
éves Hege
dűs Ferenc

gépkocsivezető, a Ma
gyar Katonai Érdemrend
kitüntetettje. 1914. július
10én Endrődön szüle
tett. Négy polgárit végzett,
majd magyar királyi őr
mesteri képzést kapott. 17
évesen a vasútnál kezdett
dolgozni. A második világ
háborúban szakaszparancs

nokként részt vett a Donnál
folytatott harcokban. Helyt
állásáért több kitüntetést is
kapott, 1943ban Horthy
Miklós a Magyar Katonai
Érdemrend bronz fokozatá
ban részesítette. 1945 után
sofőrként dolgozott. Nyug
díjas éveiben is aktív,
a HOHE kecskeméti szer
vezetének tagja.

Folytatás a 6. oldalon

éve, 1914.
július 16án

Jászberényben született
Gulyás István paptanár,
a kecskeméti piarista
gimnázium és diákott
hon korábbi igazgatója.
Szülei redemptus jászok
voltak, akiknek ősei 1745
májusában a Redemptio
alkalmával váltakoztak
meg a jobbágyi terhek alól.
Gulyás tanár úr büszkén
mutatta nevüket a jászok
„szent könyvében”, Gyárfás
István A jászok története
című munkájában. Ez a
jász identitástudat nagyon
meghatározó volt Tanár
Úr életében. A jászok a

hódoltság idején meg
őrizték római katolikus
hitüket, ez a hit a 18.
és a 19. században csak
erősödött és mélyült. A
jász családok sok papot
és szerzetest adtak az
egyháznak.

Gulyás István tizenöt éves
korában lépett a Piarista
Rendbe, és 1939. június
18án szentelték pappá.
Ekkor már magyarlatin
szakos tanári diplomával
rendelkezett, sőt „summa
cum laude” minősítésű
doktori értekezését is meg
védte. Horváth János, a
nagyhírű irodalmár pro
fesszor meghívta tanszéké

re tanársegédnek, de
Gulyás tanár úr hivatása
szerint inkább a „közép
iskolás fokon” való tanítást
választotta.

Folytatás a 2. oldalon

NsHírös Naptár
www.hirosnaptar.hu

Értékőrző helytörténeti újság – 2014. július 31. 6. évfolyam 15. szám

éve, 1989. júli
us 17én talál

tak rá a szibériai Bar
guzinban a Morvai Fe
renc magyar feltaláló
által vezetett és finan
szírozott Megamorv
Petőfi Bizottság tagjai
arra a csontvázra,
amelyről úgy vélték:
Petőfi Sándor földi ma
radványai. Az expedíció
ban résztvett több
kecskeméti médiaszak
ember is, Borzák Tibor új
ságíró és a Kecskeméti
Televízió munkatársai:
Kriskó János szerkesztő
riporter és Karáth Imre
operatőrrendező. A kuta
tócsoport számos érvet so
rakoztatott fel igazuk
bizonyítására. Ugyanak
kor a barguzini leletet
vizsgáló magyar akadémi
ai bizottság azt állapította
meg, hogy a csontváz egy
fiatal nőé, tehát teljes bi
zonyossággal kizárható,
hogy Petőfi Sándor földi
maradványaira bukkan
tak volna Szibériában.

Folytatás a 3. oldalon

Diákjait szívemnek szólította
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történet
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VALLOMÁSOK
Hegedűs Ferenc gépkocsivezető

Hegedűs Ferenc

Gulyás István

éve, 1914.
július 9én

hunyt el Pósa Lajos ta
nár, költő, lapszerkesztő
és publicista. Radnóton
született 1850. április 9én.
Tanulmányait Rimaszom
batban és Sárospatakon vé
gezte, majd a pesti egyetem
bölcsész karán szerzett ta
nári oklevelet. Egy évig pe
dagógusként dolgozott, ám

útját a sors a hírlapírás tö
vises pályáján a költészet
felé terelte. Előbb fővárosi
lapokba írt: a Bolond Miska
című humoros lap, illetve az
Ellenőr, 1875től pedig a
Nemzeti Hírlap munkatár
sa volt. 1881ben, Mikszáth
Kálmán utódaként, Enyedi
Lukács hívására a Szegedi
Napló munkatársa lett.
Szegeden ismerte meg Dan

kó Pistát, akinek első és
legjobb szövegírója volt. Az
ő szövegére komponálta
Dankó Pista többek között a
„Búsan szól a kecskeméti
öreg templom nagyharang
ja” kezdetű dalt is. A nagy
nótaköltő halála után
országos gyűjtést kezdett és
márványszobrot emeltetett
az emlékére.

Folytatás a 4. oldalon

Dankó Pista első és legjobb szövegírója volt
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Petőfi Sándort
ábrázoló dagerrotípia

(Fotó: Gottl Egon)
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Folytatás az 1. oldalról
Debreceni tanárkodása
után 1942 és 1947 között
Kecskeméten tanított. A
háború 1944 novemberében
a hírös várost is elérte,
a piarista gimnáziumban
orosz katonai kórház
működött. A harcok elmúl
tával Mészáros Imre tanár
úrral közösen azonnal
elkezdték a tanítást. Ezt
az akkori szociáldemokrata
polgármester, Tóth László
– nemzetközi sakkszak
tekintély – lelkesen támo
gatta, jó barátságot ápolt
a két fiatal tanárral.
Gulyás tanár úr elbe
szélése szerint fenséges
szalonnavacsorákat ettek
együtt.

Az 1947/48as tanévben
Budapesten tanított, majd
az államosítás után segéd
lelkész lett a Budapest
vizafogói kápolnában. Ez
után az egri kisszeminári
umba került tanárnak és
prefektusnak.

A szerzetesi iskolák újra
indulása után a Tarto
mányfőnök Úr Kecskemét
re helyezte, ahol egy év
megszakítással élete végéig
a Rendház tagja volt. Szak
tárgyain kívül logikát,
pszichológiát és légót taní
tott. Nagy kedvvel oktatta
rendkívüli tárgyként a
francia nyelvet is. Osztály
főnök volt 1953 és 1957 kö
zött, majd 1958tól 1966ig.
Ezután Ifjú Sebestyén igaz
gató úr bevonta őt az iskola
vezetésébe: előbb igazgató
helyettes, azután 1969től
1975ig a gimnázium és a
diákotthon igazgatója volt.

Az 1975/76os tanévben
Budapesten tanított, majd
visszatért Kecskemétre.
1980ban ment nyugdíjba,
de ezt követően is tanított
a szobájában latint és
franciát, és mindig szere
tettel várta és fogadta
régi kedves diákjait. Tanár
Úr szívesen látogatta volt
tanítványait, részt vett

családi ünnepeiken és pap
ként is szívesen szolgált di
ákjai esküvőin, gyermekeik
keresztelőjén. A rendszer
változás után több kitünte
tésben is részesült: 1995
ben a Jászok Világtalálko
zóján gróf Apponyi Albert
emlékéremmel tisztelték
meg. 1996ban Kecskemét
Városért Oktatási Díjat
kapott, 1997ben pedig
a BácsKiskun Megyei
Önkormányzat az Ifjúság
Neveléséért díjban részesí
tette.

Diákok nemzedékei a
„szívem” becenévvel illették
őt. 2002ben, a ravatalánál
mondott beszédében Perla
ki Flórián újszegedi plébá
nos fogalmazta meg ennek
mélyebb értelmét: „Te ta
lán a legtöbbször azt mond
tad nekünk, hogy szívem.
Ezen elheccelődtünk, szá
moltuk is, hányszor mon
dod egy órán ezt a szót. De
csak évtizedek múltán értet
tem meg, hogy ez nem csak

egy megszólítási forma.
Nagy betegséged után be
szélgetve Veled – kinek
kinek a lelki fejlődéséről –,
értettem meg, hogy Te, a
gyermekéért aggódó atya
szívének szeretetével gon
dolsz ránk. Hogy a Te
szíved értünk dobog. Sőt –
hogy amint mindig mond
tad: szívem – mi vagyunk a
Te szíved. Bennünk éltél és
bennünk élsz folyamatosan.
Mindaz a jó és szép, amire
tanítottál, formált bennün
ket ilyenné, amilyenek let
tünk életünkben, amik
vagyunk ma értékeinkkel,
eredményeinkkel. Értünk
dobog ez a szív, a Te szíved
Istennél, mint hathatós
közbenjáró. És velünk do
bog, bennünk, tanítványa
idban, dobog továbbra is
minden munkánkban, mert
mi Veled, általad vagyunk
azok, akik vagyunk. Mind
azt a jót, amit csak tettünk
és teszünk, általad tesszük.
Gulyás tanár úr! Köszönjük
tanító életedet, köszönjük,
hogy mi lehettünk és lehe
tünk a Te Szíved!”
(Laczkó János öregdiák)

A kecskeméti piarista rendház tagjai, 1957. augusztus 27.
(Az első álló sorban jobbról a negyedik dr. Gulyás István)

Diákjait szívemnek szólította

Ásatás Barguzinban
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Folytatás az 1. oldalról
A barguzini történet huszon
öt esztendeje, 1989ben kez
dődött, s máig befejezetlen.
Ahhoz, hogy ne lehessen új
ra és újra folytatást remélni,
a tudomány cáfolhatatlan
bizonyítékaira lenne szük
ség. Amikor 1989. július 17
én Kiszely István és csapata
felnyitotta a burjátföldi Bar
guzinban a 7es sírt, és meg
pillantotta a csontvázat, a
beszámolók szerint mind
annyian úgy gondolták, rá
találtak Petőfi Sándorra. Az
antropológus felismerte a
csontvázon azt a huszonöt
jegyet, amelyek a költő sajá
tosságai voltak (termet, élet
kor, elálló bal szemfog,
balkezesség, a koponya je
gyei, nőies jelleg, ismert sé
rülésnyomok, valamint a
rendellenes fejlettségű térd
kalács, ugyanis a leírások
szerint a költő bicegett).

Felröppent tehát a hír: a
MegamorvPetőfi Bizottság
megtalálta a költő elveszett

nek hitt földi maradványait.
Megjelent a Magyar Nem
zetben is egy fotó, amelyik
„in situ”, tehát a kiemelés
előtt ábrázolta a csontvázat.
Ennek láttán a hazai anató
mia legnagyobb szaktekinté
lye, Szentágothai János így
szólt: „Ez olyan nő.” Kiszely
István szerint e kijelentéssel
kezdődött el a lelet kálváriá
ja, a gúnyáradat, amelyik
a barguzini menyecskézésbe
torkollott, és ez adta az
ötletet ahhoz, milyen módon
lehet nevetségessé tenni a
szibériai vállalkozást. Azt
követően ugyanis a magyar
és a szovjet akadémia által
felállított bizottság is meg
vizsgálta a leletet, és megál
lapította: női csontváz került
elő a 7es sírból. Farkas
Gyula professzor, a JATE
antropológiai tanszékének
vezetője és Kiszely István
közös munkával felvette
a csontváz méretadatait,
és csontmintákat biztosított
a kémiai vizsgálatokhoz.

Farkas professzor a feljegy
zései, Lengyel Imre orvos
professzor pedig combcsont,
csigolya és lábpercrészlet
citrátvizsgálata alapján nő
nek határozta meg a bargu
zini maradványt. Ugyanezt
az eredményt kapta Valerij
Palkovics Alekszejev szovjet
antropológus, akadémikus,
és tőle függetlenül az
Alekszndr Petrovics Gromov
és Viktor Nyikolajevics
Zvjagin igazságügyi orvos
szakértő professzor kettős.
Harsányi László igazságügyi
orvosprofesszor pedig csont
kémiai vizsgálattal ugyan
csak arra az eredményre
jutott, hogy a barguzini ha
lottat nem a legendabeli
1856ban, hanem 1890 és
1950 között helyezték nyu
galomra. Az MTA Petőfi
Bizottságának a felsorolt
magyar professzorokból és
társadalomtudós kollégákból
álló szakértői jelentését
a tudományterület csúcs
szerveként működő MTA

antropológiai bizottsága
1990. április 11én fogadta
el, és az MTA elnöksége a
június 26án kelt 25/1990.
számú határozatában jóvá
hagyólag tudomásul vette.

A vita a későbbi években
is újra és újra fellángolt.
Történészekből, antropoló
gusokból, orvos szakértők
ből, irodalomtörténészekből
és történészekből álló vizs
gálóbizottság Nem Petőfi
címmel könyvet állított
össze, amellyel be kívánták
fejezni a vitát. Ebben ismer
tették a történeti és termé
szettudományos vizsgálatok
eredményeit, amelyek nem
igazolják a felvetést, hogy
nagy költőnk valaha is elju
tott a tízezer kilométerre
fekvő Barguzinba. A 25 évvel
ezelőtti expedíció tagja, Bor
zák Tibor újságíró is meg
jelentetett egy kiadványt:
a néhány hónapja kapható
P. S. – Titkok a barguzini
csontváz körül című kötet a
kutatás dokumentumait,
tényanyagát sorakoztatja fel,
a szerző által fontosnak tar
tott adatokat és eseménye
ket mutatja be.

Befejezetlen történet Barguzinból

Ásatás Barguzinban



Folytatás az 1. oldalról
1889ben visszaköltözött a
fővárosba, és Benedek Elek
kel megindította, majd halá
láig szerkesztette Az Én
Újságom című első irodalmi
értékű, hazafias szellemű és
európai színvonalú gyer
meklapot. Nem csak megte
remtette a hazai gyermek
irodalmat, de legaktívabb
szervezőjévé, formálójává is
vált. Teremtő munkájába
korának rangos íróit, festőit
és grafikusait, valamint a
tudományos élet neves kép
viselőit vonta be. Az új
műfaj fáradhatatlan ösztön

zőjeként fiatal írók hadát
indította útjára, többek
között Krúdy Gyulát, de fel
fedezte az őt apjaként tiszte
lő Móra Ferencet is. Az
Orient Vendéglő időnként
szerkesztőséggé is alakult, a
legendás Pósaasztalnál a
korszak legnagyobbjai ven
dégeskedtek.

Mintegy ötvenkötetnyi
gyermekverse jelent meg,
műveit számos idegen nyelv
re lefordították. Sok száz
versét zenésítették meg, több
gyermekverse épült be az
óvodai foglalkoztatók anya
gába. Negyvenéves írói jubi
leumán – 1914. június 7én –
több tízezer gyermek köszön
tötte a városligeti Millenári
son. Gárdonyi Géza így
vélekedett róla: „Munkássá
gának nemzetnevelő hatásá
ban egy lépcsővel sem áll
lejjebb Petőfinél, Aranynál,
Jókainál.” Bródy Sándor pe
dig e szavakkal méltatta: „Él
még közöttünk egy poéta, aki
a magyarság dolgában és ér
dekében többet tett egymaga,
mint talán az összes Emkék.”

1945 után azonban költé
szetéről többnyire csak poli

tikai megközelítésű
értékelések születtek, nacio
nalistának minősítették,
műveit száműzték a könyv
tárakból. A kommunistaszo
cialista hatalom szerette
volna Pósa Lajos nevét és al
kotásait kitörölni a magyar
irodalomból. Néhány évvel
ezelőtt a Táltoskönyvek Ki

adó megkezdte életművének
feldolgozását, és Pósa bácsi
legszebb állatmeséi, gyer
mekversei, karácsonyra
szánt téli versei és a legki
sebbeknek szóló ringatói
már megjelentek. Így hatvan
esztendő elteltével a legif
jabb generáció ismét megis
merheti Pósa költészetét.

Dankó Pista első és legjobb szövegírója volt
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Pósa Lajos

*A magyar irodalom története 1849től
1905ig *A Magyar Piarista Diákszö
vetség Hírlevele *Barta Boglárka: A le
gendás Pósa bácsi *Borzák Tibor:
Emlékszike még? *Fekete Sándor: A
szibériai métely *Habermann Gusztáv:
Személyi adattár a szegedi polgárcsa
ládok történetéhez *Hanthy Kinga: Ha
zatérhete a barguzini csontváz? *Jósa
Iván  Károlyfalvi József: A Honvéd
Hagyományőrző Egyesület Kecskeméten
*Katona József Könyvtár *Kecskeméti
Életrajzi Lexikon *Kecskeméti Kereske
delmi Iparhitelintézet és Népbank zár
számadása az 1939. üzletévről
*Kecskeméti Lapok, 1939 *Ki Kicsoda
Kecskeméten *Kovács László: Egy
csontváz viszontagságai *Kovács Lász
ló: Hrúz Mária fia volte a barguzini
no? *Magyar Életrajzi Lexikon *Ma
gyar Nemzet, 2001 *Révai Új Lexikona
*Színházi képregény  100 év Kecskemé
ten *Szinnyei József: Magyar írók élete
és munkái *Tóth Anikó: Barguzin ak
kor és most  Beszélgetés Borzák Tibor
ral *Új magyar irodalmi lexikon
*Vasárnapi Újság, 1914 *www.posa
bacsi.com
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Pósa Lajos negyvenéves írói jubileumán,
az ünneplői által hozott virágok között
(Fotó: Jelfy Gyula)



július 5.

éve született
Perlaki István

színész. 1952től 1954ig
az Egyesült Izzólámpa és
Villamossági Részvénytársa
ságnál dolgozott, itt került
kapcsolatba a színpaddal
mint munkásszínjátszó. A
Színház és Filmművészeti
Főiskola elvégzése után,
1958ban a kecskeméti
Katona József Színházba
szerződött. Négy év múlva
a Honvéd Művészegyüttes
tagja lett, majd három évet
ismét a hírös városban
töltött. Többek között a
Rómeó és Júlia címszerepé
ben, illetve a Bánk bán
Ottójaként nyújtott emléke
zeteset. 1969től a veszprémi
Petőfi Színházban, 1977től
1990ig az Arany János
Színházban játszott. Ezt
követően az Intervideó
művészeti vezetője, 1992től
1998ig a Mikroszkóp Szín
pad tagja, 1994 és 1997
között a színház igazgatója
volt. Mintegy 150 alakítás
fűződik a nevéhez, első
sorban zenés és prózai dara
bok hősszerepeit alakította.
Gyakran szinkronizál. 1981
ben Jászai Maridíjat kapott,
míg 1997ben a Magyar
Köztársasági Érdemrend
kiskeresztjével tüntették ki.

Kecskeméti élményeiről így
vallott: „Akkor még a közön
ség szerette a színészeket.
Különösen igaz volt ez
Kecskemétre. A piacon, az

üzletekben a legszebb árut
kaptuk, a vasútállomás resti
jében fillérekért ebédeltünk.
Válogatnunk kellett a vasár
napi ebédmeghívások között,
ahová a színházszerető pol
gárok invitáltak bennünket
óriási lakomákra. (...) Kecs
kemét életem és pályám kitö
rölhetetlen része. Jó rá
visszaemlékezni ébren és
álomban is.”

július 8.

éve hunyt el
Bognár András

helytörténész, irodalom
történész, műfordító.
Madarason született 1932.
július 5én. A kalocsai
jezsuita gimnáziumban
érettségizett, majd a buda
pesti Római Katolikus Hit
tudományi Akadémián
teológiai, az ELTEn könyv
tárosi diplomát szerzett.
Budapesten könyvtáros, a
Balatonnál idegenvezető és
szállodai portás, majd Mada
rason gazdálkodó volt. 1974
től Kecskeméten a megyei
könyvtár munkatársaként
dolgozott. Több jelentős for
ráskiadványt adott ki a
történeti nyelvészet és
a helynévkutatás köréből.
Egyik kezdeményezője volt
a BácsKiskun megyei föld
rajzi nevek összegyűjtésé
nek. Számos művet fordított
latinból, görögből, németből,
angolból, héberből. Felku
tatta a kun nyelvemlékek
és a kun Miatyánk keleti
forrásait. 1983 és 1989
között a BácsKiskun
Megyei Honismereti Közle
ményeket szerkesztette.
1978ban Csűry Bálint
emlékéremmel, 1987ben
Népfront Munkáért elisme
réssel jutalmazták.

július 10.

éve született
Heszlényi Jó

zsef építész. Iskoláit Szege
den és a budai bölcsészkari

egyetemi intézetben végezte,
oklevelét 1838ban szerezte.
Ezután visszatért Szegedre,
és előbb ácsmesterként,
majd építőmesterként dolgo
zott. 1845ben az alakuló
SzegedCsongrádi Takarék
pénztár részvényese, 1848
ban a külső nagytanács tag
ja, választott polgár, majd a
palánki kerület városi képvi
selője lett. Világos után Hof
fer Károly építésszel
megalapította a „Hoffer és
Heszlényi" építési vállalatot,
amely többek között a szege
di Rendező Pályaudvart, va
lamint a nyári színkört és az
ebből alakított téli színházat
építette fel, utóbbiakat a
Szegedi Jótékony Nőegylet
tel karöltve. Ő építette a pia
rista gimnáziumot és
rendházat, valamint az át
helyezett Rozália kápolnát
is. 1863ban a Szegedi
Csongrádi Takarékpénztár
igazgatóválasztmányi tagjá
vá választották. 1879ben a
nagy árvíz idején 30 mene
kültről gondoskododott. Több
háza volt Szegeden, melyek
az árvizt is túlélték. Kecske
métről nősült, neje Gömöry
Terézia volt. 1895 márciusá
ban hunyt el.

július 12.

éve, 1939. július
12én helyezték

örök nyugalomba Gaál
Józsefet, a Kecskeméti
Kereskedelmi Iparhitel
intézet és Népbank nyu
galmazott vezérigazgató
ját, a pénzintézet igazga
tóságának alelnökét. A
Kecskeméti Lapok július 16i
számában így búcsúzott a
kecskemétiek körében nagy
köztiszteletben álló pénzügyi
szakembertől: „Hivatás és
család szeretetének harmóni
áját tükrözte Gaál Józsefnek,
a Népbank elhunyt vezér
igazgatójának egész egyéni
sége. Teljes erejét szentelte
intézete megizmosodásának,
teljes szeretetét övéi boldo
gulásának. Évtizedeken át

hűségesen szolgálta nemcsak
a Népbank szolid üzleti
politikáját, hanem azon ke
resztül a város egész gazda
sági életét. Ez a közérdeket
mindig szem előtt tartó
áldásos tevékenység volt mély
forrása annak a részvétnek,
amellyel életének mélyen súj
tott családja iránt a polgár
ság minden rétegében
megnyilatkozott. Július 12
én helyezték örök nyugalom
ra. Temetésén a Népbank és
rokonvállalatainak nevében
Fejér Pál dr. emelkedett
szavakkal szólott munkájá
ról, érdemeiről és arról a
meleg szívről, amelynek do
bogása nyomán nemes érzel
mek irányították Gaál József
életének földi útját.”

július 26.

éve, 1839.
július 26án

született Máday Izidor
mezőgazdasági szakíró. A
magyaróvári gazdasági tan
intézetben tanult, utána
gazdasági gyakornok, majd
számtartó volt vidéken.
1869től 1904ig a föld
művelés, ipar és kereske
delemügyi minisztériumban
dolgozott. 1870ben a Köz
gazdasági Közlönyt, 1873
ban a Földmívelési Érdeke
ink és a Falusi Gazda című
szaklapokat, 1880ban a
Magyar Föld című gazdasági
napilapot alapította és szer
kesztette. A Magyar Tudo
mányos Akadémia 1883ban
a nemzetgazdasági bizott
ság kültagjának választotta.
Kiváló szolgálatai elismeré
seként 1895ben miniszteri
tanácsos lett. A III. osztályú
vaskoronarend, a svéd
Wasa és a francia «pour
le mérite agricole» rendek
birtokosa volt. 1899. február
17én magyar nemességet
kapott. Tagja volt a Kecs
keméti Gazdasági Egyesü
letnek is. Számos cikkében
és könyvében foglalkozott
a filoxéra elleni védekezés
sel.
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Folytatás az 1. oldalról
„Vasutas családból szárma
zom. Édesapám a Magyar
Királyi Államvasutak szol
gálatában állt. A magyar
vasutasok hazafiságát, tes
tületi szellemét mi sem jel
lemzi jobban, hogy Tria
nont követően is felléptek a
haza minden négyzetméte
réért. Édesapám Kötegyán
állomásán dolgozott, ami
kor a román katonaság
megpróbálta megszerezni
az állomás egy egyébként
Magyarországnak ítélt 20
30 méteres sávját. A Lovas
nevű állomásfőnök vezeté
sével édesapámék fegyvere
sen zavarták el a román
bakákat. A család hagyo
mányainak megfelelően 17
évesen én is a MÁV szolgá
latába léptem.

Fiatalon aktívan sportol
tam. A KTE ökölvívóinál
Bozsik István volt az edzőm.
Kisebb sikereket is elértem:
váltósúlyban DélMagyar
ország bajnokságát meg
nyertem, míg az országos
bajnokságon második let
tem. Válogatott kerettag is
voltam, együtt edzettem az
ország legjobbjaival. Egy
szer az osztrák válogatott
ellen Kecskeméten én is
a magyar csapat tagja
voltam, de a hivatalos ira
tokban mint DélMagyaror
szág szerepeltünk. Győzni
ugyan győztünk, magyar
válogatott mégsem lettem.
A világháború azután
megszakasztotta sportpá
lyafutásomat.

1937. szeptember 5én vo
nultam be a huszár alaku
lathoz, és hat hónap múlva
már őrvezető voltam, 1938
novemberében pedig már
mint egy felderítő járőr
parancsnoka vonulhattam
be a felszabadult Fel
vidékre. 1939 tavaszán,
az úgynevezett szlovák
magyar kisháborúban
Szobránc felé nyomultunk
előre, itt azonban erős
ellenállásba ütköztünk, me
lyet sikerült leküzdeni. Ezt
követően Dálnoki Miklós
Béla tábornok, hadtest
parancsnok dicséretben ré
szesített.

1939ben a Jutason műkö
dő tiszthelyettesképző in
tézmény hallgatója lettem.
A kétéves iskola végén zász
lóaljparancsnoki vizsgát
tettem, és már ezzel a beosz
tási minősítéssel mentem a
frontra. A tanulással szer
zett tudásomnak már az el
ső támadásnál hasznát
vettem. Egy 30 kilométeres
területet kellett elfoglal
nunk. A harc elején azon
ban parancsnokunk elesett,
nekem kellett a támadást
végigvezetni.

Később páncélos kiképzés
ben részesültem. 1941 júni
usában a ceglédi páncélo
soknál szolgáltam. A Gyors
hadtest ekkor indult el a
Szovjetunió elleni támadás
ra. Vonattal szállítottak
bennünket. A Bug folyón át
kelve erős szovjet ellenállás
ba ütköztünk. Az orosz
partizánok a fákról lövöl
döztek ránk, ott ismertük
meg a Molotovkoktélt. Szá
zadparancsnokunk erdő
mérnök volt, katonai ta
pasztalattal nem rendelke
zett. Tanácsomat azonban
megfogadta: tankjainkkal
oldalazó mozgással a vo
natról leereszkedtünk, és a
vasúti sínek mellett az
ellenséget megközelítettük,
majd a harckocsikkal a fá
kat feldöntöttük. Az orosz
ellenállást ezzel sikerült

megtörnünk. Ezt követően
egy alkalommal rendkívüli
előléptetést kaptam, őrmes
ter lettem.

1942 augusztusában a
Don felé nyomultunk előre,
Korotojaknál át akartunk
kelni a folyó túlsó oldalára.
Egy felderítést követően ész
leltük, hogy az oroszok ket
tős páncélzatú tankokat
vetnek be, amelyek ellen a
mi lövegeink csak nehezen
tudtak eredményesen har
colni. Parancsnokainknak
mindezt hiába jelentettük,
még hadbírósággal is fenye
gettek, ha a «rémhírt»
tovább terjesztjük. A hídfő
csatát azután nagynagy
veszteséget szenvedve el is
vesztettük, és csak az álta
lam irányított védekező
hadműveletnek köszönhet
tük, hogy a teljes megsem
misítést elkerültük. A harc
végén ismertük fel először,
hogy a háborút el fogjuk ve
szíteni. A Donnál zajlott
harcokban történő részvé
telemért, helytállásomért
Horthy Miklós kormányzó
úr a Magyar Katonai Ér
demrend bronz fokozatában
részesített.

A háború végén a britek
átadtak minket a szovjetek
nek, azonban az amerikai
ak meg tudták akadályozni,
hogy Szibériába szállítsa
nak. Hazatérve a Honvédel
mi Minisztérium igazoló
eljárásán estem át, azon
ban majd egy évig nem tud
tam elhelyezkedni. Alkalmi
munkákból éltünk felesé
gemmel – akit még a hábo
rú során egyik bajtársam
révén ismertem meg – és fi
ammal, aki házasságunk
évében, 1944ben született.
Ő még ma is él, Cegléden
dolgozik, gyermekével –
unokámmal – szinte min
den hétvégén meglátogat.
Néhány évvel később meg
született második fiunk is, ő
sajnos 2012ben meghalt.
1977ben feleségem is el
hunyt, öt testvérem is el
ment már, így egyedül
maradtam.

Esküvői kép

VALLOMÁSOK
Hegedűs Ferenc gépkocsivezető

A HOHE tagjaival
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éves dr. habil.
Farkas Gábor

DLA, okleveles építész
mérnök, ügyvezető. Kis
kunfélegyházán szüle
tett 1944. július 25én.
Általános iskoláit Kecske
méten, középiskoláit Sze
geden végezte, majd a
Budapesti Műszaki Egye
temen építészmérnöki, il
letve építésigazdasági
mérnök diplomát szerzett.
Tudományos minősítését –
Szabad Művészetek Dokto
ra (DLA) – 1997ben sze
rezte. 2006ban a Pécsi
Tudományegyetemen habi
litált, azóta ugyanott cím
zetes egyetemi tanár.
1967től a BÁCSÉPnél
dolgozott, néhány évig a
vállalat kivitelezési mun

káiban vett részt – két évig
építésvezetőhelyettes is
volt –, azután a kezdetben
egyszemélyes, később 25
30 fős csapattá duzzadó
tervező részleg vezetője
lett. 1975től 1990ig a
BÁCSTERV munkatársa
volt, ahol előbb műterem
vezetőként, később szakági
főmérnökként dolgozott,
végül a cég választott
igazgatója lett. 1990ben
svájci partnerével saját
vállalkozást alapított, míg
2000 óta a Farkas Építész
iroda Kft. ügyvezetője.
Több mint 20 éve Cegléd
és Dabas városok fő
építésze, 2008 óta a PTE
Breuer Marcell Doktori
Iskola tanára. Több tucat
nyi építészeti pályázat
győztese és díjazottja.
Kecskeméten jellegzetes
épületek sora kötődik a
nevéhez és alkotótársaihoz:
a KNP székháza, az Északi
térfal, a Széchenyi téri
buszmegálló, a Három Gú
nár Szálloda, Kecskemét
főterének rendezése, a Ka
tona József Színház re
konstrukciója, a Kecske
méti Főiskola tanszékei és
kollégiumai, a Rákóczi út,
a Kisfaludy Ház, a Megyei
Bíróság és a volt Városi
Mozi műemléki rekonst
rukciói …stb. Szakmai la
pokban rendszeresen pub

likál, főként a megyei és a
kecskeméti építészeti ered
mények ismertetését és a
helyi építészeti problémák
elemzését választja téma
ként. Szakmai munkássá
gával több száz újságcikk,
rádió és TV felvétel foglal
kozott. A Könyv az épí
tészetről című egyetemi
tankönyv társszerzője. Az
Építéstudományi Egyesü
let helyi csoportjának tit
kára volt 18 évig, majd
országos főtitkár 1990től
1994ig; a Kecskeméti Vá
rosszépítő Egyesület alel
nöke, az Építészkamara
Központi Felügyelő Bizott
sága tagja volt; a Magyar
Építőművészek Szövetsége
(MÉSZ) Fegyelmi Bizottsá
ga elnöke, majd a MÉSZ
alelnöke 2001től 2005ig;
regionális, a kecskeméti, a
békéscsabai, a gyulai és a
nagykőrösi városi terv
tanácsok tagja. Szakmai
tevékenységét számos elis
meréssel jutalmazták: Al
pár Ignácérem (1977), Ybl
Miklósdíj (1979), Podma
niczky Frigyesemlékérem
(1985), Kecskemét Váro
sért Díj (1989), Pro Archi
tektúradíj (1994), Kada
Elekdíj (1998), BácsKis
kun Megyei Prima Díj
(2005), Pest Megyei Prima
különdíj (2012).

Folytatás a 8. oldalon

VALLOMÁSOK
Dr. habil. Farkas Gábor DLA, Ybldíjas építész

70

Szüleivel és testvérével

Nagyon nagy megváltást
jelentett, hogy a negyvenes
évek végén munkát kaptam
Kecskeméten. Egy ismerő
söm, Kapus Pál a konzerv
gyárhoz hívott sofőrnek, a
fizetés ettől kezdve biztosí
tott volt. Nagyszerű légkör
ben dolgozhattam, katona
társaim közül többen is a
vállalat munkatársai vol
tak. Gyakran beszélgettünk
a háborúról, egykori élmé
nyeinkről. Őrmester úrnak
szólítottak, és persze hama
rosan akadt olyan, aki
mindezt a párttitkárnak
besúgta. De hiába paran
csolta meg – és én is hiába
kértem –, bajtársaim később
is a régi rangomon emleget
tek. Az igazi bajt azután az
hozta meg, hogy a párttit
kár egyik magánjellegű
megbízására nemet mond
tam, azonnali hatállyal el is
bocsájtottak.

Rövid ideig a Lakatosipari
Vállalatnál dolgoztam,
majd a TEFUnál lettem
gépkocsivezető. Onnan
mentem nyugdíjba, de
nyugdíjasként is vissza
mentem: a teherforgalmi
osztályvezető kérésére a
műhelyírnoki feladatokat
95 éves koromig láttam el.
Ott éreztem igazán, hogy a
vezetők és a kollégák is elé
gedettek velem. Meg is
tettem mindent ezért, min
denki idejét pontosan el
tudtam számolni, minden
iratot becsülettel vezettem.
Ha nem romlott volna meg
a látásom, talán még ma is
dolgoznék.

Mindennapjaim meghatá
rozott rend szerint telnek. A
korai felkeléshez nem ra
gaszkodom, addig alszom,
amíg jólesik. Megreggelizek,
azután takarítgatok, rendet
rakok körülöttem, majd
minden délben elmegyek
ebédelni egykori munkahe
lyemre. Ez a kis mozgás na
gyon kell, nem is akarom
abbahagyni! Délutánonként
pihenek egy keveset, estén
ként pedig tévézek, főleg
sportműsorokat nézek. A fo
civb eseményeit most is
napról napra követem. Hét
végente templomba is eljá
rok, születésnapomról ott is
megemlékeznek majd.”

Dr. habil. Farkas Gábor DLA



Folytatás a 7. oldalról
„Édesapám fiatal korában
sokat zenélt – 13 hangsze
ren játszott –, és mint le
ventezenészt, nem vitték el
a háborúba. Édesanyám
mal, aki egész életében
igazi családanya volt, Fél
egyházán éltek. Én 1944
ben, húgom három évvel
később született. Hétéves
voltam, amikor Kecskemét
re költöztünk, édesapám
közgazdászként a Magyar
Honvédelmi Sportszövetség
megyei szervezeténél dolgo
zott, mint gazdasági vezető.
Sajnos, öt év múlva egy au
tóbalesetben elhunyt. Ettől
kezdve édesanyám tartotta
el a családot, üzletvezető
ként a vendéglátóiparban
dolgozott.

Általános iskoláimat már
Kecskeméten végeztem.
Előbb a tanítóképző gya
korlójába, a Kossuthdíjas
Magyar Ilonka néni által
fémjelzett iskolába, majd a
Czollner térre jártam.
Utóbbi intézményből orosz
tanárom, Dánfy Benő arca
rémlik föl. Meglehetősen
furcsa, néha vicces módsze
rekkel tanított, de a tőle
szerzett tudással később a
középiskolában és az egye
temen is jól elboldogultam.

Pályaválasztásomat nem
a véletlen szülte. Nyolcadik
után egyrészt el akartam
kerülni otthonról, másrészt

az építésznek készülő, egye
temista nagybátyám rajzai
láttán vonzalmat éreztem e
terület iránt. Végső dönté
semben közre játszott az is,
hogy két osztálytársam is a
Szegedi Építőipari Techni
kumba jelentkezett, így én
is ott folytattam tanulmá
nyaimat. Azóta az építészet
bűvöletében élek!

Az első két szegedi évben
semmi fontos, érdemleges
dolog nem történt velem.
Ekkor még nem éreztem
úgy, hogy most kellene igazi
szakemberré válnom. Har
madikban Tasi János épí
tész személyében új
osztályfőnököt kaptunk. Ő
villantotta föl előttem azt,
hogy mi is valójában az
építészet, szakmai pályafu
tásomat részben neki is kö
szönhetem. Ettől kezdve
már intenzívebben tanul
tam. Jegyeim is javultak, és
negyedikben, a techniku
mok közötti tervezési verse
nyen iskolámat már első
táblásként képviseltem.

Bár a versenyen csak
negyedik lettem – az első
három helyezés automati
kus egyetemi fölvételt ért –,
az érettségi után simán, el
sőre bejutottam a Budapesti
Műszaki Egyetemre. Az ot
tani első két év is átlagosan
telt el. Édesanyám azonban
nem bírta egyedül a tanít
tatásomat, és ugyan a

BÁCSÉPtől kaptam társa
dalmi ösztöndíjat, azt ki
kellett egészítenem. Ezért
harmadiktól a diplomám
megszerzéséig már kettő
életet éltem: a tanulás mel
lett dolgozni kezdtem, az
egyetem műszaki osztályán
felújításokat, kisebb belső
építészeti feladatokat ter
veztem.

Már az egyetemen kide
rült, hogy hosszú távon
nem leszek kivitelező. Min
den vágyam a tervezés volt,
de ez eleinte nem nagyon si
került. Szerettem volna és
kezdeményeztem is, hogy
ösztöndíjamat a BÁCS
TERV vállalja át, de ezt
hatalmi szóval meggátol
ták, és öt évig nem mehet
tem sehova. A BÁCSÉPnél
végül hét évet töltöttem.
Két évig építésvezetőhelyet
tes voltam, a városföldi
lokátorállomásra hóban
fagybansárban anyósom
női kerékpárjával jártam ki
reggel hatra. Azután a cég
központjában kaptam egy
folyosóról leválasztott nyolc
négyzetméteres irodát, ben
ne egy rajzasztallal és egy
vonalzóval, és közölték ve
lem: Te vagy a tervező rész
leg. Persze később többen
lettünk, 2530 fős lett a csa
pat, amikor hét év után tá
voztam a BÁCSÉPtől.
Főként vállalati beruházá
sokat terveztünk. Első

jelentős munkám – a koráb
ban munkásszálló funkciót
betöltő mai NAVszékház –
is ekkor született.

A sokszínűbb tervezés, a
szebb feladatok vonzottak,
így 1975ben átmentem a
BÁCSTERVhez. Egy műte
remben kezdtem, az ott fo
lyó munkát irányítottam,
majd szakági főmérnöknek
neveztek ki, végül választott
igazgató lettem. A legjob
ban a műtermi munkát sze
rettem, az akkori feladatok
90 %át élveztem, ez ma
már csak kb. 1520 %.
Szakmailag rendkívül erős
csapat alakult ki, többnyire
tehetséges fiatalok vettek
körül. Napjainkban a Kecs
keméten tevékenykedő leg
nevesebb építészek közül
hatan alkottak «legendás»
műtermemben. Az igazga
tóként letelepített tehetséges
fiatalok közül négyen szin
tén az élvonalban tevékeny
kednek.

A rendszerváltáskor veze
tői pozíciómról önként
lemondtam, mert nem tud
tam meggyőzni a vállalat
dolgozóit arról, hogy a
kínálkozó lehetőséget – kö
zösen privatizáljuk a céget
– használjuk ki. Ez
egy egészséges szelekcióhoz
vezetett volna, és 23
év múlva nem kellett volna
valakinek leoltania a
villanyt.
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1990ben egy svájci part
nerrel, Guha Péter magyar
származású kollegával cé
get alapítottam. Úgy gon
doltam, hogy egy külföldi
referenciákkal is rendelke
ző, biztosabban leinformál
ható vállalkozás a nyugati
és a hazai piacon is ver
senyképes lesz. Ezzel pár
huzamosan egy másik cég
alapításában is részt vet
tem, amelyet Öveges Lász
lóval és egy kanadai
partnerrel hoztunk létre.
Láthatatlan fúzióban a két
vállalkozás együtt tevé
kenykedett. Elképzelésünk
reálisnak tűnt, de sajnos
nemcsak nálunk, hanem az
országban sem tolongtak a
befektetők, így néhány év
múlva már csak a saját
irodámra koncentráltam.
Előbb a Táncsics utcában,
egy bérelt lakóházban mű
ködtünk, majd a Nagykőrö
si utcába, egy felújított
polgárházba költöztünk.
Mindig ilyen helyen szeret
tem volna élni, dolgozni, az
álom megvalósult, s szeren
csére még most is tart.

A válságot mi is érezzük,
napjainkban kevés a terve
zési feladat. Korábban
megkezdett munkáink, refe
renciáink miatt helyzetünk
azonban másokhoz képest
kissé kedvezőbb. Jelenleg a
kecskeméti főtér (Szabad
ság tér – Kálvin tér – Két
templomköz) fel nem újított
részeinek rekonstrukcióját
tervezzük, és a Lakiteleki
Népfőiskola felújításaiban
is részt veszünk.

Cegléden és Dabason
1992ben hívtak főépítész
nek, mindkét felkérésre
igent mondtam. A mai na
pig is, azaz 22 évig próbál
tam segíteni a városok
arculatának formálását.
Sokan megkérdezték, hogy
mi motivált erre a tevékeny
ségre. A vicces válaszom az
volt, hogy tervezőként 22
évig a hatóság «vadászott»
rám, és szerettem volna ki
próbálni, hogy milyen a va
dász szerepe. A komoly
válasz pedig az volt, hogy
az építészmisszionáriusi
szerep is vonzott. Bízom
benne, hogy az azóta eltelt
22 év alatt erősíteni tudtam
a két városban az építészet
presztízsét.

Tősgyökeres kecskeméti fe
leségemet az egyetemi éveim
alatt ismertem meg. Én 20
voltam, ő 16. A diplomaosz
tó ünnepségen már mellet
tem állt. Akkor még a
GAMFon tanult, később
megfertőztem, és a buda
pesti Ybl Miklós Főiskolán
ő is építészmérnöki diplo
mát szerzett. Végzése után a
városházán dolgozott, meg
bízott műszaki osztályveze
tői pozícióból távozott
szabadabb vizekre: képző
és iparművészeti galériát
alapított. Az EGaléria na
gyobbik lányom, Edina ve
zetésével ma is működik.
Kisebbik lányom, Nóra pe
dig lakberendezőként önál
lóan és mellettem is
dolgozik.

A munka mellett a szak
mai közéletben is aktivizál

tam magam, belső indít
tatásból az építészet ügyé
ért. Számos szervezet mun
kájában vettem részt (Épí
tőipari Tudományos Egye
sület; Magyar Építőművé
szek Szövetsége; Magyar
Építész Kamara), alkotótá
borokat vezettem az oktatás
területén, hallgatókat fo
gadtam irodámban, előad
tam, opponáltam és diplo
mavédéseknél zsűriztem. A
Kós Károly Egyesülésben és
a Pécsi Tudományegyete
men a Doktori Iskola mes
tereként tevékenykedtem,
illetve több városban a terv
tanács tagja vagyok.

Életem nagy részét Kecs
keméten éltem le, szakmai
pályafutásom teljes egésze
szeretett városomhoz kötő
dik. Reménykedem abban,
hogy egyes épületeim és
köztéri munkáim nem
rontották, hanem javították
a városképet, s kecskeméti
polgártársaim befogadták
az alkotásokat. Természete
sen voltak vitatható és
bírálható terveim is a terve
zésben eltöltött hosszú idő
alatt, a nagy számok törvé
nye szerint talán érthető,
mert aki dolgozik, az óha
tatlanul néha hibázik is. A
visszajelzések mindig érde
keltek. A különböző díjakat
és elismeréseket mindig úgy
értékeltem, hogy jelzések ar
ra vonatkozóan, hogy jó
úton járok, de nem kell
«elszállni». A «senki nem
lehet próféta a saját hazá
jában» elvet figyelembe véve
a városon kívülről jövő,

országos szintű minősítése
ket nagyon fontosnak tar
tottam, mivel a helyi
értékítéletbe mindig beszű
rődik a pozitív és negatív
előjelű, személyre irányuló
értékítélet.

Szakmai elhivatottságom
miatt sok minden kimaradt
az életemből. A tervezői al
kotó munka közben szinte
teljesen elveszítettem a ki
kapcsolódási képességem,
most kezdem egy kicsit újra
megtalálni. Pedig van élet
az építészeten kívül – öröm
rajzolás, teniszezés, síelés,
írás, utazás, benge bőgőzés
–, ezekre most szeretnék
több időt fordítani. Egy ide
ig jó lenne igazi nyugdíjas
ként élni, és például a
grafikával foglalkozni, hát
ha meg tudok tanulni vala
mit még ebből a műfajból.
Továbbá szeretném látni
gyermekeimunokáim bol
dogulását is, különösen a
most harmadéves lányuno
kám építészi pályafutására
vagyok kíváncsi. Ősszel egy
életműkiállítást szeretnék
összeállítani, és elkezdtük a
munkásságomat és építész
grafikai örömvonalaimat
bemutató könyv szerkeszté
sét is. Személyes életutamat
pedig Kálváriától a Dombig
címmel épp most összeg
zem: a félegyházi legszélső
utca és mostani otthonom
nevéből áll össze a cím
és szándékaim szerint egy
ívet jelez: benne van, hogy
honnan indultam és hogy
hová értem.”
(Lejegyezte: Varga Géza)

Feleségével 2004ben Munka közben, napjainkban



éves Alföldy Jenő
irodalomtörté

nész, kritikus, tan
könyvíró. Budapesten
született 1939. július 28
án. Középiskolai tanulmá
nyai után az MTI Fotó
osztályára ment fotós tanu
lónak, ahol a kétéves kép
zés végén, 1960ban szak
vizsgát tett. 1969ben
az ELTE bölcsész karán
magyar nyelv és irodalom
szakos tanár diplomát
szerzett, és még abban az
évben az Élet és Irodalom
munkatársa lett, kétéves
újságírói képzést követően
a versrovat vezetőjévé ne
vezték ki. 1979től az Új
Tükör vers és prózarovat
vezetőjeként, 1986tól a

Magvető Kiadó főszerkesz
tőjeként dolgozott, de 1988
ban visszatért az Élet és
Irodalomhoz. Az MTV ver
ses irodalmi műsorát is
vezette 1988 és 1992 kö
zött, és antológiák szer
kesztésében is részt vett.
1991ben a Nemzeti Tan
könyvkiadó Társadalom
tudományi Szerkesztőségé
nek főszerkesztője lett.
2001 óta nyugdíjasként
gondozza az általános isko
la felső tagozatos diákjai
nak szóló irodalomkönyve
ket. Tankönyvírói tevé
kenysége mellett is hű ma
radt az irodalomtörténet
hez és kritikához. Sorra
teszi közzé további köteteit.
Irodalmi munkásságáért
számos elismerést kapott:
Szocialista Kultúráért
(1976); Minisztériumi Ní
vódíj (1979); József Attila
díj (1984); SZOTösztöndíj
(1985). 2007ben elnyerte a
Tankönyvesek Országos
Szövetsége által adományo
zott érdemes tankönyvíró
címet.

„A családi hagyomány sze
rint egyik ősünk, Alföldy
Ferdinánd még a Rákóczi
szabadságharc előtt nemesi
címet szerzett, de ezt a
kiváltságot ő vagy utódai
nem sokáig őrizhették, mert

kutyabőrünk sincs és a
nemesek lexikonjában sem
szerepelünk. Közvetlen fel
menőim értelmiségiek vol
tak: egyik nagyapám
középiskolai tanárként, a
másik vegyészmérnökként,
édesapám fülorrgégész
főorvosként, a Pécsi Tudo
mányegyetem tanszékvezető
egyetemi tanáraként dolgo
zott. Édesanyám színi pá
lyára készült, a világ
háború után nyelveket, il
letve gyors és gépírást ta
nult, később a Gyapot
termeltetési Vállalatnál,
majd Holló János pro
fesszor mellett a Műegyete
men dolgozott. Három éve
elhunyt bátyámmal ketten
voltunk testvérek, ő ókortör
ténész lett, a heidelbergi
egyetem professzora, két
évig rektora volt.

Életem első éveiből főként
a világháborúra, a belövé
sekre, és a félelemre emlék
szem. Sokat betegeskedtem
is ebben az időszakban. Fél
évre szanatóriumba vittek,
bár én inkább éhséginté
zetnek nevezném, mert ott is
hihetetlenül szegényes volt
az ellátásunk.

Az általános iskolát már
békében kezdhettem el. Fe
lülről mondták meg, hogy
hová kell járnom, s az új
tanévet szinte mindig új

helyen kezdtem. Az első há
rom évfolyamot a Cukor ut
cai romos iskolában, a
negyediket az akkor álla
mosított piaristáknál végez
tem. Azután egyegy évig az
Irányi utcai, illetve a Ló
nyay utcai iskolába jártam.
Az utolsó két évet már a
Szemere utcai alma máter
ben végeztem. Ott egy kicsit
megállapodtam, a legjobb
évek ezek voltak. Nagy
öröm számomra, hogy még
70 éves koromban is vissza
hívtak, és az akkor avatott
Büszkeségeink táblán – töb
bek között Radnóti Miklós
neve mellett – az én nevem
is szerepel.

1953tól az Eötvös József
Gimnázium humán tagoza
tán folytattam tanulmá
nyaimat. Az első évben
nagyszerű osztályfőnököt
kaptunk. Sain Márton em
berileg és módszertanában
is kiváló tanár volt, ő még
a matematikát is megsze
rettette velem. Sajnos, ő
a következő évtől a Cukor
utcai gyakorlóiskolában ta
nított. Később, már az
ELTE végzős diákjaként
ott találkoztam vele mint
gyakorló tanár. Nagyon
jó emlékeim vannak Járó
Zoltánné magyartanárom
ról is, szerepe volt abban
neki és Tanay Magda
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tanárnőrokonomnak, hogy
később a magyar irodalom
szakot elvégeztem. Osztály
társaim jó képességűek vol
tak, a 42 fős csapatból
26an az orvosira jelentkez
tek. Én azonban – bár
apám orvosként dolgozott –
nem voltam közöttük, mert
1956. november 4. után
egyfajta általános nihiliz
mus tört rám. Teljesen
mindegy volt, hogy mi lesz
belőlem, segédmunkás
akartam lenni. Ebben talán
részben közrejátszott bélis
tára tett nagyapám is, aki a
nála gyakran megforduló
«népnevelőknek» csak eny
nyit mondott: «Nekem már
mindegy». Az októberi
novemberi harcokban nem
vettem részt, csak gyalog
jártam a várost. Láttam a
teherautók zsúfolt platóin
éneklő fiatalokat, a Margit
hídnál Nagy Imrét és Ká
dárt éltető tömeget. Nem
zetőrként bejutottam az
ÁVH központjába is, ahol
láttam a korábbi dorbézo
lás nyomait és a sebtében
levetett ávós ruhákat – az
óta is motoszkál bennem,
hogy a BM épületét civil ru
hában elhagyók ott lehettek
a későbbi sortüzeknél, ők is
lőhettek a tömegbe.

1957 tavaszán leérettsé
giztem. Még hónapokkal
előbb, amikor a KISZ a
gimnáziumban megalakult,
annak vezetője megsúgta,
hogy egyetemre ne is gon
doljak, oda nem vehetnek

föl, láttak az utcán fegyver
rel, nemzeti színű karsza
laggal. Így is lett: a
Képzőművészeti Főiskolára
a 800 jelentkezőből 32en
jutottak csak be, én nem
voltam közöttük, pedig Po
hárnok Mihály, a későbbi
formatervező és grafikus
osztálytársam foglalkozott
fölkészítésemmel, ma is há
lás vagyok neki. A Fővárosi
Vízműveknél helyezkedtem
el mint gépkocsikísérő, és a
munka mellett előbb jogo
sítványt szereztem, majd az
MTI Fotóosztálya által
szervezett tanfolyamon
fényképész szakvizsgát tet
tem. Mindenki fotóriporter
akart lenni, engem az a pá
lya kevéssé vonzott, inkább
fotólaboráns lettem. Akkor
már írogattam is, és elfo
gadva mások biztatását,
1963ban jelentkeztem az
ELTE Bölcsészettudományi
Karára. Ezúttal már siker
rel jártam, és a magyar
nyelv és irodalom szakot
esti tagozaton elvégeztem.
Közben átmentem a
FÉNYSZÖV KTSzhez, az
Andrássy úti műhelyben is
laboratóriumi munkát vé
geztem, ott elnézték nekem,
hogy egyetemre is járok.

Pályám folytatásában sze
rencsém volt. 1969 őszén az
ÉSben egy új rovatot indí
tottak Fiatal Kritikusok Fó
ruma címmel. Néhány
kritikát beküldtem, és né
hány hónappal később már
a szerkesztőség munkatársa

lettem. Kétéves újságírói
képzést követően 1975ben a
versrovat vezetőjévé nevez
tek ki. Később az Új Tükör
vers és prózarovat vezetője,
azután a Magvető Kiadó fő
szerkesztője lettem, de az
adminisztrációval agyon
terhelt munkát nem kedvel
tem, és 1988ban visszatér
tem az Élet és Irodalomhoz.
1989ben fölkértek munka
társaim, hogy vállaljam el
a főszerkesztőhelyettesi be
osztást, nehogy egy «ejtőer
nyős» foglalja el a megüre
sedett posztot. Váratlanul
ért, hogy bő egy év múlva
kirúgtak, «túlkoros», állt az
indoklásban, pedig csak 51
éves voltam. Mezei András
költő barátomat – őt szintén
eltávolították – a Tan
könyvkiadóhoz hívták, ő
engem ajánlott önmaga he
lyett, így lettem a kiadó fő
szerkesztője, majd 2001től
függetlenített tankönyvíró.

Életem ekkor már teljesen
a kritikusi pályára állt.
Ahogy példaképem, Schöpf
lin Aladár egész életében
kritikákat írt, úgy a hatva
nas évek óta én is erre
törekszem. Irodalomtörté
nészként is igyekszem helyt
állni, de fő munkám az,
hogy rendszeresen írok kri
tikákat. Műveimet nem hat
ja át a politika, irodalom
centrikus vagyok. Vallom,
hogy ma nem annyira mo
dernizálni, hanem inkább
értékeinket megőrizni, azo
kat továbbgondolni kellene.

Demokratikus, baloldali
érzelmű voltam mindig.
Gorbacsov fellépése után
hittem a baloldal feléledé
sében, egy olyan értékrend
megvalósulásában, amely
nem paraszt és polgárelle
nes, amely tiszteli a nemze
tet és a köztulajdont. Leg
nagyobb csalódásomat az
elmúlt években épp ezért a
hazai baloldali pártok vi
selkedése okozta, prostitua
lizálódásuk miatt beléjük
vetett hitemet elvesztettem.

1996ban egy tokaji íróta
lálkozón ismertem meg Do
bozi Esztert, és annak
rendje és módja szerint
kapcsolatunk házassághoz
vezetett. Fájlalom ugyan,
hogy őróla nem írhatok, de
nagyon szerencsésnek tar
tom ezt a találkozást. Egy
ideig kétlaki életet éltem,
2000 óta már a számomra
végtelenül rokonszenves
Kecskeméten lakom. A pesti
zajos évek után nagyon jól
beilleszkedtem a város min
dennapjaiba, de az itteni
élet sűrűjében már kevésbé
veszek részt, földrajzilag is
a település szélén élek. Az
Írószövetség és a Forrás
munkatársaival tartom a
kapcsolatot, azonban már
visszavonultan élek, igény
lem is a nyugalmat. Amit
eddig csináltam, azt szeret
ném folytatni. Elsősorban
a költészet érdekel, amíg
lehet, szeretnék még sok
verset olvasni, elemezni,
kritikát írni.”

Fiatalon Feleségével
Finnországban,

az északi sarkkörön (1973)



éves Grosán Pál
testnevelő ta

nár, edző, szenior világ
bajnok atléta. Kecske
méten született 1939.
július 10én. Általános is
koláit szülővárosában vé
gezte, majd tanulmányait a
Kiskunfélegyházi Állami
Tanítóképzőben folytatta.
Később a Testnevelési
Főiskola tanári és edzői
szakán is sikerrel diplomá
zott. 1957től Nyárlőrincen,
1960tól Izsákon tanított.
1966ban Kecskemétre, a

Leninvárosi Általános Is
kolába helyezték és nyug
díjba vonulásáig, 2004ig
az intézmény testnevelő
tanára volt. Nevéhez fűző
dik az országosan ismert
té vált mindennapos test
nevelés rendszerének ki
dolgozása és bevezetése. A
tanítás mellett négy év
tizeden át dolgozott edző
ként, a Kecskeméti Dózsa,
majd a Kecskeméti SC
vezetőedzője volt. Iskolai
és egyesületi tanítványai
közül jó néhány sikeres
sportoló lett: Boros László
magasugró részt vett az
athéni olimpián, negyvenen
országos bajnokságot nyer
tek, és több mint 150en
értek el dobogós helyezést
különböző országos meg
mérettetéseken. 1982től
bő 20 éven át a
Testnevelési Főiskola edző
képző szakán edzéselméle
tet oktatott, 1993tól
országos közoktatási szak
értőként is dolgozott. Test
nevelő tanári és edzői
tevékenységét számos helyi

és országos kitüntetéssel
ismerték el: Testnevelés
és Sport Kiváló Dolgozója
(3 alkalommal), Kiváló
munkáért miniszteri dicsé
ret (1978), Miniszteri dicsé
ret (1985), Eredményes
munkáért (1987), A Ma
gyar Atlétikáért bronz
fokozat (1990), Magyar
Olimpiai Bizottság Fair
Play Diploma (1993), Kecs
kemét Város Sportjáért Díj
(1994), Az ifjúság testneve
léséért és sportjáért (1995),
Magyar Olimpiai Akadé
mia Tisztelet Érme (2001),
BácsKiskun Megye Sport
jáért (2001), Kerezsi End
redíj (2001), Sportegyesü
letek Országos Szövetsége
emlékérme (2014). Szenior
ként közel 30 éve atlétikai
versenyek résztvevője. Sok
szoros magyar bajnok, csak
2014ben már hat aranyér
met szerzett. Legsikere
sebb éve 2013 volt: Tatán,
a Speciális Dobószámok
Világbajnokságán kétkét
számban arany, illetve
ezüstérmes lett.

„Szüleim egyszerű, dolgos
emberek voltak: édesapám
kőművesként dolgozott
Kecskeméten, édesanyám
pedig három lánytestvére
met és engem nevelt. A
kreativitást, az új dolgok
iránti érdeklődésemet való
színűleg apámtól örököl
tem. Ő mindig ésszerűen
végezte a munkáját. Saját
találmánya is volt, a
falazóblokk tervezésében én
is segédkeztem. Sajnos
fiatalon meghalt: 1952ben
egy katonai gépjármű el
gázolta. Az ügyet a sajtó
elhallgatta, a honvédség
kárpótlás gyanánt anyámat
segédmunkásként alkal
mazta, engem pedig 32
éves koromig nem hívtak
be katonának. Nehéz évek
voltak ezek, anyám
fizetéséből kellett megél
nünk.

Az általános iskola alsó
tagozatát a máriavárosi is
kolában végeztem. Tanító
nénimet, Bérczy Józsefnét
nagyon kedveltem. Ennek
egyik oka az ő rendkívül
erős gyermekszeretete volt,
de kapcsolatunkat segítette
az is, hogy a négy osztályt
végig kitűnő eredménnyel
végeztem el. Szívesen emlé
kezem vissza az egyik tan
évzáró ünnepélyre is: kiváló
bizonyítványomért öt forint
jutalmat kaptam, amit az
egész iskola előtt vehettem
át. Büszke voltam rá, és
persze az ezüstből készített
ún. Kossuthötforintos is jól
jött a családnak.

Iskolai átszervezések már
akkor is voltak, így a II.
számú Állami (ma már
Magyar Ilona) Általános
Iskolában csak az ötödik
osztályt végeztem el, azután
a Szabadság téri (napja
inkban Zrínyi Ilona) Álta
lános Iskola tanulója
lettem. Az úgynevezett ug
rató osztályban tanultam –
a háború miatt kimaradt
évet bepótolva egy tanév
ben két év anyagát sajátí
tottam el.
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VALLOMÁSOK
75 éves Grosán Pál testnevelő tanár, edző

Fiatal korában
több sportágban is versenyzett San MarinobanTornaóra a Leninvárosi Általános Iskolában
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A nyolcadik osztály elvég
zésekor alig 140 cm magas,
csenevész fiúcska voltam.
Édesanyám mondta is,
hogy «pap vagy tanító lehet,
hisz olyan kicsi ez a gye
rek», ezért beíratott a Kis
kunfélegyházi Tanítóképző
Intézetbe. A hűvös falak kö
zött hegedű és zongora
hangjait hallottam. Szálfa
termetű diákok rohantak le
a lépcsőn. Minden zsongott
és mégis valahogy meg
nyugtató volt az egész. Már
az első napokban kivívták
érdeklődésemet az ugyan
abban az épületben tanuló
sportgimnazisták – Zsivótz
ky Gyula, a később olimpiai
bajnokságot nyert kala
pácsvető is köztük volt – és
a sportszerek, amelyekhez
hozzá lehetett férni, mivel
az udvaron voltak, és a tor
naterem is nyitva volt.
Testnevelő tanárom, Tulit
Péter is nagy hatással volt
rám, tanári és edzői mun
kám során ő lett a példa
képem. De más módon is
inspiráló befolyást jelentett
számomra az iskola. Szí
vesen gondolok vissza a
Petőfikutató dr. Mezősi
Károly igazgató úrra, aki
később az első megyei mú
zeumigazgató lett, énekta
nárunkra, Kapus Bélára,
akinek kórusával még a
rádióban is fölléptünk, va
lamint dr. Dombrády
Erzsébet tanárnőre, aki
csodálatos személyiségével
lelki tanítónk volt.

A tanítóképző befejezése
után Nyárlőrincre helyeztek
alsós tanítónak. Kecskemét
ről kerékpárral jártam ki,
naponta 40 kilométert kere
keztem. A tanítás mellett
önszorgalomból sportoltam
is: futottam, jógáztam,
tuskókat dobáltam. Aztán
egyszer olvastam a KTE
atlétáiról, ismerős név is
volt közöttük. Jelentkeztem
náluk, és befogadtak. 40 m
felett dobtam gerellyel, így
maradhattam. A gerely
mellett megpróbáltam sok
mindent, távol, magas és
hármasugrást, gátfutást.
400 m gáton lettem először
II. osztályú atléta. Megyei
bajnokságokat nyertem, a

négy délalföldi megye leg
jobbjai ellen versenyeztem.
Egyik edzésen ismertem
meg feleségemet is, aki bár
tornász volt, beválasztották
egy futóváltóba, és ő is a
KTEpályán készült a ver
senyre. Megláttam és attól
kezdve ő lett az Ő. 1963 au
gusztusában házasodtunk
össze. Két gyermekünk szü
letett, és ma már két uno
kámra is büszke lehetek.

Népgazdasági érdekek mi
att 1960ban Izsákra he
lyeztek. Ott már testnevelő
tanárként dolgozhattam.
Nagyon szerettem az isko
lát, a tanítást. A gyerekek
fogékonyak és szorgalmasok
voltak, hamarosan jöttek az
első sikerek is. 1966ban a
lányok tornászcsapata meg
nyerte az országos úttörő
bajnokságot. Nagy örömöt
jelentett az is, hogy az isko
lák közötti pontversenyben
a nagyhírű kecskeméti in
tézményeket is megelőztük.
Közben a tanulmányaimat
is folytattam, levelező tago
zaton elvégeztem a Testne
velési Főiskola tanári sza
kát. Később ugyanott edzői
diplomát is szereztem.

Talán a sportsikereknek is
köszönhetem, hogy 1966
ban az akkor megnyitott, új
erőket kereső Leninvárosi
Általános Iskolába helyez
tek. Feleségem is Kecskemé
ten kapott állást: néhány
évig a Zrínyiben tanított,
majd ő is a leninvárosiba
jött – ketten voltunk testne
velő tanárok. Később ő lett
az intézmény igazgatója, 34
évig irányította az iskola
munkáját. Diákjaink itt is
sikeresek voltak, az orszá
gos bajnokságokon 14 első,
20 második és 14 harmadik
helyezést értek el.

A nyolcvanas években a
népegészségügy fontos terü
letté vált, így a korszellem
újító szándékaimnak ked
vezett. Tulit Péter testneve
lési módszerére alapozva
1987ben kidolgoztam a
mindennapos testnevelés
rendszerét, amely a «Kecs
keméti 40 perces mindenna
pos testnevelés» néven vált
országosan ismertté. Elsők
ként valósítottuk meg ezt az

igazi mindennapos testne
velési rendszert, amely óra
rendbe iktatottan minden
tanulóra kiterjedt. A tan
testület valamennyi tagja
közreműködött a program
megvalósításában. Közel
20 esztendeig sikeresen mű
ködött – orvosiegészségügyi
felmérések sora is bizonyít
ja ezt, és a gyerekek is
fantasztikusan fogadták –,
2005ben azonban az intéz
mények akkori összevonása
áldozata lett. Úttörő kezde
ményezésünket feleségem
mel közösen állami díjjal
ismerték el. Sajnos, a mód
szert csak néhány helyen
vették át, a működtetésével
járó nem kevés többletmun
kát a pedagógusok nem vál
lalták, többségük inkább
látszatmegoldásokat alkal
mazott.

A nyugdíj felé közeledve
úgy tapasztaltam, hogy az,
aki nem önként teszi le a
lantot, az rosszul jár, kicsit
belerokkan a munkából va
ló elszakadásba. Épp ezért
én már évekkel korábban
úgy döntöttem, hogy a kor
határt elérve nyugdíjba me
gyek. Így 2004ben testi
szellemi erőm teljében saját
elhatározásomból hagytam
abba a tanítást. Tíz év telt
el azóta, és nagy örömöt
okoz, hogy ezalatt több időt
tudtam magamra és csalá
domra is fordítani. Azok,
akik szakmájukat szinte
fanatikusan végzik, azok

szeretteiket egy kicsit meg
lopják. Ezt próbálom az
utóbbi években kompen
zálni.

A sportolást nem hagytam
abba, az első osztályban
szereplő kecskeméti bow
lingcsapat tagja vagyok,
emellett tekézem és ritkán
golfozom is. Szeniorként
több sportágba is belekós
toltam, atlétaként közel 30
éve versenyzek. Hazai sike
reimre és világbajnoki cí
meimre büszke vagyok
ugyan, de nem a díjak a
legfontosabbak! Talán a
mai fiatalok elé egy jó
példát mutatok, hogy a
sportos, egészséges életmó
dot érdemes megpróbálni.

A Kecskeméti Olimpiai
Barátok Bóbis Gyula Köré
nek rendezvényein is rend
szeresen részt veszek. Meg
szerzett tapasztalataimat
közöttük és a Magyar Olim
piai Akadémia vándorgyű
lésén több ízben is meg
oszthattam már. Az elmúlt
hetekben nagy izgalommal
állítottam össze a Kecske
méten élő, hamarosan szá
zadik életévét betöltő
Szemerey Andorné Törös
Olga olimpiai bronzérmes
tornásznő életét ismertető
kötet anyagát, amely még
ebben a hónapban megjele
nik. Jó lenne, ha a megye,
illetve a város olimpikon
jait bemutató, még fiókban
heverő munkáim is köz
kinccsé válnának.”

Szenior versenyzőként országos és világbajnoki címet is nyert
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