Somlai Lajos:  Időnként vakvágányra futott az életem! 

 

     1931-ben születtem Vác-Kláraházán, de Tiszaigarinak tartom magamat, mert az igazi 

gyerekkorom, és az eszmélő ifjú-, sőt felnőttkorom egy része is ehhez a faluhoz kötődik. 

Édesanyám révén pedig Karcag és annak gimnáziuma volt meghatározó az életemben. 

     Tekintve, hogy túlkoros voltam, az 1949-50-es évek túlfűtött légkörének, erőszakolt-

erőszakos ténykedésének alanyává lettem. A fiatalok mindent megváltoztatni akaró lendülete és 

tájékozatlanságom a jobbnak mondott-sulykolt világ felé sodort. Érettségi után a kellő 

tájékoztatás hiánya és a mindent akarás elvitt egy kudarcos lépés felé: öt év „fekete lyuk” az 

életemben. A szellemi kijózanodás után, kemény tanulással még egy érettségit és tanítói 

képesítést megszerezve ragadtam ecsetet. Szakfelügyelői biztatásra a rajz-földrajz szakot 

elvégezve Szegeden, hihetetlen lendületet kapott festészetem egy akkori docens - festőművész 

szavai által: „ne hagyd abba a festést!” Közeledvén harmincadik évemhez lehetőségem nyílt a 
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Képzőművészeti Főiskola felsőfokú képzésén is részt venni, ami a későbbiekben kamatozott: 40 

év tanítás után vezetőtanári titulussal mentem nyugdíjba. 

     Sok energiát fektettem a festésbe. Ennek eredményeképp csaknem 20 csoportos és 6 egyéni 

kiállítást tudhatok magam mögött, kiemelve itt a karcagi Déryné Művelődési Palotában a Mikola 

Miklóssal közösen rendezettet. 

     Az évek során számtalan művésztelepen vettem részt, s magam is vezettem rá másokat a 

festés-rajzolás örömére, például a Gyöngyösi Művelődési Ház (ma Gyöngyök) rajzszakkörein. 

Talán nem szerénytelenség, ha megemlítem, hogy munkáim külföldre is elkerültek: a hajdani 

NSZK-ba, egy freiburgi magángyűjtőhöz, ill. az USA-ba, egy New York-i magángalériába. 

Gyöngyösön néhány intézményben és hivatalban láthatóak festményeim. 

     Külön fejezet az életemben a mintázás és szobrászkodás. Nyugdíjasként kezdtem el fát, 

később követ is faragni. 

     Mindehhez, a nyugodt alkotáshoz szükséges hátteret a családom, különösen a feleségem 

odaadó szeretete biztosította. Az idén ünnepelhettük az ötvenötödik házassági évfordulónkat! 

Számomra a festés sohasem csupán időtöltő kedvtelés volt. Festészetem révén próbáltam 

megérteni és megértetni a világot, s a szemlélőkre bíztam a döntést: képeim jelentenek-e 

számukra valamit, ami több, ami más, mint a puszta valóság. 

      

     Jelentősebb csoportos kiállításaim40: 

1963 -- Budapest, Erkel Ferenc Művelődési Ház 

1971 – Gyöngyös, Szüreti Tárlat 

1972 – Pécs, VI. Országos Pedagógus Képzőművészeti Kiállítás 

1972 – Gyöngyös, Művelődési Központ 

1972 – Eger, Pedagógus Képzőművészeti Kiállítás 

1972 – Salgótarján, Kohász Művelődési Központ 

1972 – Karancslapujtő 

1974 – Eger, Pedagógus Stúdió 

1975 – Hatvani Galéria, Hevesiek Gyűjteményes Kiállítása 

1977 – Hatvan, Művelődési Ház 

1977 – Budapest, Fáklya Klub 

1977 – Aszód, Petőfi Művelődési Ház 

1978 – Debrecen, VIII. Országos Pedagógus Képzőművészeti Kiállítás 

1979 – Zalaegerszeg 

1980 – Budapest, Fáklya Klub, Pedagógus Stúdió 

1984 – Eger, Művelődési Ház 

1995 – Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó Galériája 

     Egyéni kiállításaim: 

1977 – Gyöngyös, Állami Zeneiskola 

1983 – Gyöngyösi Galéria 

1989 – Gyöngyösi Galéria 

1992 – Karcag, Déryné Művelődési Palota 

1995 – Hatvani Galéria 

1999 – Kaszinó Galéria, Gyöngyös 

                                                 
40 Szerkesztői megjegyzés: Kedves Lajos! Osztálytársaid valamennyien gratulálunk szép sikereidhez, és büszkék 

vagyunk rád!  
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Puskás Mária: Kiegészítés Bajkó Pali élettörténetéhez 

 

     Kiss Lajos az ERESZALJA I. kötetében röviden ismertette Bajkó Pali életét. Ehhez 

kiegészítés: 

     A Zeneművészeti Főiskolán, fúvós tanszakon végzett. Volt egy gyönyörű szaxofonja, jól is 

játszott. Azonban a fújás ártott az egyik szemének, ezért pályát módosított, elvégezte a billentyűs 

szakágat. Zongorázott, szintetizátoron játszott, énekelt is hozzá. Egyszer Budapesten, a 

Vörösmarty téren egy kirakatban láttam plakáton. Valamelyik bár reklámozta, nagy szőke 

hullámos hajjal, kis kendővel a nyakában: Bajkó Pál a zongoránál. 

     Beamter Jenővel, Bolba Lajossal, az öreg Varánusszal – a Xavér apjával – turnézott, 

másokkal együtt sok országban megfordult.       

     Később, mikor már Berekfürdőn éltek, feleségével, Mucival hetenként jártak Karcagra. 

Egyúttal éveken át bevásároltak Balla Klárinak és rendszeresen látogatták Balázs Sanyit. 

  

 

Lakatos Miklós: Egy nagyszerű kun halálára, in memoriam Balázs Sándor 

      

     Több heti külföldi távollét után tértem haza. Már a lakásajtó nyitásakor hallottam, hogy 

csörög a telefon. Egy hajdani ugyancsak nagykun iskolatárs hívott fel Gyöngyösről, aki in 

medias res, azaz rögtön a közepébe vágva közölte, hogy tulajdonképpen egy rossz hírt kénytelen 

tudatni velem. Megteheti-e rögtön, avagy előbb másról beszélgessünk? Természetesen azonnal 

mond csak azt, amiért felhívtál, feleltem — Jó, akkor mondom: Balázs Sanyi meghalt. 

     Nem számítottam megérkezésem első percében ilyen hírre. Erre a hírre. Ám nem ért, mint 

derűit égből villámcsapás, teljesen váratlanul. Húsvét óta nagybeteg volt a 16 év óta erősen 

mozgáskorlátozott, rokkant jó barát. Az Úristen magához emelte őt, az egész életét végigkísérő 

súlyos próbák elé állított, de soha nem jajgató, siránkozó, panaszkodó teremtményét. 

     Ki volt ez a férfi? Mivel szolgált rá, hogy a Karcagi Napló megemlékezzék róla? Honnan 

gondoljuk, hogy e hírlap olvasóit érdekelheti személyes sorsa? 

     Az 1932. november 3-án Tiszaszőlősön született és 2009. június 27-én, Pomázon 

(Kiskovácsi, Gálfy-Intézet) élete 77 évében elhunyt Balázs Sándor egy a nagykun nagyjaink 

végeláthatatlanul hosszú sorában, akiről név szerint tudunk, akit néhányan személyesen 

ismerhettünk. Egész életét gyermekkorától a haláláig szakadatlan küzdelem töltötte. Máig ható 

legkézzelfoghatóbb tette a Szondi Ipari Szövetkezet életre hívása, amelyet három közvetlen 

munkatársának bevonásával alapított, amely a mai (2009-es) nehéz pénzügyi, gazdasági 

körülmények között is ezer fővel dolgozik, akkor, amikor gyárak, üzemek zárnak be, amikor 

ország- sőt világszerte hatalmas alkalmazotti és munkástömegeket bocsátanak el.  

     Édesapja Balázs Mihály Tiszaszőlős gazdálkodó virilis polgára volt. Édesanyja Haiser Etelka, 

kinek igen tehetős földbirtokos felmenői Szászrégenből (feltehetően az első világháború utáni 

román uralom elől) költöztek e tiszai tájra. Sanyi kisiskoláskorában súlyos égési sérüléseket 

szenved. Tragikus sorsú bátyja Tamás 1929-ben született. A víz sodra, az áramlás erőssége és 

változása miatt, az akkor még a hajósok által is tisztelt hajtűkanyaros Aranyosi saroknál 

kimentett a Tiszából egy ott fürdőzőt. Ám őt magát a jó képességű, deli, 16 éves ifjút, mielőtt 

partra érhetett volna, elragadta az örvény és drága szülei, kedves öccse Sanyi, és sok nemzedék 

felejthetetlen emlékű gimnáziumi tanára és talán osztályfőnöke Kresznerics Gyula szeme láttára 

vízbefúlt. (Mintha az ősi ír tabu szerint Lir tengeristen a Tiszára is kiterjesztette volna 

joghatóságát és érvényesítette volna jogát miszerint, ha valaki előle fuldoklót ment ki, ezen 

áldozatért elégtételt vesz magának. Tettével a kimentő saját magát, vagy családja egy tagját 

áldozza fel, hisz mindenkinek el kell fogadnia sorsát.) Az 1934-ben született igen szeretett Etelka 

nevű húgát két éve vesztette el. 1943-ban 105 tanuló kezdte meg tanulmányait az akkor a 270-

edik tanévét kezdő Karcagi Református Nagykun Gimnáziumban. (Az intézet alapítási ideje 

Debrecen partikulájaként 1676-tól számíttatik. Ekkor kértek és kaptak a debreceni református 

egyháztól rektort. Az első Georgius B. Jenei volt.) Én e sorok írója Kassáról való kiűzetés után 



 

44 

 

1945 októberében kerültem abba a személyeiben részben megváltozott 86 főt számláló, egyetlen 

tanterembe zsúfolt osztályba, amelyhez Sanyi is tartozott. Volt közöttünk Délvidékről (halálos 

áldozatokat követelő utánuk lövés közben) megmenekült, például a később a keramikusok közt 

magának szép nevet szerzett Mikola Miklós, Budapestről és más városokból a háború utáni 

élelmezési nehézségek elől Karcagra küldött gyerek... Ebből a majd százas csoportból talán tízen 

jutottunk el az érettségiig (lásd a Különleges osztály cikket). Úgy vélem csupán néhányan nem 

tanultak tovább, a többiek más intézményekben és városokban folytatták tanulmányaikat, 

néhányan pedig visszakerültek szülőhelyükre, a szüleikhez. 

     Noha Sanyi képességei és jeles tanulmányi eredményei alapján mindvégig a legjobbak közé 

tartozott és az akkori viszonyok, meg lehetőségek között jól sportolt, közösségi diák is volt. 

Részt vett a cserkészmozgalomban, tagja volt a 176-os Karcagi Cserkészcsapat Mókus őrsének, 

majd az Apacsok Törzse indiánőrsben a fővarázsló címet viselte; mégis alig vettük észre, mert 

szerényen a háttérbe visszahúzódott. Feleléshez sosem nyújtózkodott, de ha felszólították, vagy 

dolgozatot kellett írni: kitett magáért. Többeket, nem csupán közvetlen padtársát, s a közelében 

ülőket segítette ki a „nehéz percekben". 

     Néhány, névvel szándékosan nem említett remek sportoló volt köztünk, akik az iskola 

hírnevét e téren öregbítették, de a tanulást — enyhén szólva — nem vitték túlzásba. Erre célozva 

Karcag mindhalálig nagy szerelmese Szász Béla tanár úr, osztályfőnökünk, komoly arccal, 

meleg szívvel, kellő megértéssel mondogatta is: "Egy rókáról nem lehet hét bőrt lenyúzni". Nos, 

főleg nálunk elkelt Sanyi önzetlen segítsége. Osztályfőnökünk magyar nyelv és irodalmat meg 

történelmet tanított osztályunknak. Módszerével 50 évvel megelőzte korát. Megtaníttatta és több 

helyen eljátszatta velünk nemcsak a „A Noszty fiú esete Tóth Marival”-t ,valamint „Az úrhatnám 

polgár”-t, hanem több, más rövidebb darabot is. Az úrhatnám polgárban Sanyi a filozófust 

alakította; valószínűtlenül nagyszerűen. Kedves osztálytársunk — Puskás Gyöngyi — máig 

emlékszik szinte minden mozdulatára, fülében cseng Sanyi hangja, most is mosolyt csal az 

arcára hanghordozása. 

     Meggyőződésem, tapasztalatom, hogy mi osztálytársak mindnyájan szerettük egymást. 

Szerettük Balázs Sanyit és ő viszontszeretett minket. Máig hallom a 16 éve elhunyt, 

mindnyájunk  által igen kedvelt, örökké mókázó Dede Sanyi válaszát a: "Miért írattátok a 

tablóra, hogy öt és nem tízévente találkoztok?" kérdésre: — „Mert szeretjük egymást." Igen 

szerettük, s mi maradékok, szeretjük egymást. A meghalt mieink is köztünk élnek, mert 

gondolunk rájuk, megemlékezünk róluk magunkban, ha egyedül vagyunk és közösen, ha 

összejövünk. Hiszem — credo quia absurdum — mert hinni akarom, hogy akiket szeretünk, élő 

vagy holt, azokkal (ugyan más dimenziókban) előbb-utóbb találkozni fogunk.  

     Főszereplőnk sem diák-, sem felnőttkorában nem beszélt sokat magáról. Halála után tudtam 

meg, hogy szüleinek 1949-ben el kellett hagyniuk Tiszaszőlőst, jóllehet a nagy kitelepítések csak 

később kezdődtek. Nyíregyházán a Kalinyin úton költözhettek egy olyan pici szobába, ahol 

Sanyinak már nem jutott fedél alatti hely, ha meglátogatta a szüleit. Ilyenkor egy fa alatt aludt. 

Később a Kiss János altábornagy utcában már egy nagyobb főbérleti lakásban húzhatták meg 

magukat. Jeles érettségijével, mint osztályidegen nem tanulhatott tovább. Ezt akkor a kívülállók 

nagy része teljesen természetesnek tartotta. Következtek tehát a nagyon változatos munkákat 

jelentő évek: (teljességre nem törekvő felsorolásban) segédmunkás az építő iparban, a 

nyíregyházi dohányfermentálóban, Miskolc Perecesbányában szénrakodó, segítő a 

bányalakatosoknál, műszaki rajzoló, statisztikus, bányaírnok, bányamérő. Felveszik a Miskolci 

Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karára az 1953/54 tanévére. Sztálin halálán nem búsulva az 

erdőben énekelve, horribile dictu, néhány generalisszimuszt ábrázoló plakátot is rádobnak a 

tábortűzre. Köztük is — de hol nem? — akadt besúgó. Kizárják az egyetemről. A beláthatatlan 

bosszú elől Sándor három hónapig bujdokolt, váltakozva a Csipkéstető és a bányarészek 

rejtekhelyein. 

     Azon koholt vád alapján, hogy nem vette át a katonai behívóját és nem vonult be, 1955. 

augusztusától 1956. januárjáig a debreceni börtön lakója ... A bíró: „Maga. ugyan tényleg nem 

kapott behívót, de ha kapott volna, akkor sem vonult volna be! ("Szépséghiba": katonai bíróság 
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elé csak katonai esküt tett személy idézhető!) Balázs Sándor: „Ha találtak volna a zsebemben 

egy zsebkést akkor önök ezen okfejtés alapján megállapíthatnák, hogy meg akartam ölni apámat, 

anyámat, nemde?" ... Elengedték. 

     Évekkel később, amikor a szerelésben, irányításban már elismert erősáramú szakembernek 

számított egy Nyíregyháza környéki titkos szovjet hadibázis bunkerébe rendelték munkára. 

Hősünk közölte a magyar illetékessel, hogy ő biz' katonai börtönben volt. Várjon holnapig, akkor 

megmondom önnek a választ. Ez így hangzott: „Ön ellen hamis feljelentést tettek. (Vélhetően 

karcagi iskolatárs volt, Sándor talán a nevét is megtudta.) Ön büntetlen előéletű. Végezze el a 

munkát, amit majd el kell végeznie!" 

     A bujdosási idő elteltével egy véletlennek köszönhető segítséggel beállt a Kazincbarcikát 

építők népes táborába. Segédmunkásként kezdte, villanyszerelő tanulóként folytatta végigmenve 

a ranglétrán: betanított munkás, 1956 januárjától villanyszerelő-szakmunkás, majd brigád-, 

szerelés-, kirendeltség-, és főszerelésvezető, főenergetikus, főelektrikus, munkavédelmi 

főfelügyelő. Munkásságát minden szakaszban oklevelekkel, kitüntetésekkel ismerték el: 1963- és 

1973-ban miniszteri kitüntetéssel az építőipar kiváló dolgozója, 1966 bronz fokozatú kiváló 

újító, 1967 kiváló építőipari dolgozó, 1972 és 1979-ben az OKISZ (Orsz. Kisip. Szöv.) kiváló 

dolgozója, 1978 kiváló határőr, kiváló társadalmi munkás stb.  

     1955-ben feleségül veszi a hozzá haláláig hű, vele minden jóban-rosszban osztozó Kovács 

Rózsát. 1956-ban megszületik Ibolya, 1969-ben pedig Gabriella kisleánya. Diplomát 1961-ben. a 

Budapesti Villamosmérnöki Kar erősáramú tagozatán szerzett. A budapesti 3l-es Építőipari 

Vállalatnál vállal munkát, mígnem onnan kilépve, javaslatára négyen összeállnak és 1969-ben 

megalakítják a Szondi Kisipari Szövetkezetet. Elnökké választják. Nyugdíjba vonulásáig, 

számos másik mellett megmarad ebben a tisztségében. Valóban a nulláról kezdik: bérelt garázs, 

saját szerszám... Már az első hónapban megkeresik a bérüket. A felhalmozódó nyereséget 

visszaforgatják a termelésbe: szerszámok, anyag, műhely... Külföldön pl. többek között Irakban 

is tekintélyt szereznek a magyar munkának és bevételt az országnak. 

     1993-ban már nyugállományban házfalvakolás közben, eltörvén alatta a palló, ülő helyzetből 

mintegy 7 méter magasról a mélybe zuhan. Életben maradása kész csoda. Eltört a gerince, 

combcsontja. 2003-ban combnyaktörést szenved. Járókeretre, majd kerekesszékre és mások 

segítségére szorul. Hosszantartó testi és lelki szenvedése sem késztette arra, mint sok gyengébb 

idegzetűt és ingatag lelkűt vagy hitetlent — ámbár ő sem volt napi templomlátogató — hogy egy 

marék gyógyszer beszedésével öngyilkosság elkövetésével megszabaduljon a sokszor 

elviselhetetlennek tűnő testi-lelki kínoktól. Ez év húsvétja előtt önkívületi állapotban földön 

fekve találták. Lényegében nem tudtak rajta segíteni a karcagi kórházban. Deréktól lefelé 

megbénult, a beszéd is nehezére esett. Nagyon legyengült, felfekvései keletkeztek, 

tüdőgyulladást kapott. Végül ütött az óra, evilágból el kellett távoznia, mert a halál ellen nincs 

orvosság — contra vim mortis non est medicamen in hortis. Ám higgyük azt is, hogy hitvese 

kezét fogva, szeretett leányai, bálványozott unokái gyűrűjében álmodta át magát a mindnyájunk 

előtt ismeretlen másvilágba. Higgyük, mert állítják, hogy a halál és az előtte lévő pillanatokban 

mindenki magára marad, bárhányan veszik is betegágyát, halottas ágyát körül. Szent Pál után én 

mondom helyette: "...A jó harcot megharcoltad, a pályát végigfutottad, hitedet megtartottad. 

Készen vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet ... megad neked az Úr, az igazságos Bíró ...". 

Igen adja meg ezt, valamint az örök nyugodalmat Neked, Sanyink, kitől távol állt a bosszúállás, 

az irigység szelleme — sok-sok jótettedért, önzetlen segítőkészségedért, emberszeretetedért. 

Isten Veled! 

     2009 november 4-én 11 órai kezdettel búcsúztatta, a család, földijei, munkatársai, barátai és 

tisztelői jelenlétében, a tiszaszőlősi református templomban Csiszérné Kéki Ibolya nagytiszteletű 

asszony gyászistentisztelet keretében a Tiszaszőlős és Nagykunság szülöttét és haláláig hű 

szerelmesét, Balázs Sándort. A kora gyermekkorától nehéz megpróbáltatások közt élt a 

munkásságát mégis egy tucatnál több miniszteri és építőiparszakági, újítói meg egyéb 

kitüntetéssel elismert elhunyttól a viszontlátás reményében búcsúzott az 54 éven át szeretett, 

tisztelt felesége Kovács Rózsa; szerető leányai: Insztitoriusz Istvánné Ibolya és Gabriella; unokái 
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Krisztina és Attila, rokonai és az őt hat éven keresztül odaadással gondozó, ápoló dr. Sütő 

Mihályné Balla Klára tanárnő. A templomban az elhunyt urnája előtt — aki az általa 

kezdeményezett és 1969-ben négyük által alapított Drégelypalánki Szondi Ktsz-nek nyugalomba 

vonulásáig elnöke volt— a jelenlegi utód, Dobos László, nagy elismerést kiváltóan emlékezett 

meg a haláláig főtanácsadó elődje munkásságáról, ismertetve, hogy a Szövetkezet irányítása az 

elődök által kijelölt úton halad. Sikerességüket ékesen bizonyítja az a csaknem egyedülálló tény, 

hogy a mai közismerten ellehetetlenült gazdasági viszonyok kőzött jelenleg is 1000 fővel 

dolgoznak. A Ktsz köszönetét azzal is ki kívánta fejezni, hogy a Tiszafüred — Aranyos sarok — 

Tiszafüred útra kishajót bérelt, amelyet 17 utas vett igénybe. Pár keresetlen szóval 

megemlékezett még kedves osztály- és cserkésztársáról, barátjáról Lakatos Miklós. Karcagi 

tisztelői közt megjelent dr. Sánta József főorvos úr. Végsőbúcsút vett tőle a hamvaknak 

végakarat szerinti Tiszába szórásánál (az "Aranyosi sarok"-nál, a 419-420-as 

folyamkilométernél) az osztálytárs Puskás Mária Debrecenből és végül, de nem utolsósorban a 

mindenben messzemenő előzékenységgel segítő Kerekes András tiszaszőlősi polgármester úr, 

aki egy „14 fős" hajó rendelkezésre bocsátásával további 13 fő utazását tette lehetővé. Személyes 

ismerősként részvétüket fejezték ki Varga Mihály országgyűlési képviselő, volt 

pénzügyminiszter, karcagi református egyházi presbiter, és volt karcagi diák, valamint dr. 

Fazekas Sándor karcagi polgármester úr, továbbá nagyszámú, mindenrendű-rangú ismerős. (Írta 

Lakatos Miklós 2009-ben.) 

 

 

Radnóti Miklós: Töredék  

Bozóki Sanyi azt kérte, hogy a visszaemlékezése elé ezt a Radnóti verset tegyük: 
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Bozóki Sándor: Az én gondolat "töredékeim" Karcagról 

 

     Sokat töprengtem, mit és mennyit szabad írnom diákkori emlékeimről, hogy az olvasásra is 

érdemes legyen. Az "Ereszaljáról" Lakatos Miki nyers kritikája, még ha azt ceruzapéldánynak is 

tekintettük, további kérdőjeleket gerjesztett bennem. Kiss Lajos unszolásának mégis engedtem és 

emlékeimben halászgatva néhány történetet leírtam, íme: 

Én Karcagot, ahová 1943 őszén kerültem, életem keserves korszakaként memorizáltam. 

Nagyon is sűrű volt, amit 18 éves koromig megéltem, átéltem és csaknem ugyanannyi 

időszaknak kellett eltelni, hogy vegyes élményeim letisztuljanak, értelmet nyerjenek. A 

gimnáziumban mind a diáksereget, mind az oktatói kart szívem jobbik csücskébe zártam, bár ma 

is úgy érzem, nehezen fogadtak be. No persze, egy kopott ruhájú, szürke kis árvaházi - légyen az, 

aki a kor országos tehetségmentő versenyén gimnáziumi továbbtanulásra ösztöndíjat nyert - 

kilógott a jómódú, jól öltöztetett, biztos háttérrel rendelkező tanulótársak közül. Az irántunk 

gyakran ki is mutatott szánalmat sokszor éreztük, és restelltem is apátlan-anyátlan árvaházi 

társaimmal. Volt közöttük olyan is megjegyzem, kinek apját szeme láttára lőtték agyon román 

katonák Margittán. A 23 hadiárva fiú között a magam 11 évével a legkorosabb voltam. 

Ma is emlékszem arra az örömre, melyet az a hajnyírógép szerzett, amit Hemző tanár úrtól 

kaptunk, hogy egymást meg tudjuk nyírni. Ezek után mentesültünk a városi borbélyüzletek 

látogatásától, ahol hajnyírást kérni tudtunk, fizetni azonban nem. Az inasok keze alatt sok 

kísérleten átestünk. 

Nagy élmény volt mikor Csávás tanár úr kézen fogott, és elmentünk az iskolával átellenben 

lévő Nagy Lajos féle könyvesboltba, azzal hogy ezek után az ő számlájára vegyem meg a 

tankönyveket és tanszereket, és ne használjam az ösztöndíjasoknak járó kiszolgált, gyűrött, 

telefirkált könyveket. Elsőként egy gyönyörű új atlaszt választottam. 

Nagyon szívesen emlékszem azokra a külön órákra, ahol Tóth Kálmán tanár úr gyorsírásra, 

Varga Jóska bátyám pedig angol társalgásra oktatott, csak azért, hogy egyszer majd hasznát 

vehessem. 

Élmény volt minden karénekes óra és szereplés, a későbbi színházat játszásokról nem is 

beszélve. Kresznerics Gyula bácsival történt meghitt beszélgetések erőforrást, kitartást 

jelentettek nekem. 

Sok nemzet konyhájának specialitását volt alkalmam megízlelni, mégis Szalay Pista 

édesanyjának kukorica- (málének való) és búzalisztből készült kacsazsíros kenyerére, melyet 

tízóraiként csomagolt úgy hogy nekem is jusson, emlékszem szívesebben. 

A háborút közvetlen követő időkben, de már előtte is, az árvaháziak élelemmel való ellátása 

hihetetlenül nagy gond volt. A mai fogalmazásban mi egyszerűen éheztünk. 

Karcagi éveim gimnáziumi tanulmányai további életem során jó alapoknak bizonyultak. 

Fejlesztőmérnöki státusztól megjárva a szakmai karrier minden lépcsőfokát, mint műszaki- 

kereskedelmi igazgató 60 évesen mentem nyugdíjba. Állami nyelvvizsgáim, műegyetemi 

tanulmányaim, majd későbbiek során szerzett közgazdasági ismereteim alapján megszállottan 

végeztem munkámat - sikeresen. Szerencsés voltam, jól ráéreztem mit, mikor, hogyan és hova? 

Nagyon sokat utaztam, sok rizikót és felelősséget vállalva és soha el nem felejtve, hogy honnan 

indultam és kiknek köszönhettem ezt az egészet. 

1949-ben friss, öntudattól duzzadó hetedikesek leltünk és már az első latin órán kikaptunk, 

köztudomású volt Laci bácsi gazdag, diákot minősítő jelző szókincse. Mert ugyebár latin 

könyvnek már az első órára lennie kell! Nekünk, kedvenceinek és a legjobb latinosoknak, azaz 

Kiss Lajosnak, Dusa Pistának, Fáy Árpádnak és jómagamnak nem volt. A szidás miatt 

megsértődtünk, és a szünetben felkerestük Kresznerics Gyula bácsit, igazgatónkat, hogy 

mérnökök akarunk lenni, ezért átigazolnánk a reálosokhoz. Gyula bácsinál megfogalmaztuk a 

kérvényt, aláírtuk, majd néhány napon belül el is felejtettük. Kb. egy hónap múlva az igazgatói 

irodába voltunk hivatalosak. Kresznerics igazgató úr közölte, megjött az engedély: a különbözeti 

vizsgák ideje ekkor és ekkor. Mint a sóbálvány álltunk ott, de mit tehettünk, megtanultuk, amit 

kellett, és levizsgáztunk. Schwirián tanár urat is villámcsapásként érte a hír, azt hiszem, nem 
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tudta megbocsátani hűtlenségünket. Tavaly meghatódva álltam síremléke előtt, hol két felesége 

között nyugszik. Első feleségét a háború alatt tragikus módon veszítette el. Jóval a háború 

befejezése után került Jetti néni a gimnáziumba. Nagyon elegáns, szemrevaló teremtés volt. Laci 

bácsinak nagyon tetszett. Évzáró latin vizsgán Jetti néni elnökölt. Laci bácsi kérdezett. Nem 

vették észre, hogy a katedra eleje deszkahiányos és a diák látja, hogy mi történik az asztal alatt. 

Nos, Laci bácsi szorgalmasan csipkedte Jetti nénit. A vizsga jól sikerült, senki sem rontott. 

Sajnálatos, hogy az árvaházra, a „Bodnár Sámuelné református fiúárvaházra", mely 

mentőállomásunk volt, ma már Karcagon nem emlékeztet semmi. A helyét ledózerolták, és oda 

utat meg családi házakat építettek, az ott- illetve a környéken lakók sem emlékeznek arra a 

nemes lelkű asszonyra, aki teljes vagyonát az Országos Református Szeretetszövetségnek 

árvaházi célra adományozta. Az északi temetőben lévő családi síremléke is lepusztult állapotban 

van.41 

Mi 23-an a túlélésünket biztosító árvaházat nagyon utáltuk, haragudtunk a sorsra, és olykor 

egymásra is. De végül, legalábbis azt hiszem, mindannyian emberekké lettünk a szó jobbik 

értelmében. 

Most egy egészen személyes élmény, azaz egy igazolás arról, hogy a tápiószelei, de 

Karcagon érettségizett diák felmászhatott a Kínai Nagy Falra. Párom is kérdezte, miért éppen ezt 

írom meg a piramisok, a japánok szent hegye a Fuji vagy a tajpei Night Market helyett? 

Elmondom: ez a fal egyszerűen döbbenetes, a jellemzői, mely a kifüggesztett tájékoztatón 

olvasható: 6000 km hosszú, építéséhez 60 millió m3 követ, 180 millió m3 agyagot használtak fel, 

alapja 6 m széles, magassága 7-10 m, 8 lovas harcosnak kellett a tetején egymás mellett elférnie. 

Egyetlen emberi kéz által emelt építmény, melyet a holdról is láttak az amerikai űrhajósok. 

Készítése 2000 évig tartott, és ha a kövek rései közé a felügyelő a vasrúdját be tudta verni, akkor 

ott mindjárt a hanyag munkát végzőt arra fel is akasztotta. 

Foglalkozásom, de talán angol és német nyelvismeretem még inkább lehetővé tette 

utazásaimat. Közel félezerszer repültem el Ferihegyről, melyet 1940-ben apám is épített. Az utak 

vagy konferenciák, vagy üzleti tárgyúak voltak. Milliószámra adtunk el rádiót, televíziót, 

melyeknek tervezésében, gyártásában és értékesítésében is aktívan részt vettem. 

Foglalkozásomnak megszállottja voltam, ismereteim alapját Karcagon rakták le nagyszerű 

tanáraim, akiktől azt is megtanultam; „dolgozni csak pontosan szépen, ahogy a csillag megy az 

égen, úgy érdemes". Köszönet érte. 

 

 
 

 

                                                 
41 2015-ben Gyöngyitől kaptam a hírt, hogy Bodnár Sámuelné sírját a karcagi cserkészek kitisztították és szépen 

helyreállították. 
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Cselényiné Váczi Irén: Bozóki Sándor látogatása az iskolában 

 

- Szalai István tanár úrtól, kedves kollegámtól hallottam először róla, és menten meg is 

hívtam a gimnázium ifjúsági klubjába. Meghívásunkat elfogadta, megállapodtunk az időpontban, 

vártuk az érdekesnek ígérkező találkozást. A megbeszélt időpont előtt 2 héttel váratlanul 

betoppant. Debrecenből Székesfehérvárra menet bejött az iskolába, úgymond megszemlélni a 

terepet, vagyis azt a termet, ahová a klubfoglalkozást terveztük, hogy tudja, mennyi szemléltető 

anyag fér el benne. 

Távozóban kérte, hogy bemehessen a tornaterembe, ahol diákként napjában megfordult, mint 

afféle sportmániás siheder. Egy kis nosztalgia, egy csöpp emlékidézés. 

A tornateremben óra folyt. A fiatal kollega szívélyesen fogadott bennünket, de egy át nem 

gondolt szavával megsértette a vendéget. 

Az történt, hogy a bemutatkozáskor Bozókí Sanyi megjegyezte: Istenem, milyen fiatal 

tornatanár! Mire a kollega: Testnevelő vagyok! 

Kínos volt. 

A klubfoglalkozás pazarul sikerült: Sanyival két technikus kollegája is eljött, a gyerekek előtt 

szedték szét, rakták össze a legmodernebb modulrendszerű színes tv-ket, hi-fi tornyokat. 

1982-t írtunk!! 

Aki a hallgatóságból felismerte a hi-fi torony magnetofonjába tett kazettáról szóló zenét, az 

megkapta a kazettát, 80 db lelt gazdára. 

A gyár ajándékaként rengeteg reklámanyagot (gyönyörű falinaptárokat, reklámszatyrokat, 

tollkészleteket) osztott szét. A kosárlabda csapatnak pedig 2x10 mezt (lány- és fiúcsapatnak is, l-

l garnitúra VIDEOTON, l-l pedig AKAI felirattal) ajándékozott. 

És itt csillant meg hallatlan finom, intelligenciába ágyazott humora: Elővett egy csodaszép - 

vörös, aranydíszes - baseboll-sapkát (azt is csak filmekből ismertük még): 

- Ezt annak a fiatal testnevelőnek hoztam szeretettel, aki nem tornatanár. - 

- A VIDEOTON-ban folyó munka ismertetése után megilletődve mesélt diákkoráról, arról, 

hogy szülei korai halálát követően árvaházban nőtt fel, s annyira utálta az ottani kínos 

tisztaságot, a háziszappanszagot, hogy szertornától énekkarig minden délutáni programon részt 

vett, csak otthon ne kelljen lenni. 

Havonta megújuló megpróbáltatás volt a nyiratkozás, minden alkalommal a város más-más 

borbélyánál - ingyen. 

A tehetősebb családok hétvégeken vendégül látták az árvákat. A szíveslátás ellenére is keserű 

volt a kegyelemkenyér. 

Az iskola volt az a közeg, ahol jól érezte magát, mert a karcagi gimnázium mindig is olyan 

szellemű volt, ahol a szellemi és erkölcsi érték volt a diákok közötti rangsor alapja. 

- Nagyon megkedveltük egymást, leveleztünk, az öregdiák-találkozókon nagyokat 

beszélgettünk. 

Iskolánkkal szemben egyik legszebb gesztusa volt, amikor 1982 novemberében az űrismereti 

vetélkedőre ő szervezte meg a találkozót Farkas Bertalannal - sőt, őt személyesen a saját kocsiján 

hozta le Karcagra. 

Idén volt az osztályuk 50 éves érettségi találkozója, amire évekkel korábban elkezdték a 

készülődést az „Ereszalja" című összeállítás szerkesztésével. Most az ehhez írt emlékezéséből, és 

a nekem, az „Én iskolám..." füzet kapcsán írt leveléből idézek: 

Kedves Irén! 

Telefonon is jeleztem. A füzetet megkaptam és nagyon tetszett, felfrissített sok emlékemet, 

köszönöm szépen. Az én osztályom 1943-1951 között koptatta az iskola padjait. Néhányan úgy 

gondoltuk mi is, hogy valamilyen módon írásba kellene foglalni az akkori történésekből az 

érdekesebbeket. Szalai Pista, Dede Sanyi barátunk el is kezdte, majd Kiss Lajos és Fáy Árpád 

folytatja „Ereszalja" címmel az emlékek összefoglalását. Talán kapcsolható az „Én iskolám"-hoz 

néhány történet. 

 



 

50 

 

 

Kiss Lajos: Emlékezés Bozóki Sándorra 

Bozóki Sándor a karcagi Kátai Gábor utcában lévő református árvaházból járt a 

gimnáziumba. 1945-től 1947 év végéig vasárnaponként templom után eljött hozzám, 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 helyről a műszaki és kereskedelmi 

igazgatói pozícióig végigjárja a ranglétrát. Több tucatszor utazott Londonba, Tokióba, 

Moszkvába, New Yorkba, a világ legkülönbözőbb helyeire tárgyalni, 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. 

  

 

Dusa István: Felolvasás Pötyi sírjánál 

(Elhangzott dr. Szendrényiné Tóth Mária temetésén)  

Kedves Pötyi!  Lehet, hogy e megszólítás kissé száraz, de ezúttal azt hiszem tartózkodni kell 

a megszólítás további bővítésétől. 

Az osztálytársak nevében bízvást mondhatom, hogy e megszólításnál bensőségesebb 

változat nincs. A hely kötelez a pontos kifejezésre! - Én, aki soha eddigi közszerepléseim során 

nem beszéltem papírról, felolvasást nem tartottam, most azt teszem. - E segédlet nélkül nem 

találnám meg a helyes szót és annak helyes értelmét, mert fojtogat a sírás. 

Amilyen orvul és váratlanul tört rád a halál, ugyanolyan megdöbbenéssel vettük mi annak 

hírét. Fél éve sem múlt el a 45 éves érettségi találkozónknak, amit együtt töltve úgy éreztük, 

hogy az a kedves kis diáklány maradtál, akivel nyolc évig együtt jártunk az általunk sokszor 

túlzottan felmagasztalt, sokszor nem szeretett ALMA MATERBE. Ezt a helyet úgy szerettük, 

mint az egykori diák szerelmeinket, vagy talán jobban. 

Nagy a kísértés, hogy felidézzem a régi diák bálokat, kosaras meccseket, kirándulásokat, stb. 

... Az idő ezeket szép emlékképekké apasztotta. Megmaradt azonban mind a mai napig töretlenül 

az osztálytársak szeretete, aminek Te megteremtője, serkentője, állandó erősítője voltál! 

Úgy emlékszem egyetlen érettségi találkozónkról sem hiányoztál. Férjeddel jöttél, akit első 

látásra mi is megszerettünk. Mi - eltérően a korábbi osztályoktól - ötévenként s nem tízévenként 

tartottunk találkozót, mert mi nagyon szerettük egymást és ez nem volt közhely! Az azonban 

közhely lenne most, ha azt mondanám: emléked örökké megőrizzük, vagy mindig szeretettel 

gondolunk rád, mert ezek már ténnyé váltak. 
Tavaly határoztuk el, hogy találkozni ezentúl évente fogunk, mert fogy az időnk. 

Megdöbbentő, hogy Te figyelmeztetsz bennünket erre. 
Formabontóan - mondom - el sem kell köszönni Tőled, mert rövidesen és ismeretlen 

sorrendben, de hamarosan találkozunk. VÁRJ BENNÜNKET ! 
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Szalai István: HAMZATOV avar (Dagesztáni) költő versének fordítása 

 
 

 

Szalai István: BUHARAJEV tatár költő (Moszkva) versének fordítása 

 
 

 

Dusa István: Búcsúztató Szalai Pista temetésén 

Kedves Pistám vagy ahogyan gyakran szólítottuk egymást KISKOMÁM! Borzasztó, hogy 

ez az utolsó megszólítás! Borzasztó, hogy egy éven belül hárman mentetek el abból a régi 1951-

ben érettségizett osztályból! 

Mindhármatok halála részünkre egyformán volt fájdalmas és döbbenetes. A gondolat bizarr, 

mégis mondhatom, hogy haragszunk, amiért itt hagytatok minket. Nélkületek kevesebbek 

lettünk! 

Talán nem veszi rossznéven a gyászoló gyülekezet, ha túl személyes leszek az emlékezésben. 



 

52 

 

Az érettségi előtti években ketten ültünk egymás mellett a padban. Együtt izgultuk vagy 

mulattuk át az órákat. Mindig csodáltam az angol nyelv iránti rendkívüli érzékedet. Mindig 

tudtad, melyik igéhez, melyik vonzat tartozik: to, for, from stb. …  

A sportban más ösvényeken jártunk. Te voltál az elegáns tornász. A tornavizsgán Te álltál az 

ék elején a közös gimnasztika gyakorlatok bemutatásakor. Én csak a kosárlabdát kergettem. 

Emlékszem, hogy mennyire szeretted a magyar nótákat. Puskás Sándor volt a kedvenced. 

Az érettségi után sem maradtunk el egymástól. Téged felvettek az Idegen nyelvek 

Főiskolájára, de a betegséged miatt nem iratkozhattál be. Egy év elteltével Egerbe a Pedagógiai 

Főiskolára kerültél, annak elvégzése után Kunhegyesre, majd Karcagra - HAZA - !! 

Az első ötéves érettségi találkozónkat már mint Karcagon tanító tanár szervezted. A 

továbbiaknál is Te vállaltad az összetartozás gyakorlati megvalósításához szükséges prózai, de 

nélkülözhetetlen munkát. Én is közelebb kerültem szeretett városunkhoz, szinte minden héten 

jártam Karcagon. Gyakran találkoztunk. Együtt izgultunk második leányod születésénél a régi 

szülőotthon folyosóján. 

Aztán teltek az évek. Te hívtál az érettségi találkozókra. Kedveskedtél, szerényen 

mosolyogva egy-egy a gimnázium életét bemutató aprósággal. Mindig mindenkiről tudtál valami 

hírt, változást. Téged kerestünk, ha Karcagról valamit tudni akartunk. 

Ez a több mint ötvenéves kötelék szakadt meg most, de csak testben, lélekben nem! 

Ránk marad az emlékezés, Tereád meg az, hogy kezdd el szervezni az újabb mennyei 

érettségi találkozókat. Készíts helyet és várjál minket! 

 

 

Fáy Árpád: Dusa Pista búcsúztatása  

     Kedves Pista, gyászoló család és gyászoló gyülekezet! 

     Karcagi középiskolai osztálytársaid nevében búcsúzom Tőled. Nehéz szívvel állunk itt, 

emlékeink a múltból előtörnek, és talán vigasztalást nyújtanak.  

     Én 1947 nyarán ismertelek meg, Balatonszárszón, a Soli Deo Gloria üdülőjében, ahol a 

fürdések közben református életszemléletről beszélgettünk. 14 évesek voltunk akkor, és amit 

ilyen korban megismer az ember, egész életére kihat. Életszemléletünket a volt Karcagi 

Református Nagykun gimnázium szellemisége alakította ki. Első és talán legfontosabb 

jellemvonásaid is itt alakultak ki: barátság, szeretet, megbízhatóság, tudásvágy, realitásérzék, a 

hamis elméletek elvetése. A cserkészetbe is itt kapcsolódtál be. 

     Nagyon jó barát voltál. Tudtál titkot tartani, és mindig segítettél másokon, ha szükség volt rá. 

Volt az egyéniségedben egy állandó rejtett vidámság, ami sok kellemes percet szerzett nekünk.  

     A középiskola elvégzése után nem vettek fel az egyetemre. Annak idején azt hallottam, hogy 

azért mert Édesapád volt a karcagi református gyülekezet főgondnoka. Akkor ez nagy 

nehézséget jelentett. Az érettségi után pár hónappal találkoztunk. Pesten sétáltunk az utcákon, és 

Te lelkesen mutogattad a házak homlokzatát, a stílusjeleket, a házak szépségét – amit az utcán 

közlekedők általában észre sem vesznek. Még csak reményed volt, hogy talán felvesznek az 

egyetemre, mégis, már egész egyéniséged az építészet bűvöletében élt. Ez a vágyad végül 

teljesült, építészmérnök lettél. 

     Szolnokon telepedtél le, ahol pályafutásod sikeres volt. Sok házat terveztél, és megérted azt 

az örömet is, hogy szülővárosod, Karcag építészeti arculatát is alakíthattad. 

     Szép családdal, gyermekekkel és unokákkal is megáldva, nagyon aktív életet éltél. Fontos 

ember voltál, aki a társadalom megbecsülését is élvezte. 

     Életed utolsó szakaszában egyedül éltél, súlyos betegséggel. Pár hónapja Berekfürdőn 

hosszan beszélgettünk. Azt mondtad, nem félsz a haláltól. Bölcsen, a természet törvényében 

megnyugodva néztél vele szembe. Egykorúak, mindnyájan tanulhatunk Tőled. 

     Egyéniséged, munkád gyümölcsei az épületekben megmaradnak. 

     Istenben bízunk, nyugodjál békében.                                                         2003. december 9. 
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Lakatos Miklós: Emlékezés Kiss Lajosra42 

Szülőföldjének szerelmese volt 

"Bárhol is fed a föld,  

  Kunhalom árnya takar." 

(Dr. Kiss Mihály) 

     2003. május 26-án elhunyt dr. Kiss Lajos docens (egyetemi magántanár), jeles nagykun. A 

korai feledés ellen a remélt, esetleg nem hiábavaló próbálkozás nyomta kezembe a tollat. Mi 

magyarok, tudunk temetni, majd hallgatni, majd feledni. Hamvait méltó módon helyezték örök 

nyugalomra. Az emberséges embernek, a tudós kutatónak kijáró tisztelettel, méltósággal, ünnepi 

szavak kíséretében, az őszinte részvét légkörében búcsúztatták. Legalább kétszázan kísértük 

utolsó földi útján szeretett szülei sírjához, amelybe az ő hamvait is elhelyezték. A Nyíregyházi 

Mezőgazdasági Főiskola tanári testülete és hallgatói ékalakba rendezett lármás repülőgép-

kötelékük a szertartás alatti többszöri sír fölé repülésével fejezték ki tanártársuk, tanáruk iránti 

tiszteletüket. Sírja fölé a kegyelet virágaiból hegy magasodott.  

     Jórészt szeretett tanítványaiból, immár munkatársai és barátai, a GTE (Gépipari Tudományos 

Egyesület) Gép című folyóirata 2003-as túlnyomórészt neki szentelt számában emlékeztek meg 

róla megható tisztelettel. Reméljük, akad egyszer kedves tanítványai között legalább egy, aki 

hálából ír mesteréről; gazdagítva bennünk az emberről, a kutatóról, a tudósról addig kialakított 

képet. A hallgatás időszakát, ha nem teszünk ellene, a felejtés követi. Kívánom: ne kövesse. 

Mindnyájunk, kunok, magyar-kunok, magyarok érdeke ez. Hisz életűnkben, ismeretségi 

körünkben ritka az olyan ember, akit jó néhány tulajdonsága miatt elfogadunk példaképünknek. 

Nemrégen még szájából hallhattuk a csak reá jellemzően előadott történeteket; beszélhettünk, 

vitatkozhattunk, kezet rázhattunk vele. Engem barátjának nevezett. Annak is tekintett. Mi 

tagadás: jólesett. Tudtam akkor is, de ma még inkább tudom — erre nem bizonyultam 

érdemesnek. Sportnyelven szólva nem tartoztunk egy súlycsoportba, és olykor méltónak se. 

Egyedül ez a tudat is arra sarkall, mi több, kényszerít, hogy munkássága megismertetéséért és 

azért, hogy személyisége emlékét minél többen megőrizzük és ápoljuk, minden tőlem telőt 

megtegyek. Remélem, hogy e soroknak a Szózatban megjelentetésére lesz lehetőség, (ugyanis 

szűkebb hazájában, a Nagykunságban, ahová mindig visszavágyott, ennek megvalósulása már 

nem tűnik valószínűnek). 

     Nemcsak a régi időkben, de ma is sokan valljuk, hogy akire emlékezünk „nem hal meg 

egészen". A több mint 2000 éve élt, s Magyarország latinitásának évszázadaiban felette kedvelt 

költő, Quintus Horatius Flaccus is hitte, versbe szedte, hogy munkái a síremléknél, „ércnél 

maradandóbban" (aere perennius) megőrzik nevét. Nem tévedett. Tudományos munkásságával 

Kiss Lajos is beírta nevét a magyar műszaki alkotók nagykönyvébe. Neve ismert szakmai 

körökben ... itthon és külföldön — Nyugaton, Keleten, Távol-Keleten és az Újvilágban. Nem 

csupán néhány szakember, tanítvány, barát, ismerős emlékezetében marad fenn híre akkor, ha 

félbeszakadt munkáinak folytatói csak feleannyi tisztelettel ápolják emlékét, mint amilyennel ő 

viseltetett a feledés homályába veszett, s onnan általa újra napvilágra hozott tudósokéval, nagy 

elődeivel, tanáraival szemben, és ha mi barátai, földijei, tanítványai, diáktársai ugyancsak 

feleannyi szeretettel gondolunk rá, mint ő gondolt életében miránk. Hiszem, akik már 

valamennyire ismerték, szívesen tudnak meg róla többet, továbbá azt is, hogy a szülőföldjüket 

nagyon szerető nagykunok szívesen ismerkednek meg egy Karcag város szülötte földijükkel. 

Közülük egy a műszaki tudományok magasságába emelkedett. Mégpedig olyan kiválósággal, aki 

nem minden alap és valószínűség nélkül vélte, hogy családja eredetét IV. Béla királyunk koráig, 

azaz a kunok 1237-39-es bejöveteléig vissza tudja vezetni, s gyermekkora óta mindhalálig 

vallotta magát kunnak. Ennek magatartásával, szokásaival, cselekedeteivel félreérthetetlen 

bizonyítékát adta. 

                                                 
42 Miklós ezt a szöveget a Szózat folyóirat részére írta. Közölték, de megnyirbálták, ezért itt a teljes szöveget 

közöljük (kis lektorálással), mert szívünkből a szívünkhöz szól. 
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     Bibliai sor: jó fa jó, rossz fa rossz gyümölcsöt terem. Milyen volt ez a fa? Édesanyja a 

segesvári születésű dr. Kiss Mihályné dr. Máthé Mária, kinek édesapja Máthé József, lakóhelyén 

közismert volt magyarságáról. Amikor szeretett leánya, Mária, a konfirmáló lelkész kérdéseire 

németül válaszolt, feltűnést keltően, dübörgő léptekkel távozott a templomból. Édesanyja, azaz 

hősünk nagymamája erdélyi szász volt: Féderer Mária — így magyarosan írva. 

     Budapesten „mint nő" másodikként kapott gyermek-szakorvosi diplomát. Lehetőleg 

hivatásának és családjának élt, de mint feleség és háziasszony nem vonta ki magát a nagy 

társasági és társadalmi életet élő, közéleti tevékenységet folytató férje mellett a reá háruló 

teendők ellátásából. Amint pedig a korabeli sajtóból megtudhatjuk nem zárkózott el a közéleti 

szereplésektől sem. A Népfőiskolai tanfolyamokon a gyermeknevelésről, a Feleségképző 

akadémiákon a legfontosabb népbetegségekről és a helyes táplálkozásról tartott előadásokat, 

karcagi költő művét szavalta. Szavalt a kultúrpalota avatóünnepségén is. Korábban 

gyógyszerészhallgató húgával Erdélyből menekültek a csonka Magyarországra. 

Gyermekmenhelyen végzett munkájáért mindketten szállást és ellátást kaptak. 

     Dr. Kiss Lajos édesapja dr. Kiss Mihály tisztiorvos, tiszti főorvos volt. Tősgyökeres kun-

parasztszülők gyermeke, tiszafüredi rokonsággal. Tehetősebb atyai nagybátyja kilenc testvére 

mellől örökbe fogadta. Az élénk szellemű, éles eszű gyermeket a kor szokásainak megfelelően (a 

legmagasabb szintig) kitaníttatta. Főképp középiskolás-kora nyári szünideiben a Felvidék 

különböző helyein volt cseregyermek, hogy tótul, a mai szóhasználattal szlovákul; németül 

tanuljon. 1912-ben a Karcagi Református Gimnáziumban érettségizett. Felsőfokú tanulmányait a 

Budapesti Orvostudományi Egyetemen kezdte. A második félévet ösztöndíjasként már Berlinben 

hallgatja. Hazarendelik. Behívóparancsot kap. A tanulást szüneteltetni kell. Az első 

világháborúban egy katonakórház orvos-sebészcsoportjával megfordul a Monarchia mindhárom 

— szerb, orosz, olasz — frontjának számos csataterén. Diplomát és megértő, hű feleséget végül 

1920-ban Budapesten szerez. 

     Kiss doktorék karcagi Varró utcai virág és pálmaházas otthona a kultúra melegágya volt. 

Ebbe született bele Kiss Lajos. Gyermekkorát az ott uralkodó pezsgő szellemi élet légkörében 

élte, annak éltető levegőjét szívta magába. Édesapja maga a népmesék szegény emberének 

minden nehézségen, akadályon győzedelmeskedő legkisebb fia, tőrőlmetszett, igazi, vérbeli 

Jókai-hős. Majdnem minden nap utazik, vizsgál, ellenőriz, kutat, bevonult szakorvost helyettesít, 

értekezik, oktat, beszédet mond, vendéget fogad, ír tárcát, szakcikket, értekezést, tanulmányt, 

verset, könyvet, tankönyvet; megalakítja a Karcagi Öregdiákok Szövetségét, létrehozza a 

Horváth Ferenc-alapítványt, (amelynek első díjazottja dr. Rátz Ferenc ügyvéd hál' Istennek még 

él) ... Egy időben tisztiorvosa Karcagnak és Kisújszállásnak; mindkét város gimnáziumának 

egészségtantanára; alkalmanként oktat a Népfőiskolán, az Ezüstkalászos gazdatanfolyamon, a 

Feleségképző akadémián ... , főgondnoka a karcagi református egyháznak; egy ideig 

főszerkesztője a Nagykunságnak; főtitkára a Karcagi Öregdiákok Szövetségének, többek között a 

Vöröskeresztnek kormányzói kitüntetettje ... Vendégszerető házában alkalmanként sokan 

összejöttek. Írók, költők, művészek, tudós professzorok adták egymásnak a kilincset. Megfordult 

náluk Móricz Zsigmond — akinek egy alkalommal Mária Néni a fülét felszúrta, ezzel a magas 

lázzal küszködő, magát nagyon rosszul érző írót meggyógyította és a későbbiekben az 

asztaltársaságba visszasegítette — Németh László, Veres Péter, Sinka István, Erdélyi József ... 

Győrffy István néprajztudós, Németh Gyula turkológus, gr, Teleki Pál földrajztudós, 

miniszterelnök, Gaál László, Pátzay Pál szobrász, Tőkés Sándor rajztanár, festőművész ... . 

     Másodszülöttüket, szemük fényét, Lajoskát orvosnak szánták. Zsenge korától erre nevelték. 

Édesapja —horribile dictu— kihantoláshoz, boncoláshoz is magával viszi a négy-ötéves 

fiúcskát. A gyermeknek a koponya megszemlélése alapján kellett arra válaszolnia, hogy hány 

éves lehetett az elhunyt; saját fiából ömlesztett át vért egy beteg másik gyerekbe. Amikor 

Karcagon felütötte a fejét a tífusz és a járvány kitörésével kellett számolni, tisztiorvosként 

elrendelte, hogy a cigányság körében az akkor szokásos módon kopaszra nyírással tetvetleníteni 

kell. Egyrészt az egyre erősödő felzúdulás lecsendesítésére, másrészt a karhatalom 

igénybevételének elkerülésére az összegyűlt cigányság gyűrűjébe ültette Lajoskát, haját 
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lenyíratta, majd fejét kopaszra borotváltatta. A kisfiúval helyet cserélve önmagával ugyanezt 

tétette. Ezzel élét vette a szükséges, de lealázónak kikiáltott közegészség-, járványügyi 

beavatkozásnak, így a harcias ellenszegülők ellenállását megtörve érvényt szerzett 

rendelkezésének. 

     Amint a legtöbben hinnénk ezek a nem az érzékeny gyermeki lelket kényeztető látványok és 

az elszenvedett beavatkozások nem vadították el a kis Lajost az orvosi pályától, hanem az iránta 

érzett vonzalmat inkább erősítette benne. Kitűnő érettségi bizonyítványa ellenére sem vették fel 

sem akkor, sem később valamelyik orvostudományi egyetemre; egyszersmind világosan tudtára 

adták, hogy hiábavaló, s így teljesen fölösleges, bárhány erre irányuló próbálkozása. Nyilván 

telve keserűséggel — nem beszélve szülei bánatáról — de az egészséges fiatalokra mindig 

jellemző fokozódó derűlátással, bizakodással, hasznos, értelmes elfoglaltságot keresett és talált. 

Hamarosan vas- és fémesztergályos szakvizsgát tett. Kiváló, pontos, szorgos munkáját 

valószínűtlenül rövid időn belül sztahanovista éremmel jutalmazták, s egy évre rá pedig a 

„kiváló munkáért" jelvénnyel. Kétesztendei, a nehéziparban eltöltött kétkezi munkája után így — 

jóllehet nem minden zökkenő nélkül egy kis baráti külső segítséggel — már bekerülhetett a 

miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemre. Kitűnő bizonyítványáért 1957-ben megkapta a 

„tanulmányi emlékérem arany fokozatát" s vele együtt a „Rákosi Mátyás állami ösztöndíjat". 

1958. április 30-án vehette kézbe a 106/1958-as számú kitüntetéses gépgyártómérnök szakos 

gépészmérnöki oklevelet. A tehetséges jó természetű fiatalembert Zorkóczy Béla professzor — 

aki egy személyben a Vasipari Kutató Intézetnek is igazgatója volt — veszi maga mellé 

tanársegédnek a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem mechanikai technológia tanszékére. 

Atyai szeretettel indítja útnak, bízza meg oktatói feladatokkal és tartja szemmel választottja első 

szárnypróbálgatásait. A szívélyes légkörben „kormányzó" professzor halála után 1963-ban a 

messze földön éles logikájáról, lényeglátásáról híres, vaskövetkezetességgel kemény fegyelmet 

tartó Sályi István professzor úr hívta megához a mechanika tanszékre. Mint előbb, az ő irányítása 

alatt is kb. 6,5 évet dolgozott. Vezetésével lett három évre ösztöndíjas aspiráns. Ebből félévet a 

hallei ZIS (Zentralinstitut für Schweisstechnik) meg a magdeburgi egyetem hegesztési 

intézetében dolgozott. 1960-ban adjunktussá lépett elő. 1970-ben dr. Sályi István a felvezetője a 

Magyar Tudományos Akadémián a „Hegesztés okozta mechanikai folyamatok vizsgálata a 

varrat környezetében" című kandidátusi értekezése megvédésénél. Kandidátusi értekezése 

tudományosságát jelentő tézisei értékeléseként a miskolci egyetem rektora 1971. április 1-én kelt 

249-es számú oklevéllel a „Dr. Techn." cím használatára jogosítja fel. 1972-ben docens. Szívós 

munkával elkészíti azon értekezését, amivel „Paris, 10.12.1991." keltezéssel és 10490 Hu 

nyilvántartási számmal FEANI Euro-mérnöki oklevelet szerez.  

     A negyveneseknek az ötvenes évekbe fordulása táján a nem csituló „történelmi viharok" szele 

sokakat, így Kiss doktorékat nem különben, elsodorta a családi házból, de még a szülőföldről is. 

Lajost már érettségi bizonyítvánnyal a zsebében Budapestre az Óbudai Hajógyárba ragadta 

(esztergályosként), s onnan tovább a Diósgyőri Nehézszerszámgyár ágyúcső üzemébe ejtette a 

forgószél. Töretlen akaraterejének, kitartásának, szívós munkájának gyümölcseként rendszerint 

szeretett felesége társaságában, eljutott a négy világtáj irányában, a legkülönbözőbb címeken, a 

föld igen sok államába. Albánia és Izland kivételével Európában mindenütt jártak, meg Ázsia, 

Dél-Ázsia és az amerikai kettős földrész sok egzotikus országában is. Egyetemek vendégelőadói 

meghívásának tett eleget: egyszer Tamperében két héten át adott elő, majd a felsorolásra kerülő 

városok egyetemein mindenütt egy-egy hónapig: öt alkalommal Magdeburgban, hárommal 

Kassán, kétszer New Yorkban, egyszer-egyszer Düsseldorfban és Tokióban. A világ más államai 

egy-egy városába általában rövid időtartamokra utazott: tudományos konferenciákra, 

értekezletekre, tanácskozásokra, megbeszélésekre, tapasztalatcserékre ... .Főként a nyári 

szünidőkben kedvtelés és kikapcsolódás céljából számunkra különleges országokba — Kína, 

Észak-Korea, dél-ázsiai és dél-amerikai államok — utaztak. Nincs utazás élmények, „kalandok", 

tapasztalatok nélkül. Sosem tértek „üres kézzel" haza. 

     Nyilván, aki e cikk olvasásában idáig eljutott szeretné már végre tényszerűen tudni, hogy 

mivel, mikkel foglalkozott ez az 1933. május 5.-én Karcagon született és 2003. május 26.-án 
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Miskolcon elhunyt tudós. Mit tisztelhetnek benne. A tudományágazat terminus technicusa 

(szakzsargon) szerint leírtak a nem beavatott műszaki képesítésűeknek nem árulnak el mindent. 

Kutatómunkája mibenlétét, de sokkal inkább az elért tudományos eredményeket közérthető 

köznyelven az alap- és szakismeretek nélküli átlagolvasónak leírni csak pontatlanul lehet. Mégis 

megpróbáljuk. Az iparban felhasznált fémek, fémes- és műanyagok minden igénybevételre 

„emlékeznek". Amikor „túlcsordul a pohár'' tönkremennek: pl. valamely adott robbanómotor 

forgattyús tengelye mintegy százmillió fordulat után elfárad, eltörik; a kazánfal bizonyos 

erősségű és idejű tűzterhelés után kiég; -60 C°-nál egy rántásszerű behatásnál a darupályatartó 

ridegtörés következtében leszakad ... Gondoljunk csak az acélra, népi nevén a vasra. "Vas" a 

gépkocsiszekrény, a kazán- és gáztartályfal, a vasúti sín. Ebből készülnek a gőz- és gázturbinák 

lapátjai is. Az anyagi világgal nem törődő, de a klasszika filológiával foglalkozó számára is 

egyértelmű, hogy a felsoroltak mindegyike, noha vas, de mégis más-más összetételű, ötvözetű és 

tulajdonságú fém. Az anyagok tulajdonságainak ismerete nélkül elképzelhetetlen az ipari — a 

mai — társadalom. Ezen ismeretek megszerzése sokszor igen nehéz. Van, amikor az anyagi 

állapot megismerhetetlen. A holdon már járt ember, de azt, hogy egy felhevített acélgolyó 

belsejében milyen feszültségi állapotok uralkodnak, pontosan feltehetően soha nem fogjuk 

megtudni. Az ilyen nehezen megszerezhető ismeretek egyikének-másikának gyökereihez kívánt 

Kiss Lajos minél mélyebbre leásni. Egyetemistakorától halála napjáig foglalkoztatta az anyagok 

viselkedése a hegesztéskor bevitt hő hatására. Becslésem szerint a kor műszaki lehetőségeit 

kihasználva négy évtized folyamán sok tízezer pontnak időpillanatonkénti hő elmozdulás-

mérését végezte és végeztette el. A szakirodalomban mindmostanáig igen gyér számban 

találkozunk ilyen vagy hasonló tárgyú tanulmányokkal. Nem véletlen hisz mind a mérések 

kivitelezése, mind azok kiértékelése körülményes, idő-, költség- és munkaigényes; nagy 

fegyelmet, figyelmet és szellemi felkészültséget igénylő feladat. Szép, szép, de mit láthatunk, 

tapasztalhatunk ebből mi laikusok, akik távol élünk a tudomány „várától"? Nos, egy közvetlenül 

tapasztalhatóval kezdem. Nagyapáink, szüleink, de idősebbként még mi magunk is 

zötykölődtünk a vonaton. Akkor 12, 24, 36 méteres síneket fektettek le — csak elvétve 

hosszabbakat. Különösen télen minden (hőtágulás miatti dilatációs) hézaggal végrehajtott 

sínillesztés fölötti áthaladtában tengelyenként zökkent a vasúti kocsi. Ma ilyet alig veszünk 

észre, mert ugyan nem csak ez okból, helyszíni hegesztéssel meghosszabbodtak a 

vágányszakasz-hosszak. Ritkábbak lettek az illesztések, így a huppanások száma is. „Simán" 

utazhatunk Isztambultól Oslóig, meg sok más szakaszon. Az IC vonatokkal a Budapest — 

Miskolc útvonalon az utazási idő két órán belülire csökkent. Természetesen rövidebb lett más 

szakaszokon is. Ezeket a kedvező változásokat jórészt Kiss Lajosnak és két társának 

köszönhetjük. (Az 1961 novemberében szabadalmaztatásra benyújtott aluminotermikus 

sínhegesztő-eljárásukat és sínhegesztő porukat az Országos Találmányi Hivatal a 150.305-ös és 

150.306-os számon szabadalmaztatta, több állam pedig megvásárolta.) 

     Behatóan foglalkozott a sodrott acélkötelekbe gyártáskor bevitt maradó belsőfeszültség -

értékeinek meghatározásával, amelyek ismeretének hiányában a tervező nem tud kellő 

biztonsággal számolni. Ezek számításba vehető nagysága elé mind a gyakorlati, mind a pénzügyi 

lehetőségek korlátot állítanak. A sodrott vezetékek jelentős hányadát a villamos légvezetékek 

képezik, amelyeknél nagy biztonsági tényező értékek felvétele mellett is történnek viharok 

okozta vezetéktáncoltatások, zúzmara- és jégterhelés okozta szakadások; sőt előfordulnak 

felvonó- és emelőberendezés-kötélszakadások is. Évente sok ezer kilométernyit használnak fel 

belőlük, költségkihatásukat szükségtelen magyarázni. A légvezeték tervezésének kérdésköréből 

csak egy problémát ragadtam ki. Ám sok van. Pl. a kellő szilárdságú acél nem jó 

villamosságvezető és fordítva. Ennek a kérdésnek a megoldásába is besegített a Kiss Lajos féle 

kutatás. Nagy fesztávok gazdaságos áthidalására úgy teszik alkalmassá a sodrott vezetéket, hogy 

egy belső maggal (béllel) vetetik fel az erőhatásokból keletkező igénybevételeket — önsúly, 

megfeszítés — az áramot pedig egy e köré font külső burkoló réteggel vezettetik, amely épp 

megfelel az áramvezetés tulajdonságának. 
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     Végül legyen még szó egy harmadik gyakorlati jelentőségű munkájáról. Az érintettek előtt a 

világon sehol sem vitás, hogy a Krupp cég sokszor sok tonnás lég- és gőzkalapácsmedvéi 

megbízhatóak, jó minőségűek. De mint minden eszköz a használatban ezek is tönkremennek. 

Ám nem mindegy, hogy ez mikor következik be. Alig elképzelhető az a borzalmas erőhatás, ami 

ezekben munka közben fellép. Környezetükben reng a föld. Nagy tömegük felgyorsul és pár 

milli- legfeljebb centiméteren, lefékeződve megáll. Nos, a docens úr bámulatos érzékkel 

meglátta ennek a jelenségnek az ütközés folyamán keletkező bonyolult térbeli eloszlású és 

időben változó gyorsuló tér viselkedésnek a lényegét és nagyszerű kollegáival együttes 

munkában, ragyogó elmével, more mathematico, a matematikusok és mechanikusok által jól 

ismert végeselem módszerrel lekottázta, azaz a tervezőmérnökök számára elméleti alapon a 

pontosabb tervezést lehetővé tette. Elvileg Magyarországon a Krupp cégénél jobb minőségben 

gyárthatnánk medvéket, ha volna még nehéziparunk és kapnánk megrendeléseket. Kiss Lajos 

tehát nem szobatudós volt. Kutatásainak eredményeit igyekezett mindig kivinni az iparba, a 

gyakorlatba. Ha elolvassuk a „Pékár Imre élete és munkássága" tanulmányát, lehetetlen nem arra 

gondolni, hogy ezt a mélyből minden elképzelhető nehézségen át a csúcsokra tört inasból 

nyelveket beszélő tervezőmérnök, vállalkozó, bankár, feltaláló (debreceni lisztjével 1867-ben a 

párizsi világkiállításon nagydíj, 1869-ben ugyanezzel Lipcsében díj, 1873-ban Bécsben a 

világkiállításon szintén nagydíj,... 1876 a „pekározással (Pekár-féle lisztpróba) — világhír, ... 

zsenit példaképének is tekinthette. Jelmondata is rokonszenves lehetett neki: „Per angusta ad 

augusta". (Szabad fordításban: küzdelmes az út, amely nagy célokhoz vezet.) Kiss Lajosnak 12 

elfogadott és 4 bejelentett szabadalma van, mely utóbbiak a műanyagok hegesztésével 

kapcsolatosak. Ezeknél elért eredményei felmérhetetlen gyakorlati jelentőségűek, mert ezer és 

ezer kilométernyi gáz-, víz- és egyéb vezetékeket fektetnek le évente hazánkban is. Mind a 

lefektetés, mind az üzemeltetés nagy gondossággal kell, hogy történjen. „Látatlanban" ötven évre 

tervezték a csővezeték-rendszereket, de 25-30 év után a tapasztalat szerint már öregedésből 

adódóan a meghibásodás veszélyével kell főleg az idom-csatlakoztatásoknál számolni. Nem kell 

sokat gondolkodni azon, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha valamelyik városunk 

főutcáján egy gáz-főnyomócső megreped, netán eltörik. Belőle ne a próféta szóljon. A 

szakemberek meg ne áltassák magukat azzal, hogy az évtizedek múlásával is minden rendben 

marad. Aki egy munkás életen át foglalkozott az anyagok megismerésével, a hegesztések és 

környezetük viselkedésével, egy évtizedet szentelt a műanyagok hegesztési problémáinak 

vizsgálatára — minden alap nélkül nem tesz ilyen óvó kijelentéseket. 

     Magát nem kímélve elképesztő munkabírással dolgozott. Két végén égette élete gyertyáját. A 

mérleg — az egyetemen végzett munkáin kívül — 2 önállóan és 3 társszerzőkkel megírt könyv 

(ne feszegessük, hogy hány hányadát írta ő, s hányat a társak), ugyanilyen számban és 

megoszlásban 5 egyetemi, 3 főiskolai jegyzet; egyetemi szintű posztgraduális levelező 

szakmérnöki tagozati tanterv, tárgyprogram és ezek tárgyfelelőse, egyben bírálója, ... . 9 oktató 

film, 56 kutatói zárójelentés, 328 folyóiratcikk, előadások kinyomtatott szövegei, 46 országos 

GTE rendezvényi kiadvány szerkesztése stb. 

     Igen sajnálatosnak, a magyar műszaki élet nagy kárának, veszteségének tartottam és tartom, 

hogy nem lehetett egyetemi tanár. A tanszékvezető professzori, de akár csak a professzori 

tisztséggel, címmel járó jogkör és sugallta tekintély sok nehezen nyíló zárnak lehetett volna a 

kulcsa, számos hasznos kezdeményezésnek elindítója. Nyugdíjazásával munkaintenzitása nem 

csökkent, nem dolgozott kevesebbet. Ismét oktatott és sokfélét végzett a Nyíregyházi Főiskolán. 

A DUNAGÁZ Rt. kutatási munkáinak irányítója, a vezérigazgató szaktanácsadója volt; 

szakmérnöki szakon, szaktanfolyamokon, mérnöktovábbképzőn oktatott, szakértői munkákat 

végzett, vizsgáztatott, felügyelt ... . Feltételezem, hogy hitt a Zrínyiek mondásában: sors bona 

nihil aliud (jó szerencse, semmi más), és gyakorolta a másikat: nil admirari (semmin sem 

csodálkozni). Hiszem, hogy Lajos Barátom boldog ember volt. Békében élt az Úristennel. Tudta, 

hogy ez a nagyon szervezett, felette bonyolult, csodálatos Világ csak úgy magától nem jöhetett 

létre. Nem voltak nagy igényei. Szerényen élt, noha megvoltak a lehetőségei a fényűzőbb 

életmódhoz. Rokonai rendelkezésére állt, amikor arra szükség volt, mélyen a zsebébe nyúlt, 
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embertársait tisztelte, barátait megbecsülte, velük és a rajongásig szeretett szülőföldjével a 

kapcsolatot soha nem szakította meg. Rosszért jóval fizetett. Kedves Lajos! Barátodnak neveztél 

és tekintettél életedben, amelyet nem lehetett nem észrevenni. Úgy őrzöm meg emléked, hogy 

élő-elevenen velem szemben állsz — és nevetsz, nevetsz, úgy ahogyan csak Te tudtál. 

Megtettem mindent, amit megtehettem.  

Kinek tartoztam mindent megfizettem.  

Elengedtem mindenki tartozását.  

Felejtsd el arcom romló földi mását. 

(Dzsida Jenő) 

 

 

Batta László: Levél Kiss Lajosnak, ERESZALJA I. levelzés folytatása43 

Kedves Lajos, kedves Barátom! 

      Egy kissé későn válaszolok mindazokra, amiket jól eső érzésekkel olvasott leveleddel együtt 

eljuttattál hozzám. Mondhatom, sőt mondanom is kell, hogy a megszokottnak tekintett 

"nyugdíjas" egyhangúság legalábbis a legutóbbi heteket tekintve nem volt elmondható a napjaim 

egymásutánjaira. Az emberi élet, meg általában az élet, akár az állati világot, akár a növényit 

tekintjük is, korlátozott, behatárolt, kezdete és vége van. Előbb felfelé ível, majd alkonyba 

fordul. Az energiánk eleinte növekszik, olykor túl is teng, - aztán egyre, kevesebb lesz. "Nézd a 

búzakalászt! Büszkén emelődik az égnek, míg üres - és, ha megért, földre konyítja fejét." Az 

emberi élet végső ideje, a nyugdíjas évek azért szoktak szomorúak lenni, mert a még megmaradt, 

vagy legalábbis annak vélt, tenni akaró energia tehetetlenségre ítéltetik. A naponként megszokott 

hivatali életrendet a nyugdíjba menetel megszakítja, és a további tevékenység az előre be nem 

tervezhető tragikus véget váróvá nyomorodik. Az embernek nem csak "az életre" kell 

felkészülnie, fel kell készülnie annak emberhez méltó, az emberséget megőrző befejezésére is. 

Ezt teszem én is, mindig dolgozom, s ha pillanatnyilag nem lenne előre eltervezett vagy 

megrendelt munkám, keresek tennivalót magamnak, magamra. 

     Te és Ti: sokan vallástanárnak, lelkésznek ismeretetek meg. Veled, még néhány társaddal: 

bízó, hívő imádságos órákat is töltöttem együtt. Aztán egyszer csak kémiatanárt kellett látnotok 

bennem. Téged ugyan kémiára már nem tanítottalak, de lehet, hogy Te sem értetted miért 

változtattam – nem változtam, csak változtattam. Veled – emlékszem, nagy örömömre a miskolci 

egyetemen már mint egyetemi tankönyvek felelős szerkesztője találkoztam. Azt írtam,"nem 

változtam, csak változtattam" a külső körülményeimen. A lelkemben, a szívemben azóta se 

változott meg semmi. Hívő ember vagyok, imádkozó, tudom, miért éltem és élek. Szeretem az 

"embert", az embereket és sohase akartam mást, mint amit a hozzám küldött Dede Sanyinak 

adott Szalai: István vallomásban olvastam, "embernek lenni mindig, minden körülményben". 

Ezzel részben el is jutottam ahhoz a részhez, amely részben a lelkészi pályáról való, kizárólag 

saját elhatározásom szerinti lelépésemet is indokolja, másrészt a drága Kresznerics Gyula 

bátyámmal kapcsolatos egyik legmélyebb és legmelegebb élményemről is szól. Tulajdonképpen 

erre vagy kíváncsi, és amit eddig önmagamról írtam, lehet, hogy felesleges is. 

     Én egy kicsit, lehet, hogy túlságosan is "öntudatos" - kis rosszindulattal másnak is nevezhető - 

voltam. A lekezelést, a megaláztatást vagy annak látszatát is nagyon nehezen viseltem el. Nem 

kevés összeütközésem volt ebből később is. Nyolcadikos diákkoromban Böszörményben a 

Kálvineum igazgatója, aki magyar tanárom is volt, és mint ő mondta szeretett és egyenes 

őszinteségemért értékelt is engem, azt mondta, úgy jellemzett, hogy "túlteng benned az öntudat". 

Karcagon már 1949-ben láttam, hogy amiért Szatmárról el kellett jönnöm, az iskolai 

                                                 

43 Kiss Lajos és Batta László levelezésének első része az ERESZALJA első kötete 26 – 34. oldalán található. Ennek 

folytatása ez a levél (dátuma 1997. november 14). A megírása óta Batta László tanárunk is eltávozott az élők 

sorából, ez a levél is kortörténet.   
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vallástanításnak, amelyet Romániában már 1947 őszén minden előzetes bejelentés nélkül 

"elintéztek", itt is hamarosan vége lesz. A hivatalos államvezetésben már az ateizmus volt az 

uralkodó eszmei irányzat, s ez szinte biztosra volt vehető. Nem akartam magam kényre-kedvre 

az egyházi vezetésnek átadni, ezért jelentkeztem a kémiatanári átképzésre. Hogy aztán az Eötvös 

Tud. Egyetem bennünket átvett és az átképzésből négyéves tanárképzést csinált, külön 

istenáldás. 

     1955 tavaszán Péter János akkori debreceni püspök44 a Csávás Sándor és Pap Béla által 

rendezett ünnepségen prédikált és utána a presbitérium tagjaival beszélgetett gyűlés keretében. 

Teológus korunkban mi - ő Pesten, én Debrecenben végeztem - egy nagygyűlésen össze-

barátkoztunk. Az egyetem után ő kikerült ösztöndíjasként Párisba, majd a holland követségen 

Hágában dolgozott, s egész eme alkalomig nem találkoztunk. Itt a gyűlés kezdete előtt megölelve 

a fülembe súgta, hogy "Gyere vissza lelkészi szolgálatba! Van kedved?" Igen válaszom után még 

azt súgta, hogy "Gyere be hozzám, hogy a részleteket megbeszéljük!" Bementem, ő megint 

megölelve kijelentette, hogy részéről el van intézve a dolog. Megkérdezte, mi a kívánságom, 

majd azt kérte, hogy mondjak le az állásomról, "ne az legyen, hogy én csábítottalak vissza, és 

aztán megbeszéljük a továbbiakat". Hazajövet Gyula bácsinak, hisz akkor ő volt a gimnázium 

igazgatója, elmondtam mindent részletesen s közöltem vele a lemondásomat. Ő csendben végig 

hallgatott, majd azt kérte, hogy jól gondoljam meg még egyszer az egészet. Én megmaradtam a 

lemondásom mellett, s ezt egy levélben közöltem Péter Jánossal is. Aztán vártam, hogy ígérete 

szerint visszahív a továbbiak megbeszélésére. Ö pedig, mintha nem ő kezdeményezte volna az 

egészet, nem is válaszolt, nem hívott vissza. Úgy tett mintha nem történt volna közöttünk semmi. 

Őszintén szólva lassan én is mintha elfelejtettem volna mindent. 

     Augusztus elején egy délben Gyula bácsival hazamenet beszélgettünk, és egyszer csak 

megkérdezte: "Laci! Te még mindig vissza akarsz menni papnak?" Én elbeszéltem neki 

mindezeket és akkor jött az ő folytatása: "Mert én rosszat sejtettem, és a te lemondásodat nem 

jelentettem a feletteseknek." Ez is volt az én nagyon szeretett Gyula bácsim. Mi a felségemmel 

gyakran jártunk hozzájuk, mindkettőjüket szerettük. Én láttam a koporsójába tett régi cingulusát 

is, tudtam, hogy a halálos ágyán visszatért a római katolikus vallásra, az "egyház"-ba. Mindvégig 

az is volt lélekben, mint ahogy én is, ma is református papnak érzem, tudom magam. És mindig 

szíven üt, ha hazamenve a falumba, ott "tiszteletes úr"-nak szólítanak ... . 

     Még valamit megírok Neked - kedves Lajos barátom - valamit, ami egyrészt a Gyula bácsi 

aggodalmát mutatja, a körülmények, és a lehető következmények miatt értem, másrészt meg az 

én naivitással együtt járó következetességemet is, és hivatástudatomat. Egyszerűen nem tudtam 

elképzelni, hogy a tisztességes, a hivatástudatból és felelősségtudattal járó tanári munkámból baj 

is lehet. 

     A karcagi fináncfőnök Rácz xy (a neve nem jut már eszembe) egy évben, talán 1955/56-ban 

beiratkozott a dolgozók gimnáziumába, de még szeptember hónapban ki is maradt. Egyszer volt 

kémiaórán. Én a társadalomban ismertem, mert elég sok társadalmi munkát végeztem akkoriban 

már. December 14-15-ike táján egy este, úgy fél 6 körül, én már egyedüli-tanárként az iskolában, 

a másnapi kiséleteket készítettem elő. Kopogtak, Rácz jelent meg. Én barátságosan üdvözöltem, 

és nem tudva, hogy miért keres, megkérdeztem, "miben segíthetek Rácz elvtárs?" Erre ő, 

"vizsgázni jöttem." Elmosolyodtam magam, "na ne vicceljen! Hiszen még szeptemberben 

kimaradt." "Csávás tanár úr megengedte, hogy vizsgázzak." Bosszankodtam, hogy csak én 

vagyok ilyen bután lelkiismeretes, hogy a vizsgák előtt meghívom a dolgozókat, hogy egy-egy 

délután jöjjenek el hozzám az iskolába, vegyük át együtt még egyszer az anyagot, hiszen tudtam, 

hogy nehezen és kevesen tudták a tanított anyagot, hiszen a mindennapi iskolásokat gyötörtem és 

követeltem, hogy az elégségesért is tudni kell valamit.  

     Hát jó, mondtam. Foglaljon helyet és elhatároztam, hogy beírok neki egy elégségest, de "a 

forma kedvéért", mégis kérdezni akartam tőle valamit. "Miből kérdezzem, Rácz elvtárs?" Hiszen 

meg voltam győződve, hogy semmit sem tud, de valamit csak belenézett az anyagba és legalább 

                                                 
44 Péter János debreceni református püspök hűségesen szolgálta a Rákosi korszakot, később külügyminiszter is volt. 

Lásd alább Lakatos Miklós: Cinege Lajos és Péter János (63. oldal). 
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van olyan rész, amivel beköthetem a saját szememet. "Az egész anyagból!" - volt a válasz. 

Megismételtem: "Rácz elvtárs! Segíteni akarok. Még egyszer kérdezem, miből akar felelni?" A 

válasza megintcsak az előbbi volt. Ebből láttam, hogy nincs az anyagnak olyan része, amelyről 

sejtelme is lenne. Na, gondoltam, mostmár bebizonyítom neked, hogy semmit, semmit nem 

tudsz. Türelmesen végigmentem az anyagon vagy 20 kérdéssel. Aztán közöltem vele, hogy ez 

nem elégséges. Erre ő visszakérdezett: "Maga egy köztiszteletben álló embert el akar buktatni?" 

"Távol legyen tőlem ilyesmi, csak ez nem elégséges. Felajánlok önnek a jövő héten 3 délutáni 

órát, az időpontot maga határozhatja meg, amikor ketten együtt átvesszük az anyagot, és az után 

jön újra vizsgázni. Akkor ugyanis, én már tanár vagyok, aki a becsületes munkájára esküt tett. 

Ön is tisztviselő, bizonyára megért engem". Erre felugrott, köszönés nélkül kirontott és bevágta 

maga után az ajtót. Többet nem láttam. 

     Egy másik hasonló eset, ez egy évvel előbb történt. A kunmadarasi repülőtér tisztjeit 

kötelezték, hogy érettségizzenek le. Nagyobbrészt 6 elemit végeztek, vagy nyolcat. Alapítottak 

egy dolgozó gimnáziumi osztályt egy alezredes parancsnoksága alatt, és akkor már a II. 

osztályba jártak. 

     Egy iskolai napon az utolsó óra előtt behívott Gyula bácsi az igazgatói irodába. Ott ült két 

fiatalasszony. Bemutatott és arra kért, hogy a hölgyeknek jelöljem ki, hogy a kémia anyag mely 

részéből tehetnek szeptemberben magánvizsgát. Az elsős anyag az elemeket tárgyalja, én nem 

tudtam kihagyni egyiket sem, de felajánlottam nekik, hogy ha problémájuk lenne, jöjjenek be, 

vagy én megyek ki hozzájuk Madarasra és segítek. 

     Elmúlt szeptember, elmúlt október, nem jöttek, de nem is kértek segítséget. November elején 

jelentkeztek. Csávás István vizsgáztatta őket, s tőle érdeklődtem, mit tudnak. Pista szerint: 

"semmit."Azt kérdeztem az egyiktől kisegítő kérdésként - mondta ő - mi van a föld gyomrában?" 

Meghúzta a vállát és azt mondta: "Hász, homok.” Én rám utolsóként került sor úgy fél egy körül. 

Elkezdtem a kérdezést. Semmi, de semmi válasz egyiktől se. Se igen, se nem, hallgatás. Egy fél 

órán át, próbálkoztam az 1-X-2 módszerrel is, hiába. Mindez az igazgatói irodában zajlott, az 

elnök Gyula bácsi volt. Tőle kérdeztem végül: "Kérdezzek még?", "Nem, elég lesz." Aztán 

annak rendje és módja szerint elköszöntünk. Pár nap múlva megkérdezte Gyula bácsi, hogy 

hányast adok a hölgyeknek. Én azt feleltem, hogy "Gyula bácsi hallotta. Hányast adhatok? 

Elégtelent." Nem szólt akkor semmit, de pár nap után még egyszer megkérdezte, hogy hányast 

adok hát. Az előbbit válaszoltam. Aztán benyúlt a fiókjába és ideadta "az osztályzó lapot". 

Hozzátette: "Írd be, ha mered. Csak közlöm, hogy az egyik a repülőtér párttitkárának, a másik 

meg a kémelhárító főnöknek a felesége. Átnéztem a lapot, s minden tárgyból be volt írva az 

elégséges, földrajzból is. Én beírtam: E l é g t e l e n. Később megtudtam, hogy a "hölgyek" 

júniusban a II. osztályból akartak vizsgázni, hogy szeptembertől a férjekkel együtt III. osztályba 

iratkozhassanak be. Mellesleg osztályt ugrató magánvizsgára csak egy osztályból volt lehetőség. 

     1957. februárjában a rendőrségen az volt ellenem az egyik vád, hogy "akadályoztam a 

dolgozók tovább haladását". Ez a vád a finánc főnöktől eredt. Ennyit az 56-57-es időkről. 

     És most vissza a múltba, amely nagyon emlékezetes és nekem nagyon kedves. 

     Itt volt Cunci. Hogy őrizheti meg egy ember egy életen át az egész lényéből kisugárzó belső 

derűt, a hangjában benne rezgő közvetlenséget, évek vagy talán már évtizedek óta, amikor itt 

annyi év után találkoztam vele. Az eredeti, a diákkori kapcsolatomról nem emlékszem semmire. 

Még az eredeti nevére se, de ő "C u n c i". Írhatnám akár csupa nagybetűvel is. Valójában a tőled 

kapott adatokból emlékeztem vissza, hogy Kocsis Erzsébetnek hívták, illetve hívják ma is. Az 

első találkozásnál - talán a karcagiak találkozóin, amelyeken régebben részt vettem én is - 

azonnal eszembe jutott, hogy ő Cunci. Elég gyakran találkozunk azóta is az utcán, villamoson, 

nem messze lakunk egymástól. 

     Kedves Lajos, kedves Barátom! Minden írás, adat sok mindent, arcokat is eszembe idézett. 

Mindkét Dede fiút szerettem, Miki volt az élénkebb, a hangulatos, nótás diák az osztályában. Az 

édesapjukkal is jó barátságban voltam. 

     A Te édesapáddal is gyakran találkoztam, nagyon sok mindenben részt vevő, vezetőember 

volt. Az édesanyád orvos, nagyon kedves orvosnő volt, az én kislányaimat is ő kezelte, ha 
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betegek voltak. Fáy Árpádnak még a hangjára is emlékszem. Ő is bibliakörös volt. Kerényi 

"Csöpi" a fő kosaras, vele érettségitek után is kapcsolatban voltam. Kedves, komoly, nagyon 

magas férfi volt. 

     Lakatos Miklós barna arca, élénk fekete szeme mintha most is rám nézne. A testvére Piroska 

jó tornász volt, rá is emlékszem. Dusa Pistára és az édesapjára is. 

Érdekes, hogy a tablóképek, amikhez a Cunci révén jutottam hozzá, szinte semmi újat nem 

hoztak emlékezetembe azokon túl, amiket a tőled kapott adatok felidéztek. Bajkó Pali és Muci, a 

szép feleség. 

     Hát igen! Az élet egyszeri, megismételhetetlen és vissza soha többet nem térő események 

egymásutánja. De szép, nagyon szép a vége felé a ráemlékezés. Napok óta írom ezt a - tudom 

Neked is váratlanul - kicsit hosszúra sikeredett levelet, közben hol ez, hol valami más tennivaló 

jött közbe, új, meg új mondanivaló is feszített bennem s azokat is le kellett írnom. Az én életem 

egy kissé hosszúra nyúlt, a befejezés biztosan közel, nem számíthattam egy esteleges más alka-

lomra. Az élet ajándék, tudom, de feladatok elvégzésére, a "milyen"-ről majd be is kell számolni. 

Így gondolj rám az elolvasás után! 

     Szeretettel köszöntelek és ölellek mindazokkal együtt, akiknek velem együtt kedves a múlt, 

amelyben annyi áldásban volt részem. 

Laci Bátyád 
 

 

Kiss Lajos: Válasz Batta Lászlónak, 1997. december 15 

     Kedves Laci Bátyám! 

     Nagyon szépen köszönöm az l997 november 14.-én kelt kedves és kortörténeti 

dokumentumokat tartalmazó levelet. Számomra nagyon elgondolkoztató volt. Közel negyvenöt 

éves egyetemi oktatói éveim alatt én is számos hasonló helyzetet éltem át, mint a Rácz elvtárs 

leirt viselkedése. Természetesen ezeknek az ügyeknek veszedelme a beugratás. Ezekből csak 

egyet írok most röviden. Kétéves tanársegéd voltam 1960-ban, amikor egy szombat délután, 

amikor már egyedül voltam a tanszéken - akkor még nem volt szabad szombat - megjelent egy 

hatalmas ember, mondván levelező hallgató és vizsgázni szeretne. XY adjunktussal megbeszélte, 

hogy jöhet. Az említett kolléga azon a napon nem volt a tanszéken. Vita után azt mondtam, hogy 

itt vannak a vizsgakérdések, húzzon kettőt, foglaljon helyet, és ha úgy érzi felkészült, szóljon. 

Kimentem a folyosó másik oldalán lévő laboratóriumba, ahol egy több órát igénylő hőkezelési 

kísérletet néztem meg. A jegyzőkönyvbe beírtam a tényleges hőmérsékleteket, amikor 

észrevettem, hogy két civil, de fegyverét mutató rendőr jött be. Kérdeztem mit akarnak? Válasz: 

végzik a munkájukat, ők Csergő elvtárs munkatársai, akik felelősek a biztonságáért. Ekkor 

tudtam meg, hogy a vizsgázni akaró nagykutya lehet. Azt nem tudtam kicsoda, abban az időben 

még nem volt közismert, még csak a pártközpont ipari főosztályának volt a vezetője. Később 

ipari miniszter, majd a Ganz vezérigazgatója. A felelet megkezdése után azonnal láttam, nem 

készült fel. Azt gondoltam elmondom neki a helyes választ. Miközben magyaráztam azt vettem 

észre, veregeti a vállam és mondogatja "ÍGY VAN KISS ELVTÁRS, ÉN IS ÍGY 

GONDOLTAM". Ezt már nem bírtam elviselni, azt gondolja én is beosztottja vagyok, aki hálás 

a vállveregetésért. Csúnyán összeszidtam és beírtam a leckekönyvébe az elégtelent. Következő 

héten, kedden jött Zorkóczy professzor, aki a vasipari kutatóintézet hegesztési osztályát is 

vezette. Mit csináltál Lajos! - Amit mindig szoktunk, megállapítottam, hogy nem készült fel! - 

Na de Csergő elvtárssal?! Ő adja pénzt! Nem akarom részletezni végül én utóvizsgáztattam a 

rektor, a dékán és Zorkóczy jelenlétében. Az anyagot jelesre tudta, mert egy beosztottja a 

gyárban két hétig napi nyolc órában korrepetálta. Én elégségest adtam az utóvizsgán. Ezekért 

nagyon megkedvelt, jóba lettünk. Meghívott a lakására. Az egyik lányával operajegyet adott. 

Mint kiderült, kinézett a vejének. - Mert egyedüli voltam, mondta, aki nem gazsuláltam, hanem 

úgy ítéltem meg, mint a többi hallgatót. Ezt csak velem kapcsolatban tapasztalta. Mikor 

megmondtam, hogy nem szeretem a lányát, nem veszem el, azt mondta ez butaság részemről. - 

Azt nem lehet tudni, mi történt volna, ha beugrok és a családja tagjaként derül ki a köztünk lévő 
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világnézeti különbség. Így jó barátságban maradtunk. Ha Miskolcon járt mindig felkeresett. Az 

ipari minisztériumba állandó belépőt adott. A diósgyőri gyárak bármelyik kapuján, bármikor 

akár saját gépkocsival be ki mehettem, bármit be- és kihozhattam. A rendészek úgy ismertek, 

hogy a felső vezetés szabad tudósa. Végül ez a történet azt bizonyítja, hogy Csergő elvtársba 

volt betyár becsület. Nagyon sokan persze átkozzák ma is a nevét, ha szóba hozom. Az tény: az 

anyagismeretet jelesre tudta, beosztottai előtt csillogtatta tudását, ami sokszor hasznos volt. 

Elnézést kérek e hosszadalmas kortörténeti meséért. Valószínű 1997 karácsonyi levelemhez 

nem mellékelném "Ereszalja" című kiadványunk kéziratának nyers szövegét, ha minden úgy 

történik, ahogyan a fő-elvtárs szerette volna. Egész életemre szóló feleséget kaptam, akivel ma is 

boldogságban, szeretetben élek úgy, hogy a politika elkerült. A kiadványt az osztálytársak 

kapták, olyan levél kíséretében, hogy a kézirat javítható, ha valami olyan mondat lenne benne, 

ami valakit sért, kihúzzuk. A kéziratot le kellett zárni, így a november 14.-én írottak csak a 

következő "második" kéziratba kerül be, ha lesz energiám a folytatásra. Nagyon remélem, a 

többiek is folytatják és bővítik. Hosszadalmas levelem és a kiadvány szövege között van eltérés, 

de ez a lényeges különbség határán belül van. 

Áldott, imádságos ünneplést kívánok, sok szeretettel:                                                   Lajos 

 

 

Fáy Árpád: Csergő János  

     Csergő János (1920 -1980) Erdélyből jött. A párt Központi Bizottságának tagja (1959 - 1980). 

10 évig volt kohó és gépipari miniszter, majd a GANZ-MÁVAG vezérigazgatói székébe bukott. 

Itt nekem 14 évig vezérigazgatóm volt, de sose találkoztam vele. Amikor a vállalat évekig 

veszteséges volt, amit az újságírók és a Nemzeti Bank is kifogásolt, a vezérigazgató kitiltotta 

őket a vállalattól (a portás nem engedhette be őket). Amikor a helyzet elmérgesedett, egy 

munkásgyűlésre meghívta barátját, Kádár János elvtársat, aki kijelentette, hogy: A GANZ 

MÁVAG politikai kérdés! (Lásd a gyári újságban is.) Ezzel a helyzet megoldódott.      

 

 

Lakatos Miklós: János bácsi és egyik tanítványa 

     Dr. Mirkó János matematika-fizika szakos gimnáziumi tanárunk nem éppen jószántából 

elkerült a karcagi gimnáziumból. Tanári állást nem könnyen, végül a budapesti élelmezésipari 

technikumban kapott, ahol az általa szívesen elmondott történet idején, a szóban forgó 

osztályban matematikát oktatott. János Bátyánknak szokása volt, hogy diákjaitól a leadott 

anyagból frissiben még ugyanazon az órán visszakérdezett; nyilván az ismeretátadás 

hatásfokának ellenőrzésére. Ezen osztályába, amelyről szó van, az élcsapatnak, a szerteágazó 

élelmiszeripar vezetőszékeibe ültetett nagyhatalmú kiválóságai jártak. Egyszer, amikor János 

Bátyánk feltett kérdése megválaszolására ez sem, az sem jelentkezett, felszólításukkor pedig 

helytelen választ adtak, nehezére esett ezt elviselni. Bántotta, hogy az egyik tanulója sosem 

kérdez, és sosem válaszol. „Na, gyere ki te" — mutatott rá az egyik föelvtársra, akiről nem is 

sejtette, hogy a malomipari tröszt vezérigazgatója — „legalább töröld le a táblát, hisz másra úgy 

sem vagy használható." 

     Csak a második órája után ment a 'tanáriba'. Mielőtt oda értért, már az igazgató is értesült 

ezen inkább veszélyes, mintsem kínos esetről… „János, tudod te ki az az illető, akit táblát törölni 

küldtél?” „Természetesen, tudom: a II A. osztály egyik tanulója.” „De milyen tanulója? De 

kicsoda? A malomipari tröszt vezérigazgatója.” „Tudod ennek milyen következményei lehetnek? 

Mindnyájunk árthat ez az ember! Elsősorban neked. Nagy baja származhat iskolánknak is. János, 

kérlek. Mondjál fel!” „Én ugyan fel nem mondok. Majd felmondanak nekem. Nyugalom. 

Várjunk egy pár napot. Várjuk ki a végét.”45 

                                                 
45 A következő órára a szakfelügyelő is bement, nehogy baj legyen. János bácsi tartja az órát, tele a tábla, a 

szóbanforgó elvtárs kérés nélkül kimegy és letörli. 
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     Nem lett belőle semmi. János Bácsi az elkövetkező két évben tudatosan jó néhányszor 

feleltette és kihívta a táblához az igazgató elvtársat. Elkövetkezett az érettségi, majd az érettségi 

vacsoraünnepély ideje. A sörgyár vezére sört, a gabonatröszté kenyeret, péksüteményt, a húsipar 

főnöke az üstben főtt gulyáshoz, pörkölthöz húst, míg más-más ágazatok irányítói más-más földi 

jókkal járultak a közös ünnepi asztalhoz. Oldott családias hangulatban ettek-ittak, társalogtak. 

Olykor-olykor asztaltól kelve — a lábak megmozgatására, a mámoros fej szellőztetésére — kis 

csoportokat alkotva beszélgettek a hátrahagyott múltról, jelenről, terveket szövögettek a jövőről.   

Kedves tanár urunk is egy ilyen kis csoport résztvevője volt, amikor váratlan, hirtelen átölelte 

egy könnye patakzó, a lábán alig álló emberóriás és ezt mondta: „Jánoskám, az Isten megáldjon! 

Nélküled semmit sem tudnék, senki sem volnék. E felismerést hogy tanulnom kell, Neked 

köszönhetem.”  Őszinte szavai — in vino veritas (borban az igazság) — elmondása közben, 

higgyük nem alkoholos befolyásoltságuk következtében, több köznapi emberré változott 

osztálytársa is mellé ugrott, hogy láthatóan egyensúlyát vesztve János Bátyánkat magával a 

földre ne rántsa.  

 

 

Lakatos Miklós: Cinege Lajos és Péter János 

     Debrey Ferenc karcagi római katolikus esperes úr — úgy tudom egyszer utazott életében nem 

pár napos szabadságra, amikor Lourdes-ba zarándokolt. Elmondtam neki, hogy milyen gyönyörű 

lett Budapesten a Rákóczi út házai egy részének külső tatarozása után. A falakat szakértelemmel, 

ízléssel kiválasztott színű kőporos vakolattal fröcskölték be. „Miklós, szeretnék életemben 

egyszer felmenni a Gellérthegyre. Felkísérnél?" Hetek múltán a levélládámban egy cédulát 

találok. „Holnapután felkereslek."...Vártam Ferenc Atyát. Azt terveztem, hogy gellérthegyi 

utunk előtt együtt ebédelünk. Helyette egy az ajtó levélnyílásán bedobott papírlapot fedeztem fel. 

"Ne haragudj! Sürgősen haza kellett utaznom. Feri."  

     Meghalt a honvédelmi miniszterünk templomba naponta járó édesanyja. Sokszor a csak két-

három mise hallgató egyike ő volt. Cinege Néni kinyilvánított kívánsága volt, hogy pap temesse 

el. Azt nem merem írni, hogy kedves fia az egyházi temetést kifejezetten megtiltotta, de nem 

kérte. 

     A történtek után kedvesanyám megkérdezte — „Nem Esperes Úr, tetszett őt eltemetni?" 

„Kiballagtam a temetőbe. Elhantolása előtt is, és utána is, gyászolók, emberek jelenléte nélkül 

beszenteltem a sírt, imádkoztam érte, majd a lelki üdvéért szentmisét mutattam be." 

     Minden korombeli vagy nálamnál idősebb református jól tudja ki volt, kivé-mivé lett Péter 

János kálvinista püspök. Csupán a róla alkotott kép halvány árnyalására szolgáljon ez a kis 

történet, rokonunk Hatvani Lajos kecskeméti kálvinista nagytiszteletű úr szájából, aki talán egy 

félévvel a „Cinege történet” után, látogatónk volt. Elmondása: „Érettségi találkozónk volt Pápán, 

amelyre eljött osztálytársunk Péter János külügyminiszter is, amelyet istentisztelettel a 

templomban kezdtük. Orgona kíséret mellett szívvel-lélekkel énekeltük a zsoltárokat... Mi 

öregdiákok, közöttünk Péter János is, a fehérasztalnál rövid idő múltán oldott hangulatban, 

kötetlenül beszélgettünk. „Te, János, szólítom meg — nem szolgál ez hátrányodra, hogy a 

templomban is velünk együtt voltál, velünk énekeltél?” — „Nem. Miniszter Budapesten a 

hivatalomban, és a kormányüléseken vagyok. Itt, ma, osztálytársatok, veletek, köztetek, pápai 

diák." 
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Lakatos Miklós: Levél a 25 éves találkozóról  

     Kedves Árpád! 

     Mert nem tudtál eljönni a 25 éves érettségi találkozónkra, a régi barátságtól indítva 

beszámolok a történtekről. Remélem, hogy érdekel, és elolvasod. 

     Reggel 8:10-kor indulva, a vonaton végig állván az utat Karcagig, megérkeztem. Megnézetem 

a fürdőt és az új kórházat, időztem a ligetben, látogatást tettem a plébánián, és 15:55-kor 

befutottam a régi osztályterembe, Szalai Pista, Bozóki Sanyi, Mályi Jóska, Somlai Lajos ölelő 

karjaiba. Majd sorban megérkeztek a többiek; Szász Béla, Varga Erzsi, Tóth Pötyi, Puskás 

Gyöngyi, Pintér Róza, Máthé Pista ≡ Pali Bátyám, Dusa Pista, Csöpi ≡ Kerényi Imre, Mann 

Viki, Kiss Lajos. Hasznos beszélgetés után, mert Béla Bátyánk Lajos mellé ült, Churchill 

elkezdte sokak unszolására olvasni a névsort – saját magát utoljára hagyva – s a felolvasottak 

szólásra emelkedtek. 

     Balázs S. – nem jött el, noha telefonon előző este megígérte. 

     Bajkó P. – egy fényképet és levelet küldött. Siófokon a Hableányban muzsikál, szerződve. 

     Budai P. – 4 fiú apja; szakmunkás, gimnazista, agráregyetemista, őrnagy, Szolnok. 

Hadkiegészítő. Felesége a vacsorán megjelent. 

     Bozóki S. – Fejlesztési főmérnök a Videotonban, a fél- , sőt ennél nagyobb világrészt bejárta, 

1 fiú apja. 

     Dede S. – Főtechnológus, leánya ped. főiskolás, fia középiskolás. Zsiguli zárakat gyártanak, 

kedélye, humora a régi. 

     Dusa P. – Szűkszavúan nyilatkozott. Középiskolás leányai vannak, nyolcemeletes toronyházat 

épített többek között Karcagra. Kiállítása van vagy lesz a gimnáziumban. 

     Kocsis C. – Meghalt az édesanyja, levelet írt, nem jött. 

     Kiss L. Igen szűkszavú volt, rendeletre már nem működik Nyíregyházán. A régi. 

     Kerényi I. – A minisztériumban tisztviselő, KPM. 10 éves jótanuló kislánya van, és 2 

oklevele (avagy a másikat abbahagyta, nem értettem teljesen). 

     Mályi J. – Őrnagy az MHS-nél. Autósiskola főnök. Szőlője, présháza van, ahova 

intézményesen meg vagyunk híva. Elmondta, miért nem lett Varga E. Mályiné. Élete 

legnagyobb baklövése Székesfehérvár. 

     Mann V. – Egyik nevelt gyereke részéről több éves nagypapa. Matematika tanár. Saját 

gyermekük nem született. Este 8-kor távozott. 

     Máthé P. -  A Debreceni Megyei Kórház szülésze és nőgyógyásza. Igen szűkszavú volt. 22-

kor távozott. Nővére meghalt. Közl. balesete volt. Ezeket nekem válaszolta. 

     Pintér R. – Anyós, katona fia van. Dunaújvárosban laknak, a férje is ott volt a vacsorán. 

Lakás miatt költöztek DUV-ba.  

     Pocók L. – Pécsi őrnagy (szenátor) szolg. beoszt. miatt nem jött. Írt. 

     Puskás Gy. – 3 fiával és férjével jött, majd kísérete távozott, férje jött a vacsorára. 

Szándékában van, ha lesz ideje, kandidátus lenni. Állandó szerződéses az egyetemen. 

Okos volt, mint mindig, és kedves. 

     Szalai P. – Karcagon oroszt tanít a gimiben. Nagyobb leánya érettségizett és tanul tovább. 

Neje ott volt a vacsoránál. Agyvérzése volt, nem tagadta, hogy miért. 

     Szommer P. – Táviratozott és írt. Szolgálatban van, és egyedül nem tud utazni. 

     Tóth P. – Nagyobbik lányát nem vették fel az egyetemre, most dolgozik. Férje is ott volt a 

vacsorán, és d.u. az előbeszélgetésnél. Egy remek új könnyűszerkezetes iskolában 

adminisztrátor, már nem tanít. 

     Varga E. – A konzervgyár 3 gyáregységének szakszervezeti titkára, VÁC. Iskolás gyermekei 

vannak. 

Az osztályfőnöki órára bejött az óra közepén Varga Jóska. Szépen, kedvesen beszélt, téged is 

említett és Bozóki Sanyit. Tudta a régi névsort, ki hol ült. Szalai P. szerint azért jött 

akkor, hogy ne jöjjön este. Nehezen szánta rá magát, hogy bejöjjön ... A Debreceni 

Orvostudományi Egyetem angol lektora. Leánya orosz tanár és a továbbképző hattagú 
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angol stáb tolmácsa és munkatársa, orsz. angol verseny győztese; a fia ugyanez 

matematikában, mat. fiz. szakos tanár és úszóbajnok. 

Szász B. - Nyugdíjban van (75 -76 éves; 65-re gondoltam makacsul). 40 évig tanított, és mint 

nyugdíjas is folytatta. Orvos leánya és veje van. Kedves volt, okosan beszélt. 

Mirkó J. – Gyönyörű levelet írt. Szívinfarktussal otthon van, most kezd lábadozni. Nyugdíjas. 

Mindenre kitért, kitűnő emlékező tehetsége lehet. 

Reggel 3-ig kitartottunk a külön teremben, de tovább is ott maradtunk volna, ha meg nem 

köszönik az ottlétet. Majd mindenkivel kellemesen elbeszélgettem, Szász B.-vel is, sőt 

örömömre szolgált néhány magyar történelmi kérdésben a véleményét meghallgatnom, az 

enyémet korrigálnom. ¼ 4-kor hazakísértem B.B.-ánkat s elgyalogoltam a 30 éve járt 

úton Nádudvarra a temetőbe. Onnan remélve, hogy majd csak akadok buszra 

begyalogoltam véges-végig Püspökladányba, ahonnan hazáig álltam a vonaton, de 

szerencsére már a kocsiban, nem az ajtóban. 

Azt hiszem tőlem telhetően mindenről beszámoltam. Szeretettel üdvözöllek a gyermekekkel, 

Csillával, Zsolttal, kézcsókom küldöm Emesének, Barátod, Miklós.  

 

 

Fáy Árpád: A kun Miatyánk 

     Miklós többek között jelezte, hogy az ERESZALJA I. első oldalán a Kun Miatyánk 

szövegéből kimaradt egy sor (Jöjjön el a Te országod). Azonban úgy tűnik, hogy a Kun 

Miatyánk eddig ismert nyolc "őspéldánya" közül Kiss Lajos az egyiket helyesen írta le, az 

eredeti szövegben sem szerepelt ez a sor. A leírt változat megfelel a dr. Mándoky Kongur István 

által leghitelesebbnek tartott szövegnek is. A mellé írt magyar fordítás azonban nála kicsit 

másként, szolgai módon követi a kun szöveget, míg az ERESZALJA I. címlapjára írt szöveg 

kicsit hasonítva van a mai Magyar Miatyánkhoz. 

 

 

Lakatos Miklós: Mándoky Kongur István 

     Dr. Mándoky Kongur István (1944-1992) Mándoky Sándor és Kocskor Karászi Erzsébet 

gyermeke46. Az utcánkban egy közeli (mára már szégyenteljesen elhanyagolt házban, szobra 

körül ősdzsungel) élt Karcagon özvegy édesanyjával, míg mint kulákokat a városból ki nem 

üldözték. Érdre „menekültek". Bátor segítséggel a karcagi mezőgazdasági technikumba járhatott, 

ott érettségizhetett. Szász Béla tanár úrtól tudtam meg, hogy felvette a Kongur nevet. Németh 

Gyula pártfogolta. Mesterei voltak még a kiváló elődök után az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen Fekete Lajos, Ligeti Lajos, Czeglédi Károly, Telegdi Zsigmond, Bodrog 

András. Szívvel-lélekkel, megszállottan a kun ősöket, kapcsolatokat kutatta. Az Országos 

Széchényi Könyvtárnak és a Körösi Csorna Sándor Társaságnak volt munkatársa, dolgozott a 

MTA Belső-ázsiai Kutatócsoportjában... A kun miatyánk szövegét az egykori hangalaknak 

megfelelően helyreállítja...   Korai halála súlyos vesztesége a magyar keletkutatásnak. 

 

 

Pintér Róza: Emlékezet morzsák 

      

     Gyöngyi szinte tökéletes művét újraolvasva úgy érzem, csak rontok, ill. csak ronthatnak azok 

az emlékek, amik nekem felsejlenek az idők mélyéből. Mégis összeszedtem néhány "morzsát".  

     Sajnos nem voltam olyan, hogy módszeresen raktározzak emlékeket. Időnként Sára unokám 

is sérelmezi, hogy nem írtam meg az életem történetét – sokszor majdnem hozzá is kezdtem – de 

visszatart, hogy mennyi fontos dolog volt, ami inkább felejtődjön, és így meg nem igazi. 

                                                 
46 Puskás Mária (Gyöngyi) nagyanyja Karászi Zsuzsánna, valószínűleg közeli rokona volt Mándoky Kongur István 

édesanyjának.  
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     Nos, ami az osztályhoz kötődő, és nem felejteni való volt – néhány „morzsa”. 

     A polgári iskolából különbözetivel kerültem át a gimnáziumba. Elég nehezen illeszkedtem be, 

és talán csak az utolsó évben lettem igazán "tag". Ebben sokat segített, hogy Gyöngyi kissé a 

szárnyai alá vett, főleg érettségi előtt sokat tanultunk együtt. 

     Legkedvesebb emlékem "Swici" (Schwirián) tanár úrhoz fűződtek, bár nagy latinos nem 

igazán voltam. De én voltam a kenderszőke, és felejthetetlen volt, amikor sok kis kedves 

sztorival spékelte az óráit. Amikor már én is tanítottam, azon vettem észre magamat, hogy 

öntudatlan jelentkezik a stílusomban ez – amire a felügyelet azt mondta – "érdekes módszer", de 

a gyerekek úgy látszik, kedvelik. Érdekes az is, hogy az első felesége volt az elemista tanító 

nénim, és a második - Jetty néni - a polgárista osztályfőnököm.  

     Másik tanárunk, Szász Béla bácsi, aki annakidején félelmetes volt számomra, de az idők 

folyamán – például a főiskolás vizsgák előtt – eszembe jutott, hogy ugyan nem imádtuk az ún. 

beszámolókat (én legalábbis nem), mégis milyen jól hasznosultak a vizsgák felkészülésében. 

      Megadta a sors azt is, hogy később tanítottam Szász Béla egy szem lányát: Pannit. Azonban 

mivel a felesége kollégám volt, Béla bácsival szülőként nem találkoztam. Emlékezet morzsám az 

is, hogy milyen szép kis meglepetést okoztunk neki annak idején, lányok, mikor azt hiszem 

mindannyian bevettük az olvasónaplónkba a "Valamit visz a víz" című könyvet (Zilahy Lajos), 

ami nem volt éppen vonalas. 

     Még egy tanárunk gyermekéhez lett szerencsém: Varga Jóska lányához. Ő volt, aki 

szemorvost javasolt a lányomnak, aki megműtötte a szemét. Romantikus emlékeimben még 

ködlik, amint sorfalat álltunk az esküvőjén a templom bejáratánál. 

     Még visszhangzik bennem – nem tudom miért – Lakatos Miki hangja, amint végigrobog az 

osztálytermen: „Rákhel, Rákhel (Rákóczi Pista) egy fillért sem fizetek …”, azt hiszem holmi 

cserkész tagdíjról lehetett szó.47 

 

 

Kocsis Erzsébet: Beszélgetés Szász Béla Tanár Úrral 

 

     Amikor hozzákezdtem ehhez az íráshoz, rögtön Tanár Úr jutott az eszembe: 

     – Tanácsért jönnék, mondtam (gondolatban). Tessék szíves lenni segíteni egy kicsit! 

Előadás vagy dolgozatírás előtt tanácsadásban nincs avatottabb tekintély a Tanár Úrnál! Igent 

mondott. Ismert huncutkás nevetésével, ami mögött azért mindig volt egy kis fricska, készen állt 

mindenki számára a segítésre. Kérésemre tehát a választ megkaptam! Az előadott vagy leirt 

„művek” értékelése sohasem egy szóból állt! Kint álltam a tanári asztal mellett, a dobogó 

jóvoltából fejjel magasodva az osztály fölé. Így mindenki jól láthatta a felelőt, ami az első 

időkben zavarba is hozott bennünket. Ez szándékos szoktatás volt! (Aminek későbbi hasznáért jó 

szívvel gondoltunk vissza Tanár Úrra!) A történet tehát indul. 

     – NACCSÁD!  A maga felelete olyan, mint egy szépen díszített torta! Csak! ... Nem 

szabad beleharapni! 
     Az életösztönöm hirtelen azt súgta, hogy ennek csak a fele igaz, a másik felét meg el kell 

felejteni. Aztán azt éreztem, hogy ezt nem felejteni, hanem megjegyezni kell. Azóta mindig ez a 

történet jut az eszembe, ha olyan helyzetbe kerülök, hogy könnyű sikerre lenne lehetőségem. A 

Tanár Úr azonnal ott áll, ismert huncut mosolyával rám néz, és várja válaszomat: 

     – Köszönöm, Tanár Úr, az iránytűt!  

     A következő történet is őt idézi. Találkozó Budapesten, az Andrássy út egyik éttermében. 

(Azóta a neve százszor változott, a helye azonban itt maradt, őrizvén ezt a történetet.) Mivel a 

híreknek szárnyuk van, többször betévedtek más osztálybeli karcagiak is. Így jött el néhányszor 

Horváth Gyula színész is. De, aki őt látni akarta, annak várnia kellett, mert este 10 előtt nem igen 

„hurráztatta” meg magát! Ezen a találkozón Béla bácsi is ott volt. Akkor már Szegedről 

vonatozott fel, hogy osztályának fél 5 és 5 között érkező tagjait Ő fogadhassa és nyithasson 

                                                 
47 Bizonyára oka volt. Miklós a leggálánsabb osztálytársunk, az Ereszalja II költségeit is jó részben ő fedezte. 
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nekik ajtót. Ekkor azonban Horváth Gyula 5 előtt érkezett! (Köztük otthon évekig tartó háború 

folyt.) 

     A gondolataim Bozóki Sanyira ugranak. Ez az emlék egy találkozó történettöredéke. Akkor 

történt, amikor már nagyjából mindenki megtalálta célját a világban. Sanyi az osztályban 

helyéről felállva szót kért: "Köszönöm nektek, hogy soha nem csúfoltatok ki a ruháim miatt". 

Tudjuk, hogy árvaházban élt, és a kapott ruhák a viselőjéhez nem tudtak igazodni. Vagy kicsi, 

vagy nagy, vagy túl meleg, vagy széljárta volt valamennyi. Mi nem néztük ezeket a ruhákat! Az 

a légkör, amiben éltünk nem hagyott helyet az ilyen gondolatoknak. 

     Budapest, Batta Tanár Úr! Cili, a lányunk - a véletlennek köszönhetően találkozott Vele. A 

Tanár Úr egész megjelenése, csokornyakkendős finom eleganciája teljesen elvarázsolta az 

úttörőpajtás tanárnőkhöz szokott tizenéves lányt. Búcsúzás után, amikor leszálltunk a 

villamosról, Cili megállt az út közepén. Megdöbbenve kérdezte: "Nektek i-i-lyen ta-ná-ra-itok 

voltak?! Most már elhiszem az iskolai történeteidet." Drága Tanár Úr! A jó Isten áldja meg Önt! 

     Külön fejezet Schwirián Tanár Úr! Nélküle üres lett volna a gimnázium! Amikor bejött az 

osztályterembe, ívesen hullámzó léptei szinte megnyújtották a teret. Karlendítéseinek pedig még 

a mennyezet is helyet hagyott. A tarkóján is mosoly ült. Ilyen képekre emlékezve, semmi 

különös sincs abban, hogy egyszer - ki tudja mi okból – lendületes gesztussal kísérve 'előadott' 

egy átköltött daltöredéket48: 

Lángoló betűkkel az égre felírnám, 

Szeretlek édes Cuncikám! , 

Csöpi és Dedekusz (a középső hátsó páholy vidám lakói) feledhetetlenné nyilvánították ezt a 

pillanatot.  

     Most nem szedném szét darabokra az osztályt, tudjuk, hogy kitől, mit, mennyit, mindig 

lehetett tanulni. Az egymás segítése, amely nem csak a dolgozatírások idejére szorítkozott, a 

legtermészetesebb viselkedési forma volt. Mindenkit lehetett szeretni valamiért. Jól éreztük 

magunkat. Az osztályunk valóban egy ereszalja volt. Bár! ... mégiscsak találtam egy embert, akit 

most "pellengérre" állítanék: 

     A neve: Pityó.49 Istenem! Hogy volt képes naponta végig száguldani a "menny és pokol" 

országútján!? Lelkesedése, rendkívül színes egyénisége, mindenki szeretetét birtokolta. 

Szórakoztató történetei, elveszett kisebb-nagyobb személyes tárgyainak garmadája jeleníti meg 

őt előttünk. De amit velünk tett a Miskolctól Budapestig robogó vonaton, az a "merénylet" teteje 

volt! Miskolcon voltunk a Mann Vikiéknél rendezett találkozón. Hatan vonattal jöttünk vissza 

Budapestre: Rozi, Árpi, Muki, Hornyák Tóni, Pityó és én. Pityó lendületes, fergeteges 

előadásainak hallgatása alatt majdnem belehaltunk a nevetésbe! Miskolctól Pestig megállás 

nélkül, folyamatosan, a.b.b.a.h.a.g.y.h.a.t.a.t.l.a.n.u.l nevettünk! Közben az életben maradásért 

küzdöttünk: a nevetés nem hagyott időt a szükséges oxigén pótlására. Amikor megérkeztünk a 

Nyugatiba, a minket váró Emese és Feri ijedten rácsodálkozva a nevetéstől eltorzult fejünkre 

csak azt gondolhatták: Jó ég, mi történhetett velük?! Lehet, hogy ezek a történetek rejtve 

maradtak volna, ha Pityóról nem jöttek volna szomorkás hangulatú hírek.  

     Kedves MINDNYÁJAN!  Ha előfordulna velünk az a képtelen helyzet, hogy befejezzük az 

ERESZALJA II.-őt, és itt maradnánk új írásos emlékek nélkül, akkor én azt javasolnám: hogy 

eddig nem közölt emlékeinket összegyűjtve, kezdjük el az ERESZALJA III.-at!   

 

                                                 
48 Schumann Heine verseire írott, a "A Költő Szerelme" című dalciklusból, átfogalmazva. 
49 Szommer István 
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Puskás Mária: Utószó 

     Amikor Fáy Árpád utószó írására kért, eszembe jutott Schwirián Tanár Úr egyik mondása: 

„No édes öregem, most kösd meg az erkölcsi csimbókot” (összefoglaló tanulságot).  

     A karcagi nyolcosztályos, majd négyosztályosra csonkított gimnáziumból, viharos történelmi 

körülmények között, gyermekként indulva, fiatal felnőttként érettségizve léptünk ki 1951-ben. 

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert képzésünk, neveltetésünk az iskola nagy tanár 

generációjának a kezében volt. Különleges, figyelemreméltó egyéniségük, tudásuk, tanári 

ambíciójuk, bölcsességük, szeretetük alakította, formálta személyiségünket. Általuk a nagymultú 

gimnázium egész életünkben igazi „alma mater”, azaz gondoskodó, szellemiségünket tápláló 

anyaként hatott és működött. 

      A képletesen egy életen át hordott ballagó tarisznyánk tartalma sok nehézségen átsegített és 

óvott bennünket. Gondolkodásunkat, etikai mércénket meghatározva ösztönzött minket arra, 

hogy munkás életünk folyamán, korlátozott lehetőségek között is, családunk, népünk, és hazánk 

javára dolgozzunk. Így történhetett meg, hogy osztályunkból senki sem cserélt hazát, hanem 

magyar lelkületét, szívét mindvégig megőrizve (csábító lehetőségek ellenére is) mindig mindenki 

hazatért. 

      Osztálytársaink élettörténetéből azt a tanulságot szűrhetjük le, hogy mindenki helytállt az 

adott körülmények között. Ez egyrészt dicséri iskolánkat, másrészt méltánylást érdemlő 

elismerés jár minden kedves osztálytársunknak.  

     Hagyományainkat őrizzük, és reméljük, hogy a már más körülmények között élő gyerekeink 

és unokáink szívesen tanulnak életünkből. 

 

  
 

SZŰRELEJE hímzésminták50, Dr. Györffy István : Magyar népi hímzések; A cifraszűr c. 

könyvéből (reprint kiadás NAPKIADÓ Kft, 2004).  Somlai Lajos válogatása.   

                                                 
50 A gépi hímzések szabályosak. A kézi hímzésekben mindig kisebb szabálytalanságok figyelhetők meg (mint itt is), 

a hímző hangulatától, ízlésétől és technikájától függően. 
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Érettségi tablónk (eredeti): 
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A gimnázium épülete, újra "Református Gimnázium" felirattal 

(fotó a GOOGLE EARTH programból) 

 

 

 

 

 
 

A gimnázium kapuja (fotó a GOOGLE EARTH programból) 


