
„S HŰN ÁLLNI MEG ISTEN S EMBER ELŐTT” 
 

 
 
 
 
Prológus helyett epilógus 
 
„Az életet már megjártam 
Többnyire csak gyalog jártam” 

Arany J. 
 
Szeretném majd alkalmas időben elmondani jelenlegi két piciny, valamint további remélt 

unokáimnak a velem megtörténteket. Persze előre kell bocsátanom, hogy ez nem egy karrier sztori, 
csak egy apró emberke kis életútja, hasonló a ferde hajítás pályájához, ami némi emelkedés után 
alászáll. 

Most nyugdíjasként, 70 évesen már bizonyos perspektívából tekinthetem át magam is az 
egészet. Naplót sajnos sohasem vezettem, így visszaemlékezésem talán foghíjas, de tanulságos 
életpályám lényegét hitelesen tükrözi. 

És ez az egész azt igazolja, hogy pályafutásom során sokszor ellenszélben, nehéz körülmények 
között is igyekeztem „nemecsek ernő”-höz hasonlóan tisztességesen, emberül helytállni. Derekasan 
tanulni, dolgozni, alkotni, amire az ember teremtetett. 

1941-ben paraszt családba születtem Karcagon. Itt jártam iskolába, és nagyszerű tanítóim-
tanáraim jóvoltából nem kallódtam el, kitűnően érettségiztem. Majd Debrecenben fizikusként jeles 
diplomával végeztem. De a tudományos pályáról lemondva, Szolnokon a kőolajiparban mélyfúrási-
geofizikusként helyezkedtem el. Pár év terepi és üzemi munka után 1972-ben e szakterület 
fejlesztésére a budapesti központba helyeztek át. Aztán ez évben megnősültem és tanár 
feleségemmel nem kis áldozat árán sikerült letelepednünk a fővárosban. Két gyerekünk orvos lett, és 
egyik részről apró unokáink is vannak, amiben a másik részről is bizakodunk. Közben 35 évi 
áldozatos szolgálat után, szakmámtól kényszűrségből megválva tanítani mentem, de végül, mintegy 
kárpótlásul, már nyugdíjasként pár évre visszahívtak a szénhidrogén kutatásba. 

Isten megajándékozott, hogy ne csak túléljem, de át is éljem mindazt, amit az a széles 
spektrum kínált életemben, amint a tanyasi parasztgyerekből a nagyvárosi diplomásig eljutottam. 
Vagy azok a történelmi események, amiket megértem: a háború, a személyi kultusz, 1956, Kádár 
kemény majd puha diktatúrája, és az un. rendszerváltás. 

Jó lenne még nemzetem helyes irányba és Istenhez való fordulását is látnom. Tiszta szívből 
kívánok ehhez sok sikert és jó egészséget minden magyar embernek és országunk vezetőinek! 

 
Történelmi háttér - a despotizmus igájában 
 
„Lesz még egyszer ünnep a világon 
Majd ha elfárad a vész haragja, 
S a viszály elvérzik a csatákon” 

Vörösmarty M. 
 
Országunk-nemzetünk évszázadok óta senyvedi 

a despotikus katonai nagyhatalmak igáját, sőt több 
esetben hosszabb-rövidebb ideig két impérium 
harapófogójában is vergődött (török-osztrák; német-
orosz). E hatalmi viszonyok sokszor polarizálták, megosztották saját belső erőinket is, sokan 
szegődtek egyik, vagy másik hódítóhoz, ill. vártak az egyiktől segítséget a másikkal szemben. Szinte 
csoda, hogy ebben a borzalmas darálóban még nem morzsolódtunk fel teljesen. 



A mongolok kegyetlen pusztítása ugyan csak rövid életű volt, Ogotaj nagykán halála és az 
itteni fővezér, Batu kán hazatérése miatt. Sajnos a török birodalom már másfél, a Habsburg 
birodalom pedig közel öt évszázadig ült a nyakunkon, pusztított minket. De ennél is nagyobb 
vérveszteséget hozott a két világháború, a szörnyű trianoni diktátum, a borzalmas orosz-kommunista 
diktatúra, és az 1956-os forradalom vérbefojtása. A kommunista éra olyan végzetes erkölcsi-
gazdasági leépülést okozott, ami behozhatatlan hátrányt jelent a vasfüggöny túloldalán, egy 
boldogabb világban élőkkel szemben. És e lemaradásunk felszámolására hatékony támogatást sem 
remélhetünk tőlük, sőt… 

Kiszolgáltatott, kényszerű helyzetekben a „rebellis magyarok” nemes hagyománya az 
önkényuralom elleni zendülés. A legutóbbi, 1956-os felkelésnek már én is tanúja lehettem. 

Persze akik éltünk is már akkor, mindnyájan másként éltűk meg az akkori súlyos, 
feledhetetlen, felemelő eseményeket. Én egy vidéki kisvárosban, az Alföld közepén, Karcagon elsős 
gimnazistaként. Természetesen így nem voltam tanúja a fővárosi nagyszerű megmozdulásoknak, 
majd az ezeket követő önfeláldozó, hősies harcoknak. De láttam a világ akkori legnagyobb, 
legerősebb szovjet hadserege által indított roppant páncélos hadoszlopok átdübörgését városunkon, 
felvonulását a budapesti fiatalok, a pesti srácok ellen. 

Józanésszel szinte felfoghatatlan, hogy miből merítettek bátorságot, erőt, kitartást ezek a 
fiatalok a roppant hadsereggel való szembeszállásra, ellenállásra. Talán csak azok tudják ezt 
megérteni, akik megéltük a negyvenes-ötvenes évek Rákosi korszakát. Ekkor a magyar moszkoviták 
vakon követék a sztálini totalitárius rendszert. Az én tisztességesen gazdálkodó apámból is 
rabszolgát csináltak. De rajta kívül is sokakat aláztak meg, üldöztek, tettek földönfutóvá, sőt küldtek 
börtönbe, munkatáborba, halálba. E tragikus helyzetet az emberek ugyan nehezen viselték, de 
reménytelennek látszott a változás a hatalmas, megmerevedett, a megfélemlítéssel fenntartott szovjet 
birodalomban. 

Mégis még a mi vidéki városunkban is volt aprócska előjele a nagy idő eljövetelének. 1955-
ben emlékeztünk meg Vörösmarty Mihály halálának százéves évfordulójáról, ahol későbbi 
gimnáziumi osztályfőnökünk meggyőzően szavalta a költő Vén cigány c. versét, amiben a sok 
keserűség lezárásaként felcsillan egy boldogabb, új világ eljövetele. 

És valóban 1956. október. 23.-án az egyetemisták felvonulásával kitört a csodálatos 
forradalom. 

Mi elsős gimnazisták voltunk, és említett, kedvenc osztályfőnökünket, Filep Istvánt 
beválasztották a Munkástanácsba, mely az új helyzetben a városi vezetést volt hívatott betölteni. A 
forradalom leverése után előbb halálra, majd sok év börtönre ítélték. Természetesen hiába sztrájkolt 
érte a mi osztályunk, nem kaphattuk vissza. 

Néhány osztálytársam pedig elforgatta az útjelző táblákat, hogy a Budapestre törő orosz 
hadsereget megtévesszék, eltérítsék. Aztán, a harcok után is röplapokat készítettek és terjesztettek, és 
az ÉLJEN KÁDÁR felírat elé egy F betűt tettek. Aztán a megtorlás idején, 1957 tavaszán egyiküket 
azonnal kicsapták. Másikuknak, legtehetségesebb osztálytársunknak (matematika, zene, sport) pedig 
tanév végén kellett távozni. 

De egész elsős gimnazista osztályunk a zaklatás tárgya lett, rendszeresen jött a rendőrség 
ellenőrizni, motozni. Az „óralátogató szakfelügyeletet” az akkori Szolnok megyei elsőtitkár, Kádár 
későbbi hadügyminisztere, miniszterelnök-helyettese, maga Cinege Lajos gyakorolta osztályunkban, 
hogy megnézze magának a 15 éves „ellenforradalmárokat”. 

És akaratomon kívül még én is magamra vontam városunk mindenható pártvezetésének 
ellenszenvét. Két civil ruhás nyomozó beterelt néhányunkat a rendőrségre. Egy ott lapító 
harmadiknak viszont nagyon nem tetszettem, pedig csupán általános emberi értékek mellett álltam ki 
(pl. apám tisztelete). Később derült ki, hogy a város párttitkárát, az élet és halál urát haragítottam 
magamra. Pedig nem is volt szándékom megsérteni (nem is mertem volna), mégis hamar 
megtapasztaltam értelmetlen bosszúját. Szegény apámat a gimnázium új, általuk kinevezett, szervilis 
igazgatója magához rendelte és kioktatta. Diáktársaim, tanáraim rokonszenve ellenére, ez az 
igazgató időnként keresztbe tett nekem. Félő volt, hogy jó tanulmányi eredményem ellenére 
megakadályozzák továbbtanulásomat. De Istennek hála, a bebörtönzött helyére álló, új 



osztályfőnökünk, matematika tanárunk mindent megmozgatott, hogy a gimnázium és város 
mindenható vezetőivel feledtesse a valójában nem is létező vétkemet. 

Az én kis történetem a nagy eseményektől távol zajlott, nem is tanúsítottam példát adó hősies 
helytállást, mégis, minden ok nélkül az oroszok hatalmát kiszolgálók céltáblája lettem. A Kádár 
rendszer első időszakában az értelmetlen megtorlásnak nemcsak a forradalmárok, a szabadsághősök, 
de sok más is áldozatul esett. És általános volt a megfélemlítés, mint korábban, Rákosiék alatt. 

Később, a hetvenes-nyolcvanas években viszont az adott korlátok között sok előnyös változást, 
mi több fejlődést is megtűrtek. Életszínvonalunk nem csökkent tovább, sőt lassacskán emelkedett is, 
persze jórészt az eladósodás terhére. 

A rendszerváltástól mégis sokat, jóval többet vártunk. Ha a szabadságból kaptunk is 
valamicskét, de mintha nem megfelelően tudnánk élni vele. A Rákosi - Kádár rendszer képviselői és 
haszonélvezői büntetlenek maradtak, sőt időnként a politikai irányítást is visszaszerzik, nem is 
szólva a gazdasági-pénzügyi hatalomról. Mindezekből legalább ki kellett volna őket rekeszteni. 

 
Földművelő felmenőim 
 
„Megy az eke, megy a magyar sorról sorra 
lankadatlan, mintha puszta szerszám volna. 
Fogy az ugar, nő a szántás telve-terjed. 
Magyarország, így írják a történelmed.” 

Illyés Gy. 
 
A török hódoltság alatt a Tiszántúl is 

elnéptelenedett. Aztán a Jászkunság 1702-es 
elárverezésből 1745-ben Karcagot is megváltották 
lakosai, azaz visszavásárolták maguknak a Német Lovagrendtől. E visszavásárló polgárok, a 
redemptusok lettek a város birtokosai, így szabad paraszti társadalomban élhettek. Természetesen az 
akkori népesség növekedés mellett az átlagos földtulajdon fokozatosan csökkent. E csökkenést 
viszont jelentősen enyhítette a Tisza szabályzás által a vízjárástól felszabadult területek, például 
Karcag keleti felén, szűkebb pátriánk, a Rétoldal nevű határrész művelés alá vonása. Elődeim 
Karcag város e rétoldali részén éltek és gazdálkodtak, a Gyarmati és Kinizsi út sarkán volt házunk, a 
bucsai határnál tanyánk és földünk. 

Felmenőim Bihari ágon, feltehetően a nevük szerinti tájról, keleti irányból migráltak Karcagra, 
és nem vettek még részt a redemptióban, de legalább öt generáció óta ott éltek. 

Bihari nagyapámék öten osztoztak szüleik földjén, így neki legidősebb fiúként is csak pár hold 
jutott. De Bihari Mihály irigylésre méltó paraszti őstehetségével környezetének nemcsak anyagi, de 
kulturális gyarapodását is előmozdította. Amikor szülei nem váltották meg a katonaságtól, 
sértődötten elköltözött hazulról, és a cigányoktól zenélni tanult. Több hangszeren játszott és későbbi 
paraszti énekkarával országos hírt szereztek. 

Fiatal házasként, talpraesett nejével, kevés földjük mellé egy nagyobb gazdaságot béreltek. És 
belevágott a méhészkedésbe, ismerősével később még Bécsbe is szállítottak mézet. A szorgos kis 
méhecskék szerencsésen összehordták a bérleti díjat. Így a nemrég művelés alá vont rétoldali föld 
gazdag termése évekig őket gyarapította, vehettek most már több saját földet is. A múlt század elején 
elsők között használt földjein gépeket (aratógép, fűkasza), ami még több hasznot hajtott. Meg aztán 
időt engedett neki a kulturális, zenei tevékenységre is, amit paraszti egyesületükben, a Csutkás 
Kaszinóban űztek. Itt az említett dalárdájuk mellett könyvtáruk volt, újságot járattak, színi 
előadásokat és bálokat rendeztek. Aztán a kommunisták ezt is bezáratták. 

Végül földjét megsokszorozta, két fiára házat, rájuk is és lányára is tanyás gazdaságokat 
hagyott. 

E nagyapámat sajnos csak felesége, áldott emlékű nagymamám, Mándoki Zsuzsanna 
elbeszélései alapján ismerhetem, mert születésem előtt néhány hónappal, hatvan évesen 
tüdőgyulladás vitte el. Mándoki nagyanyámék hatan voltak testvérek. Érdekesség, hogy egyik öccse 
feleségül vette nagyapa egyik húgát, megduplázva így a Bihari - Mándoki családi kapcsolatot. 



Anyai nagyapámék, Sz. Nagy Andrásék heten voltak testvérek. Ő legfiatalabbként a legidősebb 
bátyjainál szolgálva kezdte. Szintén a Rétoldalon öröklött néhány hold földjét szorgalmával ő is a 
kulákságig gyarapította, annak ellenére, hogy neje hosszas betegségben, fiatalon elhunyt. E 
nagymamámnak három kérője volt, és nagyapám nyerte meg leendő apósánál a disznóölési versenyt 
és ezzel nagyanyám kezét is. Gyerekként korán elárvult anyámat aztán sógornője vette pártfogásba, 
aki anyja helyett anyja lett, és valóban rászolgált mindvégig az „ídesnéném” megszólításra és 
emlegetésre. 

Apámat, Bihari Lászlót, akiről nevemet is kaptam, kiváló iskolai előmenetele miatt tanítója 
gimnáziumba tanácsolta, de nem élt vele. Így apám a hatodik osztály elvégzése után a 
mezőgazdasági tanfolyammal ment a tanyára gazdálkodni. De ha ideje engedte tudományos 
népszerűsítő cikkeket olvasott, részt vett a helyi Csutkás nevű paraszt kaszinó kulturális életében, ott 
színdarabokban is szerepelt, a többiekkel együtt énekelt, hegedült. 

Bár anyám családja nagyon tisztelte apámat, első lánykérését mégis elhárították, mert anyám 
még nem volt 18 éves. De ezen akadály elhárultával, hamarosan 
egybekeltek és példás házasságban éltek.  

A háború után új reményekkel vágtak neki a 
gazdálkodásnak. Az öröklött földdarabot további vásárlással 
gyarapították, ezzel az un. kuláksági kategória fenyegető határára 
kerültek. Ez az ötvenes években azt jelentette számukra, hogy 
gazdaságuktól ugyan még nem fosztották meg őket, de éjjel–
nappal robotolhattak, hogy a beszolgáltatást és adót 
teljesíthessék. Csak adójuk három hivatalnok akkori fizetését 
fedezte volna. A beszolgáltatásba pedig dézsmaként évente, kb. 
ötven mázsa búza, pár ezer liter tej és pár ezer db. tojás, 
vágómarha,  és hízott disznók mentek. Teljes 
kiszolgáltatottságukra jellemző példa, hogy elmaradt egy 
karácsony ellőttre tervezett disznótor, mert apámnak fogatával az 
állami gazdaság cukorrépáját kellett fuvaroznia. És bármilyen 
ürüggyel a legsúlyosabb büntetések vártak rájuk. 

E feszült helyzetet követően, a hatvanas években, 
feltehetően a továbbtanulásommal is zsarolva, lemondtak saját 
gazdálkodásukról és beléptek a tsz-be. Oázis-szerű tanyás 
gazdaságukat lepusztították, letarolták, pedig az ország 
tanyavilágán munkaszerető, értékes, tisztességes emberek nőttek fel és éltek. Ezek után szüleim a 
saját volt földjükön részes művelők, rabszolgák lehettek, hozzá nem értők irányítása alatt. Néha én is 
arra áldoztam szabadságomat, hogy segítsek nekik e robotolásban. 

Ügyesen gazdálkodó Mihály nagybátyámat pedig, mint kulákot megfosztották gazdaságától, 
még házukban maradása is veszélyben került, és örülhetett, hogy mehetett a vasúthoz krampácsolni. 
Kitűnően érettségizett lánya, Marika unokatestvérem sem tanulhatott tovább, mert bár felvették az 
egyetemre, kollégiumi ellátást viszont már nem kapott, szegedi albérletét és megélhetését pedig 
nehéz helyzetbe került szülei nem tudtak fedezni. 

Apai, Zsuzsika nagynéném pedig mindig rosszul választott. A háború előtt egy szegény 
paraszthoz ment feleségül, megözvegyülve, a háború után viszont egy gazdagabbhoz. Így ők is 
kulákok lettek. Kuláksága miatt üldözött, megbetegedett férje helyett évekig tsz tagként ő robotolt, 
tartotta el nélkülöző családját. Anyámmal, az együtt átélt háborús és azt követő nehéz években 
elválaszthatatlan barátnők lettek, sírjaikban is örök szomszédok maradnak. 

A kemény munka, a sok megpróbáltatás ellenére is nosztalgiával gondolok erre a példás 
paraszti közösségre, amely jó szomszédként, barátian, szinte családiasan élt egymás mellett, segítette 
egymást, együtt dolgozott és ünnepelt. Például a cséplés utáni sok-sok mázsa gabonát a több mint 10 
km távoli tanyákról a szomszédok lovas fogataikkal egymást kisegítve szállították a begyűjtő 
helyekre. Apám jobb vetőgépét is sokszor kölcsönkérték. De a tanyánkon levő jó vizű kútra is 
rendszeresen jártak a szomszédok ivóvízért. Névnapon viszont mi is elmaradhatatlan vendégek 
voltunk náluk. 



Gyermekkorom 
 
„Itt születtem én ezen a tájon 
Az alföldi szép nagy rónaságon” 

Petőfi S. 
 
1941-ben Karcagon a fenti földműves környezetbe 

születtem. A korábbi konszolidált paraszti társadalmat azonban 
a múlt század viharai előbb megtépázták, majd elsodorták. 
Ebbe a hagyományos, de halálra ítélt társadalomba kerültem 
bele és ebből kellett lehetőség szerint kievickélnem. Apai ágról 
némi tehetséget, anyairól talán túlzott érzékenységet 
örökölhettem.  

Szüleink általában télen-nyáron a városunktól 10-12 km 
távoli tanyás gazdaságukon dolgoztak és éltek. Így mi 
unokatestvérek a városon lakó Bihari nagymamánktól jártunk 
iskolába. Ezért unokatestvéreimmel oly közel kerültünk 
egymáshoz, mint a testvérek. Szinte csak a vakációkat töltöttük 
szüleinkkel. Ma is szeretettel gondolok unokatestvéreimre, de különösen nagymamámra, aki 18 éves 
koromban bekövetkezett haláláig oly sokat gondoskodott rólam. Törődése nélkül, én a meglehetősen 
beteges gyerek, talán nem is éltem volna túl, de bizonyosan korán elkallódom. 

Szüleim tisztességes és értelmes parasztemberek voltak, de pályámhoz komolyabb szellemi 
hátteret nem biztosíthattak. Annál inkább kitűnő tanítóim-tanáraim, akikre mindég hálásan 
gondolok, itt is megemlékszem a pályámra legnagyobb hatást kifejtőkről. 

A rádiónak gyermekségemtől, egész életemben hűséges hallgatója, szinte rabja voltam. 
Elzártságunkban ez a világra nyitott számomra ablakot. Főként, ha az akkor zavart nyugati adókat is 
hallhattuk. 

Ének-zenei tehetségem az e téren kiemelkedő Bihariak és gyengécskébb Sz. Nagyok átlagaként 
alakult. Inkább szerettem volna, mint tudtam énekelni. Nevem alapján egyik tanítónőm engem 
választott egy énekes szerepre, de rá kellett jönnie, hogy másik két gyerekkel kell erősítenie 
éneklésemet. Környezetemnek megfelelően természetesen előbb a magyar nóta vonzásában éltem. E 
téren ízlésem fejlődésére nagy hatással volt az 56 őszének drámai eseményeihez kötődően, a 
rádióból számtalanszor hallott Beethoven Egmont nyitány és Liszt magyar rapszódiái. Ettől kezdve a 
komoly zenére is odafigyeltem, a barokk és klasszikus mesterek mellett még Bartók néhány művét is 
élvezni tudom. 

Általános végén természetesnek 
tűnt, hogy Katalin unokanővéremet 
követve mezőgazdasági technikumba 
készülök. Hisz vele már sokat jártam ott, 
nevesebb tanáraikat is ismertem. Anyám 
viszont óvott attól, hogy a parasztok 
hajcsárja, azaz agronómus legyek. Tehát 
a gimnáziumba, azon belül pedig reál 
osztályba vettem az irányt, amit akár az 
első váltásnak is tekinthetünk 
életemben, amikor a mezőgazdaságtól a 
szellemi élet felé indultam (1956).  

Nekem, mint világos fejű paraszt 
gyereknek az iskolában sokáig a 
matematika kínálta a legjobb kapaszkodót. Közben 1957 tavaszán rajongott osztályfőnökünket 
bebörtönözték, legtehetségesebb osztálytársainkat kicsapták. Szándékom ellenére még én is 
magamra vontam a hatalom haragját. Matematika és ábrázoló geometria tanárom, későbbi 



osztályfőnököm viszont megkedvelt ezen tárgyakban való igyekezetemért. És sokat tett azért, hogy 
kitűnő érettségimmel egyetemre juthassak. 

Persze nemcsak az oroszokat, de ránk kényszeríttet nyelvüket is utáltuk. Az általános és a 
gimnázium 4-4 éve alatt 8 orosz tanárom volt, kezdve az első-világháborús hadifogoly aggastyán 
tanítótól, a ruszin fiatalemberen, és az ószláv nyelv későbbi professzorán át, egészen a gimnázium 
igazgatójáig. De egyik sem tudta megszerettetni, de tanítani sem igazán ezt a tőlünk nagyon idegen 
nyelvet. Egyik gimnáziumi orosz tanárunk később magyart is tanított, akire az oroszból 
ráragasztottuk a müszli (мыслъ = gondolat) nevet, persze nem mentális képességére, hanem fura 
kiejtésére utalva. És általában csak így emlegettük magunk között. Egy alkalommal ellátogatott 
városunkba a hírneves Öveges József fizikus professzor, és érdeklődő diákokként jobbára ott 
tolongtunk délutáni előadásán. Csak egy barátunk mondott le erről a csemegéről, hogy helyette jól 
megtanulhassa Berzsenyi Közelítő télhez c. nehezen memorizálható versét. Müszli aztán másnap 
mindenikünket lefeleltetett a versből, többségünkhöz hasonlóan bizony én is gyengén szerepeltem, 
betudva annak, hogy kevés időm volt rá. De az a barátunk, aki elmaradt Öveges csodálatos 
bemutatójáról, egész délutánját verstanulásra áldozva, mégis csak egyest kapott és leülve 
bosszúságában valami csúnyát mormolt. Azzal bocsátották el, hogy édesanyja beszélje meg a dolgot 
orosz tanárunkkal, amit ő otthon is úgy adott át, hogy a müszli várja. Szegény jó asszony aztán a 
gimnáziumban a müszli nevű tanárt kereste. 

Gyermekként barátaim az osztálytársak és a szomszéd gyerekek lehettek. És bár volt, akikkel 
12 évig is együtt jártam, sajnos ezen barátságok egyike sem bizonyult igazán mélynek, életre 
szólónak. Aztán legközelebbi és legtartósabb barátom az egyetemi felvételin megszólított 
évfolyamtársam, Henrik lett, akit egész családom megszeretett. Vele valóban évtizedekre önzetlen 
kapcsolatunk volt, sokmindenben segítettük egymást. Elmenetele mindnyájunk pótolhatatlan 
vesztesége. 

 
Emlékezés tanáraimra 
 
”Én iskolám, köszönöm most neked, 
Hogy az eljött élet-csaták között 
Volt mindig hozzám víg üzeneted. 
Tápláltad tovább bennem az erőt, 
Szeretni az embert és küzdeni 
S hűn állni meg Isten s ember előtt” 

Ady E. 
 
A pedagógusi pálya sajnos egyre inkább leértékelődik, még a korábbi erkölcsi megbecsülése is 

veszendőben van. Pedig nyilvánvalóan ők a jövő letéteményesei. De nemcsak a társadalom 
szűkkeblű velük szemben, de mi, diákjaik is. 

Egyszerű szülők gyermekeként életemre nagyon nagy hatást gyakoroltak kitűnő tanítóim és 
tanáraim, akikre mindig hálával gondolok. Igazán szerencsésnek mondhatom magamat, mert még 
egyszerűbb iskoláimban is kitűnő tanítóim voltak, nem is szólva gimnáziumi tanáraimról. És bár 
mindegyik megérdemelné, hogy megemlékezzek róluk (gondolatban ezt sokszor meg is teszem), 
mégis itt most csak párat emelnék ki. Az ő áldozatos, nagyszerű tevékenységük révén meghatározó 
szerepük volt nevelésünkben, formálásunkban, sőt életünk alakulásában is. 

 
Talán már sokan el is feledték a régen elhunyt Nagy Jenő tanító bácsit, aki vérbeli pedagógus 

volt. Az óriási létszámú osztályban fegyelmet tartott, jól tanított, és mindenkitől megkövetelte a tőle 
elvárható tudást. A tanórán szigorú tanító bácsi szünetekben viszont együtt játszott tanítványaival. 
Kitűnő érzékkel bontogatta nyiladozó értelmünket, korán felfedezte a bennünk rejlő képességeket, 
így a számtan- és földrajztudásomat ő alapozta meg. Nagyszerű tanítói munkássága ellenére nem 
jutalomban, hanem büntetést kapott, tanyasi iskolába száműzték. 

 



De itt most elsősorban két kitűnő osztályfőnökömre emlékszem. Kormos Ambrus és B Major 
László sokkal több volt számomra, mint jó tanár és osztályfőnök. Mestereim voltak 
tanulmányaimban, példaképeim emberi viselkedésben, gyámolítóim nehéz helyzeteimben, atyai 
segítőim előmenetelemben, életpályám kialakításában. 

Mindketten más vidékről kerültek Karcagra, de itt meggyökeresedtek és több nemzedékre 
terjedt ki áldásos tevékenységük. 

 
Kormos Ambrus egy városszéli iskolában volt évekig osztályfőnököm, biológia és földrajz 

tanárom. Miskolci vagyonos családból, magasabb kultúrkörből érkezett hozzánk, ezt mégsem 
éreztette a külvárosi környezetből, hátrányos helyzetből jövő tanulókkal. De mindenkit határozottan 
rá akart szorítani a rendszeres iskolába járásra és tanulásra. Nagyon tudatosan éppen azért, hogy 
kiemelkedhessünk a városszél – külváros - cigánysor akkori világából.  

Földrajz óráinak hatására akkor (a számtan mellett) én is földrajz tanár szerettem volna lenni. 
Ebbéli igyekezetem és tudásom elismeréseként még az is előfordult, hogy osztálytársaim feleltetését 
is rám bízta, (persze az osztályzást nem). Szorgosan jártam biológia szakkörére is, ahol a 
kertészkedés rejtelmei mellett a fizikai munka tisztességét is megtanulhattuk tőle. 

Osztályfőnökként is pallérozott, jó tanáccsal szolgált kritikus helyzetekben. Mert az ötvenes 
években sok csapda leselkedett még a gyerekekre is. Meggyőződését persze ő sem hangoztathatta 
nyíltan, de minden gesztusából érzékeltem és megértettem, hogy a kultúra, a humánum, az igazság 
oldalán áll. 

És neki köszönhetem első, szülővárosomon túli turista élményeimet is. Az ő jóvoltából 
jutottam el életemben először egy balatoni, majd pedig egy bükki vakációra. Azóta Európa nagyobb 
részébe és az USA-ba is ellátogathattam, de tudatában vagyok, és örök hálával tartozom neki, hogy 
az ő segítségével is indultam el Karcagról és jártam életutamat, igyekezve követni emberi példáját. 

 
Aztán gimnáziumba kerülésem évében jött a forradalom, amiért első középiskolai 

osztályfőnökünk börtönbe került, mi pedig megkaptuk az 
„ellenforradalmár osztály” titulust. Továbbtanulásunk jó 
eredményeink ellenére is kétséges lett volna, ha csoda nem 
történik. Nos egy átmeneti idő után B Major László lett az 
osztályfőnökünk és a csodát ő vitte véghez osztályunk javára.  

Először matematika tanárunkként találkoztunk vele 1956 
őszén és meglehetősen sok borsot törtünk az orra alá. Például 
megléptünk a pótóráról, amivel a zűrös időszak okozta 
lemaradásunkat akarta csökkenteni. Ennek ellenére a következő 
tanévtől osztályfőnökként a szárnyai alá vett minket, és ettől 
fogva kétfrontos küzdelmet vívott értünk. Egyik oldalról 
bennünket próbált rászorítani a rendszeres, tisztességes 
tanulásra, munkára. Másrészt az iskola és város vezetésével 
igyekezett feledtetni velünk szembeni ellenszenvüket. 

A matematikát hosszú évek alatt kicsiszolt módszereivel, 
tapasztalatával kitűnő tanárként, következetesen és lelkiismeretesen tanította. Sőt szakkört is 
vezetett. Ez irányú érzékem miatt engem fokozatosan, érdemeimet meghaladóan megkedvelt. A 
történelmi idők sodrában eltávozottak, eltanácsoltak révén lefejezett osztályunkban a legjobbnak 
tartott. Osztályfőnökünkként az ábrázoló geometria tanítását is magára vállalta, amiben pedig már 
szinte asszisztense lehettem.  

De mint említettem nemcsak tanulmányi előmenetelünkkel foglalkozott, hanem minden 
szempontból törődött velünk. Influenza szövődménnyel válságos állapotomban ő vitetett kórházba és 
szellemi gyarapodásom mellett egészségi felépülésemre is odafigyelt. És körültekintően kereste a 
lehetőségeket, kapcsolatokat, hogy megmentsen az elöljáróság haragjától, hogy kitűnő érettségimmel 
ne gátolják egyetemre jutásomat. Nagy figyelemmel kísérte a felvételi vizsgáink eredményeiről 
érkező kiértesítéseket és talán nálam is jobban örült egyetemi felvételemnek. Ami nem is csoda, 
hiszen neki több fáradozása volt az én sikeremben, mint jómagamnak. 



Amikor barátom viszont elutasító választ kapott, ő fogalmazta meg és küldte el a fellebbezést, 
aminek eredményeként e társunk is bejuthatott az egyetemre. Végül „ellenforradalmár”-ként 
megbélyegzett osztályunkból bizony nagyon szép számmal továbbtanulhattunk. Mindebből kitűnik, 
hogy életemnek, mind fizikai, mind szellemi vonatkozásban istápolója volt, de többi 
osztálytársunkon is sokat segített. 

Aztán a sorsom másfele sodort, csak osztálytalálkozókon váltottunk futólag pár szót. De 
szerencsére még adódott lehetőségem köszönetet mondani, néhány levelet küldeni neki. Aztán 
rávettem, hogy lakásomra is ellátogasson és további ilyen találkozásokban is reménykedtem. Ekkor 
bizalmas légkörben nemcsak az én megmentésemről esett szó, de az enyémnél bonyolultabb, 
kockázatosabb megoldásokról, ahol internált tanítványa tanulásának folytatásáért saját biztonságát is 
veszélyeztette. Pár köszönő szavam persze nem állt arányban az értem tett erőfeszítéseivel. És az ő 
példája már követhetetlen távolságban lebeg előttem. 

 
Mint említettem, e kedves tanáraim, osztályfőnökeim, atyai jótevőim mindegyike máshonnan 

jött Karcagra. De mi karcagiak, illetve a környező települések itt tanuló diákjai is, nagyon sokat 
köszönhetnek nekik. Nem szabad elfelejtenünk, hogy nehéz időkben milyen tisztességes, áldozatos, 
példás odaadással segítették előmenetelünket. 

 
A debreceni egyetemen fizikusnak tanulok 
 
„Azt szeretném csak megérni 
Hogy már egyszer, valahára 
Mégis-mégis meglegyen 
- Egyedem, begyedem -, 
A debreceni egyetem! 
Jaj, Istenem, milyen szép lesz,” 

Tóth Á. 
 
Tanáraim értem tett erőfeszítéseit 

igyekeztem jó előmenetelemmel meghálálni. A 
fizikát csak a gimnázium második osztályában 
kezdtük, amit csakugyan egy nagyon kedves 
ember tanított. Tőle harmadikban vett át minket Buczkó János. Nála első dolgozatunk csúfosan 
alakult, a legjobb is csak 3-as volt, az enyém meg csupán 2-es. De megfelelő odafigyeléssel az én 
következő dolgozatom már 5-ös lett, bár a többieké még mindig elég silány maradt. János a „bűnös” 
benne, hogy a tananyagon túli csemegéivel is rácsodálkoztatott a fizikára, és fizikusnak 
jelentkeztem, amit soha sem bántam meg. 

Így mentem tehát Debrecenbe, fizikus szakra, ahová akkor a legjobbakat válogatták.  Bár a mi 
csoportunkba is a kiválóak kerültek, de még ránk is nyomasztóan hatott az előttünk levő évfolyam 
diákjainak országos, sőt nemzetközi hírneve, matematikai olimpiai sikereik. 

Persze itt is adódott sok izgalmas és derűs esemény. Akadémikus professzorunk, Szalay 
Sándor, aki a szűkös hazai körülmények között mozdony kerék felhasználásával készíttetette az első 
gyorsító ciklotront, atomfizikát tanított nekünk. Roppant elfoglalt volt, mert az egyetemi tanszéke 
mellett az ATOMKI-t is igazgatta, így a szokásostól igen eltérően heti két óráját egyenként, estelente 
tartotta. Egyik vizsgánkon is más fontosabb elfoglaltsága lehetett. A meghirdettet időre jött a névsor 
eleje, aztán pedig negyedórás-félórás ráhagyással érkeztek a többiek, ahogyan sorra kerülésük 
várható volt. Már a professzor is ott volt, de a kollokvium még mindig nem kezdődött el, amikor kis 
évfolyamunkból az utolsó is megérkezett. Ennek „barátai” azzal tréfálták meg, hogy már mindnyájan 
levizsgáztunk, csak az eredményre várunk, és menjen be a professzorhoz elnézést kérni késéséért. 
Már el is indult befele. Mekkora botrány lett volna, ha az utolsó pillanatban vissza nem fogják, 
felvilágosítva a valós helyzetről, hogy nem ő, hanem a professzor van óriási késésben. 

Professzorunk számtalan elfoglaltsága mellett azért arra is szakított időt, hogy kis 
évfolyamunkat meghívja intézetébe, azaz annak udvarára stílusosan debreceni páros-kolbász sütésre. 



Hátrányaim ellenére az egyetemen is tisztességesen helyt álltam. Szakmai tárgyakból nem is 
vallottam szégyent, de a marxistáknál nehezen vettem az akadályt. Diplomamunkám az akkor az 
ATOMKI-be tervezett Van de Graaff gyorsító nagyfeszültségű elektróda profiljának optimális 
kialakítását célzó elektrolit tankos modellezés volt. Aztán ezt is sikeresen letudva végül is jeles 
diplomát kaptam. 

Nyári szünetekben, más lehetőség híján, én is a tsz-ben dolgoztam, a kukorica öntözésében 
tapostam az iszapot, a második nyáron pedig már mások irányítását is rám bízták. 

Végzésem után, a debreceni és szegedi fizikai intézetek vezetői közötti megállapodás szerint a 
szegedi egyetemre vártak akadémiai ösztöndíjjal (a mai PhD-hez hasonló). Ez azonban csak 
albérletemet és szerény megélhetésemet fedezte volna. Nem akartam egyszerű szüleimre további 
terheket róni, így a tudománynak hátat fordítottam. Ez életemben a második váltás (1965). Akkortájt 
igazoltnak láttam ezt a döntésemet, mert egyetemi helyemre beugrott évfolyamtársam pár éven belül 
szintén átjött a kőolajhoz dolgozni. 

 
Felmenőim földművessége után én a Föld szénhidrogén kincsének kutatását választom 
 
„Egy évben e por csak néhány vonalnyi 
Egy századévben már néhány könyök 
Pár ezredév gúláidat elássa, 
Homoktorlaszba temeti neved” 

Madách I. 
 
Praktikus okok miatt a szolnoki olajipari mélyfúrási-geofizikánál kötöttem ki (az ipar 

széleskörű szakember igénye, Szolnok közelsége, olcsó szállás és ellátás, kedvezőbb javadalmazás). 
A szállás lepedőjére pecsételt, általam először látott fúrótorony hosszú időre életem meghatározó 
szimbóluma lett. 

A CH kutatásban fő tudomány a geológia, fő tevékenység pedig a mélyfúrás, de 
nélkülözhetetlen kiszolgálójuk a mélyfúrási-geofizika, ami módszereivel átvilágítja a földtani 
rétegeket, mint a röntgen a testet.  

A szurok felhasználása ugyan a történelmi múltba nyúlik vissza, a kőolaj iparszerű kutatása, 
bányászata, felhasználása azonban az utóbbi százötven évben nőtt meg lavinaszerűen. Ez az 
amerikai Pennsylvániában és az orosz Bakuban kezdődött. Aztán Amerikában áttevődött Texasra, 
majd Alaszkára is, az oroszoknál pedig Nyugat-Szibériára. Leggazdagabbnak azonban a Perzsa-öböl 
térsége bizonyult.  

Majd a szárazföldi mellett a tengeri 
kutatás és kitermelés is megjelent a világ 
számos területén. Legmélyebb kőolajipari fúrás 
Oklahomában kb. 10 km, itthon a Makó-7 jelű 
fúrás több mint 6 km. 

A hazai kőolajipar bölcsője az 1930-as 
években Zalában volt. Csúcspontján átfogta: a 
szerkezet kutató felszíni geofizikát, a 
mélyfúrásos kutatást és ezen belül a mélyfúrási-
geofizikát, a CH bányászatot, gáz és olaj 
szállítását, kőolaj finomítást, termék szállítást és 
értékesítést, továbbá a kiszolgáló gépgyárakat. 

A mélyfúrási-geofizikát először közel 100 
éve a francia Schlumberger testvérek 
alkalmazták. A mélyfúrásban a felszíni geofizika módszerének analógiájára végeztek méréseket. A 
fúrással harántolt rétegek ellenállását és természetes potenciálját mérték. Ezekből a szelvényekből 
következtettek a kőolajtárolókra. A családba benősült Doll nevéhez fűződik aztán az indukciós 
mérés fúrólyukban való alkalmazása. Majd mind széleskörűbb mérési eljárások jöttek: a 
kifinomultabb, irányított áramterű ellenállásmérések, és nukleáris eljárások, valamint az akusztikus 



mérések. A műszerkocsi is komfortosodott. Ezekből már megbízhatóbb földtani ismereteket lehetett 
nyerni a litológiára, porozitásra, rétegtartalomra. 

Mélység növekedése mind kedvezőtlenebb feltételeket jelent méréseink vonatkozásában. 
Köztudott a nyomás és hőmérséklet emelkedése, az 1,2-2,2 közötti sűrűségű öblítő iszapok 
megduplázhatják a hidrosztatikus nyomást. A Kárpát medence szélsőséges geotermikus viszonyai 
miatt szokatlanul magas hőmérsékletekkel találkozunk, legmélyebb fúrásainkban akár 250°C is 
előfordulhat. A teleszkópos rendszerű fúrási szerkezetben a mélységgel lépcsőzetesen csökkenő 
fúrólyuk és azokba helyezett béléscső átmérők további akadályokat jelentenek. De gondot okozhat a 
fúrólyukat kitöltő öblítőiszap is a speciális reagensek, vagy az olajbázisú iszapok vonatkozásában. E 
kedvezőtlen viszonyok között kell korszerű információszerzést folytatni. 

 
Munkába állásom Szolnokon, a mélyfúrási-geofizika szakterületén 
 
„Én őt dicsérem csak, az élet anyját, 
Kitől jövendő győzelmünk ered, 
A munkát dalolom, ki a szabadság 
Útjára visz gyász és romok felett” 

Juhász Gy. 
 
Rövid orosházi mélyfúrási, és szolnoki mélyfúrási-geofizikai 

gyakorlat után hamarosan terepi csoportvezető lettem az utóbbi 
szakmában, és elsősorban nukleáris szelvényezéssel foglalkoztam 
(gamma, neutron - gamma, neutron - neutron, gamma – gamma ). 
Pár hétvégi kivonulással a kereset megduplázódhatott, az 
ellátásom pedig szinte fillérekbe került. Pályám során akkor 
kerestem relatíve legjobban. 

Igaz, hogy ez nagyon nomád élet volt, télen-nyáron, éjjel-
nappal, ünnepeken is mindig úton voltunk az alföldi fúrások 
mérésére. Volt januári hónapunk, hogy csoportommal több mint harminc kivonulással láttuk el a 
pusztaföldvári és algyői mezők fúrásait. Ez azt jelentette, hogy a téli hónapban is éjjel-nappal úton 
voltunk, hóban -fagyban-sárban dolgoztunk. Vagy amikor szombat hajnaltól kedd hajnalig tartott a 
munkánk, és én csak a fúrások közötti úton alhattam perceket. A rendszeres életritmusból való 
kizökkenésre jellemző például, hogy egyszer a szállásról a hétórai sötétségben elindultam a 
szomszédos munkahelyre, és ott jöttem rá, hogy nem reggel, hanem este hét van. Vagy amikor egy 
filmen felébredtem, nem tudtam, hogy mely város, melyik mozijában vagyok. Egyik karácsonyi 
szabadságomról pedig naponta kellett telefonálnom Karcagról Szolnokra, hogy meddig maradhatok 
távol. 

Az is furcsa volt, hogy öt beosztottam közül ketten is rendőri felügyeletesek voltak, egyikük 
fekete fuvarért, másikuk viszont előző munkahelyi, cukorgyári cukor lopásért. De csoportomban 
példásan viselkedtek és dolgoztak, szívesen vállalták ezt a nagy hajtást. Helyettes operátorom 
pediglen egyszer az életemet mentette meg, megakadályozta, hogy a haladó műszerkocsiból, kinyíló 
ajtajának támaszkodva, kiessek. Pedig a helyemre léphetett volna. De nagyobb gyakorlatával is 
mindig önzetlen segítségem volt. 

Aztán hamar bekapcsolódtam a fejlesztésbe, ami pár év után megint kisebb váltást jelentett, 
amikor geofizikai kísérleti csoportvezető lettem (1969). Ekkor már inkább a szolnoki központban a 
műszerek javítását, az akkor elérhető legkorszerűbb, szcintillációs detektorokkal működő 
mélyfúrási-geofizikai eszközök üzembeállítását, hitelesítését irányítottam. Célunk volt műszereink 
továbbfejlesztése, hő- és nyomásállóságuk fokozása (200°C, 1000 atm.). Még a mérések digitális 
rögzítésével is foglalkoztam. És Magyarországon elsőként helyeztem üzembe fúrólyukban működő 
neutrongenerátort, tanult szakmámat itt kamatoztathattam leginkább, az atomfizika mellett, az 
elektronika és a vákuumtechnika alkalmazásával.  

Itteni beosztottaim már nem voltak olyan hajtósak, nagyobb szerepet kapott munkánkban az én 
magammal hozott lendületem. Az elavultabb lyukműszerek üzemképességének biztosítása hálátlan 



feladat volt. Az orosházi csoportvezetőnél azzal szereztem örökérvényű megbecsülést, hogy míg a 
műszer korábbi javítói annak biztos működését ígérték, én ugyan nem garantáltam ezt, de ez esetben 
az eszköz hibátlanul üzemelt. 

 
A hazai olajipar központjába, Budapestre helyeznek 
 
„Száz földi fénye ég a pesti estnek 
S minden utat halvány rózsásra fest 
A nagy, gyönyörű dáma: Budapest! 

Juhász Gy 
 
Jóval nagyobb váltást jelentett viszont 

1972-ben a kőolaj országos központjába 
(OKGT), Budapestre való áthelyezésem. A 
mélyfúrási-geofizikai terület felügyeletének, 
fejlesztésének támogatására hoztak fel. 

Kollégáim együttműködésével szakmai 
normatívát, azaz követelményrendszert dolgoztam ki és árrendszert is kialakítottam. 

A nagymélységű kutatáshoz kapcsolódóan extrém geotermikus viszonyainkra, azaz a Kárpát-
medence átlagosnál melegebb rétegeire a méréseinknél összegyűjtött talphőmérséklet adatokra 
támaszkodva mélység-hőmérséklet előrejelzést végeztem a szomszédos területekre is. 

A különböző orosz és hazai forrásból származó inkoherens műszerezettség kiváltására 
szakirodalmi elemzések és nemzetközi tapasztalatok alapján szorgalmaztam és előkészítettem 
műszerparkunk modernizálását a Dresser-Atlas szelvényező berendezés beszerzésével. 

A világbanki hitel keretében pedig további ilyen berendezések vásárlását támogattam. A hitel 
felhasználásával kapcsolatos tárgyalásokon világbanki részről az olajbányászati terület tárgyalója, 
felügyelője török származású volt, aki példátlan szorgalommal és tisztességgel végezte munkáját. A 
korrupciónak az árnya sem vetülhetett rá, míg egy svájci származású geológus felügyelőnél viszont 
ez nem állítható. 

Felsorolt tevékenységemen túlmenően szakterületem részéről véleményeztem a kutatási 
terveket és földtani jelentéseket, valamint az exponált fúrások mélyítésének és kivizsgálásának 
terveit. Ezekkel kapcsolatos felvetésemre korábban egy kiváló fúrási szakember átterveztetett pár 
fúrást. A későbbi felületesebb, kényelmesebb vezetők viszont figyelmen kívül hagyták, a fiókjukba 
süllyesztették észrevételeimet. 

 
Tanulmányutak 
 
„Messze tornyokat látogat sorba, 
Szédül, elbúsong s lehull a porba, 
Amelyből vétetett.” 

Ady E. 
 
Diplomás, jól kereső emberként kb. 30 évesen 

jártam először külföldön. Poprádon volt geofizikai 
szimpózium, és alföldi emberként lenyűgözött a 
Magas Tátra fenséges látványa, különösen a 
Lomnici-csúcsról való mesés kilátás. 

Aztán hivatalos úton többször jártam a 
környező országok olajipari központjaiban. Az akkori 
csehszlovák Hodoninban, a lengyel Krakkóban, 
Torunban, Zelena Gorában, a jugoszláv Újvidéken, 



Zágrábban, a bulgáriai Várnában, az oroszoknál Moszkvában és Sztavropolban, de még Bécsben is. 
Szakterületemen való jártasságomat 1986-ban az USA.-ban hat-hetes tanfolyamon 

növelhettem. Amerikai utazásom kilenc repülésből állt, jártam a közép déli Tulsa, Houston, Dallas 
néhány olajipari központjában és futólag New Yorkban is szétnézhettem.  

A szakmai mellett nagy élmény volt az akkor különösen másfajta világot, szokásokat 
megtapasztalni. Az amerikaiak, az akkori itthoni gyakorlattal ellentétben nagyon elegánsan jártak 
munkába és lezseren az otthoni látogatásra. Ez az ország nem annyira szépen épült, mint Ny-Európa, 
inkább praktikusan. Például Oklahoma City szenátusi épülete előtt is olajos fúrótorony állt, de egy 
kisebb út közepén is található volt kőolajos kútfej. Már akkor mindent számítógépen tartottak 
nyilván, így juthattam például nyomára egy javításra került autóban felejtett esőkabátomnak. Az 
akkor itthon még ritkaságnak számító banán ott viszonylag olcsó volt, ezért táplálkozásom egyik fő 
része lett. És szinte minden éjszaka volt eső. Ugyanezt tapasztaltuk abban az évben az akkori Ny-
Németországban tett turista utunkon is. Arra a következtetésre juthattam volna, hogy a fejlett 
kapitalizmust az éjszakai esők garantálják. 

Exponált munkahelyemen rajtam kívül szinte mindenki párttag, sőt funkcionárius volt, de 
belügyi állományban levők is szép számmal akadtak. A vezetők nagy része a nem teljes értékű, 
felgyorsított szakérettségi után került akár hazai egyetemre, vagy megfelelő előkészítő után a 
Szovjetunióba, hogy mielőbb felválthassák a régi garnitúrát. Többségüknek foghíjas és torz volt a 
magyar történelmi és kulturális ismeretük, nem is szólva elkötelezettségükről. Közvetlen főnököm és 
felettese is Moszkvában végzett.  

Ha lett volna bátorságom, jót nevethettem volna, amikor ünnepségeiken az Internacionálét 
énekelték, hogy „Fel-fel te éhes proletár” és az emelvényen a vezérigazgató és párttitkár olyan 
kövérek voltak, hogy pocakjukon az ingüket sem tudták összegombolni. Ez is jól mutatta a rendszer 
képmutató, hazug voltát. De még saját ünnepeikre is tunyák voltak elmenni, hatalmi szóval többször 
is engem küldtek maguk helyett. 

A vezető káderek képmutatása sok egyszerű embert, leginkább pártfogoltjaikat is 
megtévesztette. A számítógépesítés még gyerekcipőben járt nálunk, de a célszerűség és a nyugati 
példák is az olajbányászat teljes adatrendszerének digitális kialakítására ösztönöztek. 
Szakterületenként eltérő módon, primitív szinten belekezdett mindenki valamibe. Egyesek már több 
éve kínlódtak vele, mikor egy olajbányászati főnök az egész területre vonatkozó egységes 
adatrendszer kialakítására hívott össze értekezletet. Itt egyik nálunk a digitalizálást végző lelkes 
leányka is felszólalt, hogy milyen szép lenne, ha az aktuális ápr.4-ére vállalnánk az adatbank 
létrehozását. Az értekezletet vezető tekintélyes szakembernek meg lehetett ugyan a véleménye e 
naiv javaslatról, de nem merte szóvá tenni. Persze a megcélzott egységes adatrendszer jó, ha 
évtizedekkel később összeállt. 

 
Átszervezés miatti váltás, és végül szakmám folytatása 
 
„Szerencse fel, szerencse le 
Ilyen a bányász élete” 

Bányász himnusz 
 
Újabb váltás, amikor az OKGT-ből MOL 

Rt.-t szerveznek (1992). Az átalakulásnál 
szakterületem a szolnoki Geoinform Kft. -ként 
szakadt ki. Egy ideig az általam korábban 
kidolgozott normatíva és árrendszer alapján 
munkáiknak megrendelője, átvevője voltam, de 
aztán ezt a feladatot is Szolnokra vitték. A 
Szolnok-Nagykanizsa fellegvárak közötti 
viszálykodásban engem mindkét tábor idegennek 
tartott, bizalmatlanul kezelt. Talán az is rossz 
húzás volt részemről, amikor naiv jóindulattal 



felhívtam a kutatást vezető főnököm figyelmét, hogy nálunk a fúrások drágábbak, mint az USA-ban. 
Előbb hitetlenkedett, majd általam a szakirodalomból igazolt adatokat a más viszonyokra hivatkozva 
hárította el. A szakterületről legátfogóbb képpel hiába pályáztam a fenti kft vezetésére, miután 
engem egyik vonal sem támogatott. Így erről a területemről fokozatosan kiszorultam, mindinkább a 
perifériára kerülve. 

E szükséghelyzetben autodidakta módon kiválóan elsajátítottam az Excel táblázatkezelőt, sőt 
annak un. makro programozását is, továbbá a Surfer térképező programot, így geológus és 
szeizmikus kollégáim szolgálatában számítógépen dolgoztam fel adataikat, számítógépes 
nyilvántartásaikat alakítottam ki és kezeltem. Már ekkor megcsap a munkanélküliség szele, de akkor 
még megúszom. 

Aztán a fájdalmas váltás 2000-ben következett be, amikor 35 évi olajipari szolgálatomból egy 
pár hónapja baráti kegyből oda került főnök mondott fel és tett utcára. Családunk ellátására, két 
orvostanhallgató gyerekünk tanulmányainak finanszírozására nejem pedagógus fizetése maradt. 
Ezért nagyon igyekeztem munkát találni. Hamarosan kínálkozott is egy környezetvédelmi kft.-nél 
nekem való állás, de az a tiszai ciánszennyezés miatt kútba esett. Intenzív álláskeresésemről Vass 
István Zoltán osztálytársam és kedves barátom jóvoltából még rádióriport is készült. 

Eközben nemcsak a leépülő gazdaságunkat jellemző szegényes aktuális álláskínálattal, hanem 
fővárosunkkal is alaposabban megismerkedtem, eljutva olyan lerobbant ipari telepekre, szegényes 
munkás kerületekbe, ahol korábban nem fordultam meg. 

És még fura epizódok is adódtak. Egyik állásinterjún a német nyelvű tulajdonossal tolmács 
segítségével beszélgettünk. Önéletrajzomon kívül figyelmükbe ajánlottam a MOL által készíttetett 
személyiségvizsgálati anyagomat is. Szerény német tudásommal is felfigyeltem rá, hogy a tolmács 
szemvizsgálati anyagként terjeszti elő. E tévedés senkinek nem okozott feltűnést, annál inkább az én 
magyarázkodásom. Aztán jelentkeztem például egy mezőgazdasági laborba, ahol azt vetették a 
szememre, hogy kevés közöm van az agráriumhoz, pedig akkori miniszterüknek még annyi köze 
sem volt a területhez, mint nekem, de őt nem merték volna kérdezni. 

Így 2001-ben, kényszerű váltással, tanítani és ezzel párhuzamosan nyugdíjba is mentem. Pár 
évre egy általános iskolában számítástechnika tanár lettem, ahol bizony elég nehezen viseltem az én 
iskolás korom óta igencsak meglazult fegyelmet, korlátozott fegyelmezési lehetőséget.  

 
Majd pár év után olyan kedvező feltételekkel hívtak vissza szakmámba, amit nem is reméltem 

már. Így 2006 őszétől-2008 végéig a kanadai bejegyzésű, de denveri központú Falcon Oil and Gas 
cég itteni leányvállalatánál, a TXM -nél dolgozhattam, akik a Makó-Hódmezővásárhely 
mélyszerkezet kutatása során nem hagyományos földgáz előfordulást kerestek, több 4000-6000m 
mélységű fúrás lemélyítésével, kivizsgálásával, amiknek alján akár 140 atm. és 250°C is előfordult.  

Persze nagy kihívást jelentett számomra az évtizedes szakmai kihagyás pótlása, különösen 
pedig a nemzetközi cég hazainál is magasabb szakmai elvárása, valamint az, hogy gyenge 
angolommal „texasiul” kellett kommunikálnom. Ekkor és itt már, a korábban említett mélyfúrási-
geofizikai technikát felváltották a sokcsatornás mérőrendszerek, a teljes körű digitális adatátvitel és 
vizualizációs megjelenítés, miközben a mérési eljárások is új módszerekkel gazdagodtak. 
Szakterületem mellett itt is sokat segítettem az adatfeldolgozás terén, más jellegű adatfájlokat 
Excelbe konvertáltam, hogy kigyűjtéseket és számításokat végezhessek velük. 

És ekkor vágtam bele azokba a bonyolult kalkulációkba, melyek során különböző feltételek 
figyelembevételével számítottam a fúrási környezetben a cirkuláló öblítő folyadék miatt módosuló 
geotermikus teret, amit aztán hő-kihozatali becsléssé fejlesztettem tovább. 

Sajnos a cég gigantikus erőfeszítése sem hozták a várt eredményt, így az fokozatosan leépült és 
sokunktól megvált. De hattyúdalként, 2010-ben egy geotermikus számításra még kis időre 
visszahívtak. 

 
Bár küzdelmes munka volt és sokszor méltatlanul mellőztek, mégis mindamellett nosztalgiával 

és hálával gondolok vissza a kőolajnál töltött éveimre, és különösen kedves kollégáimra, akikkel 
geofizikus egyesületünk rendezvényein rendszeresen találkozhatom. 

 



Családom 
 
„Van már kenyerem, borom is van, 
van gyermekem és feleségem. 
Szívem minek is szomorítsam? 
Van mindig elég eleségem.” 

Kosztolányi D. 
 
Már serdülőként is vágytam rá, hogy 

meghittebb, bensőségesebb viszonyba 
kerülhessek szívem hölgyével. Milyen boldog 
voltam egyszer a tánciskolában, amikor 
hölgyválasznál felkért az a lány, akivel állandóan szerettem volna táncolni, sőt élni is. Persze 
messzemenő terveimben ez esetben hamar csalódnom kellett. 

Aztán mégiscsak rátaláltam az igazira. 1971 évi NDK-beli, Drezda és Berlin melletti 
üdülésünkön ismertem meg nagykanizsai pedagógus feleségemet, aki nélkül nem tudtam a 
továbbiakat elképzelni. Amikor e nyaralásból hazajövet a kánikulai hőségben kikísértem leendő 
nejemet a Délibe és cipeltem hatalmas bőröndjét is, útitárs kollégája azt mondta neki rólam, hogy 
vagy bolond, vagy szerelmes vagyok. Amiben persze alig van különbség. 

Így aztán az 1972-es markáns munkahelyi váltást tetézte akkori nősülésem. Pártkorifeus 
főnökeimnek nem dicsekedtem el egyházi esküvőnkkel. Párttag kollégáimmal ellentétben mi nem 
kaptunk lakást, sőt egy akkori törvény szerint évekig ingatlanszerzési jogot sem, bár ez alóli 
mentesítésünket befolyásos főnökeim ígérték is nekem. Így albérletbe kényszerültünk, de minden 
erőnkkel igyekeztünk mielőbb önálló otthont teremteni. Feleségem azonban albérletünket is 
otthonossá varázsolta. És nem akarva tovább odázni, e körülmények között is vállalta a 
gyermekáldást. De albérletünknek is megvolt a hangulata, az erdő szélén gyakori látogatóink voltak 
a fácánok, őzek, vaddisznók. 

Társasházi lakásunkba csak 8 év albérlet után, 
1979 végén költözhettünk, akkor már a két aranyos 
gyermekünkkel, 4 éves lányunkkal és 2 éves 
fiunkkal.  

Feleségem, Adél lelkiismeretes programozói 
munkáját miniszteri kitüntetéssel, tanári 
tevékenységét, tanítványainak a tanulmányi 
versenyeken való sikeres szereplését, pedig 
polgármesteri dicsérettel méltatták. 

Mára már fül-orr-gégész lányunk férjhez ment 
és egy két és féléves fiú, valamint egy féléves leány 
unkával is megörvendeztetett minket. Természetesen nagy örömmel unokázunk, megyünk hozzájuk 
Gödre, vagy látjuk őket vendégül  

Nős fiunk hasi sebész, máj és vese átültetéssel foglalkozik. Az elmúlt években houstoni 
ösztöndíjasként transzplantációs immunológiai tanulmányt folytatott. 

Alig remélhettük, hogy gyermekeink fészekrakásában, lakásszerzésében számottevően 
támogathatjuk őket, de végül - hála Istennek - szerény megtakarításunk, valamint a MOL -tól kapott 
kedvezményes dolgozói részvényeim, végkielégítésem, nyugdíjpénztári juttatásom és némi 
örökségem erre fordításával jelentősen segíteni tudtunk. 

Nyugdíjasként, az unokázás mellett a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre titkári teendőit is 
ellátom, szervezem rendszeres összejöveteleiket, és ennek keretében most aktuálisan B. Major 
László tanárunk tiszteletére egy emléktábla állítást tervezzük gimnáziumunkban, a hálás diáktársakat 
mozgósításával, pénzadományok gyűjtésével. 

És rendszeresen járok a Magyar Geofizikai Egyesület, valamint a Budapesti Olajosok 
Hagyományápoló köre rendezvényeire. 

 



Magánutazásaink 
 
„Tegnap még hosszú csókba 
forrt össze a távoli láthatáron 
az ég és a tenger, 
mindkettő kék volt, oly egyforma kék,” 

Radnóti M. 
 
A hivatalosak mellett, feleségem 

kezdeményezésére első magánjellegű 
külföldi utunk Dalmáciába vitt, aminek 
varázsa alól azóta sem szabadultunk, később 
is sokszor odazarándokoltunk. Aztán részt 
vettünk egy autóbuszos európai körúton, 
ahol nehezen viseltük a sofőrjeinknek való kiszolgáltatottságot, és útitársaink egy részének kultúra 
iránti közömbösségét. 

Már a gyerekekkel együtt (Adélka lányunk 6, Lacika fiunk 4 éves volt), busszal, vonattal, 
repülővel jártunk Csehszlovákiában, a Magas Tátrától Prágáig. Lacika nagylelkűen megengedte, 
hogy csak minden második órában járuljunk a csodás Orloj óratorony harangjátékához. 

Ez is ösztönzött minket, hogy saját autónk legyen, és azzal mehessünk világot látni. Vezetni is 
a Kárpátokon és Balkánon átkelve, bulgáriai utazásunkon tanultam meg valamelyest. Oda is 
többször visszatértünk. A bulgáriai Neszebar parkolójában körültekintő honfitársaink 
figyelmeztettek, hogy az ablaktörlőt lelophatják. Ezért nehezen leszereltem és beraktam a kocsiba. 
Napunk a csodás görög eredetű város megnézésével és kellemes hajókázással telt. Este pedig nyitva 
találtam a kocsit, mert a szerelés utáni nagy sietségemben én nem voltam elég körültekintő és 
felejtettem el bezárni. De semmi sem hiányzott. 

Aztán az itáliai kultúrából merítettünk, ahol Capriig jutottunk. A sok-sok szép élmény között 
talán a meseszerű Velence emelkedett ki. Emlékezetes maradt a Dolomitokon való átkelés, ahol a 
kocsi hűtőventillátorát állandóra kellett kötnöm. A mesés Garda tó mellett meg-megállva a 
folyamatosan működő ventilátor lemerítette az akut. Sok kínlódás után végül hollandok húztak be. 

Majd a görög történelmi helyek sora következett egészen Trójáig. Összekötve természetesen az 
útba eső Konstantinápollyal, és Rodostóval. Az autóval utazónak is oly távoli helyen elérzékenyülve 
gondoltunk Rákóczi Nagy Fejedelemre, Bercsényi generálisra, Mikes Kelemenre és ott bujdosó 
társaikra, hogy nekik milyen végtelenül messze esett a magyar föld, amire nem juthattak már 
sohasem haza. 

A gyönyörű német városok megcsodálása során Kölnig, Aachenig jutottunk. Utóbbi ezredéves 
dómjában tiszteletünkre kinyitották nekünk a magyar kápolnát. 

Egyik legnagyobb utunkon Gibraltárig, Cadizig jutva, a spanyol nevezetességek mellett 
megcsodáltuk a mór emlékeket is. 

Mindenhol vendégszeretetet, segítőkészséget tapasztaltunk, nemcsak a hollandok, de a 
románok, szerbek, németek részéről is. 

 
Hitem 
 
„Az Isten van valamiként: 
Minden Gondolatnak alján.…” 

Ady E. 
 
A hit, a református közösséghez való tartozás 

nagyon fontos számomra. Fizikusként sokat tudhatok az 
anyagról, de ez is vajmi kevés, még a legegyszerűbb 
fizikai törvényszerűségek mögött is sokkal mélyebb, 
sokkal bonyolultabb jelenségek rejtőznek. És a 



legnagyobb fizikusok sem tagadják Istent. Például Teller Ede azt írja atomtudós barátja halálakor 
„…Ferminél nagyobb rokonszenvvel aligha képviselheti ügyemet bárki a Jóisten előtt.” Einstein, aki 
a fizikát új látószögből ismerte fel, gyarapította, köztudottan hívő volt, egyik híres megjegyzése: 
„Isten nem kockajátékos..”. És ha ilyen nagy tudású emberek gondolatait is csak nehezen tudjuk 
követni, honnan vesszük a bátorságot, hogy Isten gondolkodásmódját, vagy pláne tetteit 
megkérdőjelezzük? Persze sok dolgot, emberi gonoszságot még hívőként is nehéz elfogadnunk. Arra 
a kérdésünkre, hogy Isten miért nem avatkozott már be a mi személyes „igazunk” oldalán, a 
Bibliában, Péter levelében található a válasz. „Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek 
késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem 
hogy mindenki megtérésre jusson.”  

Engem áldott emlékű nagymamám vitt magával Bihari István istentiszteleteire, ahol fogékony 
gyermekként találkozhattam az Igével. István bátyám ugyan távoli rokonom, de inkább lelki 
vezetőmnek tekinthetem őt, prédikációit sokszor hallgattam, nála konfirmáltam és ő is esketett. 

Bár mindvégig hittem Istenben, sokáig én sem gyakoroltam vallásomat. Az a kor persze nem is 
kedvezett a hívő életnek, és én nem voltam elég bátor szembe menni a hatalommal, különösen az 
említett 57-es megfélemlítésem miatt. Aztán első munkahelyi éveim olyan nomádok voltak, hogy 
nem is igen gondolhattam a vallásgyakorlásra. Amikor pedig normálisabb körülmények közé 
kerültem, moszkovita főnökeimtől tartottam. 

E téren lényeges változás csak akkor következett életemben, amikor kockázat nélkül járhattam 
már templomba és megerősödtem református hitemben. De közismert a hit életmentő szerepe az 
enyémnél nehezebb próbák esetén is.  

Meggyőződésem szerint Isten engem is számtalanszor kihozott a bajból, többször a halál 
mezsgyéjéről, és reménységem szerint egyszer az örökhalálból is kiment. Anyám megerőltető 
munkája miatt a rendesnél korábban és elég sok hendikeppel születtem, aminek terhét egész 
életemben viselem. 

De Isten folyton adott bölcs embereket, akik hátrányos helyzetemben mindig segítségemre 
voltak. Így például nagymamám határozott fellépése révén kerültem orvoshoz és éltem túl 
csecsemőkori fejletlenségemet. Kisiskolásként is ő gondoskodott rólam, ami nélkül elkallódtam 
volna. És kiváló tanáraimnak szintén sokat köszönhetek, és nemcsak a tudás elsajátításában, de 
gimnáziumi osztályfőnökömnek az 56-ot követő oktalan megbélyegzésem feledtetésében is. És 
mikor súlyos tüdőgyulladással, időnként eszméletlenül, megint a halál mezsgyéjén voltam, ő vitetett 
kórházba. 

Életem során megtapasztalhattam, hogy az Istenben való hit nemcsak az örökélet reménységét 
nyújtja, de már földi életünkben is sokat kamatozik. Ezt például az által is igazolva látom, ha 
összehasonlítom pályámat egy hitetlen osztálytársaméval, aki 12 évig iskolatársam volt. Ő fizikailag 
feltétlen, de árnyalatnyira mentálisan is kedvezőbben startolt. Hitetlen, felelőtlen életmódja révén 
azonban elherdálta talentumait, egészségileg, szellemileg, anyagilag kilátástalan helyzetbe került, de 
sajnos családjával is gondok vannak. Ugyanakkor én, Isten segítségével, hívőként igyekeztem a 
kevéske talentumommal tisztességesen élni, ami családomra is pozitívan kisugárzott. 

Meggyőződésem szerint mindannyian rendszeresen isteni csodák részesei vagyunk, ha nem is 
mindig és nem is mindenikünk veszi ezeket észre. Hiszen maga az élet, vagy saját létünk és a megélt 
események is mind-mind varázslatosak. Persze sokan vannak, akik gyakran találkoznak gyönyörű 
tájakkal, káprázatos kulturális értékekkel, de mégsem élik át azok nagyszerűségét, fásultan mennek 
el mellette. Az igazi élményekhez lelki beleélés szükséges. Több nevezettességet is volt szerencsém 
látni, megtapasztalni, de azokat sem élveztem volna, ha nem néznék csodálattal és szeretettel akár 
egy-egy levélre is, a számtalanból. Vagy egy fényjelenségre. Ha fogékonyak vagyunk, annyi minden 
csoda vár ránk, örülni tudunk például még annak is, hogy egy levélen megmaradt esőcsepp a 
szivárvány színeiben játszik. 

 
„ÉS LÁTÁ ISTEN, HOGY MINDEN A MIT TEREMTETT VALA, ÍMÉ IGEN JÓ.” 
Biblia I. Mózes 1. 31. (Károli fordítás) 
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