
éves dr. Bánsz-
ky Pál nyugal-

mazott múzeumigazgató,
művészettörténész. Ka-
bán született 1929. októ-
ber 31-én. Elemi iskoláit
szülőhelyén, a polgárit Haj-
dúszoboszlón végezte, majd
Budapesten, a Toldy Ferenc
Gimnáziumban érettségi-
zett. Ezt követően az ELTE
Bölcsészettudományi Karán
előbb magyar-történelem
középiskolai tanári, később
művészettörténész diplo-
mát szerzett. 1959-ben a
Népművelési Intézet mun-
katársa lett, pár hónap el-
telte után a Vizuális Művé-
szeti Osztály vezetésével
bízták meg. 1978 óta Kecs-
keméten él. Öt évig a Kato-
na József Múzeum tudomá-
nyos munkatársa volt, majd
megyei múzeumigazgatóvá

nevezték ki. 1991-ben a
Magyar Naiv Művészek
Múzeumának igazgatója
lett, innen vonult nyugdíj-
ba. A kecskeméti kulturális
élet meghatározó személyi-
sége, országosan is elismert
kutató. Nevéhez fűződik a
Szórakaténusz Játékmúze-
um és Műhely létrehozása
és a Magyar Naiv Művé-
szek Múzeumának megújí-
tása. 48 éven keresztül ve-
zette a Tokaji Művésztele-
pet. Számos monográfiája
és önálló kötete jelent meg.
Az Országos és a Duna-
Tisza Közi Népművészeti
Egyesület elnöke volt, a
Magyar Művészeti Akadé-
mia tagja. Szakmai munká-
ját több elismeréssel is
jutalmazták: Magyar Köz-
társaság Csillagrendje,
Bács-Kiskun Megyéért Díj,

Magyar Köztársasági Ér-
demrend kiskeresztje, Ki-
rály Zsiga-díj, Életfa Díj,
Aranykoszorú-díj, Csokonai
Vitéz Mihály Alkotói Díj,
Magyar Művészeti Akadé-
mia tiszteletbeli tagja, Pro
Museo-emlékérem, Magyar
Örökség Díj, Bocskai
István-díj.

Folytatás a 4. oldalon

éve, 1939. októ-
ber 28-án Kecs-

keméten született
Dunszt Ferenc mester-
edző, a Katona József
Gimnázium egykori test-
nevelő tanára, Kecske-
mét röplabdasportjának
egyik megteremtője és
felvirágoztatója. Elemi
tanulmányait a Jókai utcai
általános iskolában végez-
te, majd középiskolába Kis-
kunfélegyházán járt. 1958-
ban érettségizett a Petőfi
Sándor Általános Gimnázi-
umban. A Testnevelési Fő-
iskolát Budapesten, 1964-
ben fejezte be. Ezután
visszatért Kecskemétre, és
egy évig a 607-es ipari
szakközépiskolában okta-
tott testnevelést. Ezt köve-

tően több mint négy évtize-
den keresztül a Katona
József Gimnáziumban taní-
tott. Nevét sokan a röplab-
da kapcsán ismerik. 1964-
ben, friss diplomásként lett
a Kecskeméti AKÖV nevet
viselő férfi röplabdacsapat
edzője, amellyel 1977-ig
dolgozott. Irányítása alatt
jutott fel a csapat az NB I-
be. 1977 után az utánpótlás
korosztállyal végzett mun-
kájával szerzett elévülhe-
tetlen érdemeket. 2007-ben
jelent meg  Hírös játék cím-
mel a kecskeméti röplabdá-
zás történetét összefoglaló
könyve. Tanári és sportve-
zetői tevékenységéért szá-
mos elsimerést kapott: Pro
Urbe-díj (1988), Toldi Mik-
lós-díj (1992), Kecskemét

Sportjáért Díj (1998), Kato-
na József Gimnázium Ba-
ráti Társasága által alapí-
tott jubileumi ezüstérem
(1999), Horti Attila Kato-
nás Tanáregyéniség Díj
(2004), Bács-Kiskun Megye
Sport Díja (2012). Hosszan
tartó betegség után 2013.
január 8-án hunyt el.

Folytatás a 2. oldalon

NsHírös Naptár
www.hirosnaptar.hu

Értékőrző helytörténeti újság – 2014. október 31. 6. évfolyam 21. szám

október 22.

éve szüle-
tett Ober-

nyik Károly író, a ma-
gyar társadalmi dráma
egyik megteremtője,
Petőfi Sándor barátja.
A debreceni kollégium
diákja, majd 1837-től
Csekén Kölcsey Ferenc
unokaöccsének, Kölcsey
Kálmánnak volt a nevelő-
je. Kölcsey ébresztette fel
érdeklődését az írás iránt
is. Az 1840-es évek elején
Pestre érkezett, ahol
1841-ben ügyvédi diplo-
mát kapott. Kiterjedt iro-
dalmi kapcsolatokkal ren-
delkezett. Megismerke-
dett Czuczor Gergellyel,
Vahot Imrével, Petőfivel.
A megalakuló Tízek Tár-
saságának tagja lett. A
Főúr és pór című társa-
dalmi drámája felkeltette
az akadémia figyelmét,
melyért jutalomban része-
sítették. Mivel az 1848.
március 15-ei események
tevékeny előkészítőjeként
ismerték nevét, a követ-
kező esztendőben Csekére
költözött át.

Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról

október 24.

éve, 1939. októ-
ber 24-én Sza-

mosújváron született
Flórián Antal színmű-
vész. 1965-ben végezte el
a marosvásárhelyi Szent-
györgyi István Színművé-
szeti Intézetet, és a kolozs-
vári Állami Magyar Szín-
ház tagja lett. 1971 és 1974
között a Békés Megyei Jó-
kai, 1974-től 1978-ig a ka-
posvári Csiky Gergely,
majd öt évadot a kecske-
méti Katona József Szín-
házban játszott. 1983-tól
néhány nappal ezelőtt be-
következett haláláig a Sze-
gedi Nemzeti Színház mű-
vésze volt. Alakításait a
groteszk hangvételű sze-
repformálás jellemezte.
Több filmben is szerepelt.
Főbb szerepei: Jemeljanov
(Katajev: A kör négyszöge-
sítése); Florindo (Goldoni:
A hazug); Tartaglia (Gozzi:
A szarvaskirály); Rinaldo

(Modugno: Rinaldo harcba
megy); Bubnov (Gorkij: Éj-
jeli menedékhely); Karenin
(Tolsztoj–Sándor J.: Anna
Karenina); Toni (Goldoni:
Csetepaté Chioggiában).
Bodolay Géza így méltatta:
„Flórián Antal soha nem
kért semmit, nem akart
»fő«-szerepelni, ám ha vala-
ki végigtekinti a pályát:
csodálkozva láthatja: folya-
matos és természetes nélkü-
lözhetetlenként volt jelen
mindannyiunkkal, akik
lentről nézhettük őt. A fia-
talok pedig (több Társulat-
ban új- és új fiatalokkal
volt mód kipróbálni): moso-
lyogva bámulták, igaz,
mély vonzódással és tiszte-
lettel szerették. Flórián An-
tal nem alázatos volt. Amit
művelünk, neki mindenkor
a legszemélyesebb, velünk
közös, szent, megszállott,
színházi Ügye volt.”

október 25.

éve, 1944. októ-
ber 25-én Kecs-

keméten hunyt el Far-
kas Ignác gyógyszerész.
1887-ben vette meg Mach-
leid Alajostól a Mátyás ki-
rály gyógyszertárat. A nép-
szerű „Náci bácsi" alapos
szaktudással és jó üzleti ér-
zékkel folytatta elődjének
törekvéseit és később fiával
közösen vezette a patikát.
A jól képzett gyógyszerész
a város közéletében is je-
lentős szerepet játszott.
Tagja volt a Vadásztársa-
ságnak. Szőlő- és gyümölcs-
termesztéssel is foglalko-
zott. Különféle permetező-
szerekkel, rovarirtó- és

növényvédő oltóviaszokkal
tette híressé a „Farkas-
patika" nevét.

október 29.

éves Balogh
„Torony” Gábor

kétszeres magyar baj-
nok labdarúgó, edző.
Budapesten született
1964. október 29-én.
Egyedüli gyermek volt, a
GANZ MÁVAG-ban futbal-
lozó édesapja tanítgatta a
foci szeretetére. Gyermek-
korában a Fradinak szur-
kolt, ám futballozni a POS-
TÁS-ban kezdett 9 éves ko-
rában, ahonnan nemsokára
a BVSC igazolta le, majd
14 évesen az MTK tehet-
ségkutatói figyeltek fel rá
és vitték a Hungária körút-
ra. Az ifi ranglétra meg-
mászása után 18 évesen,
Palicskó Tibor irányítása
alatt mutatkozott be az
MTK felnőtt csapatában.
Edzői sorában Palicskót
Both József követte, majd
hét szezont dolgozott

együtt a Mágussal, Verebes
Józseffel, akivel egyszer,
1987-ben bajnok is lett.
1990-ben a belga másod-
osztályba szerződött, ahon-
nan egy év múlva vissza-
rendelte az MTK. Ugyan-
ezen az őszön, 1991-ben a
Ferencvároshoz igazolt, s
néhány hónappal később
másodszor is magyar baj-
nokságot nyert, ráadásul
16 góljával a Fradi házi
gólkirálya lett. A bajnoki
cím után egyre kevesebb
játéklehetőséget kapott,
ezért pályafutását alacso-
nyabb osztályokban foly-
tatta. A III. Kerületi TVE-
vel bajnok lett, majd a
Kecskeméti TE színeiben
szerepelt. Az aktív játékot
a REAC-ban fejezte be. Szí-
ve azonban visszahúzta a
Fradiba, 2001-től az után-
pótlásban dolgozott edző-
ként. 2009. január 1-től a
Tököl vezetőedzője lett,
majd a RAFC felnőtt és
utánpótlás csapatait irá-
nyította. Jelenleg a Tápió-
szecső FC játékos-edzője.

2

19 évesen
(Fotó: Fodor István -
Kecskemét, 1943)
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Folytatás az 1. oldalról

„Tősgyökeres kecskeméti
család a miénk, testvéreim-
mel egy belvárosi polgári
házban nevelkedtünk.
Édesapám orvos volt, édes-
anyám pedig pedagógus,
talán vannak néhányan,
akik Sárika néniként emlé-
keznek még rá a közgazda-
sági középiskolából, ahon-
nan nyugdíjba ment. Az
ő hivatását választotta raj-
tam kívül a nővérem – aki
sajnos már nem él – és
az öcsém is. De családunk
többi tagja és gyermekeink
mind testnevelő tanári
diplomát szereztek, közü-
lünk egyedül a lányom
a kivétel. Ő ugyanis olasz-
spanyol szakos, emellett
Budapestre ment férjhez.
Egyébként mindannyian
ragaszkodunk városunk-
hoz, Kecskeméthez.

A második világháború-
ban apámat az orosz kato-
nák elvitték malenkij robot-
ra. Nem jött haza szegény.
Romániában egy fogolytá-
borba került, ahol a hastí-
fusz tizedelte a rabokat.
Apám megpróbálta kezelni
őket, de végül ő is elkap-
ta, és 1945-ben meghalt.
Anyám egyedül maradt ve-
lünk, a három kicsi gyerek-
kel, közülünk az öcsém még
csecsemő volt. Nagyon ne-
héz helyzetbe kerültünk,
mert anyámnak nem akar-
tak állást adni, mondván,
hogy orvosfeleség, tehát
nem a munkás-paraszti ré-
teghez tartozik. Az ötvenes
évek közepéig nagy szegény-
ségben éltünk. Aztán jött

1956, amiben a családom
ugyan nem vett részt, ké-
sőbb mégis emiatt hurcol-
tak meg bennünket. Akkor
már nagyobbak voltunk, a
főiskolai jelentkezésünk volt
a tét. A nővéremet egyálta-
lán nem vették fel sehová,
így tanyasi tanító lett, és
csak később, levelezőn vé-
gezhette el a főiskolát. Jó-
magam 1958-ban érettsé-
giztem, és a Testnevelési
Főiskolára jelentkeztem, de
csak harmadik nekifutásra
vettek fel. Az első évben,
1958-ban ötödik voltam a
felvételi ranglistán, akkor
azt mondták: nem feleltem
meg. Egy évvel később is hi-
ába voltam második, arra
hivatkozva, hogy kevés a
hely, elutasítottak. 1960-
ban aztán már rangelső let-
tem, így a törvény szerint
kötelező volt felvenniük. Így
is tettek, ám hamarosan fe-
gyelmi eljárást indítottak
ellenem azzal a koholt vád-
dal, hogy édesanyám részt
vett az 1956-os cselekmé-
nyekben, ami nem felelt
meg a valóságnak. Ám
mégis szerencsém volt, mert
a fegyelmi tárgyaláson –
több igazolás beszerzésével
– végre bebizonyíthattam a
családom ártatlanságát, és
tisztázhattam édesanyám
nevét. Ezután többé már
nem zaklattak bennünket,
és végre simán mentek a
dolgaim.

Én eredendően szertornász
voltam, mivel Kiskunfélegy-
házán, a gimnáziumban
Tulit Péter tanítványa vol-
tam, akinek az emlékére ma
is rendeznek még szertorna-
versenyeket. Péter bácsi
nagy hatást gyakorolt rám,
tőle kaptam kedvet a testne-
velői pályához. A szertornát
kedveltem, de a komolyabb
gyakorlatokhoz már kevés-
bé volt bátorságom, így ab-
ba is hagytam. Eközben
a középiskolai kollégium-
ban társaimmal elkezdtünk
röplabdázni. Olyan jól
ment, hogy amikor érettségi
után hazatértem Kecske-
métre, az itt alakulgató

röplabdacsapattól meghí-
vást kaptam a keretbe. Iga-
zán komolyan azonban
csak akkor kezdtem el
röplabdázni, amikor be-
kerültem a Testnevelési
Főiskolára. A testnevelői
végzettség mellé röplabda-
edzői képesítést is szerez-
tem.

Ahogy a főiskola után ha-
zatértünk Beregszászi Sza-
bolcs barátommal, beleve-
tettük magunkat a munká-
ba, és mondhatni új fejeze-
tet nyitottunk a kecskeméti
röplabda történetében. Bár
a sportág már korábban is
létezett a városban, de még
kevés sikert arattak. 1964
nyarán felkértek, hogy le-
gyek a Kecskeméti AKÖV
nevet viselő férficsapat
edzője. Még abban az évben
megyei bajnokok lettünk,
sőt feljutottunk az NB II-be
is. Később Kecskeméti Szál-
lítók SE, majd KSC néven
szerepeltünk, és 1972-ben,
az én vezetésem alatt felve-
rekedtük magunkat az első
osztályba. Csodálatos idő-
szak volt ez az életemben,
szép sikereket értünk el
együtt: kétszer voltunk baj-
nokok, kétszer Magyar Ku-
pa-győztesek, a lelátók pe-
dig mindig dugig voltak a
mérkőzéseinken.

1977-ben Beregszászi ba-
rátom vette át a csapat irá-
nyítását, és a tanítványok
is bekapcsolódtak a mun-
kába. Én az utánpótlással
kezdtem foglalkozni, és ezen
a területen is igazi sikere-
ket értem el. Természetesen
figyelemmel kísértem a fel-
nőtt csapat játékát is,
és büszkeséggel töltött el,
hogy a nyolcvanas években,
közelítőleg tíz éven keresz-
tül senki sem tudott ben-
nünket, kecskeméti röplab-
dásokat letaszítani a
dobogóról.

Néhány évvel ezelőtt abba-
hagytam az edzősködést,
ám a közelmúltban új fel-
adatot kaptam. A Kecske-
méti Sportiskola röplabda-
szakosztályán vállaltam
összefogó, irányító szerepet,

technikai vezetőként dolgo-
zom. Már említettem, hogy
a meccseken mindig ott
vagyok, és ne felejtsük el azt
sem, hogy az én családom-
ban mindenkinek köze van
a testneveléshez és a röp-
labdához. Hiszen ezzel fog-
lalkozik a feleségem, a
fiam, az öcsém, az ő neje,
valamint az ő nagylányuk
is.

De természetesen nem csak
edzőként dolgoztam. A főis-
kola után egy évet a 607-es
ipari középiskolában taní-
tottam, azután átkerültem
a Katona József Gim-
náziumba, ahol összesen
negyvenkét csodálatos évet
töltöttem. Nagyon büszke
vagyok arra, hogy a tantes-
tületben olyan neves kollé-
gákkal, barátokkal dolgoz-
hattam együtt, mint Orosz
László irodalmár pro-
fesszor, Szekér Endre és
Iványosi Szabó Tibor. Min-
den olyan kezdeményezés-
ben, amely az iskola rang-
ját, presztízsét emelte,
szívesen és teljes mellszéles-
séggel részt vettem. Ilyen
volt például a nyolcvanas
évek elején a gimnázium
épületének felújítása. Akkor
csináltuk meg a jégpályát
is, amely azóta minden té-
len üzemel. Sokan onnan
ismernek, ezért hívnak jég-
pályás Frici bácsinak.
1999-ben mentem nyugdíj-
ba, de mivel egy kolléganő
hosszabb szülési szabad-
ságra ment, még hat évig
maradtam a Katonában. S
persze az is leírhatatlanul
jó érzés volt, amikor az én
státuszomat a fiam vette át
ebben a gimnáziumban.
Egyébiránt az edzői pálya-
futásom nagyobb része is a
gyerekekhez, fiatalokhoz
köt, és minden elismerést,
amit a röplabdás eredmé-
nyeimért kaptam, az után-
pótlás korosztályban vég-
zett munkámért ítéltek
nekem.”

(Részletek a Röplabda
2009. novemberi számában

megjelent interjúból.)
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Folytatás az 1. oldalról
„Iparos családból szárma-
zom. Nagyapám Kecskemé-
ten született, ő szűcsmester,
édesapám fodrász, édes-
anyám pedig hímzőasszony
volt. Apám Debrecenben
tanulta ki a szakmáját,
később tudását sokoldalú-
an hasznosította: nem csak
borbélyként dolgozott, de a
helyi színjátszó csoportnak
is ő maszkírozott. Sajnos,
korán elvesztettem őt. 1944-
ben a németek a község-
házára vitték. Egy napig
fogva tartották, majd ami-
kor onnan hazatartott – bár
csupán mintegy 300 méter-
re lehetett már a házunktól
– lelőtték. Tizenöt éves vol-
tam ekkor. Addig is szerény
körülmények között éltünk
– nyaranta mindig dolgoz-
tam, hogy megkeressem a
tandíjra, tanszerekre való
pénzt, hiszen négyen vol-
tunk testvérek, így be
kellett osztanunk szüleink
jövedelmét –, de apám ha-
lála után teljesen önellátó
lettem.

Elemi iskoláimat Kabán,
a polgárit Hajdúszoboszlón
végeztem. A háború miatt
vonattal nem nagyon lehe-
tett közlekedni, ezért sokáig
kerékpárral tettem meg na-
ponta a 12 kilométeres utat.
Hajdúszoboszlón akkor in-

dult a fürdő fejlesztése,
pezsgő élet jellemezte azokat
az éveket. Bennem azonban
mindig erős volt a tanulás
iránti vágy, ezért a fürdő-
várost elhagytam, Buda-
pestre mentem. A Toldy
Ferenc Gimnáziumba je-
lentkeztem, s mivel a bemu-
tatkozó beszélgetésen meg-
feleltem, tanulmányaimat
ott folytathattam.

A sikeres érettségiig segéd-
munkásként a VI. kerületi
Vegyesipari Vállalatnál he-
lyezkedtem el. Eleinte egy
triciklivel hordtam az üve-
get a mestereknek, később
inasként magam is mellet-
tük dolgozhattam. Közben
egyetemre is szerettem vol-
na menni, de segédmunkás-
ként esélyem se volt arra,
hogy felvegyenek. Talán so-
sem tanulhattam volna to-
vább, ha a KISZ megbízá-
sából nem hoztam volna
létre egy ifjúsági házat.
A Tanácsköztársaság útja
112-ben indított Fiatal Mű-
vészek Klubja – amely ké-
sőbb művelődési házzá nőt-
te ki magát – egyik első
művészeti kezdeményezé-
sem volt. Klubvezetőként
már több reménnyel felvéte-
lizhettem, be is jutottam az
ELTE Bölcsészettudományi
Karára, ahol előbb magyar-
történelem középiskolai ta-

nári, később művészettörté-
nész diplomát szereztem.

A tanulás mellett ezúttal
is dolgoznom kellett. 1959-
ben a Népművelési Intézet
munkatársa lettem, és még
egy év sem telt el, kinevez-
tek a Vizuális Művészeti
Osztály vezetőjévé. Itt ke-
rült közel hozzám az ama-
tőr képzőművészet és a tár-
gyi népművészet. Sokat
jártam vidékre, sőt külföld-
re is – több mint tíz ország-
ba – eljutottam. Nagyon jó
emberi kapcsolatokat tud-
tam ezekben az években ki-
alakítani. Az intézetben
együtt dolgoztam például
Bak Imrével, Karsai Zsigá-
val, de számos vidéken
alkotó művészt is ekkor
ismertem meg. Nyitott
művészetpolitikát folytat-
tunk, az 1970-es évek máso-
dik felében ezért is tá-
madt nézeteltérésem Vitá-
nyi Ivánnal. Ő volt akkor
az intézet vezetője, és maga
mellé akart venni, hogy he-
lyetteseként a programját
valósítsam meg. Én a saját
utamat akartam járni,
ezért nemet mondtam, s mi-
vel ebben az időben már
rendszeresen lejárva bekap-
csolódtam az 1976 őszén
létrejött naiv múzeum
munkájába, Kecskemétre
költöztem.

Ahírös városban minden
feltétel adott volt arra, hogy
elképzeléseim szerint dol-
gozhassak. Gajdócsy Ist-
ván, a megyei tanács elnöke
fantasztikus vezetőként sza-
bad kezet biztosított az ön-
álló munkához. Öt évig a
Katona József Múzeum tu-
dományos munkatársa vol-
tam, majd Horváth Attila
halála után a megyei múze-
um igazgatójává neveztek
ki. Büszke vagyok arra,
hogy ezekben az években új
kecskeméti művészeti intéz-
mények létrehozásában, va-
lamint a már működő mú-
zeumok megerősítésében is
részt vehettem. A Szóraka-
ténusz Játékmúzeum és
Műhely létrehozása az
egyik legnagyobb, mond-
hatnám úttörő feladat volt.
Ekkor már évek óta vezet-
tem a Tokaji Művésztelepet,
ott foglalkoztam először ko-
molyabban a játékokkal. Az
ötlet tehát onnan szárma-
zott, s boldog vagyok, hogy
Kecskeméten sikerült meg is
valósítanom. A Szórakaté-
nusz lett az ország első já-
tékgyűjteménye.

A Cifrapalota kiállítóte-
remként való hasznosítását
is én javasoltam. Nagy lö-
kést adott az ügy véghezvi-
telében, hogy anyagának el-
helyezésére Glücks Ferenc
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épp ekkor keresett végső he-
lyet. A neves műkincsgyűj-
tőt személyesen is felkeres-
tem, és ígéretet tettem, hogy
a több mint 300, elsősorban
az 1930-as évekből szárma-
zó anyagából állandó kiál-
lítást rendezünk be. A
Glücks-hagyatékot így kap-
ta meg Kecskemét, és erre a
gyűjteményre építve kiállí-
tóteremmé válhatott a Cif-
rapalota.

A naiv múzeum munkájá-
ban is folyamatosan jelen
voltam, 1991-től sok éven át
az intézményt igazgatóként
is vezettem. Korábbi kap-
csolataimat is fölhasználva
a Népművelési Intézetből új
anyagokat hoztam át, ezzel
jelentősen gyarapítottam az
itt kiállított műtárgyak
számát. Talán azért is állt
közel hozzám ez a múzeum,
mert valahogy egyre inkább
a mindennapi kultúra irá-
nyába haladtam. Elsősor-
ban nem a neves művészek
alkotásaiból való kiállítá-
sok rendezése, hanem in-
kább a populárisabb tevé-
kenység érdekelt. Különö-
sen a cigány kisebbségből
származók érintettek meg,
íróasztalomat most is egy
cigány mesterember fafara-
gásai díszítik. Elmondha-
tom, hogy már több mint
hat évtizede faragóművé-
szekkel, amatőr képzőmű-
vészekkel és naiv alkotók-
kal foglalkozom, de nem
azzal az igénnyel, hogy mű-

vészekké váljanak, hanem
azzal a céllal, hogy a vizuá-
lis kultúrában tájékozott,
sokoldalúan felkészült al-
kotók legyenek. Sok tanít-
ványom – akad olyan is,
akivel már öt évtizede
együtt dolgozom – mesteré-
nek vall engem, egy-egy
találkozáskor jó érzés ezt
átélni.

A munkacentrikusságom
és a család – sajnos – nem
fért meg egymás mellett.
Feleségemtől, Kiss Éva mű-
vészettörténésztől immár
több évtizede elváltam.
Kapcsolatunk azonban nem
romlott meg, azóta is békes-
séggel, tisztelettel tekintünk
egymásra. Hat unokával
büszkélkedhetek, lányom
Kecskeméten, fiam Pesten
él.

Ma már sokkal nehezeb-
ben telnek a napjaim. A be-
tegség is el-elér, nemrég a
kórház vendégszeretetét is
élvezhettem. De a munka
szeretete ma sem hagy
nyugton. Egy-egy zsűrizési
feladatot el-elvállalok, és
ha erőm engedi, a Magyar
Művészeti Akadémia mun-
kájában is örömmel részt
veszek. Az akadémia szer-
vezésében egy néhány nap-
pal ezelőtti összejövetelre is
meghívtak. Igazán megható
volt, hogy olyan neves szak-
emberek, mint Zelnik József
vagy Petrás Mária meleg
szavakkal és kedves aján-
dékokkal köszöntöttek.”

Samu Géza szobrászművésszel Akadémiai székfoglalóm (2014. február 14.)

Alkotók között

Vidám percek Japánban

A Tokaji Művésztelep alkotóival



éves dr. Faragó
Ferenc nyugdí-

jas vegyészmérnök.
Jászszentandráson szü-
letett 1929. október 19-
én. 1942 és 1950 között a
Jászapáti Gróf Széchenyi
István Gimnázium tanuló-
ja volt. Sikeres érettségije
után tanulmányait a Buda-
pesti Műszaki Egyetem
Vegyészmérnöki Karán
folytatta, ahol diplomá-
ját 1954-ben kapta meg.
Ezt követően Kecskemétre

költözött, és öt évig a
konzervgyárban dolgozott.
1959-től 1992-ig, nyugdíjba
vonulásáig a Kecskeméti
Megyei Kórház tudomá-
nyos főmunkatársa volt.
1994-től a Bagoly Egész-
ségházban folytatta szak-
mai tevékenységét, ahol
2011-ig vezette a laborató-
riumot. 1989-ban családi
vállalkozást indított – Dr.
Faragó és Társa GMK né-
ven – egészségvédő kozme-
tikumok gyártására, forgal-
mazására. Cégük a mai
napig működik, főtermékük
a Zita márkanéven futó
Gingovit íny- és fogápoló
szer. Munkássága során
szakmai folyóiratokban
számos közleménye jelent
meg. Nevéhez több talál-
mány fűződik. A Bács-Kis-
kun Megyei Kémikusok
Egyesülete tagja, korábban
8 évig elnöke volt. Munkás-
ságáért több kitüntetést,
szakmai elismerést kapott:
MTESZ Emlékérem (1979),
Kiváló Munkáért-díj (1984,
Eü. Min.).

„A Szolnok megyei Jász-
szentandráson születtem,
ott jártam elemibe is.
A gimnáziumot 1942-ben
kezdtem a Jászapáti Gróf
Széchenyi István Gimnázi-
umban, ahova a Zilahy La-
jos és Németh László írók
által kezdeményezett Or-
szágos Tehetségmentő Akció
keretében Horthy-ösztöndí-
jasként kerültem. Ellátá-
sunkra 100-100 pengőt for-
dított az alapítvány. A
környező megyékből 10 diá-
kot vettek fel háromnapos
vizsgáztatás alapján. A vá-
logatás helyesnek bizonyult,
mert hatan egyetemet vé-
geztünk, négyen doktori cí-
met szereztünk, egy társunk
egyetemi tanár lett.

Gimnáziumi éveim alatt
nem volt számomra egyér-
telmű, hogy hol folytassam
tanulmányaimat, mivel
több tudományág iránt is
érdeklődtem. Már közele-
dett a döntés határidőpont-
ja, amikor Budapesten jár-
tam, és megláttam, hogy a
Műegyetem épületére nagy

betűkkel kiírták: »Az ötéves
tervhez 10000 mérnökre
van szükség.« Döntöttem,
oda adtam be a jelentkezé-
semet. Mivel nem rendel-
keztem kimagasló kéz-
ügyességgel, egyértelmű
volt, hogy a vegyész szakot
választottam. Ezt a lépése-
met sosem bántam meg,
örülök, hogy vegyészmérnök
lettem!

Egyetemi éveimre öröm-
mel gondolok vissza. Első-
sorban dr. Erdei László és
dr. Pungor Ernő professzo-
rok emléke él bennem erő-
sen. Velük később is tartot-
tam a kapcsolatot: előbbinél
kezdtem meg, utóbbinál
védtem meg doktori
disszertációmat. De nem-
csak tanulással teltek a
napjaink. Pénz is kellett a
mindennapokhoz, ezért
gyakran pakoltunk vagont.
Nem mondom, hogy kicsat-
tanó örömmel dolgoztunk,
de a fizettségből jutott szó-
rakozásra is. Az egyetemen
egyébként is élénk kulturá-
lis élet folyt. Én már akkor
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is igen fogékony voltam a
művészetek iránt, ki is
használtam, hogy olykor
ingyenjegyeket lehetett sze-
rezni egy-egy előadásra.
Esténként sokszor mentem
színházba, operába, kiállí-
tásokra. Gyakorlatilag
naprakészen ismertem a
hazai kulturális élet leg-
rangosabb szereplőit.

Évfolyamtársaimmal –
például dr. Liptay György-
gyel, dr. Korda Piroskával
és férjével, Marik Jánossal,
valamint dr. Török Szil-
veszterrel – jó kapcsolatot
alakítottam ki, mely a mai
napig tart. Egyik legjobb
barátom Szilágyi István
volt. Vele az egyetem befeje-
zése után együtt jöttünk
Kecskemétre, egy évig közös
albérletben is laktunk. Ő
később a Konzervipari Ku-
tató Intézet igazgatója lett.
Sajnos, 20 éve meghalt.
Nem csak nekem hiányzik,
a május végén megtartott
gyémántdiploma-osztón so-
kat emlegettük.

Friss diplomával, »világ-
megváltó« önbizalommal
kezdtem dolgozni a közpon-
tilag kijelölt munkahelye-
men, az Alföldi Kecskeméti
Konzervgyárban. A napi
termelési feladatokat ellát-
tam, de a fejlesztések, az
újítások érdekeltek jobban.
Mi gyártottunk Magyaror-
szágon először zöldségala-
pú levesporokat. Az ízjaví-
tóként használt nátrium-
glutamátot is – amely a Ve-
geta és a Delikát alapanya-
ga – helyben állítottuk elő a
diplomamunkám alapján.

Öt sikeres év telt el így, és
én mégis az egészségügyet,
a megyei kórházat válasz-
tottam. 1959-ben Réthy
Aladár főorvos invitálására
mondtam igent. Szakmai-
lag tájékozott voltam, és rá-
éreztem, hogy az analitikai
kémia kezd teret hódítani
az egészségügyben. Egy sor
betegség élettanilag már jól
körvonalazódott, de nem
állt rendelkezésre a megfe-
lelő diagnosztika. A kórhá-
zakban nagy szükség volt
kémikusokra, még a ’70-es
évek orvosi laboratóriumai-
ban is a vegyészeké volt a

főszerep. Kémiai módszerek
sokaságát próbáltuk ki és
alkalmaztuk. Visszagondol-
va úgy érzem, jól döntöttem,
jó időben kerültem jó hely-
re, kedvemre kísérletezhet-
tem, kutathattam, amihez
jó partnereket találtam a
főorvosok között. Így szület-
hettek közös munkával új
laborvizsgálati módszerek.

A kórházban töltött évtize-
dek sok szakmai sikert hoz-
tak. A zsír- és szénhidrát-
anyagcsere megbetegedések
vizsgálata egyszerű, gyors
laboratóriumi eljárásokat
igényelt. Benedikt főorvos-
sal különösen szoros volt a
kapcsolatom, egy időben a
nagyvizitekre is behívott.
Lusztig professzorral, vala-
mint Bruncsák és Jancsó
főorvossal is együtt mun-
kálkodtam az érelmeszese-
déssel kapcsolatos diag-
nosztika kifejlesztésében. A
zsíranyagcserét vizsgálva
olyan triglicerid meghatá-
rozást sikerült kidolgozni,
amelyet a Reanal gyár or-
szágosan forgalmazott
tesztcsomagként az egész-
ségügyi laboratóriumok-
nak. Ez volt az első magyar
diagnosztikai teszt. Jancsó
és Harmos főorvosokkal
szűrővizsgálatokat végez-
tünk a koleszterin és a tri-
glicerid magyar normál ér-
tékeinek meghatározására.
A szénhidrát-anyagcsere
vizsgáló módszereihez egy
új vércukor meghatározást
dolgoztunk ki, amely ma-
gyar szabadalom lett, és a
Magyar Tudományos Aka-
démia Izotóp Intézete for-
galmazta.

A munka mellett más
szakmai tevékenységet is
végeztem. Több mint 20
évig segítettem a laboratóri-
umi asszisztensek képzését,
és alapításától kezdve a
Bács-Kiskun Megyei Kémi-
kusok Egyesületének is ak-
tív tagja voltam, nyolc évig
az elnöki feladatokat is el-
láttam. Sokat tettem azért,
hogy a megye kémikusainak
szakmai ismerete gazda-
godjon. A később országos
ismertséget kiváltott Kecs-
keméti Vegyésznapok szer-
vezésében is részt vettem.

Hogy nem tespedtem el,
szellemileg is, fizikailag is
fiatalos maradtam, talán ez
a genetikának köszönhető,
mert mindig fiatalabbnak
néztem ki a koromnál, de
azért tettem is érte. Az
agyat, hogy ne lustuljon el,
folyamatosan működtetni
kell, a cél nélküli tétlenke-
dést én nem ismerem. Álta-
lában előre tervezek, a
nyugdíjas éveimet is így
terveztem. 1989-ben, azaz
immár 25 éve gazdasági
munkaközösséget alakítot-
tam feleségemmel gyógynö-
vény alapú kozmetikumok
gyártására. A termékek kö-
zül a Zita Gingovit néven
ismert íny- és fogápoló lett
a legkedveltebb, de voltak
más készítményeink is:
aranyeres panaszokra ol-
dat, kézkrémek, arckrémek,
hajszeszek, fényvédők. A
hazai piacon is terjeszkedő
külföldi nagyvállalatok
reklámözönével azonban
nem bírtuk a versenyt, így
ma már csak a Gingovit né-
ven forgalmazott, Magyar-
országon elsőként bevezetett
antiszeptikus szájvizet
gyártjuk. S bár időközben
közel húsz, külföldről szár-
mazó hasonló ké-
szítmény is megje-
lent a polcokon, a
Gingovit továbbra
is megállja a he-
lyét.

1994-ban keresett
meg a Bagoly
Egészségház veze-
tősége, hogy vál-
laljam el a labo-
ratórium szakmai
irányítását, amit
17 évig nagy
örömmel végez-
tem. Az ottani
munkám össze-
kapcsolt az embe-
rekkel, az egész-
ségüggyel, ami a
nyugdíjas éveim-
ben egyre fonto-
sabbá vált. Ebben
az emberségre
hangolt egészség-
házban jó szakmai
társaságot is ta-
láltam, és segítsé-
get kaptam egyéb
problémáimra is.

Magánéletemben 1956-ban
nagy változás történt: meg-
nősültem. Feleségem peda-
gógus, ma már ő is nyugdí-
jas. Egy lányunk született,
Zita két unokával is megör-
vendeztetett bennünket. Na-
gyon szeretünk a hírös vá-
rosban élni, ahol 58 év alatt
számos értékes, jó emberrel
ismerkedtünk meg. Közülük
kerültek ki legjobb baráta-
ink – Polyák Péterék, dr.
Tajthy Sándorék, Naszvadi
Józsefék, dr. Fülöpné Mari,
dr. Horányiné Ani –, akik-
kel a mai napig szoros kap-
csolat fűz össze bennünket.
Velük ünnepeljük a 85. szü-
letésnapomat is. Szabad-
időmben sokat olvasok és
számítógépezek – a szakmai
dolgok, a gyógynövényekről
szóló információk továbbra
is érdekelnek –, és az uno-
kákkal is jó együtt lenni:
nyaranta hét hetet mindig
közösen pihenünk, kertész-
kedünk, biciklizünk, úszká-
lunk Balatonszárszón. Sze-
retném még látni, ahogy
növekednek és jól teljesíte-
nek, amint megtalálják ma-
gukat. És persze jó lenne,
ha öt év múlva a vasdiplo-
mámat is átvehetném!”

Az Aranydiploma átvétele

Feleségemmel és unokáinkkal




