
SZÁSZ BÉLA ÉLETRAJZA: 

 

Szász Béla 1900. október 21-én Karcagon született. Édesapja 

a református népiskola tanítója, Szász Károly, édesanyja 

Kalmár Eszter. Elemi iskolai és középiskolai tanulmányait 

Karcagon végezte. A karcagi református főgimnáziumban 

érettségizett 1918-ban. A debreceni m. kir. Tisza István 

tudományegyetemen 1926-ban tanári oklevelet szerzett 

magyar, történelem, latin és görögpótló szakon.1926-ban a 

karcagi Református Reálgimnázium helyettes tanára, majd 

1929-ben kinevezett rendes tanára lett, mely állásából 1968-

ban vonult nyugalomba. Nem mindennapi dolog, hogy valaki 

44 esztendőt egy munkahelyen töltsön el.  

 

Kezdő tanár korában a szüleinél lakott, módjában volt 

nyaranként külföldi tanulmányutakat tenni és nyelvtudását 

fejleszteni. Szabadidejében rendszeresen kijárt és segítette 

szüleit a karcagi Kis Vén kertekben lévő gyümölcsfákkal vegyes szőlőbe. A kerti kunyhóban 

lévő hordók saját termésű bort tartalmaztak. A kertet szülei halála után is megtartotta. Számára 

a kerti munka a kikapcsolódást jelentette.  

 

A harmincas években a fiatal tanár az iskolai könyvtár vezetője, a cserkészcsapat parancsnoka, 

önképzőköri tanárelnök, a színjátszó csoport vezetője. Mély humanizmussal átitatott katonás 

egyénisége inkább vonzott, mint taszított. Ő volt az iskola egyik legnépszerűbb tanára. Diákjait 

szívesen vitte kerékpáros kirándulásra. 

 

1937-ben feleségül vette korábbi tanítványát, Seidner Annát. 1944-ben született leányuk, Anna 

Éva.  

 

Ekkortájt vette gondjaiba az immár több évtizedes múltra visszatekintő Nagykun Múzeumot. E 

tiszte fokozta a helyi múlt iránt korábban is benne élő érdeklődését, és fáradhatatlan 

szorgalommal gyűjtögette szülővárosának történetére vonatkozó adalékokat. Fájdalmasan 

érintette a múzeum anyagának háborús pusztulása.  

 

Szász Béla azonban elsősorban tanár volt: nemzedékeket nevelt szülővárosában. Sok kitűnő 

tanítványa-orvos, színész, festőművész, tudós-mindig sok szeretettel emlékezett rá. A soproni 

főiskolai tanár, jeles költő Sarkady Sándor 1978-ban, érettségi találkozójukon méltán 

köszöntötte egy szép szonettal. Részletek a versből: 

 

Fészekben nőttünk nálad, nem teremben 

Mint fiának a fecske bogarat, 

Hordtál a szánkba ízes szavakat… 

Hogy tőlük egyszer ének édesedjen! 

 

Neked mondjuk fel máig a dalt! 

(Figyelsz-e ránk a karcagi határbul, 

Szavaink apja, Szász Béla tanár úr?) 

/A gyűrött tablót.../ 
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Sajátos irodalom óráin vitafórumot rendezett diákjainak és következetesen ki is tartott e 

módszere mellett. Sokszor bevitte az egész osztályt a karcagi gimnázium könyvtárába, engedte, 

sőt biztatta növendékeit a könyvek kézbe vételére-ha az felkeltette érdeklődésüket. A kötelező 

olvasmányok körét kitágította: hozzájárult, hogy a diák válassza ki magának az olvasnivalót, 

majd abból kérdezte, feleltette. Merész újítás volt, de az idő őt igazolta. 

 

Életelve: dolgozni, olvasni és kapcsolatot tartani. Önmagával soha nem volt békétlen. 

Kivételesen jó munkabírású volt, a betegséget nem ismerte. Aki ismerte általa értette meg, hogy 

a precíz, gondos, lelkiismeretes, becsületes munka a boldogság forrása és legjobb emberi 

befektetés. Az osztálytalálkozókon rendszeresen részt vett /nyugdíjas korában is/, volt 

tanítványai örömmel és szeretettel vették körül. A találkozók látható örömmel töltötték el, sokat 

mesélt tanítványairól, foglalkoztatta sorsuk, ki mire jutott a pályán. Életművének országos 

elismerését jelentette, amikor 1978.június 4-én a Magyar Televízióban Csak középiskolai 

tanár? címmel portré műsorát sugározták. Pályájáról tanítványa, az irodalomtörténész Bodnár 

György beszélgetett vele.  

 

Nyugállományba vonulása után felszabadult idejét ismét a helytörténeti kutatásának szentelte. 

Részt vett és díjat nyert számos különféle helytörténeti pályázaton. Cikkei jelentek meg helyi 

lapokban, országos folyóiratokban. Az új karcagi kórház névadását előkészítette Kátai Gáborról 

írott számos tanulmánya. Folytatta karcagi búvárkodását akkor is, amikor 1983-ban orvos 

leányához, Dr. Laczi Ferencnéhez, Szegedre költözött.  

 

Szász Béla kéziratának kiadását a Karcag a magyar művelődés történetében /2001/ című 

gyűjteményes kötet karcagi bemutatójának javasolta az egyik szerző, H. Tóth Imre egyetemi 

tanár Fazekas Sándor polgármesternek, aki ezt örömmel fogadta. A polgármester a könyv 

előszavában így írt róla: „Szász Béla bácsi munkásságával és emberi tartásával fogalom és 

legendás tekintély volt a karcagi diákok és lakosok számára, csakúgy, mint a környező 

iskolákban tanuló gimnazistáknak is."  

 

Szász Béla egész életét szülővárosának áldozta. Sorsa mégis úgy hozta, hogy 1990.január 7-én 

Szegeden hunyt el. Hamvai a szegedi Belvárosi temető földjében pihennek. 
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