
éves prof. dr.
Cserni Imre

mezőgazdasági mérnök,
talajtan és agrokémia
szakmérnök, egyetemi
tanár, professzor emeri-
tus. Kecelen született
1935. március 25-én. Ele-
mi iskoláit szülőhelyén,
valamint Kalocsán, a jezsu-
itáknál végezte, azután
előbb egy évig a fővárosi,
majd három évig a kecske-
méti piaristáknál tanult,
érettségi bizonyítványát is
a hírös városban szerezte.
Ezt követően állatorvosnak
készült, de az Állatorvos-
tudományi Főiskolát nem
tudta befejezni, mert kulák
származása miatt két és fél
év után kizárták. Tanulmá-
nyait végül a Gödöllői Ag-
rártudományi Egyetemen
folytathatta, ahol előbb me-
zőgazdasági mérnök, majd
talajtan és agrokémia me-
zőgazdasági szakmérnök

diplomát szerzett. Doktori
címét 1971-ben, kandidátu-
si értekezését 1983-ban
védte meg. 1999-ben habili-
tált, 2000 óta egyetemi ta-
nár. 1963-től közel három
évtizeden át a kecskeméti
székhelyű Duna–Tisza közi
Mezőgazdasági Kísérleti
Intézetnél dolgozott. Tudo-
mányos segédmunkatárs-
ként kezdett, azután mun-
katárs, főmunkatárs, végül
tudományos osztályvezető
volt. Közben több évet
Algériában, illetve több
hónapot Nicaraguában, La-
oszban (FAO) és Jemen-
ben dolgozott szakértőként.
1987-ben 8 hónapig az Ent-
raide Universitaire Mondi-
al du Canada ösztöndíjasa
volt. 1991 óta a Kecskeméti
Főiskola Kertészeti Főisko-
lai Kara Környezettudomá-
nyi Intézetében tanít, 1995
és 2000 között a tanszékve-
zetői feladatokat is ellátta.

A Duna-Tisza közi homok-
talajok tápanyag-gazdálko-
dásának, a tápelemek mo-
bilitásának, valamint a
homokhátság talajainak
vízgazdálkodása, talajmű-
velése terén elismert szak-
ember. A gumós édeskö-
mény nemesítője. Kutatási
témáiban több mint 200
ismeretterjesztő és tudomá-
nyos publikációja jelent
meg saját és társszerző-
ként.

Folytatás a 6. oldalon
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március 18.

éve született
Ballagi Mór

teológus, tanár, nyel-
vész, szótáríró, az MTA
tagja. Előbb izraelita is-
kolákban tanult, majd
1836-ban a pápai refor-
mátus kollégium növen-
déke lett. 1837-től a pesti
egyetem mérnöki tan-
folyamán matematikát
hallgatott. 1839-ben Pá-
rizsban folytatott mérnöki
tanulmányokat. Hazatér-
ve a zsidók emancipáció-
jáért kezdett dolgozni.
Eötvös József felkérésére
megírta a Zsidókról (Pest,
1840) című röpiratot.
1842-ben Tübingenbe
ment, teológiát és bölcse-
letet tanult, bölcsészdok-
tori címet szerzett. Itt tért
át a protestáns hitre. Ha-
zatérve a szarvasi gimná-
ziumban kezdett tanítani.
A szabadságharcban való
részvétele miatt egy időre
eltiltották az oktatástól.
1851-től Kecskeméten élt,
öt tanéven át a reformá-
tus teológián a keleti
nyelvek és a szentírás-
magyarázat tanára volt.

Folytatás a 4. oldalon
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200
éve, 1815.
március 30-

án, Kecskeméten szüle-
tett László Károly mér-
nök, író. Középiskolai ta-
nulmányait a hírös város
református kollégiumában
végezte. Debrecenben jogot
és apja kívánságára teoló-
giát tanult. Három évig
Szentmihályon volt rektor,
majd Pesten mérnöki ta-
nulmányokat folytatott. A
diploma megszerzése után
mérnökként dolgozott. '48-
ban a Hunyady-zászlóaljba

lépett, később a tüzérségnél
szolgált, és hadnagyi, majd
századosi rangra emelke-
dett. A temesvár-szentand-
rási ütközet után Bemmel
és Kossuth Lajossal emig-
rációba kényszerült. Ez-
után Kossuth környezeté-
ben élt, mint titkára
és barátja. Törökországba,
majd Olaszországon, Fran-
ciaországon át az Egyesült
Államokba hajóztak, és
amerikai körútján is min-
denüvé követte Kossuthot.

Folytatás a 3. oldalon

Kossuth Lajos titkára és barátja
„Azon kevesek közé számítom én Őt, kik iránt ugy is mint hazafi, de ugy is mint ember magamat

hálára kötelezettnek érzem. Ha módom volna öt bármily szerény javadalmakkal ellátni,
töle nem válnék meg soha, mert meg vagyok győzödve, hogy ő tapasztalt ragaszkodásánál fogva a

mellettem állást bármi más kényelmesb és jutalmazóbb állásnak elébe tenné." (Kossuth Lajos)

László Károly
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Prof. dr. Cserni Imre

VALLOMÁSOK
Prof. dr. Cserni Imre mezőgazdasági szakmérnök

Ballagi Mór
(Pollák Zsigmond metszete)
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éve, 1865.
március 30-án

született Kárpáti (Vla-
szák) János tanító, isko-
laigazgató, gazdálkodó,
fürdőtelep-létesítő. Csa-
ládja cseh származású, ap-
ja eredetileg kárpitos, az-
után egy katonazenekar
karmestere volt. Kecske-
méten kezdte meg iskolai
tanulmányait 1871-ben,
előbb a piarista, majd a re-
formátus főgimnáziumban.
Zongorázni és hegedülni is
tanult itt, diákbandában
volt muzsikus. 1880-81-ben
a kiskunfélegyházi tanító-
képzőben tanult, a további
tanéveket már mint ma-
gántanuló végezte el, taní-
tói oklevelét Pécsett sze-
rezte. 1881-től Zamárdiban
előbb segéd kántortanító,
bő egy évvel később, 17
évesen tanító lett. 1884 és
1891 között Balatonudvari-
ban kántortanítóként tevé-
kenykedett és gazdálko-
dott. 1886-ban magyarosí-
totta vezetéknevét.

1891-ben Gyenesdiásra
költözött, ahol kántortaní-
tóként dolgozott. 1912-ben
iskolaigazgatóvá nevezték
ki. Az ott töltött évek alatt
számos feladatot vállalt és
végzett el. 1893–tól 1913-ig
Keszthelyen a Szigetfürdő
úszómesteri, felesége segít-
ségével pedig a gyenesdiási
postamesteri teendőket lát-
ta el. Kezdeményezésére
hozták létre a gyenesdiási
Háziipari Szövetkezetet.
Szőlészeti vándortanító-
ként vidéki községekben
szőlőművelést oktatott,
gyékényszövő tanfolyamot
szervezett, próbálkozott se-
lyemhernyó-tenyésztéssel
is a helyi lakosok részére
jövedelemszerzési lehető-
ségként. Küzdött azért,
hogy a keszthelyi Zámor
városrész rossz minőségű
legelőit lakó- és üdülőtelep-
pé osszák fel. A gyenesdiási
községi képviselő-testület-
ben 34 évig tevékenyke-
dett, tagja volt a Bala-
toni Szövetségnek, illetve

annak választmányának.
Nagy szerepe volt abban,
hogy Gyenesdiásnak a
Keszthely–Tapolca szárny-
vonalán a legszebb vasúti
váróterme legyen.

Az 1890-es években kezd-
te meg a gyenesdiási fürdő-
telep kialakítását. 1905-
ben építették meg a 320 m
hosszúságú mólót, később
ehhez kapcsolódott egy kis
fürdősziget 16 fürdőkabin-
nal. A költségek biztosítá-
sára fürdőrészvényeket bo-
csátottak ki. 1906-ban
megalapította a Gyenesdiá-
si Balatonfürdő Egyesüle-
tet, melynek 22 évig elnöke
volt. 1910-ben nyitották
meg a fürdőtelepet a lakos-
ság előtt. 1898 és 1921 kö-
zött több novellát, cikkeket
is írt, amelyek a Balatonvi-
dék és a Keszthelyi Hírlap
című újságokban jelentek
meg. Nyugdíjba vonulása-
kor, 1925-ben miniszteri el-
ismerést kapott. Gyenesdi-
áson hunyt el 1953.
szeptember 24-én.

Kárpáti János gyakorlati-
as, szorgalmas, sportos em-
ber volt. Sokszor közleke-
dett a befagyott Balatonon
korcsolyával, hosszabb uta-
kat tett meg csónakon.
Keszthelyre gyakran gya-
log járt be. Jó borivó, társa-
ságot kedvelő ember volt.
Takarékossága, ésszerű
gazdálkodása jellemezte a
közéletben és a magánélet-
ben is. Hazája iránti szere-
tetét jól bizonyítja önélet-
írásának néhány gondolata
is: „Birtokunkat, sem a gye-
nesdiásit, sem pedig a sze-
pezdit soha, semmi körül-
mények között idegennek ne
adjátok el, mert akié a föld,
azé a Haza. Az ingó vagyon
elfogyhat, de az ingatlan
marad. Az egész szép Ma-
gyarországban szebb hely
nincs, mint a mi birtokunk.
számítani kell a család el-
szaporodására, sok évtize-
dek után, hogy ezekből a
szép és értékes birtokokból a
késő utódoknak, a déd és
ükunokáknak is jusson.”

Birtokát Magyarország legszebb helyének látta

Gengeliczky László: Kárpáti János emlékmű
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Kárpáti János



éve, 1765.
március 22-

én született Falkoner
József Ferenc festő.
Mesterségét apjánál tanul-
ta ki, és már fiatal korában
országszerte ismert és fog-
lalkoztatott festőművész
lett. Budai polgárként első-
sorban oltárképeket fes-
tett. Jobbára szignatúra
alapján azonosítható, sötét
tónusú, késő barokk szent-
képei többek közt Diós-
jenőn (Mindenszentek,
1790), Solymáron (főoltár-
kép, 1792), Magyarsarlóson
(Trónoló Mária, 1793),
Bölcskén (Szent István ko-
ronafelajánlása, Johann
Ernst Mansfeld 1772-es
rézmetszete nyomán) és a
buda-újlaki plébániatemp-
lomban (Mária látogatása,
főoltárkép, 1799) maradtak
fenn. A budai Flórián-
kápolnából jutott a Főváro-
si Képtár gyűjteményébe
az 1793-ból jelzett Utolsó
vacsora, míg az Egri Kép-
tár kisméretű Kálvária
képe a váci székesegyház
egykori főoltárképének má-
solata. Rövid élet adatott
neki: 43 évesen, 1808. ok-
tóber 23-án hunyt el.

Falkoner József Ferenc
munkái Kecskeméten is
láthatóak. A budai mester
készítette 1793-ban a
Nagytemplom Krisztus
mennybemenetelét ábrázo-
ló főoltárképét. A mű felső
részén a fölemelkedő Krisz-
tus látható, míg alatta két
angyal (az Apostolok Csele-
kedeteiben emlegetett fe-
hér ruhás férfiak) vezetésé-
vel a 11 szemtanú apostol
táncolja körül az Olajfák
hegyének azt a helyét,
ahonnét a Megváltó a
mennybe ment. Falkoner
1794-ben (vagy más adatok
szerint 1791-ben) két mel-
lékoltárt is festett. Az álke-
reszthajó bal oldalán a Pat-
rona Hungariae jelenik
meg a 18. században nép-
szerű formájában (Szent
István felajánlja a koronát
Szűz Máriának), míg a jobb
oldali mellékoltár Szent
Pétert és Szent Pált ábrá-
zolja.

Falkoner József Ferenc a
Barátok templomában is
dolgozott, a diadalív két ol-
dalán elhelyezkedő Assisi
Szent Ferenc és Padovai
Szent Antalt ábrázoló ké-
peket ő festette 1792-ben (a

Szent Antal-oltárképet a
felújítás után másodlago-
san a mellékhajó keleti fa-
lánál helyezték el). A ma
látható oltárképek jóval ké-

sőbbiek, ezeket a Szent
Miklóst megjelenítő főol-
tárképpel egy időben, 1933-
ban alkotta a kecskeméti
Prohászka József.

Folytatás az 1. oldalról
Amikor 1852 júliusában
Kossuth visszatért Európá-
ba, László Károly Ameriká-
ban maradt. Először New
York állam csatorna-mér-
nöki hivatalában, majd a
Syracuse-Binghamton vas-
útnál dolgozott. 1853-ban
amerikai állampolgárságot
szerzett. Két évig végez-
te az állami birtokok fel-
mérését Mexikóban. Meg-
szerzett vagyonával maha-
góni és berzsenyfa kereske-
dést folytatott. 1867-ben
feleségül vette az angol
konzul leányát, és hazatér-
tek Magyarországra. Előbb
Dunapatajon, majd 1871-
ben Kecskeméten teleped-

tek le. Itt a Népbank
könyvelőjeként kezdett
dolgozni. 1872. április
2-án Kecskemét város
mérnökévé választották.
1879-ben elkészítette a
város részletes belterületi
térképét. 1882. november
21-én a Szolnok-Csongrádi
Jobbparti Tiszaszabályo-
zó Társulat igazgató-
mérnökévé nevezték ki,
kecskeméti hivataláról le-
köszönt, és Újkécskére
költözött. 1892-ben Tu-
rinban meglátogatta Kos-
suth Lajost. Hazatérve
romló egészségi állapotára
hivatkozva lemondott ál-
lásáról. 1894. május 4-én
hunyt el.

Kossuth Lajos titkára és barátja
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A Nagytemplom főoltárképének festője

A Nagytemplom Falkoner József Ferenc festette főoltárképe

Demjén Attila: László Károly
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Folytatás az 1. oldalról
1855 és 1877 között Balla-
gó Mór a budapesti refor-
mátus teológiai akadémián
tanított. 1840-től levelező,
1858-tól rendes tagja volt
az Akadémiának. Több
egyházi és világi közéleti
funkciót töltött be, 1861-
ben országgyűlési képvise-
lő is volt. Nyelvészeti mun-
kái mellett számos egyház-
történeti, teológiai témájú
könyve jelent meg. Tizen-
hat nyelven beszélt, ezek
között olyan nyelveken is,
mint az óhéber, latin,
ógörög és szanszkrit.

március 20.

éve, 1840.
március 20-

án hunyt el Lakatos
Márton bölcsész doktor,
kegyes tanítórendi áldo-
zópap és tanár. Jász-
berényben született 1803.
január 15-én. Tizenhét éve-
sen, 1820. november 11-én
lépett be a piarista rendbe,
és Kecskeméten két évig
újoncnövendék volt. 1823-
tól gimnáziumi tanárként
dolgozott Veszprémben, az-
után folytatta tanulmánya-
it: 1825-től Vácon a kétéves
filozófiai tanfolyamot vé-
gezte el és bölcseleti dok-
torrá avatták, majd 1827-
ben Nyitrán és 1828-ban
Pozsonyban hittudományi
tanfolyamokon mélyítette
el tudását. 1829-tól 1831-ig
Pesten tanárkodott, ezt kö-
vetően pedig a történelem
és bölcselet tanára volt Ko-
lozsvárott. A kincses város-
ban hunyt el.

március 21.

éve, 1765.
március 21-

én született Mátyási
József költő. A kecskemé-
ti, majd a debreceni refor-
mátus kollégiumban ta-
nult, ahol ügyvédi okleve-
let szerzett, Pesten folyta-
tott ügyvédi gyakorlatot.
1789-től 1794-ig Teleki Jó-
zsef gróf titkára volt, akit

elkísért Bécsbe, Németor-
szágba, Erdélybe. 1796-
1803-ig a voltaireianus
irodalomkedvelő Galánthai
Fekete János lovasgenerá-
lis titkára volt. A gróf halá-
la után előbb Pestre, majd
Izsákra költözött. Itt meg-
házasodott, felesége azon-
ban hamarosan meghalt.
1824 körül Kecskeméten
telepedett le, visszavonul-
tan élt. Háza a Rákóczi és
Mátyás út sarkán, a mai
Törvényszék helyén állt. Itt
látogatta meg 1795-ben
Csokonai Vitéz Mihály, s
itt volt Kecskemét irodalmi
életének központja. Kecs-
kemét városi tanácsa iro-
dalmi működéséért 1827-
ben polgárjoggal tisztelte
meg. Végrendeletében va-
gyona nagy részét a hírös
város református kollégiu-
mára hagyta.

Korának népszerű költője
volt. Legismertebb verse, a
Sorsával elégedő gulyásnak
pásztori dalja népdalként
terjedt. Megénekelte a vá-
rost pusztító 1794. júliusi
tűzvészt is. Nyolc könyve
jelent meg nyomtatásban,
több műve kéziratban ma-
radt. Életéről, költészetéről
1941-ben dr. Vetéssy Géza,
a kecskeméti református
gimnázium tanára emléke-
zett meg. Képmását – való-
színűleg 1834-ben – a 19.
századi magyar szobrászat
kiemelkedő alkotója, Fe-
renczy István készítette.

március 22.

éves Losonczy
Lászlóné Laczy

Klára erőnléti edző,
technikai vezető. Kecs-
keméten született 1955.
március 22-én. Sportos
családból származik: édes-
apja labdarúgóként Puskás
posztján játszott katonai
szolgálata idején a Honvéd-
ban. Több könyvben meg-
emlékeztek róla, Tichy
Lajos azt írta: ha fenn
marad Budapesten, még
egy „Öcsink” lett volna.
Nagybátyja és unokaöccsei

válogatott versenybicikli-
sek voltak. Ő is a spor-
tot választotta hivatásául.
1977-től a Magyar Testne-
velési Egyetemen tanult,
ahol 1980-ban atlétaedzői
szakon diplomázott. Ké-
sőbb a Kecskeméti Főisko-
la tartásjavító torna és
könnyített testnevelés kép-
zését is elvégezte, valamint
a Fitness Akadémián test-
építő és fitnesz szakedzői
oklevelet is szerzett. 1977-
től a Kecskeméti Sport
Club atlétaedzője volt,
majd több mint másfél évti-
zeden át a Zwack Unicum
Rt. titkárságvezetőjeként
dolgozott. 2004-től az Uni-
ver KTE Kft. erőnléti edző-
je, technikai vezetője, 2009-
től a GAMF testnevelő ta-
nára és a KSE felnőtt
csapatának erőnléti edzője,
technikai vezetője volt. Je-
lenleg a Kecskeméti Kosár-
labda Club és a Kecske-
méti Kosárlabda Akadémia
erőnléti edzője, technikai
vezetője.

Az elmúlt évtizedek során
több száz gyerekkel szeret-
tette meg a sportot. Ma-
gyar bajnok, bajnoki helye-
zett és válogatott atléták
egész sorát nevelte. A
Belvárosi Fitness Club
létrehozója, szakmai meg-
alapozója; a Kecskeméti
AVON-futóklub vezetője. A
Magyar Edzők Társasága
és a Magyar Sporttudomá-
nyi Társaság tagja. „Lá-
nyom, vejem (edzőként dol-
goznak) és a fiam is a sport
szerelmese. Legszebb élmé-
nyem: erőnléti edzőként a
fiamnak edzője, a vejemnek
kollégája voltam. Jól esik
az a sok-sok szeretet, tiszte-
let, amit volt-már felnőtt
tanítványaimtól kapok a
mai napig.”

március 24.

éve, 1940. márci-
us 24-én hunyt

el Gál Jenő ügyvéd, libe-
rális politikus. Kecske-
méten született 1872 már-
ciusában. Számos nagy

büntetőperben (Haverda
Mária, Erdélyi Béla gyil-
kossági ügye, Dréhr Imre
hivatali visszaélései, frank-
hamisítási per stb.) mint
bűnügyi védő vett részt.
Vázsonyi Vilmos mellett
aktívan közreműködött a
Demokrata Párt megszer-
vezésében, annak ügyveze-
tő elnöke lett, és program-
jával 1926-tól 1935-ig a
budapesti kerületek képvi-
selője volt. Harcolt a halál-
büntetés bevezetése ellen.
A Halálbüntetés Ellenes
Szövetség első, a halálbün-
tetés és a statárium ellen
tiltakozó kiáltványára szü-
letett több mint tízezer
aláírást tartalmazó íveket,
amelyeken többek között
József Attila kézjegye
is szerepelt, Zsolt Béla
országgyűlési képviselő-
társával ő adta át dr.
Csopey Dénes kúriai
bírónak, az Igazságügy-
minisztérium Büntetőjogi
Ügyosztály vezetőjének.
Gál Jenő irodalmi tevé-
kenysége is jelentős. Létre-
hozta és szerkesztette a
Büntetőjog című szakfolyó-
iratot 1926 és 1939 között.

március 25.

éve, 1915.
március 25-

én született Földváry
Antal református lel-
kész. Gimnáziumi tanul-
mányait Kecskeméten vé-
gezte, 1934-ben érettségi-
zett a hírös városban. Teo-
lógiát a fővárosban tanult,
majd a Pázmány Péter
Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karán dok-
torátust szerzett. Segédlel-
kész volt Budapesten több
egyházközségben, valamint
1938 és 1942 között Kecs-
keméten. Az alföldi város-
ból Kölesdre hívták, és ott
szolgált mint lelkész 1949-
ben bekövetkezett haláláig.
Több műve kéziratban ma-
radt. Földváry Antal első-
sorban az egyháztörténet
területén munkálkodott.
Leginkább Augustinus De
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civitate Dei című munká-
jának fordítójaként ismert.
A teljes, 22 könyvből álló
művet lefordította, de ab-
ból mindössze az első 10
könyv jelent meg nyomta-
tásban. 1942-ben a pécsi
Egyetemi Könyvkiadó és
Nyomda R. T. kiadta az
első öt könyvet, majd 1943-
ban napvilágot látott
ugyanott a VI – X. könyvek
fordítása is.

március 29.

éve, 1815.
március 29-

én született Handtel
Károly gyógyszerész, a
Magyarországi Gyógy-
szerész Egyesület egyik
alapítója. A Pesti Tudo-
mányegyetemen 1839-ben
szerzett gyógyszerészi ok-
levelet. Előbb a Tolna

megyei hőgyészi Szent-
háromság gyógyszertárnak
volt a tulajdonosa. A sza-
badságharcban őrnagyként
vett részt. A Tolna várme-
gyei nemzetőrség szervezé-
se miatt súlyos börtönbün-
tetést kapott. 1855-ben
Kecskeméten megvette
Battlay Jánostól a Szentlé-
lekhez címzett gyógyszertá-
rat. 1863-ban részt vett az
Országos Gyógyszerészeti
Egyesület létrehozásában.
Szorgalmazta a közegész-
ségügy és az orvosügy ren-
dezését - közegészségügyi
törvényjavaslata kézirat-
ban maradt ránk, a doku-
mentumot Kecskeméten az
Orvos- és Gyógyszerészet-
történeti Gyűjtemény őrzi.
Az 1860-as években moz-
galmat kezdeményezett a
kuruzslás és a titkos szerek
árusítása ellen.

Handtel Károly 1867 má-
jusában gyógyszertárát el-
adta Katona Zsigmondnak,
és Pesten újat nyitott a
Lipót körúton. Gyógyszer-
tárának 1883-ig volt a
tulajdonosa. Idős korában
azután ismét visszatért
Kecskemétre, részt vett a
város közéletében. A Gaz-
dasági Egyletben felolvasá-
sokat tartott az általános
és a szakmai műveltség nö-
velésére. A gyógyszerészet
mellett nagy szeretettel
foglalkozott a Kecskemét
vidéki homokterület hasz-
nosításával. 1879-ben ő
hívta fel a figyelmet a fran-
cia aszalószilva termelésre.
Az elsők között fáradozott a
gyümölcsexport fejleszté-
sén. 1888. szeptember 4-én
Kecskeméten hunyt el. Sír-
ja a református temetőben
van.

március 31.

éve, 1940. már-
cius 31-én

hunyt el Móricz Károly
tanár, jogi író. 1864. ápri-
lis 1-jén Párizsban szüle-
tett. Jogi tanulmányainak
elvégzése után pénzügyi fo-
galmazó volt Nagyenyeden,
Nagyszebenben. 1892-től
25 éven át a kecskemé-
ti jogakadémián tanított.
Pénzügyi tárgyú dolgozatai
mellett foglalkozott a jogi
oktatás kérdéseivel, így
például a vizsgáztatás
reformjával is. Cikkei, érte-
kezései a Protestáns Egy-
házi és Iskolai Lapban, a
Kecskemétben és a Kecske-
méti Lapokban is megje-
lentek. Egy albumban meg-
talált bejegyzése szerint
nagyra tartotta az egyenes-
séget és a tisztaságot.
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Folytatás az 1. oldalról
Prof. dr. Cserni Imre a
Magyar Tudományos Aka-
démia köztestületi tagja, a
Magyar ENSZ Társaság, a
Magyar Professzorok Vi-
lágszövetsége és a Magyar
Agrártudományi Egyesület
Talajtani és Agrokémiai
Bizottsága tagja volt.
Szakmai tevékenységéért
több ízben is jutalmazták:

Elismerő oklevél (FVM,
1999), Kecskeméti Főisko-
láért (2002), Mathiász Já-
nos-díj (2005), Kecskemét
Város Környezetvédelméért
Díj (2007), Nívódíj a Föld-
művelés és földhasználat
című tankönyvért (2008), a
Kecskeméti Főiskola KFK
Aranygyűrűje (2009), Bács-
Kiskun Megye Tudományos
Díja (2011).

„Gazdálkodó családból
származom, apám és nagy-
apám is a szó legszorosabb
értelmében gazdaemberként
élt: a napszámosok között
dolgozva, ha kellett, első
kaszásként művelték a föld-
jüket. Kecel határában, egy
gyönyörű szép tanyán ne-
velkedtem föl, 90 hold –
benne 10 hold szőlő – tarto-
zott hozzá. Szerettem ott él-
ni, mindig csak birtoknak
neveztem. Öt évvel idősebb
nővéremmel ketten vagyunk
testvérek. Gyerekként gyak-
ran megsértődtem, ha kiha-
gyott a játékból. Emiatt egy
darab kenyérrel és kol-
básszal többször is »világgá
mentem« – elbújtam a köze-
li erdőben –, persze egy idő
múlva engedtem szüleim
hívó szavának, és vissza-
mentem a tanyára.

Az elemi iskolát Kecelen
kezdtem el, ezekben az
években már az ott élő
nagyszüleimnél laktam. Az
ötödik elemiig jártam oda,
majd a világháború után,
1946-tól Kalocsán, a jezsui-
táknál folytattam a tanul-
mányaimat. Az államosítás
miatt csupán két évig ta-
nulhattam az érseki főgim-
náziumban, de azok az évek
mégis egész életemre nagy
hatással voltak. Kiváló ta-
nárok vettek körül, különö-
sen Matkovics tanár úrra és
Takács tanár úrra, illetve a
kollégium – akkor még in-
ternátusnak nevezték –
igazgatójára, páter Szöré-
nyire emlékezem vissza szí-
vesen.

1948-ban visszamentem
Kecelre, és ott fejeztem be
a nyolc elemit. Közben apá-
mat kuláknak minősítették,
a »birtok« egy részét elvet-
ték, és én sem mehettem
még középiskolába sem. Er-
re csak egy évvel később
nyílt lehetőségem, amikor
az állam visszaadott nyolc
egyházi iskolát, és engedé-
lyezte, hogy az ezek fenn-
tartásához szükséges szer-
zetesrendek minimális lét-
számmal működhessenek.

A Budapesti Piarista Gim-
názium diákja lettem, de
csak egy évig tanulhattam
ott, mert szállásadó nagy-
nénémet kitelepítették a
Hortobágyra. Mivel kollégi-
umot csak Kecskeméten
kaptam, ezért másodiktól
már itt tanultam, és itt is
érettségiztem le.

A fővárosban eltöltött év is
szép emlék, de a három
kecskeméti tanulóév jóval
többet adott számomra.
Rendkívül szigorú, de még-
is emberséges tanárok taní-
tottak, a másik ember tisz-
teletére, a mértékletes életre
nagy hangsúlyt fektettek.
Nagyon szerettem Kender
József tanár úr biológia- és
kémiaóráit, de az osztályfő-
nökünk, Veszprémi Tibor
atya matematika-óráit is
élveztem. Vele később évti-
zedeken át jó barátságot
is ápoltam haláláig. Osz-
tálytársaimmal nagyon jó
kapcsolatom volt. Legköze-
lebbi barátom Csuthi Lajos
lett, vele még Kalocsán
ismerkedtem meg, azután
itt is együtt tanulhat-
tunk. Ő is Kecskeméten él,
szinte minden héten talál-
kozni szoktunk, hiszen
»köröszt-komaságban« va-
gyunk. Sajnos, a többiek
közül már sokan meghal-
tak, tavaly a 60. érettségi
találkozót már nem is tud-
tuk megtartani – nehéz a
még életben lévőket össze-
hozni.

Életem során mindig a ta-
laj közelében éltem, de még-
sem mezőgazdasági mér-
nöknek készültem. Érettségi
után állatorvos szerettem
volna lenni, fel is vettek az
Állatorvos-tudományi Főis-
kolára. Kulák múltam
azonban ott is utolért: a ká-
derező bizottság elnöke ki-
záratott az iskolából. Né-
hány hónap múlva új
igazgatót neveztek ki az in-
tézmény élére, és egyik első
döntéseként Urbányi János
professzor visszavett, így
másfél évig ismét odajár-
hattam.
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Bár az állatorvosi álma-
imról nem tettem le, mégis
úgy gondoltam, előbb dip-
lomát szerzek egy másik te-
rületen, talán utána na-
gyobb eséllyel folytathatom
a félbeszakított tanulmá-
nyaimat. Az Agrártudomá-
nyi Egyetemre jelentkeztem,
és bár néhány tantárgyból
különbözeti vizsgát kellett
tennem, de egy évet elfogad-
va rögtön másodévre föl is
vettek. Mezőgazdasági mér-
nöki oklevelemet 1963-ban
ott szereztem meg.

Feleségemmel, Kurucz
Katalinnal még 1957-ben
találkoztam először. A sza-
badszállási állatorvos kö-
zépső lánya volt. Kati is
Pesten tanult, az orvostu-
dományi egyetemre járt.
Évekig »ismerkedtünk«,
majd 1963-ban össze is há-
zasodtunk. Keresztanyám
akkor Rómában élt, az ő
meghívólevelének köszönhe-
tően – a vonatjegyet is meg-
küldte – az olasz fővárosba
mehettünk nászútra. Fejen-
ként 5 dollárral indultunk
el, és rokonom jóvoltából fe-
lejthetetlen élményeket sze-
rezve egy hónapot töltöt-
tünk az »örök városban«.
Fiunk három évvel később
született. Gábor a Bács-
Kiskun Megyei Kórház
osztályvezető főorvosa, a
Szegedi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi
Karának professzora. Az
emlőbetegségek patológiája
területén világhírnévre tett
szert. Feleségével, Emesével
már két unokával is meg-
örvendeztettek bennünket.
Dorottya fogorvosnak, Bá-
lint informatikusnak ké-
szül, mindketten Szegeden
tanulnak.

Egyetem után feleségem
Kecskeméten kapott állást –
abban az időben még nem
mi választhattunk munka-
helyet, hanem kijelölték azt
–, így ideköltöztünk. Kati
egy ideig a KÖJÁL-nál, az-
után föl-orr-gégész szakor-
vosként a megyei kórház-
ban dolgozott. Én a
Duna–Tisza közi Mezőgaz-
dasági Kísérleti Intézetnél
helyezkedtem el. Állatorvosi
terveimet hamarosan vég-
leg feladtam. Egy olyan

helyre kerültem ugyanis,
ahol nemcsak megszoktam,
hanem meg is szerettem a
munkámat. A Mészöly Gyu-
la által irányított intézet-
ben, Bauer Ferenc mellett,
elsősorban a homoktalajok
tápanyag-gazdálkodásával
foglalkoztam, kandidátusi
értekezésemet is ebből a té-
makörből írtam. Egy ha-
zánkban korábban alig is-
mert zöldségfaj – a gumós
édeskömény – honosítása,
illetve nemesítése is az én
munkám eredménye.

Az intézetben folytatott
munkám mellett talajtani
szakértőként dolgoztam Al-
gériában, Közép-Ameriká-
ban, majd FAO szakértő-
ként Laoszban, később
pedig Jemenben is. Algéria
még nem jelentett nagy él-
ményt – ott megmondták,
hogy mit kell tennem –, de
későbbi utaim során már
sok mezőgazdasági terv el-
készítésében is részt vehet-
tem, például a talajok sóki-
mosásával, a szikesség el-
távolításával foglalkoztam,
ezek már izgalmasabb, ér-
dekesebb feladatok voltak.
Szerettem külföldön dolgoz-
ni, és talán nem is végeztem
rosszul a munkámat, hi-
szen még nem is olyan ré-
gen Algériába és Katarba
is hívtak szakérteni.

Soha nem akartam tanár
lenni, nem is lehettem vol-
na, mert az elveim miatt
nem nagyon kaptam volna
katedrát. 1983-ban a gödöl-
lői egyetemen tanszékveze-
tői állást ajánlottak föl, de
én nem vállaltam el ezt a
feladatot. 1991-ben azután
Kecskemétre, a kertészeti-
re hívtak, én azonban ismét
nemet mondtam. Épp ak-
kor kaptam meg egy jelen-
tős munkát, nem akartam
azt elengedni. 1992-ben –
Járfás József barátom so-
kadik hívásának engedve –
mégis tanár lettem. Ebben
közrejátszott az is, hogy
közben az intézet élén válto-
zás történt, és az új vezető,
Balázs Sándor mikológus
irányításával a szántóföldi
zöldségnemesítés és a minő-
ségi vetőmag-előállítás ke-
rült előtérbe, és az én szak-
területem háttérbe szorult.

Docensként kezdtem taní-
tani a Kertészeti Egyetem
Kertészeti Főiskolai Karán,
és azóta folyamatosan vég-
zem ezt a szép feladatot.
Létrehoztam és jónéhány
évig vezettem is a Környe-
zettudományi Tanszéket. A
tanítás számomra öröm,
még most, nyolcvanévesen
is vállaltam heti négy órát.
Úgy tartom, egy tanárnak
kötelessége, hogy megszeret-
tesse a tárgyát és magát, de
mást is kell nyújtani a diá-
koknak: értékrendet. Erre
törekedtem az elmúlt közel
negyedévszázad alatt.

Több mint 25 éve Talfájá-
ban vettünk egy tanyát.
Amolyan úri tanya, mert
nincsenek jószágaink. Fele-
ségemmel együtt az a min-
denünk. Szőlőm is van és
bort is készítek, meg évente
egyszer-kétszer a baráta-
inkkal is összejövünk ott. A
jövő felé nézve nagyon sok
tervem már nincs. Amíg be
tudok járni a főiskolára,
addig még szeretnék taníta-
ni, és persze, ha erőm enge-
di, szeretném még a tanyát
is gondozni, hiszen ott ér-
zem én jól magam, »a talaj
közelében«!"

Feleségemmel, menyemmel és fiammal
az 1990-es évek elején

Elsős gimnazistaként

Esküvői fotónk
Még ma is tartok előadást

(Fotó: Kállai Erzsébet)



éves dr. Kiss Ka-
talin karnagy,

egyetemi docens. Debre-
cenben született 1955.
március 26-án. Tanulmá-
nyait szülővárosában kezd-
te meg: előbb a Bányai Jú-
lia Általános Iskola, majd a
Kodály Zoltán Zeneművé-
szeti Szakközépiskola di-
ákja volt. 1972-ben Kodály
Zoltánné ösztöndíját el-
nyerve részt vehetett a 2.
Nemzetközi Nyári Kodály
Szemináriumon. A Kecske-
méten eltöltött három hét

életére döntő hatással bírt.
1973-tól Budapesten, a
Liszt Ferenc Zeneakadémi-
án tanult, ahol 1977-ben
karvezető és középiskolai
énektanár diplomát szer-
zett. 2002-ben ott is dokto-
rált. 1977-től a Szombathe-
lyi Zeneművészeti Szak-
középiskolában, 1983-tól a
kecskeméti Kodály Iskolá-
ban tanított. Közben két al-
kalommal – 1979-től, vala-
mint 1988-tól – egy-egy
évig Bostonban, a Kodály
Center of America vendég-
tanára, karnagya, a Ko-
dály-program szakfelügye-
lője volt. 1989 óta a
napjainkban a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem
égisze alatt működő Kodály
Intézet egyetemi docense.
Az elmúlt évtizedekben
nemcsak Kecskeméten, ha-
nem számos amerikai, kí-
nai, ausztrál és európai
egyetemen is tanított. Kar-
nagyi munkája kiemelkedő.
1990-ben, azaz immár 25
éve alapította az Ars Nova
Énekegyüttest, 2005-ben,
azaz 10 éve a Kecskeméti

Fesztivál Kórust. Az elmúlt
negyedévszázad alatt éne-
keseivel több mint 500 kon-
certet adtak, CD-felvétele-
ket készítettek, verseny-
győzelmeket arattak. Az
Ars Nova Énekegyüttessel
kórusolimpiai bajnoki cí-
met szereztek, nemzetközi
nagydíjakat, különdíjakat
és 1. díjakat kaptak, és
több ízben a karnagyi díjat
is neki ítélték oda. Vendég-
karnagyi meghívásokat is
kapott, workshopokat tar-
tott a világ szinte minden
táján, és több kórusverseny
zsűrijének munkájában is
részt vett. A KÓTA, a Ma-
gyar és az Ír Kodály Társa-
ság tagja, a Seprődi János
Kórusszövetség tiszteletbe-
li tagja, a Pro Ars Nova
Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke, a World Choir
Games Council magyar
képviselője. Szakmai tevé-
kenységéért 1996-ban Ka-
tona József-díjat, 1997-ben,
1999-ben és 2001-ben Ar-
tisjus-díjat, 2000-ben Bács-
Kiskun Megye Művészeté-
ért Díjat kapott.

„Egyszerű, sokgyermekes
debreceni családba szület-
tem. Szüleim ahhoz a gene-
rációhoz tartoztak, akik
20-22 évesek voltak a világ-
háború végén. Nagy vágya-
ikat, álmaikat nem tudták
megvalósítani. Anyám éne-
kesnő szeretett volna lenni,
de nem tanulhatott tovább.
Apám vágyait nem tudtam
megismerni, mert viszony-
lag fiatalon meghalt. Éle-
tem alapelveit, elsősorban a
munkára vonatkozó morá-
lis elvárásokat azonban tőle
kaptam. Legszebb emlékeim
közé tartozik, amikor a tér-
dén ülve együtt hallgattuk
a zenét a rádióból, s egy-
mással versengve faltuk a
könyveket. Öten vagyunk
testvérek, én születtem utol-
jára. Egyik nővérem, saj-
nos, már meghalt, a többiek
az országban szétszóródtak.

Mindkét szülőm muzikális
volt, a testvéreimmel sokat
énekeltünk otthon. Az egyik
óvónő már 4 éves koromban
felfigyelt az énekhangomra.
Onnantól fogva zenei óvo-
dába, majd a Bányai Júlia
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Általános Iskola zenei tago-
zatos iskolába jártam. Ek-
kor már eldőlt, hogy zenész
leszek. Az éneket tanító Kiss
M. Lászlónéra, Kati nénire
különösen jó szívvel gondo-
lok vissza, hiszen ő adta
nekem a legtöbbet: a zene
szeretetét, a kórusban ének-
lés örömét. Emberileg is kö-
zel kerültünk egymáshoz,
szinte második anyámnak
tekintettem, sokat törődött
velem.

Az általános iskola után a
Kodály Zoltán Zeneművé-
szeti Szakközépiskolában
tanultam tovább. Akkor
még nem volt külön szolfézs
szak, ezért a zongora lett a
főtárgyam. Nem nagyon
szerettem gyakorolni, szinte
beteg voltam minden kon-
cert előtt. Zongoratanárom,
Helyes Erzsébet férje, Kö-
vics Zoltán szolfézst és ze-
neelméletet tanított nekem.
Neki igen nagy része van
abban, hogy erre a pályá-
ra kerültem. Ő ismerte
fel azokat a képességei-
met, amelyek a karvezetés,
a szolfézs és a zeneelmélet
tanítás területén sikeressé
tettek. A karvezetés irányá-
ba terelt. A hátam mögött
elintézte, hogy a harmadik
év után Kodály Zoltánné

ösztöndíjasaként 1972-ben
részt vehessek a 2. Nemzet-
közi Kodály Szemináriu-
mon. A Kecskeméten eltöl-
tött három hét egész életem-
re döntő hatással volt. Az
ország akkor legkiválóbb
zenészeivel, zenetudósaival,
karnagyaival találkozhat-
tam, közelről csodálhattam
munkájukat. Vásárhelyi
Zoltán, Andor Ilona, Dob-
szay László, Szabó Miklós,
Lendvai Ernő, Kadosa Pál
– legendás nevek! Kamasz-
ként még nem is tudtam
fölmérni, hogy kikkel állok
szemben. Később értettem
csak meg, hogy pályám
meghatározó impulzusait
tőlük kaptam.

Édesapám már kisebb
gyermekkoromban aggódott
a jövőm felől, a zenész pá-
lyát nem tartotta elég ko-
molynak. Ezért az érettségi
után kedvéért nemcsak a
Zeneakadémiára, hanem az
ELTE magyar irodalom –
történelem szakára is je-
lentkeznem kellett. Igazából
azonban csak a zenei pálya
érdekelt, így miután a Ze-
neakadémiára már néhány
nappal korábban felvételt
nyertem, a bölcsészkari
megmérettetést nem is vet-
tem komolyan. Rettenetesen

boldog voltam, hogy beju-
tottam az áhított zenei in-
tézménybe. Kiváló tanárok
oktattak. Vásárhelyi Zol-
tán, Párkai István, Erdei
Péter tanított karvezetésre,
Hegyi Erzsébet volt a zene-
elmélet, Szőnyi Erzsébet a
szolfézstanárom. A tanulás
könnyen ment, különösebb
erőfeszítést nem követelt
meg tőlem. Nem voltak iga-
zi kihívások. Már-már arra
gondoltam, hogy félbeha-
gyom. Végül kérvényeztem,
hogy a 4. és az 5. évet össze-
vonva végezhessem el. Erre
engedélyt kaptam, és tanul-
mányaimat egy év alatt –
köztársasági ösztöndíjas-
ként – be is fejeztem.

A Zeneakadémiai tanul-
mányaim utolsó évében
egyik órája végén Szőnyi
Erzsébet tanárnő félre-
hívott, és közölte, hogy
»Megvan az állásod és a
lakásod!« Elintézte ugyan-
is, hogy Szombathelyen,
az akkor induló zene-
művészeti szakközépiskolá-
ban taníthassak. Nagyon
szerettem tanítani. Friss
szellemiségű hely volt az
iskola, fiatal, tehetséges
tanárok vettek körül. Deb-
receniként viszont a város-
sal, a nyugat-dunántúli

légkörrel nem tudtam
könnyen megbarátkozni.
Így amikor két évvel később,
1979-ben Erdei Péter támo-
gatásával lehetőségem nyílt
Amerikába mennem, több-
szörösen is örömmel vállal-
tam a »nagy kalandot«.

Az USÁ-ban eltöltött egy
év csodálatos volt. Fiatal
voltam, nyitott minden új-
donságra. Az itthoni nyo-
masztó légkörből kikerülve
nagyon élveztem a szabad-
ságot. Az ott tapasztaltak
sok mindenben megerősítet-
tek, többek között abban,
hogy jogom van szabadon
gondolkodni, saját mérce
szerint élni. Boston pedig
olyan kulturális közeget je-
lentett, ahol egy év alatt
annyi élmény ért, mint itt-
hon több évtized alatt sem.

Hazajönni nehéz volt, az
ember könnyen hozzászokik
a jóhoz. Itthon irigység vett
körül, és a környezetemben
élők nem akarták elfogadni
azt a szabad szellemet,
amit a tengeren túlról hoz-
tam. A körülöttem lévők
úgy érezték, én direkt más
akarok lenni, pedig én csak
más voltam. Ahogy minden
ember más és más, csak ezt
tolerálni kellene!

Folytatás a 10. oldalon

9
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Folytatás a 9. oldalról
Még három évig tanítot-

tam Szombathelyen, az-
után 1983-ban Erdei Péter
hívásának engedve Kecske-
métre költöztem, azóta –
immár több mint három év-
tizede – itt élek. Hat évig a
Kodály Iskolában tanítot-
tam. Az intézmény zenemű-
vészeti szakközépiskola ta-
gozata két évvel korábban
indult. Hihetetlenül jó szel-
lem uralkodott a tantestü-
letben. Teremtő erő jelle-
mezte a fiatal tanárokat,
mindenki tenni, alkotni
akart. Jó közösség volt! Az
iskolai tanári koncerteken
frenetikus hangulat uralko-
dott, még a növendékhang-
versenyeken is ujjongó gye-
rekekkel telt meg a terem.
Ahogy az lenni szokott, a
kezdeti lendület egy idő
után lelassult. Az átalakuló
családi kapcsolatok, a
szakmai pályán elért sike-
rek vagy sikertelenségek
megváltoztatták a viszonyo-
kat. Jól jött egy kis »levegő-
változás«: másfél évre ismét
elmehettem Bostonba.

Második amerikai utam is
felejthetetlen számomra.
Szinte életmentő másfél év
volt ez az időszak, egészség-
ügyileg, lelkileg is. Férjem
is velem tudott tölteni egy
fél évet, ami csodálatos em-
lékeket hagyott maga után.
Szakmai értelemben is fel-
töltődtem, száz évre elegen-
dő muníciót kaptam. Egész-
ségesen, boldogan, minden-
re felvértezetten remények-
kel tele jöttem haza, de már
nem a Kodály Iskolába, ha-
nem a Kodály Intézetbe, az-
óta ez a fő munkahelyem.

Nem tagadom, eljátszot-
tam a gondolattal, hogy
kinn maradok. Egy egyete-
men tanári állást ajánlot-
tak föl, de 1989-ben sorra
kaptam itthonról a koráb-
ban álmodni sem mert híre-
ket, hogy például eltörlik az
orosz nyelv kötelező oktatá-
sát, Nagy Imrét újratemetik
… stb. Bostonban rendsze-
resen jártam a Magyar
Harvard Kör előadásaira,
ahol olyan emberek adtak
elő, mint Demszky Gábor,
Kis János, Göncz Árpád és

Orbán Viktor –, akik később
az ország vezetői lettek.
Meg voltam győződve arról,
hogy itthon a helyem, mert
valami nagy dolgok történ-
nek majd, s nekem ezt látni
kell. Szóval, hazajöttem.
Hamarosan bebizonyoso-
dott, hogy várakozásaim-
ban naiv voltam!

Férjemmel, Maczák Já-
nossal még a Kodály Isko-
lában ismerkedtem meg.
Ő 1983-ban került vissza
Budapestről Kecskemétre.
1987-ben házasodtunk ösz-
sze, és három évvel később
megszületett első fiunk,
Márk, újabb négy év múlva
pedig Áron is világra jött.
Az életem gyökeresen meg-
változott, jó tíz évig az
anyukák életét éltem. Nem
voltak hosszú utazások.
Majd újra intenzívebben
beindult a szakmai életem.
Férjem szakmailag és a
gyereknevelésben is mindig
támogatott, tartotta a fron-
tot, ha kellett, otthon
is. Családunkra jellemző,
hogy mindenki zenél. Ami-
kor valamennyien itthon

gyakorolunk, az bizony ide-
gileg egy kicsit megterhelő.
Ugyanakkor a zene egy
olyan közös nyelv is, ame-
lyen mindannyian beszé-
lünk. Tanácsokat tudunk
adni egymásnak, hallga-
tunk egymás véleményére.
Boldogan látom, hogy a fi-
úk tehetségesek, és ők is sok
örömöt találnak a zenében.

Épp huszonöt éve alapítot-
tam az Ars Nova Ének-
együttest. Nagy elszántság-
gal fogtam bele az új kórus
szervezésébe. Tanárkollégá-
im és a tanítványaim közül
emberenként, hangonként
válogattam, rakosgattam
össze a kórust. A kezdetek-
től fogva teljesen függetle-
nül működtünk. A műsor-
politikába sem volt senki
másnak beleszólása. Az első
évek után komoly nehézsé-
gek adódtak: a kórustagok
közül többen Budapesten és
más városokban folytatták
tanulmányaikat. A diákok
vissza-visszajártak a pró-
bákra, ahogy idejükből tel-
lett. Nem vártam meg, hogy
szétessék a csapat, úgy
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döntöttem, hogy én megyek
utánuk, ezért 1995-től a fő-
városban is próbáltunk. A
mai napig kétlaki a kórus,
egyik próba Budapesten, a
másik Kecskeméten van. Az
Ars Nova a második csalá-
dom. Rendkívül szoros
szálak fűznek a tagok-
hoz egyenként is. Bejártuk
együtt a világot, rengeteg
különleges zenei élményt él-
tünk meg közösen. Karna-
gyi álmaim beteljesedését
jelentik.

A Kecskemét Fesztivál Kó-
russal 2005 óta dolgozom
együtt. Ezt a kórust oratóri-
kus művek éneklésére hoz-
tam létre. Hozzájuk is szo-
ros emberi szálak fűznek. A
Tavaszi Fesztivál keretén
belül a napokban szép kon-
certtel ünnepeltük az együt-
tes 10 éves jubileumát.

A Kodály Intézet, az ott fo-
lyó tanítás is életem fontos
részévé vált. A világ min-
den tájáról különböző kul-
turális háttérrel ide érkező
diákok sokat várnak tő-
lünk. Emberileg és szakma-
ilag is maximálisan elége-
detté kell tenni őket. Bár
már több mint huszonöt
éve tanítok itt, a mai
napig minden órámra so-
kat készülök, mert a tudás

átadása mellett úgy érzem,
mindig élményt is kell
nyújtanom a hallgatóknak.
Sok szeretetet és tiszteletet
kapok a tanítványaimtól.

Az elmúlt évtizedek során
megtanultam, hogy a krí-
zishelyzetekből lehet a leg-
többet tanulni, akkor derül

ki, hogy kire számíthatok,
kire nem. Néhány nap
múlva egy évre Kínába me-
gyek tanítani az ország első
számú zenei egyetemére.
Nagy kihívás ez! Azt
mondják, a távolság meg-
erősíthet vagy felbonthat
kötelékeket. Én most egy

időre itt hagyom a családo-
mat, a kórusaimat, a tanít-
ványaimat. De nyugodt
szívvel utazom el, mert úgy
hiszem, olyan kapcsolatok-
ra építettem az életemet,
amelyek akkor is működ-
nek, ha messze vagyunk
egymástól.”
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éves Sinkó
László Kossuth-

díjas színész, a Nemzet
Művésze. Budapesten
született 1940. március
18-án. Óbudai vendéglátós
családból származik. Báty-
ja, a nála tizenkét évvel
idősebb Sinkovits Imre az
ország egyik legnépszerűbb
színésze volt. Sinkó László
már tízéves korában gyak-
ran ült a régi Nemzeti
Színházban, amikor testvé-
re játszott. Nem csoda, ha
„megfertőződött", és ő is a
színi pályát választotta. A

két testvér nagyon eltérő
úton járt, ahogy később
Sinkó megfogalmazta: „Tűz
és víz voltunk, mást gondol-
tunk a szakmáról, a világ-
ról.” Ám ez nem szült köz-
tük ellentétet.

Érettségi után nyomban
felvették a Színház- és
Filmművészeti Főiskolára,
amit eleinte „görcsösen”
végzett, de a felsőbb évfo-
lyamokon már statisztálha-
tott a Nemzetiben, és sokat
tanult a legnagyobbak ala-
kításaiból.

Diplomájának megszerzé-
se után, 1962-ben a debre-
ceni Csokonai Színházhoz
szerződött, ahol különböző
műfajú darabokban, még
operettben is játszhatott.
Both Béla, a Nemzeti Szín-
ház igazgatója már két év
után hívta, de ő Sinkó
László és Sinkovits Imrejól
érezte magát a civisváros-
ban, és csak két évvel ké-
sőbb, 1966-ban költözött a
fővárosba.

A Nemzetiben eleinte
jobbnál jobb szerepekkel
halmozták el, idővel azon-
ban „kispados” lett, alig lé-
pett színpadra. A 70-es
években épp ezért sokat
játszott a hírös városban,
1970 és 1980 között a Kecs-
keméti Katona József Szín-
ház vendégművésze volt.
Számos darabban nyújtott
emlékezetes alakítást.
Egyik legnagyobb sikerét
Móricz Zsigmond Úri muri
című drámájában aratta. A
Film Színház Muzsika ha-
sábjain Mészöly Dezső így
méltatta: „Nem színikriti-
kát írok, hanem naplójegy-
zeteket. Itt hát be is fejez-
hetném jegyzetemet. De két
férfiportrét hadd teszek el
magamnak emlékbe - azzal,
hogy ide iktatom őket írá-
somban. Szakhmáry Zoltán
szenvedélyét bizonyára so-
kan fogják még ábrázolni
kitűnően a magyar színpa-
dokon, de szenvedését átél-
tebben, mint Sinkó László,

kevesen. S micsoda remek
kontraszt mellette Fekete
Tibor Csörgheő Csulija!..."

1982-ben a magyar szín-
házi életet felpezsdítő Ka-
tona József Színház alapító
tagja volt, itt vált igazán
színésszé, rangos nemzet-
közi fesztiválokon jutalma-
zott produkciók részesévé.
A társulattal bejárták a
világot, felléptek Bécs-
ben, Londonban, Párizs-
ban, Moszkvában, Barcelo-
nában, Bogotában és Cara-
casban is. A Katonában
rengeteg nagy szerepe volt,
többek között Versinyin
(Három nővér), Übü papa
(Übü király) – ezek a mű-
sorról levehetetlen darabok
voltak, és ő beírta velük a
nevét a magyar színház-
történetbe. Egy helyütt így
emlékezett erre az időszak-
ra: „Akkor és ott úgy álltak
a csillagok, ahogy azóta
sem. Szakmai életem leg-
szebb tizenkét esztendejét
töltöttem ott el, s túlzás
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Sinkó László
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Sinkó László és Váradi Hédi
(Friedrich Schiller: Stuart Mária - Nemzeti Színház, 1969; fotó: Keleti Éva)

Jánoky Sándor és Sinkó László
(Móricz Zsigmond: Úri muri - Kecskemét, 1979)
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nélkül mondhatom, a hu-
szadik századi színjátszás
legkiemelkedőbb időszakát
éltük meg Zsámbéki Gábor,
Ascher Tamás és Székely
Gábor rendezők keze kö-
zött."

Székely Gábort követve
1994-ben több kollégával ő
is az Új Színházhoz szerző-
dött, ahol születtek remek
előadások, de a teátrum
nem volt hosszú életű.
Megszűnése elkeseredéssel
töltötte el, még a tanítást
is abbahagyta a Színművé-
szeti Főiskolán, és elment
„szabadúszónak", sokat ját-
szott vidéken. 2003 óta is-
mét a Nemzeti Színház
tagja.

Erős karakterformáló ké-
pessége miatt gyakran ját-
szott intrikus szerepeket.
Emlékezetes alakításai:
Trigorin (Csehov: Sirály),
Valér (Moliére: A fösvény),
Jázon (Grillparzer: Medea),
Szakhmáry Zoltán (Móricz
Zsigmond: Úri muri), dr.
Schön (Wedekind: Lulu).
Bár ízig-vérig színpadi
színész, számos filmben
és tévéjátékban szerepelt.

Kellemes hangját, megnye-
rő egyéniségét kölcsönözte
a hazánk tájait bemutató
tévés produkciónak, a Más-
fél millió lépés Magyaror-
szágon című sorozatnak
(1979), majd folytatásának,
az ...és még egymillió lépés-
nek (1986), sőt, ő maga is
túrázott a stábbal. Ismer-
tebb filmjei és tévéjátékai:
Fügefalevél, Princ, a kato-
na, Dorottya, Vivát, Beny-
ovszky, Gyertek el a névna-
pomra, Hajnali háztetők,
Az új földesúr, Honfoglalás,
A hídember, Csak szex és
más semmi. Évekig szere-
pelt a kilencvenes évek
kultikus magyar teleregé-
nyében, a Szomszédokban.
Szinkronizálni is gyakran
hívják: az ő hangján szólalt
meg a Macskafogó című
rajzfilmben a szuper egér-
ügynök Grabowski, hangja
szinte összefonódott Antho-
ny Hopkins filmes jelenlé-
tével (Túlélni Picassót, A
vadon foglyai, Szenvedé-
lyek viharában, Hannibal,
A vörös sárkány).

Művészi hitvallását
korábban így foglalta össze:

nem engedheti meg magá-
nak azt a luxust, hogy
elsodorják a politikai ese-
mények; végzi a dolgát.
Művészi munkáját 1972-
ben Jászai Mari-díjjal,
1982-ben érdemes művészi,
1987-ben kiváló művészi

címmel ismerték el, a Kos-
suth-díjat 1995-ben vehette
át. 2014-ben A Magyar Ér-
demrend tiszti keresztje
(polgári tagozat) és a
Nemzet Művésze kitünte-
tésekkel ismerték el mun-
kásságát.

Sinkó László és Váradi Hédi
(Friedrich Schiller: Stuart Mária - Nemzeti Színház, 1969; fotó: Keleti Éva)

Jánoky Sándor és Sinkó László
(Móricz Zsigmond: Úri muri - Kecskemét, 1979)

Sinkó László és Sinkovits Imre
(Erdélyi Sándor: Mozaikok

- Nemzeti Színház, 1969; fotó: Keleti Éva)



éves Strohner
József festő- és

zománcművész, főisko-
lai docens. Szegeden
született 1955. március
25-én. 1982 óta Kecskemé-
ten él. Néhány évig az Ifjú-
sági Otthonban dolgozott,
később a Zrínyi Ilona Álta-
lános Iskola tanára volt.
1989 óta a KEFO Tanító-
képző Főiskolai Karán ta-
nít. Korábban kerámiával
foglalkozott, majd 1985-
ben megismerkedett a zo-
máncművészettel. Azóta a
festészet és grafika mellett
ez a fő műfaja, melynek
egy nyugtalan, kísérletező
szellemű, a műfaj meg-
újulási lehetőségeit kutató
jeles képviselője. Alkotásai
önálló tárlatokon és csopor-
tos kiállításokon Magyar-
országon és külföldön
egyaránt rendszeresen
szerepelnek.

„Szüleim zenetanárok vol-
tak, természetes volt hát,
hogy zenét tanuljak. A Sze-
gedi Zeneművészeti Konzer-
vatóriumban zongorát és
vadászkürtöt tanultam. E-
mellett először iskolai rajz-
szakkörökbe, majd a MÁV
Alkotókörbe jártam rajzot
és festést tanulni Cs. Patay
Mihály és Pataki Ferenc
festőművészek keze alatt.

A Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola rajz szakán
tanáraim Lelkes István, Cs.
Patay Mihály, Hézső Ferenc
és Papp György voltak. A
hagyományos grafikai és
festő technikák mellett itt
nyílt alkalmam mélyebben
megismerkedni a »tüzes«
műfajokkal is, főként a ke-
rámiával, de a tűzzománco-
zással is. Diplomamunkám
kerámia–installáció volt. A
tanári diploma megszerzése
után népművelőként helyez-
kedtem el. Rajzot azonban
óraadóként Domaszéken
folyamatosan tanítottam.
Fonyódi népművelőségem
alatt a gimnáziumban ad-
tam rajzórákat, és vezettem
a helyi Képzőművész Kört.

1982-ben Kecskemétre köl-
töztem, ahol, mint az Ifjú-
sági Otthon művészeti elő-
adója a Kézműves Alkotó-
műhely létrehozása kap-
csán kapcsolatba kerültem
Probstner János kerami-
kusművésszel és Turi Endre

festőművésszel, akik a szá-
momra kedves »tüzes« mű-
fajok területén adtak máig
érvényes útmutatást és se-
gítséget. A tűzzománc iránti
elkötelezettségem végső so-
ron e munkakapcsolatokon
keresztül alakult ki. Az ak-
koriban megalakult Nem-
zetközi Zománcművészeti
Alkotótelep munkájába
1985-ben kapcsolódtam be.
Újszerű technikai megoldá-
sokat és ezzel együtt az
egyéniségemnek leginkább
megfelelő formanyelvi lehe-
tőségeket kerestem, és – úgy
érzem – találtam meg eze-
ken a workshopokon. Zo-
máncos gondolkodásmó-
dom később Budafokon
teljesedett ki. A rekeszelt,
domborított, azsúr és festett
eljárások széles körét volt
alkalmam megismerni és
gyakorolni, mindazonáltal
a hozzám legközelebb lévő-
nek mégis a felületek minő-
ségeiben gondolkodó, azo-
kat anyagukban is átala-
kító festett-lüszterezett, re-
dukált, savazott alkalma-
zásokat érzem, valamint
ezek applikációs-installáci-
ós kísérleti megoldásait, va-
riánsait.

Pályára kerülésem óta, az-
az immár lassan négy évti-
zede folyamatosan tanítom
a rajz tantárgyat általános
iskolában, gimnáziumban
és 1980 óta a Kecskeméti

Főiskolán. Tanári munká-
mat alkotóművészi tevé-
kenységem gyakorlati ta-
pasztalatai támasztják alá,
amit az iparművészet terü-
letén – tűzzománc, kerámia
–, valamint a festészetben
folytatok. Kecskemétre ke-
rülésem óta részt veszek a
város művészeti és művelő-
dési közéletében. Az elmúlt
csaknem 35 évben egyéni
kiállításaim voltak Ma-
gyarországon és külföldön
egyaránt, valamint számos
közös tárlat résztvevője vol-
tam.

Az alkotómunka számom-
ra különleges lelki-testi ál-
lapot. A mű belső érlelődési
folyamata legalább annyira
izgalmas és szerves része az
alkotásnak, mint annak
tényleges létrehozása, és
egyfajta permanens izgalmi
állapotot jelent. A játékos-
ság az egyik legtündéribb
erénye ennek az alkotói
attitűdnek: ez a játékosság
a tűz játékossága, mely
meg- és elégetni képes, de
újjászülethet belőle-benne a
Főnix is, mindazonáltal
sohasem mutatja kétszer
ugyanazt a formaképletet –
végtelenül variábilis.

Az alkotás végső értelmé-
ben permanensen a meg-
talált illúzió újra elvesztése,
hogy azután egy vélet-
len időpillanatban ismét
felbukkanjon, vagyis virtu-
ális elveszni-szándékozásá-
ról valójában tudott: tör-
vényszerű, hogy mindig
megkerül a maga ikonarcú-
ságában, mérhetetlen kont-
rasztjait megmutatva szép-
nek és rútnak, jónak és
rossznak, életnek és halál-
nak. Ebben a bújócskában
a gauguini »Honnan jö-
vünk? Mik vagyunk? Hová
megyünk?« kérdés-hármas-
ság adódik számomra egy-
értelműen. A kérdésekre –
lényegében egyetlen ontoló-
giai kérdésre – szeretném,
ha munkáimban egy-egy
apró válasz-elemet képes
lennék felmutatni.”
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VALLOMÁSOK
Strohner József festő- és zománcművész, főiskolai docens

Alkotásaimat több hazai és külföldi galériában is bemutatták már

60
Strohner József
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SZAKORVOSI RENDELÉSEK
Balázs László dr.
ortopéd szakorvos

Bartos Zsuzsanna dr.
bőrgyógyász szakorvos

Bán Gyula dr.
gyermeksebész főorvos

Balázs László dr.
ortopéd szakorvos
Balázs László dr.
ortopéd szakorvos

ortopédia M

bőrgyógyászat

sebészet

M

TB, M

Bense Nóra dr.
szemész szakorvos

Berta László dr.
manuál- és lézerterapeuta

Boda Tamás dr.
vállsebész és ortopéd szakorvos

Bodonhelyi Zsolt dr.
foglalkozás-egészségügyi szakorvos

Borda Ferenc dr.
diabetológus, belgyógyász főorvos

szemészet

manuál- és
lézerterápia

ortopédia

foglalkozás-
egészségügy

diabetológia
belgyógyászat

szemészet

TB

M

M

M

TB

TB

Manyák Erzsébet dr.
radiológus főorvos, ultrahang diagnoszta

ultrahang TB

Csendes Ágnes dr.
szemész szakfőorvos

Csendes Judit dr.
reumatológus szakorvos

Cserényi László dr.
általános sebész, érsebész szakfőorvos

Csőszi Tibor dr.
belgyógyász, onkológus,

gasztroenterológus szakorvos

Danka Róbert dr.
urológus főorvos

reumatológia

sebészet

gasztroenterológia

urológia

urológia

TB, M

M

TB, M

TB

M

TB

Domján Zsolt dr.
urológus főorvos, ált. sebész szakorvos

Dubravcsik Zsolt dr.
gasztroenterológus szakorvos

Faragó Katalin dr.
felnőtt háziorvos, belgyógyász szakorvos

Hauk István dr.
fül-orr-gégész főorvos

Hegedűsné Küű Irén
logopédus

Janositz Gábor dr.
ortopéd szakorvos

Juharos Ágota dr.
radiológus főorvos, ultrahang diagnoszta

Kara László dr.
onkoradiológus szakorvos,

ultrahang diagnoszta

Karsai Zita dr.
bőrgyógyász szakorvos, kozmetológus

Katona Viktória dr.
ultrahang diagnoszta

Kelemen Edit dr.
főorvos, csecsemő- és gyermekgyógyász,

gyermektüdőgyógyász szakorvos

Komlódi Júlia dr.
bőr- és nemi gyógyász szakorvos,

kozmetológus

Kuczka Mária dr.
ideggyógyász szakorvos

gasztroenterológia

felnőtt háziorvosi
rendelés

audológia,
fül-orr-gégészet

logopédia

ortopédia

ultrahang

ultrahang

bőrgyógyászat

ultrahang

gyermek-
tüdőgyógyászat

bőrgyógyászat

ideggyógyászat

TB

TB, M

M

M

M

M

TB, M

TB

TB, M

TB, M

TB

Maráz Róbert dr.
általános sebész, onkológus szakorvos

Nagy Magdolna dr.
foglalkozás-egészségügyi szakorvos

Naszódy Péter dr.
belgyógyász, endokrinológus szakorvos

Olasz Kitti dr.
bőrgyógyász szakorvos, kozmetológus

Pécsi Ferenc dr.
gyermekorvos

Pócs Krisztina dr.
radiológus szakorvos, ultrahang diagnoszta

Pongrácz József dr.
gyermekorvos

Preiszinger Andrea dr.
felnőtt háziorvos

belgyógyász szakorvos, diabetológus

Prohászkáné Burján Ágnes

Pusztai Zoltán dr.
szülész-nőgyógyász szakorvos

Rákász Éva dr.
bőrgyógyász szakorvos, kozmetológus

sebészet

foglalkozás-
egészségügy

endokrinológia

bőrgyógyászat

gyermek háziorvosi
rendelés, tanácsadás

ultrahang

gyermek háziorvosi
rendelés, tanácsadás

felnőtt háziorvosi
rendelés, belgyó-

gyászat, diabetológia

RHINO-LIGHT
kezelés

nőgyógyászat

bőrgyógyászat

M

M

TB, M

TB, M

TB

TB

TB

TB, M

M

TB, M

TB

Seregély Katalin dr.
reumatológus szakfőorvos

Serényi Péter dr.
cytológus szakfőorvos

Somogyi Tihamér dr.
gyermekbőrgyógyász szakfőorvos,

kozmetológus

Szakál Tibor dr.
radiológus szakorvos, ultrahang diagnoszta

Száz Ágnes dr.
reumatológus szakorvos

Szepes Andrea dr.
fül-orr-gégész szakorvos, audiológus

Sztanó Balázs dr.
fül-orr-gégész szakorvos

Tímár Sándor dr.
kardiológus szakfőorvos

Tímár Zsuzsanna dr.
homeopátia, akupunktúra

Tóth László dr.
ideggyógyász szakorvos

Török Norbert dr.
ideggyógyász szakorvos

Vajda Kornél dr.
általános sebész főorvos,

proctológus

Varga Gábor dr.
felnőtt háziorvos,

belgyógyász szakorvos

reumatológia

cytológia

bőrgyógyászat

ultrahang

reumatológia

fül-orr-gégészet

fül-orr-gégészet

kardiológia

homeopátia,
akupunktúra

ideggyógyászat

ideggyógyászat

sebészet

felnőtt háziorvosi
rendelés

M

M

TB, M

TB, M

TB, M

TB

TB, M

TB, M

M

TB, M

M

TB

TB

Venczel László dr.
általános sebész

sebészet TB

JELMAGYARÁZAT:
TB – a társadalombiztosítás által támogatott rendelés • M – magánrendelés

Bagoly Egészségház, ahol a középpontban az ember áll
„Bármit tesztek, lélekkel tegyétek…” (Kol. 3,23)
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