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Mostani tanulmányunkban beszámolunk iskolánk egykori tanárainak és az ezredforduló 

előtt érettségizett diáktársainknak a munkásságáról, amelyet a bölcsészet- és társadalom-

tudományok, illetve az irodalom és a művészetek területén végeztek. 

 

I. A 18. század 

 

A magasabb szintű, tudományos-művészeti célú írástudás a 18. sz. utolsó harmadától 

kezdett kibontakozni Kunszentmiklóson. A folyamat gazdasági előzménye és feltétele az 

1745-ös redempció, a kunok szabadságának megváltása volt. A folyamat „frontemberé-

nek” az egyház-, iskola- és művelődésszervező Szőnyi Virág Mihály püspököt tekintjük, 

résztvevői pedig a helyi „Schola Reformata”-nak (református iskolának) a Debreceni Kol-

légiumban tovább pallérozódott volt tanítványai és a szintén Debrecenből jött rektorai, 

tanárai voltak. 

Kocsi Sebestyén István rektorként 1785-ben, Virágh Mihály 50 éves papi jubileumán 

valóságos kis iskoladrámát remekelt, amelyet a diákok énekszóval és szavalatokkal elő is 

adtak az ünnepelt tiszteletére.   Az ifjú rektor később a Debreceni, majd a Pápai Kollégium 

professzoraként vált a keleti nyelvek híres tudósává. Máig kiadásra váró, jubileumkösz-

öntő kéziratos iskoladrámáját a gyülekezet első anyakönyve őrizte meg.  

A literátus öregdiákok közül Baki János főbíró a helyi levéltár adatait földolgozó kéz-

iratos településtörténetet írt a század végén, Bolyó János nótárius (jegyző) pedig megírta 

a várospolitikai indíttatású „hőskölteményét”, eposzi seregszemléjét, a Kun Lisztát. A 

szentmiklósiak számára ikonikus versezet legfőbb üzenete a kiskun előjogokra ácsingózó 

bevándorlóknak, „gyüttmönteknek” (főleg a katolikusoknak) szólt:  

„Fitty, ha apád tökit a bába másutt mosta, 

Kivet és elkerget a szelelő rosta.”. 

Az irodalomtudomány későbbi helyi kifejlődését alapozták meg a Tóthfalusy József 

által összegyűjtött és lejegyzett protestáns iskoladrámák, szintén a 18. század végén. Ők 

hárman már a szentmiklósi „schola reformata” öregdiákjai voltak. 

A képzőművészet is megjelent a század végére. Egyik diákunk, majd préceptorunk (se-

gédtanárunk), Pap József, aki az 1790-es évek közepén került a Debreceni Kollégiumba, 

ott tagja lett a rézmetsző diákok kompániájának. Pap és társai jó barátságba kerültek Cso-

konai Vitéz Mihállyal, miközben Budai Ézsaiás professzor irányításával nemcsak köny-

veket láttak el gyönyörű, metszett illusztrációkkal, hanem elkészítették (magyar szöveg-

gel) az első atlaszokat is a diákok épülésére. 

 

II. A 19. század 

 

A palackból kiszabaduló szellem tovább járta diadalútját a 19. század első felében. A kor-

szak nyitányaként a tanárok közül a szabadszállási születésű szentmiklósi professzor, 

Méhes István Cornelius Nepos latin földrajzkönyvét magyarította és adta ki nyomtatás-

ban 1801-ben „tanuló gyermekeknek… közhasznokra.”  
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Ugyancsak a mesterek képviseletében Fancsik István professzor írt 1820-ban latin ver-

set a református templom új toronysisakjának rézgombjába, a tanítványok egyike, Tóth 

Ferenc redemptus gazda pedig egy utcabeli tűzvészt írt le 1809-ben magyar verseléssel, 

rímes alexandrinusokban. (Mindkettejük stílusbravúrja az akrosztikon alkalmazása: a sor 

eleji betűk függőlegesen összeolvasva értelmes szót, vagy éppen ismerős nevet „adnak 

ki”.)  

A reformkor jeles személyiségei közül kiemelkedett a sokoldalú Kelemen Gergely pro-

fesszor, akinek legfőbb érdeme az iskola szellemiségének korszerűsítése, frissítése volt. 

Az ő tanítványai közül kerültek ki a helyi márciusi ifjak, akiknek irodalmi munkássága 

már az önkényuralom idején bontakozott ki. Méltó partnere volt reformtörekvéseiben a 

fenntartót képviselő Fördős Lajos református lelkész, aki ’48-ban szabadszállási kollégá-

jának fiával, Nagy Károllyal szemben Petőfit támogatta – hasztalan. ’49-ben a templom-

ban olvasta föl és magyarázta a népnek Kossuth Függetlenségi Nyilatkozatát. Ezért Vilá-

gos után bujkálnia kellett. Az egyházi irodalom terén jeleskedett igen buzgón. Több kö-

tetben adott ki imádságos könyveket, prédikációs gyűjteményeket.                                                                                                 

A Felső-Kiskun Kerület tudós orvosa, Balogh József ugyan nem tanult iskolánkban, de 

a mezőgazdászatban elméleti és gyakorlati kutatásokat is végzett. Tanulmányt írt a szikes 

földek javításáról, és úttörő szakkönyvet is kiadott Tanakodás az ekéről címmel. Ő is Petőfit 

támogatta, és mert többször is ütközött a helyi hatalommal, egy időre föl is függesztették 

állásából. 

Nem hagyhatjuk említetlenül a reformkorból a Petrovics fivéreket, akik mészárszék 

bérlőként bukkantak föl Kunszentmiklóson az 1840-es években. A tényleges székálló le-

gény az öcs, Petrovics István volt, aki bátyja hatására itt lett költővé, első hat versét város-

unkban írta. Összegyűjtött versei már a 20. század elején, Petőfi István néven jelentek 

meg. 

A névleges bérlő, Petőfi Sándor, a báty, a világirodalomban is ismert és elismert költő-

óriás három verset írt nálunk (Pusztán születtem, Megy a juhász szamáron, Búcsú Kunszent-

miklóstól), ezek közül a második korszakos, művészi-költői forradalmat hirdető alkotás, a 

harmadik pedig minden korok kunszentmiklósi „alapverse”. (Kiskunsági Szent-Miklósnak 

ifju népe, // Benyitottál a szívemnek közepébe.)  

A két testvér kitűnő kapcsolatot ápolt Kelemen Gergely professzor reformer tanítvá-

nyaival. Közülük többen a költő kortesei voltak az 1848-as követválasztás idején. Kele-

men Mór, a professzor fia álnéven írt gúnyiratot a követséget csalással elnyerő Nagy Ká-

roly ellen. A Kossuth nóta egy változatának szerzőségéért börtönt szenvedett, később iro-

dalmi lapszerkesztő lett, a kiegyezés után a börtönügyről és a cenzúráról írt jogi alapmű-

vek szerzőjeként vált elismertté. 

A Bankháza pusztai Ács Károly is a helyi gimnáziumban nevelődő reform ifjak közé 

tartozott. Kecskeméti joghallgatóként kötött barátságot Jókaival és Petőfivel, a szabadság-

harc idején gerillacsapatot szervezett, ezért Világos után előbb halálra ítélték, majd kegye-

lemből hat év várfogságot szenvedett. Szabadulása után a szomszéd népek dalaiból, ver-

seiből adott ki műfordítás köteteket. /Virágok a román népköltészet mezejéről (Pest, 
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1858.); Még három román népballada (Pest, 1871.)/ Vagyona egy részét a szentmiklósi gim-

náziumra hagyta. 

Tevékeny részt vállalt a forradalom és a szabadságharc helyi eseményeiben Bankós 

Károly, Petőfi leghűségesebb barátja és emlékének őrizője. Maga is írt sajtótudósításokat, 

cikkeket, ismeretterjesztő írásokat több fővárosi lapban. (Pesti Divatlap, Pesti Hirlap, Marc-

zius Tizenötödike, Vasárnapi Ujság stb.)   

A szabadságharc tisztjeként harcolt és súlyosan meg is sebesült Virágh Lajos, Szőnyi 

Virág Mihály püspök dédunokája. Világos után újságíróként műszaki cikkeket írt, meg-

írta bátyja, Virágh Gedeon hazaszökését Prága mellől a nádorhuszárai élén, nyugat-euró-

pai útikönyvet adott ki, és Darázsfészek címen novellákat, humoreszkeket jelentetett meg 

három kötetben.  

Kunszentmiklóson született az 1838-as Nagy Árvíz nyarán Földváry László, Baksay 

Sándor unokaöccse, aki 14 éves koráig gimnáziumunk tanulója volt. Innen 1852-ben a 

nagykőrösi gimnáziumba került, majd a kecskeméti teológiát végezte el. Több helyen is 

segédlelkész volt, míg 1881-ben Váchartyán hívta meg lelkészének, ahol haláláig szolgált. 

Egyháztörténészként évtizedeken át kutatta a református egyház múltját. Egyéb munkái 

mellett 1898-ban adta ki fő művét, Adalékok a dunamelléki ev. ref. egyházkerület történetéhez 

címen, két kötetben. 

Erdélyből érkezett hozzánk 1857-ben egy ígéretes ifjú író, aki hat éven át állt nehéz 

körülmények között a szentmiklósi református gyülekezet élén, s dolgozott a gimnáziu-

mért is Szász Károly pályáját, mint országgyűlési képviselő, püspök, író, műfordító, az 

MTA másodelnöke zárta 1905-ös halálakor.  

Irodalmi munkássága rendkívül sokszínű és gazdag és termékeny volt, volt. Legtöbb 

írását a Vasárnapi Ujság, a Budapesti Szemle és a Fővárosi Lapok közölte. Csak ebben a három 

lapban ezernél több írása jelent meg, de publikált a korszak szinte valamennyi számot 

tevő lapjában, évkönyvében. Szinnyei József bibliográfus 130(!) önálló könyvét sorolta föl, 

köztük egyházi munkák, tankönyvek mellett saját versesköteteket, drámákat és egyéb 

szépirodalmi munkákat, illetve több tucatnyi műfordítás kötetet. Munkái közül tizen-

nyolc jelent meg kunszentmiklósi papsága idején. Kunszentmiklóson mellszobra áll az 

Erzsébet téri parkban, és utca is van róla elnevezve. 

Az 1800-as évek második felének meghatározó írástudó személyisége volt Kunszent-

miklóson a Somogyból érkezett, kiugrott vándorszínész, id. Bors Károly. Az 1850-es évek 

közepétől állandó és szorgalmas sajtótudósítóként közvetítette hírét Szentmiklósnak az 

országos lapok számára. Később nyomdát alapított, 1883-ban elindította helyi lapjait, 

1892-ben kiadta a város történetét, részt vett kulturális és gazdasági egyesületek alapítá-

sában, fiait a helyi gimnáziumban taníttatta, könyveket ajándékozott az iskolának és éve-

ken át adta ki az iskola évkönyvét. Bors negyven éves ténykedése a település polgári mo-

dernizációjának fontos része volt. 

Baksay Sándor püspök, író, költő, műfordító, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 

Csurgói gimnáziumi tanulmányok után a teológiát Kecskeméten végezte, Halason tanár, 

1862-től lelkész Érsekcsanádon, 1866-tól haláláig Kunszentmiklóson. 1904-től a 
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Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke. 1872-től a Kisfaludy Társaság, 1908-tól 

a főrendiház tagja. Regényeiben és elbeszéléseiben a kálvinista falu népének sorsát ábrá-

zolja. Baranyai és kiskunsági néprajzi megfigyelései forrásértékűek.  

Fél évszázadon át viselte gondját Kunszentmiklós algimnáziumának, főgimnáziummá 

fejlesztette, és a könyvtárát, valamint vagyona jelentős részét hagyta az iskola továbbfej-

lesztésére. Kunszentmiklósi papként magyarra fordította Lucanus Pharsaliáját (Pest, 

1869), ógörögből rímes alexandrinusokban lefordította az egész Iliászt és az Odüsszeia első 

kilenc énekét. Szépirodalmi művei a Gyalogösvény (Bp., 1887) és a Szederindák (Bp., 1891) 

c. elbeszéléskötetek, valamint a Dáma (történeti körkép, Bp., 1899); Pusztai találkozás. Patak 

banya (Bp., 1907) 

Néprajzi-honismereti írásai: A magyar népviselet (Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban 

és képben, III., Bp., 1888); Magyar népszokások. A Jász Kunság (Az Osztrák–Magyar Monarchia 

írásban és képben, VII., Bp., 1891); A Mecsek környéke (Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban 

és képben, XIII., Bp., 1896). Összegyűjtött irodalmi dolgozatait három kötetben sajtó alá 

rendezte Kéky Lajos (Bp., 1916). Utca és a református gimnázium viseli a nevét. 

Baráth Ferenc tanár, irodalomtörténész. Kunszentmiklóson és Nagykőrösön tanult, ott 

érettségizett 1861-ben.  A református teológiát Debrecenben és Pesten végezte. 1865–66-

ban a Lónyay családnál nevelő, növendékével a jénai egyetemen tanult. 1867–69-ben a 

skóciai Edinburghban tanult teológiát. 1869-től a Pesti Református Főgimnázium tanára. 

Tanítványa volt pl. Neumann (Molnár) Ferenc, a későbbi író. Szerepet vállalt a kibonta-

kozó leánynevelésben, évekig tanított az Országos Nőképző Egylet felső leányiskolájá-

ban. A gimnázium önképzőkörének két évtizeden át volt tanárelnöke. Szabadtéri játszó 

társaságot szervezett tanítványaiból, megtanította őket futballozni. Egyik itthoni megho-

nosítója e sportágnak. Idősödve kedélye elborult. 1900-ban nyugdíjazták. Utolsó éveit ma-

gányban töltötte. Szülőhelyével haláláig kapcsolatot tartott. Édesanyja korán elhunyt, 

édesapját gyakran látogatta annak 1903-ban bekövetkezett haláláig. Baksay Sándorral ba-

rátok voltak, könyveiket dedikálták egymásnak. Értékes könyvtára a helyi gimnáziumba 

került. Több cikke, tanulmánya jelent meg. 1882-1884 közt a Magyar Philosophiai 

Szemle szerkesztője. Magyarra fordította pl. Carlyle: A francia forradalom története., c mű-

vét. Sajtó alá rendezte Vörösmarty Mihály összes műveit (1871). Apuleius álnéven politi-

kai röpiratot írt. (Nyugot-Európa s hazánk (Pest, 1871.) Munkái még: Aesthetika (Pest, 1872); 

Irodalmi dolgozatok (Bp., 1895); Dalok (Bp., 1896). (Irod.: Balogh Mihály: Tiszteletpéldány. 

Ksztmiklós, 2008.) 

Tury József hat elemit Makádon, négy alsó gimnáziumot Kunszentmiklóson végezett, 

majd a Budapesti Református Főgimnáziumban érettségizett 1880-ban, többek között Ba-

ráth Ferenc tanítványaként. Gyermekkora óta vonzotta a magyar őstörténet és a török 

nyelv, a pesti egyetemen Vámbéry Ármin a tanára. A török és a finnugor nyelvek mellett 

mongolul és perzsául is tanult, keleti történetírók, utazók munkáival is foglalkozott. Ma-

gyar–latin szakos tanári diplomát és bölcsészdoktori címet szerzett, majd 1884 nyarán tö-

rökországi tanulmányútra ment. Ezután a pesti Kereskedelmi Akadémián török nyelvet 

tanított. 1887-ben a nagykőrösi gimnáziumban tanított, majd a kiskunhalasi 
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gimnáziumba ment. 1903-tól az MTA levelező tagja. 1906-ban Vámbéry helyére kinevez-

ték a budapesti egyetem tanárává. Ekkorra megromlott az egészségi állapota. Szabadkán 

hunyt el. A kiskunhalasi református temetőben nyugszik. Halason utca és a gimnázium 

nagykönyvtára viseli a nevét. A magyar-török nyelvrokonság, magyar őstörténet, osz-

mán-török történetírás és a török nyelvtörténet kutatója volt. Számos cikke, tanulmánya 

jelent meg a török-magyar nyelvi és történelmi kapcsolatok tárgyaiban. Főbb munkái: A 

magyar vonatkozású török történetírók munkái. I-II. (Bp., 1893. 1896.) A magyarok eredete, ősha-

zája és vándorlása (Bp.,1896.); A székelyek eredete (Kolozsvár, 1898.); Török nyelvemlékek a 

XIV. század végéig (Bp., 1904.); A közép-ázsiai török irodalom (Bp., 1904.); A közép-ázsiai török 

nyelv ismertetése (Bp., 1906.) 

Aczél József elemi iskoláit és az algimnázium négy osztályát iskolánkban végezte, 

majd a Budapesti Református Főgimnáziumban érettségizett 1880-ban, Thury József tur-

kológus osztálytársaként. Középiskolai tanári vizsgát tett, 1885-től 1890-ig tanított Bereg-

szászon, Kisújszálláson, Nagykőrösön, Nagyváradon, Mezőtúron, Marosvásárhelyen és 

Hajdúnánáson. 1896-tól a Fiumei Állami Felső Leányiskola tanára, 1915-től igazgatója. 

Trianon után nyugállományba vonult, Balatonalmádiba költözött, ott hunyt el 1934-ben. 

Munkái: Szomorú idők. Történeti elbeszélés az ifjúság számára (Pozsony, 1887.); A Balaton. 

Hydrographiai leirás (Budapest, 1889.); A török hódítás okai Magyarországon (Mezőtúr, 1894.); 

1914-től szerkesztette a fiumei leányiskola értesítőit. Nyugdíjasként mind többet foglal-

kozott a magyarság eredetének kérdésével. Az 1924-ben írt Ősgörög eredetünk és a kún szity-

tya nyelv c. dolgozatát 1927-ben követte Szittya-görög eredetünk… című összegző munkája. 

A dömsödi születésű Bernáth Lajos 1892 és1919 között Kisújszálláson, Kunszentmik-

lóson, Nagykállón és Kiskunhalason volt magyar-latin szakos tanár. A kunszentmiklósi 

gimnáziumi könyvtárban ő fedezte föl az 1890-es évek végén a Virágh – Tóthfalusy ha-

gyatékból oda került, két kéziratos kötetben leírt protestáns iskoladrámákat. Költemé-

nyei, egyházi és világi tárgyú dolgozatai jelentek meg. 1919-ben szerkesztette a Halasi 

Munkás c. lapot. A tanácsköztársaság idején a halasi direktórium szellemi irányítója. 

A Halasi Vörös Újságban ódával köszöntötte a tanácsköztársaságot. Középiskolai tanári ál-

lását 1919-ben elvesztette, 1922-25-ben a bp.-i baptista teológia óraadó tanára volt, majd 

megpróbálta írásaiból eltartani népes családját. (Hat gyermeket neveltek.) Fő művei: Pro-

testáns iskoladrámák (Régi Magyar Költők Tára, 1903); Huszonnégy esztendő (költemények, 

Kiskunhalas, 1910-11); Dömsödi dalok, dömsödi képek (Dunaharaszti, 1936). 

Víz Zoltán két kötetes, ismert katolikus költőként került Szentmiklósra a 20. század 

legelején. Aktív közéletet vállalt, templomot, plébániát épített, leány polgári iskolát alapí-

tott, é s tanította a római katolikus hittant a református gimnáziumban a katolikus növen-

dékeknek. Távozása előtt négy éven át szerkesztette a Kunszentmiklós és Vidéke c. hetilapot. 

A halála előtti évben adta ki az Alkonyatkor című összegző verseskötetét Vácott. 

 

III. A 20. század első fele 

 

Mint láthattuk az eddigiekből, a tehetség és az ihlet nem ismeri a kronológiát. Pályájuk 

jelentős részében városunkhoz, iskolánkhoz kötődő 19. századi művészeink közül jó 
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néhányan éltek, alkottak még több évet a 20. században is. (Szász Károly, Baksay Sándor, 

Baráth Ferenc stb.) Van viszont, aki a 19. század végén még épp csak belekóstolt az alkotás 

örömeibe és szépségeibe, mint pl. Bernáth Lajos, akinek azután a 20. század már inkább 

alkotói gyötrelmeket hozott. Mások életművét mintegy „megfelezte” a századforduló. 

(Víz Zoltán stb.) 

A soron következő alkotók azonban már „igazi” 20. századiak, s ha a legidősebbek 

születésükre nézve még nem is, művész pályájuk indulását tekintve már igen. 

Friss diplomás magyar–latin szakos tanárként Baksay kívánságára került Kunszent-

miklósra 1903-ban Mészöly Gedeon. Tanári munkája mellett a magyar nyelvtörténettel 

foglalkozott, abból is doktorált. Első tanulmányait még Szentmiklóson írta. 1914-től az 

MTA kézirattárosa, 1922-től a szegedi egyetem tanára, az MTA levelező tagja. Szerteágazó 

érdeklődése a magyar nyelvtörténet (Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom stb.) mellett 

kiterjedt a nyelvjárások témájára, a régi magyar irodalom történetére, készített műfordí-

tásokat is. (Anyegin, Odüsszeia, stb.) Megírta Csokonai Vitéz Mihály életregényét (Földiek-

kel játszó…). Felesége révén sógora volt Vargha Tamás református lelkésznek és Gaudi 

Árpád matematika tanárnak. Az unokatestvérek népes gyerekcsapata nyaranta a 

szenntmiklósi parókia udvarát vette birtokába, többek között Mészöly Gedeon gyerekei-

vel, Mészöly Laura majdani festőművésszel és a költő, dramaturg Mészöly Dezsővel a 

soraiban. 

Kövendi Dénes tanár, klasszika-filológus Debrecenben érettségizett, az Eötvös Colle-

gium tagjaként szerzett tanári diplomát 1916-ban a pesti egyetem bölcsészkarán. Karca-

gon kezdett tanítani, 1918-ban bölcsészdoktori címet szerzett. A forradalmak idején cikkei 

miatt le kellett mondania tanári állásásról. 1921-ben a pápai, 1924-ben a kunszentmiklósi 

református gimnáziumban kapott állást. 1932 és 1934 között Humboldt-ösztöndíjas a 

frankfurti egyetemen. 1949-ig tanított Kunszentmiklóson, miközben 1947-ben magánta-

nár lett a pesti egyetem bölcsészkarán. Kunszentmiklósi tanítványai szerint nagy tudású, 

de fegyelmezni nem képes, „szórakozott professzor” volt. 1949-től Pesten tanított a Bar-

csay Gimnáziumban, majd egykori szentmiklósi tanítványa, Jóború Magda áthívta az Or-

szágos Széchényi Könyvtárba, ahol tudományos főmunkatárs lett. E munkássága terén 

sokat köszönhetett a híres magyar ókortudóssal, Kerényi Károllyal való kapcsolatának. 

Tanulmányaiban a görög filozófia és a görög természettudomány történetével foglalko-

zott. Fordítóként oroszlánrészt vállalt a teljes magyar Platón-kiadás (1943) létrehozásában. 

Idős kori tudományos munkásságában legfőbb támogatója a világhírű német ókortudós, 

Franz Altheim volt, akivel még Frankfurtban az egyetemen ismerkedett meg. Az Egyete-

mes Philologiai Közlönyben, az Athenaeumban, a Szigetben, ill. német, olasz és japán folyóira-

tokban jelentek meg írásai. Sajtó alá rendezte Arany János Arisztophanész fordítását (Bp., 

1961). 

Zsámboki Lajos  tanár, szerkesztő. A Pozsonyi Főreál-gimnáziumban érettségizett 

1905-ben. A pesti egyetemen szerzett tanári diplomát 1910-ben. Magántanár, majd a ma-

gyar posta kísérleti fizikusa. 1914-ben rendes tanár Székesfehérváron, bevonul katonai 

szolgálatra. Az első világháborút végigharcolta, tüzértiszt Szerbiában, az orosz és az olasz 
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fronton. 1919-ben a Vörös Hadseregben harcolt a Felvidéken és a tiszai fronton. 1920-21-

ben Székesfehérváron és Szekszárdon tanított. 1923-tól nyugdíjazásáig, 1946-ig a kun-

szentmiklósi gimnázium matematika és fizika tanára. Meghatározó közéleti alkaja a két 

világháború közti településnek. Cserkészparancsnok, a Tejszövetkezet, a Stefánia Nőszö-

vetség, a Frontharcos Szövetség és több más egyesület, mozgalom helyi megszervezője, 

munkása, a Dunamellék-Kiskunság című hetilap szerkesztője, helyismereti kutatásokat, föl-

méréseket végez. 1943-ban kiadja Kunszentmiklós színes belterületi térképét, tanítványa-

ival rendezi a település régi levéltárát. A 2. világháborúban hátországi szolgálatokat tel-

jesít. 1945-ben amerikai fogságba esik.  1946-tól bekapcsolódik a község újraszerveződő 

közéletébe, a Nemzeti Parasztpárt helyi titkára, 1948-ban visszavonul a közélettől.  

Írásai, versei folyóiratokban, lapokban jelentek meg. Sági Lajos álnéven verseskötetet 

is kiadott. Szemléletesen tanító, szigorú tanár, tanítványai haláláig rendszeresen fölkeres-

ték, gyakran emlékeztek meg tanári munkájáról. 1975-ben vas-, 1980-ban rubindiplomát 

kapott. 1981-ben hunyt el. 

Gál Sándor festő, grafikus, rajzpedagógus. A képzőművészeti főiskolán Csók István, 

Réti István, Edvi Illés Aladár irányítása mellett folytatott művészeti tanulmányokat, majd 

Varga Nándor Lajos grafikus műhelyében is képezte magát. Tanulmányúton járt Auszt-

riában, Franciaországban és Olaszországban. 1924-ben Csongrádon rajzpedagógusként 

helyezkedett el, 1927-től a kunszentmiklósi gimnázium rajztanáraként működött nyugdí-

jazásáig. Legendás szabadkézi rajz- és fotó önképzőkörein diákok sokaságának fejlesz-

tette a képességét az egyéni, kreatív látás- és ábrázolásmódra. Legismertebb tanítványa 

Diószegi Balázs festőművész volt. A rajzoktatásról több cikke jelent meg a Rajztanítás c. 

szaklapban. 

Festőként több csoportos kiállításnak volt állandó résztvevője (az Alföldi Művészek 

Tavaszi Tárlata Szolnokon, 1967; Téli Tárlat Kecskeméten, 1971; Bács-Kiskun megye kép-

zőművészeinek kiállítása az Ernst Múzeumban, 1972). Gyűjteményes kiállítást 1924-ben 

Hódmezővásárhelyen, 1926-ban Csongrádon, 1938-ban és 1943-ban Bp.-en rendezett. 

1945 utáni egyéni kiállításai: Tasskertes (1963); Kiskunhalas, Tornyai János Múzeum (Ma-

rosán László szobrásszal, 1967); Kecskemét, Katona József Múzeum (1973). Az alföldi is-

kola követője volt, tömör képi látásmód, komor színek használata és líraiság jellemzik 

festészetét. Művein megfigyelhető a folytonos útkeresés, kísérletezés. Témáit többnyire a 

szűkebb környezetéből, Kunszentmiklósról és környékéről, a paraszti sorsokból merí-

tette. 

A két világháború közti tanárok sorát egy fiatal pedagógus zárja, aki pályája elején, az 

1940-es évek első felében tanított iskolánkban. Csukás István irodalomtörténész a két-

nyelvű Nyitra megyei Csicsó faluban született, és csak névrokona a Jászságból jött mese-

író Csukás Istvánnak. A komáromi bencéseknél érettségizett, majd a Pázmány Péter Tu-

dományegyetemen szerzett magyar–latin szakos oklevelet. Néhány év középiskolai ta-

nárság után előbb a pécsi, majd a szegedi pedagógiai főiskolán tanított. Szegeden előbb 

főiskolai tanszékvezető, majd az egyetem 2. sz. magyar tanszékének vezetője, nyuga-

lomba vonulása előtt dékánja. Kutatási területe a 19. századi magyar irodalom, illetve a 
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magyar – szlovák irodalmi kapcsolatok és Petőfi, Ady fogadtatása a szlovák irodalomban. 

(Ady Endre a szlovák irodalomban/1961/, Petőfi a szlovákoknál /1979/) Szerkesztette a Felső-

oktatási Szemle című folyóiratot. 

 

A Mesterek után következzen most néhány Tanítvány az iskola két világháború közti 

időszakából. 

 

Ila Bálint Kunszentmiklós szülötte, a gimnázium tanulója, 1922-ben érettségizett, Eöt-

vös Kollégistaként Pesten szerzett bölcsészdoktori diplomát 1927-ben. Történész, levéltá-

ros. Bécsi levéltári gyakorlat után 1930-tól 1969-ig, nyugdíjazásáig a Magyar Országos Le-

véltár munkatársa volt. Megszervezte és vezette a levéltár mikrofilmcsoportját. Földol-

gozta a levéltár Középkori oklevélgyűjteményének jó részét, melynek eredményeként 

számos tanulmányt írt. Egyik legfontosabb, legátfogóbb munkája a Kovacsics Józseffel 

együtt szerkesztett Veszprém megye helytörténeti lexikona (1964.) 

Fehér Géza eredeti neve Weisz Ignác, a kunszentmiklósi algimnáziumban, majd a kis-

kunhalasi főgimnáziumban tanult. Érettségi után Baksay Sándor püspök keresztelte meg 

a szegény sorsú zsidó fiatalembert, hogy a református egyház segíthesse egyetemi tanul-

mányaiban. Pesten és Debrecenben szerzett diplomát, Sepsiszentgyörgyön, majd Szabad-

kán tanított. 1918-ban a konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézetben dolgozott. Itt-

hon előbb Budapesten tanított, majd a Fővárosi Könyvtár keleti gyűjteményében dolgo-

zott. 

Magyar őstörténeti kutatásai során a magyar–bolgár–török történeti kapcsolatok kel-

tették föl az érdeklődését. 1922-től húsz éven át vett részt bulgáriai ásatásokon. 1922-től 

bulgáriai kutatásainak húsz éve alatt régészeti ásatásokon vett részt, elsősorban Madará-

ban. Egyetemi tanári címet kapott és a Bulgáriai Tudományos Akadémia is tagjává vá-

lasztotta. 1948-tól haláláig (1955) a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársaként vezette a 

zalavári, fenékpusztai ásatásokat. A honfoglalás idején a későbbi Magyarország területén 

élt szlávok régészeti anyagát tárta föl és rendszerezte. A témában írt alapműve: „A Du-

nántúl lakossága a honfoglalás korában” (Budapest, 1956). 

Tálasi István etnográfus, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja (1976), a Magyar Nép-

rajzi Társaság elnöke (1978-82). Középiskolai tanulmányait a kunszentmiklósi Baksay 

Sándor Református Gimnáziumban végezte, 1928-ban érettségizett, majd Eötvös kollégis-

taként lett a pesti bölcsészkar hallgatója. 1933-ban magyar-német szakos tanári oklevelet 

szerzett. Néprajzból doktorált A kiskunsági pásztorkodás (Bp., 1936) c. disszertációjával. 

Előbb a hódmezővásárhelyi református Gimnáziumban, majd a fővárosi Fáy András 

Gimnáziumban tanított. 1942-ben a Teleki Pál Tudományos Intézet munkatársává nevez-

ték ki. 1949-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Néprajzi Intézetének tanára, majd 

tanszékvezetője, hat éven át a Bölcsészettudományi Kar dékánja. 1967-től haláláig az 

MTA Néprajzi Bizottság elnöke. Fő kutatási területe a népi állattartás és földművelés ha-

gyományainak feltárása. Néhány fontosabb munkája: A Kiskunság népi állattartása (Bp., 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sepsiszentgy%C3%B6rgy
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadka
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadka
https://hu.wikipedia.org/wiki/Konstantin%C3%A1poly
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Int%C3%A9zet&action=edit&redlink=1
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1936); A magyar nép anyagi kultúrája Európában (1964); Kiskunság (Bp., 1977); Baksay Sándor 

táj- és népismereti tanulmányai Bp., 1982 

Kákicsi Kiss Géza az ormánsági Kákicson született, református lelkész édesapja az or-

mánsági „földi”, Baksay után küldte fiát a kunszentmiklósi algimnáziumba a 20. század 

első éveiben. Tanulmányait Pápán folytatta, majd apja halála után az alig fölszentelt ifjú 

papot faluja hazahívta, Kiss Géza 24 évesen átvette apja örökét. Papi szolgálata mellett 

kezdettől módszeresen gyűjtötte az Ormánság tárgyi és szellemi örökségét, kutatta társa-

dalmi életét. Korán fölfigyelt az egyke veszélyeire, kihalásra ítéltnek vélte népét, javasla-

tokat fogalmazott meg életük átformálására. Publikációira országos figyelmet keltett a fa-

lukutatók körében, 1937-ben megjelent Ormányság című monográfiája kiáltó szóként pró-

bálta fölrázni mind az ormánsági népét, mind az ország vezetését. 1947-ben tüdőbajban 

hunyt el, második nagy művét, az Ormánysági tájszótárat már nem tudta befejezni. 

Diószegi Balázs festőművész, rajztanár is városunk szülötte és iskolánk tanítványa 

volt, itt érettségizett 1933-ban. Édesanyja egyedül nevelte, édesapja elesett az I. világhá-

borúban, nem is ismerhették egymást. Gál Sándor tanítványaként már a gimnáziumban 

kitűnt rajzkészsége, kitűnő karikatúrákat készített iskolatársairól és tanárairól. A Képző-

művészeti Főiskolán Rudnay Gyula és Szőnyi István voltak a mesterei, 1938-ban szerzett 

diplomát, majd Szentendrén, Újvidéken, Miskolcon és Debrecenben volt rajztanár. 1943-

tól a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán tanított. Itt tanítványa volt többek között a ké-

sőbbi költő, Váci Mihály, és az irodalomtörténész Czine Mihály.  1957-ben került Kiskun-

halasra, ahol nyugdíjazásáig dolgozott és haláláig élt. A fővárosban háromszor rendeztek 

számára gyűjteményes kiállítást, és a nagyobb alföldi városok tárlatain is gyakran szere-

peltek képei. A paraszti életet, a falu világát belülről ismerő művész az alföldi iskola kö-

vetője volt. Színvilágát a fekete uralta, de szívesen használta robusztus formavilágú ké-

pein a pirosat és a sárgát is. Írások művészetről és emberségről címmel 1987-ben Kiskunhala-

son jelent meg gyűjteményes munkája. A Székely Bertalan- (1971) és a Munkácsy-díj 

(1980) mellett megkapta volt iskolája Pro Schola-díját is. Szülőházát és képei jelentős ré-

szét szülővárosára, Kunszentmiklósra hagyta. Sírja a kunszentmiklósi fölszögi temetőben 

található. 

Illyés Bálint tanár, helytörténész is ízig-vérig szentmiklósi, itt született, itt járt gimná-

ziumba, ugyanitt tanított nyugdíjazásáig, miután 1937-ben a pesti egyetemen magyar–

angol szakon szerzett diplomát. Az 1940-es évek közepén aktív közéleti szerepet töltött 

be, a Kisgazda Párt képviseletében vett részt a Nemzeti Bizottság mellett működő Igazoló 

Bizottságban. 1945-től 1949-ig megbízott igazgatója volt a kunszentmiklósi gimnázium-

nak, ahol szaktárgyai mellett az orosz nyelvet is tanította. Az 1960-as évektől az értékek-

ben gazdag gimnáziumi könyvtárt gondozta. Ekkoriban fordult az érdeklődése a Felső-

Kiskunság és Kunszentmiklós helytörténete felé. E témakörben számos cikk, tanulmány 

és több könyv szerzője volt. A gimnázium Pro Schola-díjasa (1989), Kunszentmiklós város 

díszpolgára (1994), a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tiszteletbeli tagja (1995.) A kun-

szentmiklósi fölszögi temetőben nyugszik. Fontosabb munkái: Kiskunsági Krónika 
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(1974), „Kedves kis Hazánk…” (1978), A kunszentmiklósi gimnázium három évszázada (1979), 

„De jól esik annak dolga, ki Szent Miklosban lakhatik…” (1989) 

Katona Lajos a szomszédos Tasson született, onnan járt nyolc éven át a szentmiklósi 

gimnáziumba. Kiváló diáksportoló volt, országos középiskolai bajnok gerelyvető. 1932-

ben érettségizett, majd kitűnő bariton énekhangja az operaénekesi pályára vitte. 1942-ben 

szerzett diplomát a Zeneakadémián, a Magyar Állami Operaház énekművésze lett. Nyug-

díjazása után ugyanott, ismét magánénekesként folytatta pályáját. 1942-től az Operaház 

magánénekese, majd 1976-tól nyugdíjasként ismét magánénekes. 1945-től fellépett a Sze-

gedi Nemzeti Színházban, és 1946-tól a Józsefvárosi Színházban is. Medveczky Ádám 

Kossuth-díjas karmester nevelőapja volt. Fontosabb szerepei: Papageno (Mozart: A va-

rázsfuvola); Dr. Bartolo (Rossini: A sevillai borbély); Don Pasquale (Donizetti: Don Pasquale); 

Géronte de Ravoir (Puccini: Manon Lescaut); Marcel, Schaunard (Puccini: Bohémélet); Shar-

pless (Puccini: Pillangókisasszony); Tiborc (Erkel F.: Bánk bán); Bagó (Kacsóh Pongrác: János 

vitéz.) 

Fajszi Károly nemzetközi hírű eszperantista a Fölső-Kiskunság fia, Fülöpszálláson 

született, Szabadszálláson végzett négy polgárit, és Kunszentmiklóson érettségizett. A 

szegény családból jött jó képességű fiú nem éveket ismételt, hanem dolgozott a kimaradó 

években, hogy megkeresse további tanulmányai költségét. 1934-től a Kecskeméti Refor-

mátus Jogakadémián tanult, ahol egy március 15-i beszéde miatt önként távozott másod-

évesen, mert a beszéd hangneme „nem kívánatos személlyé” tette a város és az akadémia 

urai szemében. („A mai meg nem váltott márciusi ifjúság”) Ezután alkalmi munkákból élt, 

behívták katonának, kikerült a frontra, hadifogoly lett, és csak 1948-ban jött haza. Csalá-

dot alapított és hivatalnok lett a Magyar Postánál. Ötven éves múlt, amikor kíváncsiság-

ból megtanult eszperantóul. Két évtized alatt nemzetközileg is ismert és elismert eszpe-

rantistává vált, nagy könyvgyűjteményt alakított ki, övé volt a negyedik legnagyobb ma-

gángyűjtemény a világon. 1987-ben reprezentatív kiállítás nyílt könyvtára értékeiből az 

OSZK-ban. A magyar állam előbb védetté nyilvánította, majd 2001-ben megvásárolta és 

az Országos Idegennyelvű Könyvtárban helyezte el. 93 évesen hunyt el, 2004-ben. Elis-

merései: Munka Érdemrend Arany fokozata; A Magyar Köztársasági Érdemrend kiske-

resztje; Fülöpszállás Díszpolgára; Pro Schola-díj (kunszentmiklósi gimnázium) 

Vargha Balázs pedagógus, könyvtáros, író, irodalomtörténész, televíziós személyiség. 

Vargha Tamás kunszentmiklósi lelkész és Magay Mária harmadik gyermeke, Domokos 

bátyja. 1938-ban érettségizett, a debreceni egyetemen szerzett teológus, majd bölcsész ok-

levelet. A jeles pedagógiai szakember, Karácsony Sándor tanítványa volt. 1945 után rövid 

ideig Szabadszálláson református lelkész, majd a szentmiklósi gimnáziumban tanított raj-

zot. Tanítványai egy nemzetközi gyermekrajz-kiállításon, Genfben nagy sikert arattak. 

Szegeden dolgozott a Szabadművelődési Felügyelőségen, majd az Országos Köznevelési 

Tanács munkatársa lett, tanterveket szerkesztett, tankönyveket írt. Dolgozott a miniszté-

riumban, a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnál, tudományos kutató volt a Petőfi Iro-

dalmi Múzeumban, majd az Országos Széchényi Könyvtárban szervezte az gyermek-

könyvtári hálózatot. Az 1960-as években a tévében a Fabula című gyermekműsort vezette. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Magyar_K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1gi_%C3%89rdemrend_kiskeresztje
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Magyar_K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1gi_%C3%89rdemrend_kiskeresztje
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Színes személyiségével, humorával, a gyermekekkel kialakított harmonikus kapcsolata 

révén műfajt teremtett, stílusváltást hozott a tévében. 1977-től főszerkesztője az in-

duló Budapest című folyóiratnak, nyugdíjasként a Kortárs és az Élet és Irodalom munka-

társa. Itthon átvehette a Kunszentmiklósért Emlékérmet és a Pro Schola-díjat. Íróként, iro-

dalomtörténészként tartalmi és műfaji sokoldalúság jellemzi, középpontjában a felvilágo-

sodás kori magyar irodalommal. Foglalkozott Csokonai, Berzsenyi életműve mellett 

Arannyal és Kosztolányival is. Érdeklődési irányait az 1984-ben megjelent Jelek - jelképek – 

jellemek c. tanulmánykötetben foglalta össze. Vonzotta a film, a színház, a bábjáték is, szö-

vegkönyvek és forgatókönyvek, versbetétek és dialógusok szerzőjeként is kiemelkedően 

teljesített.  Munkásságának fontos területe a gyermekirodalom, a gyermekkönyvtárosság 

is. Szerteágazó életművének áttekintése és értékelése még földolgozásra vár. 

Varga Domokos erdőmérnök, újságíró, író. A szintén írogató Vargha Tamás lelkész és 

Magay Mária negyedik gyermeke, a matematikus Tamás és az irodalmár Balázs öccse. 

1940-ben érettségizett Kunszentmiklóson, 1945-ben Sopronban erdőmérnöki diplomát 

szerzett. 1946-tól újságíró, különböző vidéki és a fővárosi lapok munkatársa, 1952-től két 

évig rádiós, majd az Irodalmi Újság egyik szerkesztője. 1953-tól Nagy Imre reform elkép-

zeléseit támogatta. Az 1956-os forradalomban íróként és rádiósként vett részt, ezért 1957 

januárjában letartóztatták és két év börtönbüntetésre ítélték az akkor hatgyermekes csa-

ládapát. Szabadulása után, 1958-tól tíz éven át erdőmérnökként dolgozott, majd az Élet és 

Irodalom munkatársa lett. 1970-től szabadfoglalkozású író. 1992-től a Lyukasóra című fo-

lyóiratot szerkesztette. 1956-ig négy könyve jelent meg nyomtatásban, ám igazi íróvá a 

börtönben vált, amikor az emlékezetében megszületett a Kutyafülűek, gyermekei csepere-

désének története. Ez a mű hozta 1966-ban írói munkássága első nagy sikerét. 1964-től 

haláláig közel félszáz könyve jelent meg. Sokféle műfajban alkotott, írt szociográfiákat 

(Vizek könyve, 1976, Aranyhomok, 1980), ifjúsági ismeretterjesztő műveket (Herman Ottó, 

1967, Ős napkelet, 1973), tankönyveket (A mogyeriektől Mohácsig, 1992, Emlékezzünk eleink-

ről 1996), ifjúsági regényeket (Ipiapacs, 1964, Fiúkfalva, 1972), nevelési tárgyú lírai kisesszé-

ket (Kamaszkrónika, 1971, Tisztelt családom…, 1979) stb. Szeretettel emlékezett vissza fölne-

velő szülőhelyére és egykori iskolájára (Kies Kiskunság, szeretett Szentmiklós, 1994, Édes-

anyám sok szép szava, 2000.) Az élettől búcsúzó Víg játék – végjáték című könyve halála előtt 

nem sokkal jelent meg. 1973-ban József Attila-díjas lett, 1992-ben megkapta a Magyar Köz-

társasági Érdemrend Középkeresztjét, 2002-ben pedig a Kossuth-díjat, de ezek mellett 

büszke volt Kunszentmiklósért Emlékérmére (1994), díszpolgári címére (1999), és az 1989-

ben kapott gimnáziumi Pro Schola-díjra is. 

Id. Naszvadi György 1939-ben érettségizett, részt vett és megsebesült a világháború-

ban, a helyi közigazgatásban dolgozott nyugdíjazásáig.  Nyugdíjasként erősen megrom-

lott látása ellenére két kötetben megírta élete történetét. Könyvei értékes forrásai a 20. szá-

zadi szentmiklósi történetének. (Beh kedvesek vagytok nekem, Szárba szökken a vetés) 

Dankó Imre muzeológus, néprajzos, a történettudományok doktora. Tanulmányait a 

budapesti és a debreceni tudományegyetemen végezte, tanári (1945) és bölcsészdoktori 

(1946) oklevelet szerzett. 1945 után a papja és tanítója nélkül maradt Szabadszálláson 
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Vargha Balázzsal együtt vállalta a feladatokat. Gimnáziumi tanár Hajdúnánáson, Kecske-

méten, Szentendrén, igazgató Túrkevén. Muzeológus, ill. múzeumigazgató Túrkevén, Sá-

rospatakon, Baján, Gyulán, Pécsett. Népi építkezéssel, kerámiával, valamint a vásárok és 

a kereskedelem néprajzával foglalkozott, a változás-váltás folyamatát vizsgálta a népi 

kultúrában. Fő kutatási területe a Hajdúság, valamint a szomszédos bihari és békési vidé-

kek néprajza volt. Néprajzi tanulmányokat folytatott a Dél-Dunántúlon is. Történeti ku-

tatásai a hajdúk, mint sajátos történelmi-társadalmi csoport kialakulására és térbeli elhe-

lyezkedésére irányultak.  Széles körű tevékenységet végzett a múzeumszervezésben és a 

múzeumok közművelődési tevékenységének kiterjesztésében. Több múzeumi kiadvány, 

évkönyv, helytörténeti-néprajzi tanulmánykötet szerkesztője volt. Cikkei jelentek meg ha-

zai és külföldi szakfolyóiratokban és évkönyvekben. A magyar muzeológia utolsó poli-

hisztora. 

 

A 20. század második fele 

 

Éles cezúrát hoz az iskola életében 1948 júniusa, az államosítás időpontja. A gimnázium 

„megfeleződik”, már csak a négy felső osztály marad gimnázium, csökken a tanárok és a 

tanulók létszáma is.  

Csikesz Ferenc a debreceni egyetemen szerzett történelem-földrajz szakos középisko-

lai tanári diplomát. Sepsiszentgyörgyön kezdett tanítani, a front elől Kunszentmiklósra 

jött 1944 őszén. 1945-ben a Nemzeti Parasztpárt helyi titkára volt, 1947-ben doktorált Deb-

recenben, 1956-ban a kunszentmiklósi Nemzeti Bizottság elnöke volt, ezért három évre 

bebörtönözték (1957–1960), és szabadulása után tanárként többé nem dolgozhatott. 

Nyomdai korrektorként alkalmazták, és éveken át közölték írásait az egyházi sajtó hasáb-

jain. (Vigilia Protestáns Évkönyvek stb.) Ezek az írások a tanúi, hogy nagyívű tudomá-

nyos pályát tört ketté Csikesz tanár úr politikai indítékú meghurcolása.  

Szintén az 1950-es évtizedben volt jeles tudós tanára az iskolának a klasszika-filológus 

dr. Majoros József. Latin–magyar szakos tanár volt, megyei szakfelügyelő, akinek 1958-

ban jelent meg először a Római élet című művelődéstörténeti segédkönyve. A könyv cédu-

laanyagát szentmiklósi tanítványai segítettek Majoros tanár úrnak sajtó alá rendezni. Az-

óta diákok nemzedékei tanultak és tanulnak a népszerű könyv újabb kiadásaiból. 

Majoros József 1964-ben a fővárosi Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumba távozott, 

ahonnan később igazgatóhelyettesként vonult nyugdíjba. Még nyolcvan éven túl is bejárt 

a Radnótiba rendkívüli tárgyként ógörögöt tanítani. Emléktábláját a gimnázium falára 

helyezték el az öregdiákok. 

Benkő Ákos tanár, irodalomtörténész Kiskunfélegyházán érettségizett, Szegeden szer-

zett magyar-orosz tanári, majd Budapesten francia szakos bölcsész diplomát. Az ötvenes 

évek első felében került Szentmiklósra, ahol a tanítás mellett a fiúkollégium nevelőtaná-

raként is kezdett dolgozni, fő állású nevelőtanár lett. Fiatal tanárként a megyei sajtó rend-

szeres sporttudósítója volt, de az 1960-as évek elejétől figyelme a délvidéki magyar iroda-

lom felé fordult. Választott területét kiválóan ismerő kutatóként rendszeresen publikált a 

szaksajtóban. A két háború közt a délvidéki magyar irodalom egyik vezető 
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személyiségének számító író, szerkesztő, Szirmai Károly életművét tárta föl és összegezte 

egyéb róla írt, szerkesztett kiadványok mellett a Szirmai-monográfiájában. (Benkő Ákos: 

Szirmai Károly. Szirmai Archívum, Stuttgart –München, 1980.) 

Nagyszentpéteri Géza magyar–történelem szakos tanár, iskolánk igazgatója 1961 és 

1970 között. A Budapesti Tanítóképző Főiskola honlapján így búcsúztatták 2008-ban: 

„Szeretett barátunk és… kollégánk, Dr. Nagyszentpéteri Géza történelem-magyar sza-

kos tanárként kezdte pályafutását, s hamarosan egy nagy múltú gimnázium igazgatója 

lett Kunszentmiklóson. A bajai tanítóképző főiskola oktatójaként találta meg szakmai élet-

célját, amiben később felejthetetlent alkotott: alázattal tisztelt és szeretett anyanyelvének, 

a magyar beszédnek ápolását, pallérozását. Budapestre kerülve az Országos Pedagógiai 

Könyvtár és Múzeum… munkatársa lett. Életútja a Budapesti Tanítóképző Főiskolára ve-

zette, ahol széleskörű tudása, briliáns tanári munkája, kollégái iránti szeretete, megbecsü-

lése, kiegyensúlyozott nyugalma, fegyelme tanszékünk elismert és megbecsült vezetőjévé 

tette. Néhány évig magas minisztériumi beosztásban kamatoztatta tapasztalatait, majd a 

bulgáriai Magyar Intézet tudományos igazgatójaként öt éven át kultúránkat méltón rep-

rezentáló hiteles követe volt. Hazatérve három évre főigazgatónk lett. Tanári és vezetői 

tevékenységét a pálya csúcsán a Magyar Köztársaság Lovagkeresztjével jutalmazták. 

Tiszta szívvel és örömmel fogadta a diákjai által adományozott Diákokért emlékérmet 

tanári pályafutása utolsó éveiben. Különleges és kiváló ember volt: soha meg nem szűnő 

törekvéssel művelte magát, példát adott mindnyájunknak a… megfellebbezhetetlen tu-

dás megszerzésére, megtartására, továbbadására.” 

 

Az alábbi volt tanulók munkálkodtak a későbbiekben a művészetek területén azok kö-

zül, akik az államosítás körüli években érettségiztek. 

 

Kövendi Judit hírlapíró, szerkesztő 1947-ben érettségizett iskolánkban. A Magyar 

Nemzetben egy „cs” szignójú kollégája így búcsúzott tőle 1987 júniusában: „A fényes sze-

lek nemzedékéhez tartozott, sorsunkért aggódó, küzdő, nyugtalan lelkű ember, politikus 

alkat volt. Egyetemi tanulmányai után újságíró lett. Hosszú évekig munkatársa volt a Sza-

bad Ifjúságnak, dolgozott a Népművelésnél, irodalmi folyóiratokba. Szociografikus ri-

portjai, portréi a magyar folklór tárgyában írt cikkei tették nevét becsültté. Nyelvünk 

iránti szeretete, magas fokú műveltsége közismert volt. Mindezt az otthon kisugárzó ha-

tása is tette, hiszen Kövendi Dénesnek, a klasszika-filológia neves tanárának volt a lánya. 

Nehéz-szép életet élt…  (cs)” 

Zsámboki Pál tanár, író, Zsámboki Lajos tanárunk fia az utolsó református gimnázi-

umi osztályban érettségizett 1948-ban. Budapesten szerzett bölcsész diplomát, és ott kez-

dett publikálni is. Novellákkal, könyvbírálatokkal jelentkezett, előbbiekkel a Látóhatár 

című folyóiratban, utóbbiakkal a Kossuth Rádióban. Időközben hazatért és a gimnázium-

ban irodalmat és történelmet tanított néhány évig. Fiatalon hunyt el, tragikus körülmé-

nyek között. 
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Mére Ottilia operaénekes, koloratúr szoprán, 1949-ben érettségizett iskolánkban. 

(Egyes svájci lexikon adatok szerint 1912-ben született, a pontos születési éve azonban 

1931!) 1953-ig éneket tanult, abban az évben a Szegedi Nemzeti Színházhoz szerződött, 

ott játszott 1966-ig. Nagy szoprán szerepek sorát énekelte el. 1966-ban férjével, Horváth 

József szegedi baritonnal kiszerződtek a Berni Állami Operaházba. Ez akkor illegálisnak 

számított, de három év múlva már Pesten az Operaházban vendégszerepelt. Nagy svájci 

szerepek után a hetvenes évek közepén visszavonult és éneket tanított 1987-ben bekövet-

kezett haláláig. 

Miklóssy János irodalomtörténész, igazgató, nagyapja iskolánk két világháború közti 

legendás tornatanára, sikeredzője. Édesapja iskolánk történelem–földrajz szakos tanára, 

jeles könyvtárosa, az 1940-es években megválasztott igazgatója, hadifogságban elhunyt 

hősi halottja. Legifjabb Miklóssy János 1950-ben érettségizett Kunszentmiklóson. Ma-

gyar–történelem szakon szerzett diplomát, Kalocsán kezdett tanítani, majd az ottani 1956-

os szerepvállalása miatt kénytelen volt elhagyni a katedrát. A kényszerpályát az Országos 

Széchényi Könyvtár Hírlaposztálya jelentette. Onnan vonult nyugdíjba a rendszerváltás 

után. Ekkor kérte föl a református egyház az újjászervezett kunszentmiklósi református 

gimnázium igazgatójának, ahonnan másfél év után köszönt le.  Három évtizeden át sajtó- 

és irodalomtörténészként publikált, elsősorban a könyvtár sajtóanyagában végzett kuta-

tásaiból. Vajda János költőre „szakosodott”, ő gondozta a Vajda-életmű kritikai kiadását. 

Mintegy kutatási „melléktermékként” 1989-ben megjelentette A budapesti prostitúció törté-

nete című könyvét. 1998-ban jelent meg a nagyapjának méltó emléket állító munkája, az Egy 

kiváló testnevelő tanár emlékezete. 

 

Az 1950-es, -’70-as években végzettek közül említésre méltó pályát futottak be az itt 

következők:  

 

Szappanos Balázs irodalomtörténész, pedagógus, szerkesztő. Elemi iskoláit szülőfalu-

jában, Szalkszentmártonban végezte, a kunszentmiklósi Damjanich János Gimnáziumban 

érettségizett (1953), az ELTE BTK-n magyar–francia szakos középiskolai tanári oklevelet 

szerzett (1957), Kultúrpolitikai Akadémiát végzett (a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium 

keretében, 1960). Az MLEE-n esztétika szakosítót végzett (1967). A budapesti XII. kerületi 

Esze Tamás Fiúotthon nevelője (1957–1958), az I. kerületi Petőfi Sándor Gimnázium ta-

nára (1958–1961). A Művelődésügyi Minisztérium (MM) Titkárságán a nemzetközi kul-

túrkapcsolatok és a protokollügyek előadója (1961–1962), a Sajtó Osztály főelőadója és a 

nemzetközi kulturális sajtó referense (1962–1965). A Tankönyvkiadó Vállalat munkatársa, 

a középiskolai irodalomtankönyvek felelős szerkesztője (1965–1969). Az Országos Peda-

gógiai Intézet (OPI) munkatársa (1969–1971), az MM Kiadói Főigazgatóságának szerkesz-

tője (1971–1975). Az Európa Könyvkiadó kelet-európai és afroázsiai szerkesztőségének 

vezetője (1975-től), vezető szerkesztője (1984–1994). A Farkasréti Temetőben nyugszik. 

Fia Szappanos Gábor Balázs író, műfordító, a Nagyvilág rovatvezetője. A középiskolai iro-

dalomtanítás és ezzel összefüggésben a műelemzés módszertani kérdéseivel foglalko-

zott. Számos, a műelemzéssel kapcsolatos középiskolai segédkönyvet írt és szerkesztett. 
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Nevéhez fűződik az Európa Könyvkiadó Európa Diákkönyvtár c. népszerű sorozatának 

elindítása (a köteteit több, mint 25 éve, állandóan újra kiadják, 1991-től). A Magyar Rádió 

(MR) Kilátó c. világirodalmi magazinjának szerkesztője (1981–1982) és a műsor vezetője 

(1982-től). Kritikái a Kortársban jelentek meg (1961–1966). F. m.:  Magyar irodalom. Iroda-

lomtörténet a gimnáziumok 3. osztálya számára. Vidor Pálnéval. (Bp., 1967 és utánnyo-

mások: 1968–1983). A XX. századi magyar irodalom tanítása a középiskolában. Pálmai 

Kálmánnal. (Bp., 1969) Tanulmányok a műelemzés köréből: A lírai vers elemzésének 

módszere. – A drámaelemzésről. – Stíluselemzés a tanítás gyakorlatában. Bécsi Tamással 

és Harsányi Zoltánnal. (Bp., 1973) Petőfi-versek elemzése. Fried Istvánnal. (Bp., 1978). Az 

Európa Könyvkiadó Európa Diákkönyvtár c. könyvsorozatának alapító szerkesztője (1991–

1994). Ott megjelent szerkesztett kötetei: Móricz Zsigmond: Válogatott elbeszélések. Hra-

bal, Bohumil: Táncórák idősebbeknek és haladóknak. Bp., 1993. Ady Endre: Válogatott 

versek. Vál., szerk. (Bp., 1993). Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője. – A gavallérok. – 

A Sipsirica. Bp., 1993. Szigligeti Ede: Liliomfi. – Csiky Gergely: A kérők. – Csiky Gergely: 

Proletárok. Színművek. Szerk. (Bp., 1994) Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Regény. Szerk. 

(Bp., 1994) Jókai Mór: Az arany ember. Regény. Szerk. (Bp., 1994) Sienkiewicz, Henryk: 

Quo vadis. Regény. Szerk. (Bp., 1994) Stendhal: A pármai kolostor.  

 

Az 1950-es, -’70-as években végzettek közül említésre méltó pályát futottak be az itt 

következők:  

 

Zsámboki László (1935-2012) könyvtáros, szakíró, 1954-ben végzett iskolánkban. Jogi 

majd könyvtáros diplomája megszerzése után a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem 

könyvtárában dolgozott, utóbb igazgatója lett. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a volt 

Selmeci Bányászati Líceum „három részre szakadt” (Selmecbánya, Sopron és Miskolc) ér-

tékes műemlék könyvtárának valós és virtuális egyesítésében, értékeinek feltárásában, 

publikálásában. Érdeklődése és munkássága kiterjedt az egyetemtörténetre is, miközben 

az általa vezetett könyvtárt továbbfejlesztette, levéltári és múzeumi rész kialakításával. 

Fél évszázados, termékeny munkássága számos darabjával ajándékozta meg alma ma-

tere, a kunszentmiklósi gimnázium könyvtárát. 

Molnár Miklós Dunavecséről járt be a gimnáziumba, 1956-ban érettségizett. Gál Sán-

dor tanár úr fotószakköréből indult, két évig fényképészetet tanult, majd 1961-ben opera-

tőr szakon szerzett diplomát a főiskolán. Az MTV-hez került, öt évig híradózott, majd 

negyven év alatt mintegy félszáz tv film és száz dokumentumfilm operatőreként közre-

működött. Új videó- és filmtrükk eljárásokat dolgozott ki. 1991–2006 között tanított a 

Szent István Egyetem kommunikációs szakán. Négy könyv fotóillusztrátora volt, közülük 

egynek, a régi Dunavecsét bemutató Beszélő fotográfiáknak szövegírója és összeállítója is. 

MTV életműdíjat és Balázs Béla-díjat kapott.  

Nem sokkal a halála előtt (2016) két regényét is közreadta, a 2015-ös Filmszakadást, és a 

2016-os Végső forgatást. A regények cselekménye megtörtént, valós alapú dunavecsei kö-

tődésű sztorikból építkezik.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bal%C3%A1zs_B%C3%A9la-d%C3%ADj
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Dr. Kustár Péter református lelkész, egyetemi oktató. Dunavecsén született, iskolánk-

ban 1957-ben érettségizett, majd a Debreceni Református Teológiai Akadémián szerzett 

lelkészi oklevelet (1963). A debreceni Nagytemplom segédlelkésze, 1966-tól lett tanárse-

géd a Teológiai Akadémia Ószövetségi Tanszékén. Egy ösztöndíjas év után, 1969-ben 

doktorált a Bázeli Egyetemen héber nyelvészetből. Hogy pártérdekből utódjának helyet 

készítsenek, még ugyanebben az évben Kislétára helyezték át. Itt haláláig hűséggel vé-

gezte a gyülekezet szolgálatát, de nyelvészeti kutatásait is folytatta. Hét gyermeke mellé 

feleségével további három kisgyermeket fogadtak örökbe. Fontosabb publikációi: Aspekt 

im Hebräischen, Basel, 1972; Az Ószövetség megértése, Debrecen, 1988; Jóel próféta 

könyve, Sárospatak, 1995. 

Berkes Erzsébet újságíró, kritikus, dramaturg 1958-ban végezte a gimnáziumot Kun-

szentmiklóson. Magyar-történelem szakos diplomát szerzett Budapesten 1964-ben. A Ma-

gyar Színházi Intézet munkatársaként kezdte pályafutását, majd a Magyar Ifjúság, utóbb 

a Magyar Nemzet irodalmi szerkesztője volt. Dolgozott még a Mozgó Világ című lapnál, a 

Szépirodalmi Kiadónál és a Nemzeti Színház dramaturgjaként. 1983-ban József Attila-dí-

jat kapott. Válogatott irodalmi kritikái Pillanatképek, Irodalmi bírálatok címen jelentek meg. 

Halála előtt egy évvel, 2001-ben látott napvilágot Galgóczi Erzsébet írónőről készült mo-

nográfiája. 

Dr. Bernáth Sándor állatorvos, az MTA doktora kunszentmiklósi, 1958-ban érettségi-

zett iskolánkban. Diplomát 1963-ban szerzett. Az egyetem elvégzése után az állat-

gyógyászati készítmények ellenőrzése területén bontakozott ki a pályája. Az MTA Állat-

orvos-tudományi Bizottsága tagja. Tolnay Sándor-díjas. Nyugdíjba vonulása után na-

gyobb szellemi- és időráfordítással foglalkozhatott régi szenvedélyével, szülőhelye, Kun-

szentmiklós írott és tárgyi emlékeinek gyűjtésével, feltárásával. Az eredmény két értékek-

ben gazdag, alapos, tárgyszerű helyismereti „képeskönyv”, dokumentumgyűjtemény: 

Bernáth Sándor - Bernáth Attila: Kunszentmiklós régi képes levelezőlapokon és emlékekben 

(2006); Bernáth Sándor: A régi Kunszentmiklós (2014). 

Horváth Attila tassi képzőművész-tanár, 1958-ban érettségizett, 1968-ban diplomázott. 

Több évtizedes általános iskolai tanári tevékenység után kapott felkérést iskolánktól a 

rajz-művészettörténet tantárgyak oktatására: diákjai elsőként érettségiztek e tárgyakból 

az intézményben. A gimnáziumi tanárok emlékfala plakettjeinek, valamint a gimnázium 

épülete előtti haranglábnak alkotója. Tanári pályafutása mellett aktív festőművészi, szob-

rászi és faluszépítő munkát végez és koordinál Tasson. A Magyar Művészeti Akadémia 

köztestületi tagja. Fontosabb kiállítások: Eötvös Kollégium (1987), Budai Fonó Zeneház 

(1997), Virányosi Közösségi Ház (2008). Díjak: Tass Községért Emlékérem (1997) (első dí-

jazott), Pilinszky János-díj (1997), Pro Schola-díj (2000), Bács-Kiskun Megye Ifjúságának 

Neveléséért Díj (2019), Magyar Bronz Érdemkereszt (2019)” (Ifj. Horváth Attila) 

Mikulás Ferenc 1954 szeptemberében került iskolánkba. 1956 októberében a főtéren 

elszavalta a Nemzeti dalt, ezért 1957 tavaszán el kellett hagynia a gimnáziumot. Segéd-

munkás lett, majd geodéta, de a film világa vonzotta. 1970-től a rajzfilmgyártással kezdett 

foglalkozni a Pannónia Filmstúdióban. 1971-től a Kecskeméti Rajzfilmstúdió vezetője, 
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több film és filmsorozat producere (Magyar népmesék, Vízipók-csodapók, Mondák a magyar 

történelemből stb.). 1993-tól a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál igazgatója. 1997-től 

2000-ig a Nemzetközi Animációs Filmművész Szövetségvezetőségi tagja. Több nemzet-

közi fesztivál zsűrijének munkájában vett részt. Számos kitüntetést kapott. (Balázs Béla-

díj, Magyar Örökség-díj, stb.) Máig vezeti a Stúdiót.  

T. Ágoston László író, újságíró Tasson született, 1960-ban érettségizett iskolánkban, 

majd tíz évig segéd- ill. betanított munkás volt. 1970-től újságíró. 1973-ban végezte el az 

újságíró iskolát, 1978-ban szerzett főiskolai végzettséget. Üzemi lapok munkatársa, szer-

kesztője. 1982- alapító tagja és titkára a Krúdy Gyula Körnek. A rendszerváltáskor az Írók 

Szakszervezetének tagja, 2008-tól az Írószövetség is tagjai sorába választja. Élete utolsó 

évtizedeiben Rákoshegyen élt. Első novellája 1966-ban jelent meg, majd fél évszázad so-

rán üzemi, megyei, országos és határon túli lapokban jelentek meg újabb novellái. Írásait 

kéttucatnyi antológiába válogatták be, első önálló kötete 2001-ben jelent meg, amelyet 

még tizennyolc további követett. Számos novellájában idézi föl gyermek- és ifjúkora em-

lékeit. Egyik kötetének címe: Nömös tassi novellák. Féltucatnyi díja között megtalálható 

a Krúdy Emlékérem (1989), a Lenkey–plakett (2013) és a Bólya Péter alkotói díj (2015). 

Németh József már a kissolti általános iskolában kitűnt énekhangjával. 1956-tól 1960-

ig a kunszentmiklósi gimnáziumban atletizált, és lett középiskolai bajnok, ifjúsági válo-

gatott. Érettségi után a Testnevelési Főiskolára került, de intenzíven tanult énekelni is. 

Testnevelést tanított az orvosi egyetemen, majd 1967-től ösztöndíjasként folytatta zenei 

tanulmányait Leningrádban és Moszkvában. 1970-ben hazatért és a Magyar Állami Ope-

raházhoz, majd 1973-ban a Pécsi Nemzeti Színházhoz került. Kezdték megtalálni a nagy 

szerepek és a nagy sikerek (Scarpia, Amonasro, Don Juan, Posa márki, Escamillo stb.) 

1978-ban Augsburgba szerződött, 1981-ben Grazba, közben gyakran vendégszerepelt Eu-

rópa nagy operaszínpadain. Nyaranta mesterkurzusokon tanult Olaszországban, Tito 

Gobbinál és Mario del Monaconál. Az 1980-as éveket a Szegedi Nemzeti Színházban, leg-

emlékezetesebb sikerei helyszínén töltötte. 1989-ben a Macbeth címszerepével elnyerte a 

Magyar Operafesztivál Fődíját. Gyakran énekelte magyar művek híres szerepeit is (Petur 

bán, Bagó stb.). Maga nyilatkozott úgy, hogy szinte mindent elénekelt, „ami neki való 

volt”. 1990-től a Magyar Állami Operaház állandó tagja, Bartók–Pásztory- és Liszt Ferenc-

díjas Érdemes Művész. Pedagógusként máig törekszik átadni a fiataloknak gazdag szak-

mai tapasztalatait. Két fia közül Attila musicalszínész, énekes az Operett Színházban, 

Márk biológus Szegeden. 

Balogh Mihály középiskolai tanár, okleveles könyvtáros, 1961-ben érettségizett. Az 

ELTE latin–magyar szakán 1966-ban középiskolai tanári, 1979-ben okleveles könyvtáros 

diplomát szerzett. 1966-tól 1970-ig tanárként, 1979-től 1998-ig könyvtáros tanárként dol-

gozott a kunszentmiklósi gimnáziumban. 1970-től 1973-ig művelődési felügyelő, 1973-tól 

1979-ig tanácselnök Kunszentmiklóson. 1998-tól 2006-ig az Országos Pedagógiai Könyv-

tár és Múzeum főigazgatója. 1981-től 1987-ig a Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) el-

nöke, 2000-től 2004-ig a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) alelnöke. Írásai (cikkek, 

tanulmányok, könyvek) elsősorban könyv- és könyvtártörténeti, könyvtár-pedagógiai, 
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továbbá hely- és művelődéstörténeti témákban jelentek meg. 1978 és 2020 között tucatnyi 

díjat, kitüntetést vehetett át, köztük a Füzéki István Emlékérmet, a Pro Schola-díjat és a 

Magyar Köztársaság Lovagkeresztjét. Kunszentmiklós Város Díszpolgára. 

Aknai Tamás művészettörténész 1963-ban érettségizett a gimnáziumunkban. Tanítónő 

édesanyjával, testvéreivel és nagyszüleivel a Kunszentmiklós melletti tanyán, Pusztahá-

zán élt. Az egyetem elvégzése után könyvtáros volt Dunapatajon, majd 1970 és 1982 kö-

zött a pécsi Janus Pannonius Múzeum Művészettörténeti Osztályán dolgozott. Részese 

volt a Csontváry-, Vasarely Múzeumok megalapításában. 1982-1984 között a szegedi 

JATE Újkori Egyetemes Történeti Tanszékének tanára, innen került vissza Pécsre, ahol a 

Pécsi Tudományegyetemen és jogelődjein dolgozott rektorhelyettesként, dékánként, 

egyetemi tanárként. 2017-től Professor Emeritus. Oktatott az Amsterdami Egyetemen, az 

amerikai Indiana Universityn, a Krakkói Jagello Egyetemen. Számos művészettörténeti, 

művelődéstörténeti könyvet írt Pl.: Rippl-Rónai, l971., Nicolas Schöffer, 1973., A Pécsi 

Műhely. 1995., Héritage historique Millénaire de la ville de Pécs. (Előterjesztés az 

UNESCO Világörökség listája számára) 1999., Egyetemes művészettörténet 1945-1980. 

2001., Polyphemos Bajkonurban. 2014., Kikérdezés. 2015., Beke (Rohoé é éhogyő. 2018., 

Umbra. 2021. stb.). Kitüntették a Németh Lajos-díjjal, a Magyar Felsőoktatásért Emlékpla-

kettel, az Arany Katedra-, a Baranya megyei Művészeti Príma-díjjal.  Az Echo (Pécsi kri-

tikai szemle) alapító főszerkesztője volt. Sziget című nagyversével elnyerte a Salvatore 

Quasimodo költőverseny 2019-es különdíját. 

Naszvadi Gábor szerkesztő, író, műfordító. A kunszentmiklósi gimnázium elvégzése 

után (1964) kis szegedi kitérővel Budapesten szerzett francia-magyar szakos diplomát. 

Olyan neves könyvkiadóknak dolgozott, mint az Európa, Magvető, Szépirodalmi, Móra. 

A kor sajátsága volt, hogy időnként fordításai és szépirodalmi művei más neve alatt je-

lentek meg. Bár elszármazott a városból, kunszentmiklósi kötődése egész életét meghatá-

rozta. Utolsó éveiben az akkortájt induló Galaktika folyóiratba fordított francia sci-fit. Vél-

hetőleg ezek hatására sokkolta egy alkalommal miklósi rokonait azzal, hogy a jövőben 

nem lesznek ételek. Az ember bekap egy tablettát és egy hónapig nem lesz éhes. Bár 1988-

ban elhunyt, ez a gondolata azóta is föl-fölbukkan a „közbeszédben.” (Naszvadi Judit) 

A solti születésű Zakar András 1961 és 1965 között kollégistaként töltötte középis-

kolás éveit Kunszentmiklóson. A gimnáziumunkban érettségizettek körében végzett kö-

zösségi tevékenysége révén közismert diáktársunk. Középiskolai tanári és pedagógiai elő-

adói diplomája mellett két szakpszichológusi oklevelet is szerzett, tudományos fokozatait 

ugyancsak a pszichológia tárgykörében nyerte el. A Szegedi Tudományegyetem profesz-

szora, aki a pályalélektan és a tanácsadás-pszichológia (ezen belül személyes témaként az 

„életútfejlesztés”) elismert oktatója, kutatója és gyakorlati művelője. Különös figyelmet 

szentel szakismeretei mindennapi életben való alkalmazására. Ennek köszönhető, hogy a 

közösségszervezői munkája eredményeként vezetésével mára kialakult Alma Materünk 

öregdiákjainak egyre gazdagodó komplex szervezete, amely tartalmában és formájában 

más intézmények számára is példaként szolgálhat. 
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Dinyés László ifjúkorát nagyrészt Kunszentmiklóson töltötte, itt végezte iskoláit is, 

1966-ban érettségizett. 1978-ban szerzett diplomát a Képzőművészeti Főiskolán, mesterei 

voltak Barcsay Jenő és Kokas Ignác. Festőként indult, főleg természeti, történeti és vallásos 

jellegű festményeket, grafikákat alkotott. A Fiatal Képzőművészek Stúdiójának kiállítá-

sain többnyire installációkkal vett részt. Első egyéni kiállítása 1982-ben nyílt meg. A rend-

szerváltás után hittanári képesítést szerzett. Az ezredforduló táján kezdett szobrászattal 

foglalkozni, sorra készültek köztéri domborművei Magyarországon és Erdélyben. Ké-

sőbbi pályáján szobrászként emlékműszobrokat, emléktáblákat alkotott. Nagybányán és 

Aradon is vannak alkotásai. Emlékplakettet készített az aradi Szabadság-szobor újraállí-

tására. Számos köztéri munkája található Kunszentmiklóson, a város főterén látható Bak-

say Sándor református püspök, Virág Gedeon szobra és 1956-os emlékműve. A főteret 

övező épületeken látható Endrédy István 56-os mártír, Fördős Lajos és Kálvin dombor-

műve. A tasskertesi zarándok ház előtt áll a Jobb lator egészalakos mészkő szobra. Irányí-

totta a Virágh Gedeon síremlék helyreállítását a kunszentmiklósi református temetőben.  

Íróként öt verseskötete és öt történelmi dokumentumkönyve jelent meg. Utóbbiakban a 

hős Kunszentmiklósi nádor huszárőrnagy, Virágh Gedeon életútját mutatta be, idézte föl 

emlékezetét. Öt egyéni kiállítása volt, és rendszeresen vett részt csoportos kiállításokon. 

(A Wikipédia után) 

Székely Gábor Attila Fülöpszállásról jött a gimnáziumba. 1966-ban érettségizett. A 

Testnevelési Főiskolán edzői képesítést szerzett, több csapatnál edzősködött. Fülöpszál-

láson sporttelepet, öltözőt, csapatot hozott létre, nagyrészt saját költségén. Ugyanott gyűj-

teményeiből létrehozta a Felső-Kiskunsági Emlékek Házát, amelyet 2003-ban Kunszent-

miklósra költöztetett. Restauráltatta a Baksay Gimnázium régi zászlóját. Petőfi kultusz-

gyűjteménye a Petőfi Irodalmi Múzeum után a második legjelentősebb. Tagja a Szent 

György Lovagrendnek, a Honismereti Szövetségnek, a Krúdy Gyula Irodalmi Körnek, a 

Bács-Kiskun Megyei Írók, Költők Baráti Körének és a Bakér Mente Egyesületnek. Alapító 

tagja volt a „Pro Bibliotheca Antiqua Baksayana” Alapítványnak. Gyűjteményeit hatvan 

múzeumban, kultúrházban, templomban állította ki. A Diószegi szülőházat tizenegy évig 

gondozta. Tizenhét évig volt a Honismeret c. folyóirat kuratóriumi elnöke. 12 helytörté-

neti tárgyú könyve jelent meg. Több antológiában szerepeltek írásai. Publikált a Petőfi 

Népében, a Nyugat-Magyarországban, a Redemptio-ban, a Kurjantóban, az Életem ma-

gazinban és a Bakér-Mentében. Tevékenységéről száznál több cikkben tudósítottak folyó-

iratok.  Kitüntetései: Pro Schola-díj, Fülöpszállásért Emlékérem, Nemzetközi Nagymester 

(gyűjtői kategória), Kiváló Honismereti Munkáért, Krúdy Gyula Érem, Magyar Kultúra 

Lovagja és sok emléklap. Kunszentmiklósi otthonában rendezte be a Felső-Kiskunsági 

Emlékek Házát, a Petőfi kutatók és a honismeretet kedvelők fórumát. 

 Fazekas Attila kisgyerekként ügyesen rajzolt, de tengerész akart lenni. 1967-ben Kun-

szentmiklóson érettségizett, fölköltözött Pestre, sikertelen felvételik közben volt kaszka-

dőr, majd a Magyar Ifjúságban megjelentek első karikatúrái, és elkezdődött a máig tartó 

rajzolás, sorra születtek a képregényei. Eleinte Zórád Ernő asszisztense, majd 1972-ben 

megjelent első képregénye a Pajtásban.  Két év múlva Cs. Horváth Tibor szövegíró 



21 
 

ajánlására a Népszava alkalmazta, főállású képregény-rajzoló lett. Azokban az években 

dolgozott a Fülesnek és a Pesti Műsornak, Vernét és Karl Mayt stb. rajzolta át képregényre. 

Az 1980-as évektől jöttek a sorozatok, filmsikerek képregényben meg az irodalmi klasszi-

kusok – magas példányszámban. 1988-ban indult saját figurája, az öt évet megélt Botond. 

Próbálkozott erotikus képregényekkel is (Szexi). A rendszerváltás utáni új viszonyok közt 

új irányokkal próbálkozott – több-kevesebb sikerrel. Legstabilabb kiadványa az idősza-

kosan megjelenő Botond című „Történelmi képregény magazin” volt. Saját stílusát „popu-

láris-realistaként” határozza meg, követi a magyar hagyományokat (Zórád Ernő, Korcs-

máros Pál). Mellékszereplői is egyedi figurák. „Érzi” a karikatúrát is. Erőssége a szép lá-

nyok és az elegáns hajók megformálása. Aktív résztvevője a műfaj országos rendezvénye-

inek, kiállításainak, fesztiváljainak. Több tucat könyv illusztrátora. Egyik kedvenc figurá-

ját, a visszatérő Perseus kapitányt önmagáról mintázta. 

Pető Tóth Károly könyvtáros, költő, műfordító, írói álnevei Kampó Igric ill. Carls 

Carlsson. 1972-ben érettségizett Kunszentmiklóson. Egyetemi kollégiumi könyvtáros lett 

a fővárosban. A kilencvenes években Radio Stupidyty címen műsort vezetett a Tilos Rádió-

ban. Azokban az években állt össze barátaiból a SoKaPaNaSz együttes. Hangköltészetnek 

aposztrofált kísérleti zenét játszottak. A nyelv lehetőségeivel kísérletező, azokat a végle-

tekig kihasználó, az abszurd és a groteszk elemeivel is gazdagon élő, játékos, de gyakran 

idegesítő, feszültséget keltő költészet az övé.  Különböző álnevei az alábbi kötetei jelentek 

meg: Tízezerlyukú síp egylyukú rosta; Hal-álom; Mai kocsma; Abszurd Napszúrás; © C. 

C.  

Wéber Krisztina író, újságíró, műfordító. A német nemzetiségű Hartán született, és 

1975-ben végezett gimnáziumunkban. Az otthonról hozott nyelvtudásából egész életében 

profitálhatott. Először fordítással, majd műfordítással kezdett foglalkozni, és ezzel egy 

időben egyre több lapban voltak olvashatók a művészeti témájú írásai. Korábbi cikkei 

2014-ben, kiegészítve kötetben jelentek meg (Ember a képek mögött). Azóta még két re-

génye került kiadásra, jelenleg is több téma feldolgozását végzi:(A Fallaci: Harcban a vi-

lággal a világért. 2019; Hoztam utat. 2021)  

 

Az „1980-asok”, az egykori önképzőkörösök, az öregdiákok középgenerációja: 

 

Bege Nóra fotográfus, művészetterapeuta 1984-ben érettségizett. 1992-ben végzett a 

MÚOSZ fotóriporteri szakon. Évtizedeken keresztül dolgozott a magyar sajtószakmában. 

2003 óta az értelmi sérültséggel élő színészekből álló Baltazár Színház fotográfusa, az elő-

adások létrehozásában is részt vesz. 2008-ban szerezte meg a MMSZKE szocioterapeuta 

képesítését, azóta vizsgálja a fotográfia, mint művészetterápiás módszer használati lehe-

tőségeit. Tagja a Magyar Fotóművészek Szövetségének. 2012-től vezet fotó- és művészet-

terápiás csoportokat értelmi fogyatékossággal élő fiataloknak. Mint fotográfus elsősorban 

a társadalom peremén élők és az átlagember számára ismeretlen, elzárt közösségben élő 

szerzetesrendek világát dokumentálja. 

Ábrahám Erika 1986-ban érettségizett tanár, könyvtáros, költő. Tanári munkájának ki-

emelt területe a személyiségfejlesztés, amelyhez dramatikus és művészetterápiás 
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módszereket alkalmaz. Tankönyveket ír és szerkeszt. Versei és kisprózái 2014 óta jelennek 

meg rendszeresen print és online lapokban, antológiákban. A szabadság, a kommuniká-

ció nehézségei, a trauma feldolgozás és az érzelmek finom árnyalatai állnak a versei fó-

kuszában. Alapítója és három évig vezető szerkesztője volt az Új Bekezdés online kulturális 

magazinnak (2016-2019.) A Közjáték Csoport és az Új Írás Baráti Társaság alkotó körök 

tagja. 

Végh József buddhista szerzetes, költő, esszéista 1987-ben érettségizett Kunszentmik-

lóson. A Kőrösi Csoma Sándor Társaság japán tanfolyama mellett a kecskeméti Nemzet-

közi Kerámia Kísérleti Stúdióban, majd Városföld klubkönyvtárában könyvtáros-népmű-

velő. 1994-től a buddhista főiskola hallgatója, 1996-tól félállású könyvtárosa is. Itt a klasz-

szikus tibeti, klasszikus japán és páli nyelveket tanulmányozta. A tibeti fordítói szakirá-

nyon szerzett főiskolai diplomát, 2000-től teljes állású könyvtáros, miközben tovább foly-

tatja tanulmányait az klasszikus indiai buddhista kolostori képzés témáiban. 2002-től 

2016-ig a Tan Kapuja Buddhista Főiskola Szakkönyvtárának vezetője. 1999-től párhuza-

mosan tart előadásokat, vezet szemináriumokat a buddhista filozófia, buddhista művé-

szet szimbólumai és ikonográfiája, a buddhizmus szent nyelveinek filológiája és a budd-

hista meditációs gyakorlatok témaköreiben. 2018-tól a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti 

Múzeum Tibeti-nepáli Gyűjteményének kurátora, 2019 óta könyvtárosa. Esszéi, tanulmá-

nyai 2000 óta jelennek meg az Új Forrás, a győri Műhely, a Liget folyóirat, a Magyar Napló 

és az Art Limes folyóiratokban. 

Madaras László kunszentmiklósi, ma már Gyöngyössolymoson élő képzőművész-ta-

nár, grafikusművész. 1989-ben érettségizett iskolánkban. A Kecskeméti főiskolán szerzett 

oklevelet, ahol a rajz szakkollégiumban Szappanos István és Bruncsák András voltak a 

mesterei. Kunadacson kezdett tanítani, majd 1994 és 1999 között itthon, a „Baksayban” 

dolgozott tovább. Eközben előbb a nyíregyházi főiskolán (1994-97) szerzett rajz-művé-

szettörténet szakos tanári, majd az iparművészeti egyetemen (1997-2000) környezetkul-

túra szakos diplomát. 1999-től 2000-ig az Egeri Eventus művészeti szakközépiskolában, 

majd az egri főiskola gyakorló iskolájában tanított, közben a főiskolán óraadó tanár volt. 

Egerből 2010-ben Gyöngyösre került, ahol máig tanít a Berze Nagy János Gimnáziumban. 

Többek között tagja a Magyar Grafikusművészek Szövetségének, 1990 óta folyamatosan 

részt vesz bel- és külföldi kiállításokon, országos biennálékon, tárlatokon, a határokon túl 

hét országban állították ki alkotásait. A különböző tárlatokon nyolc díjat nyert. Az 1990-

es években három könyvet illusztrált, 2020-ban pedig az ő munkásságát bemutató kata-

lógus-könyvet szerkesztett H. Szilasi Ágota. 

 

A „nyolcvanasok” és a „nyolcosztályosok” között élt és dolgozott iskolánkban a korán 

elhunyt Szabolcsi Erzsébet tanárnő, a halk szavú, kitűnő formakészséggel bíró, érzékeny 

lírikus, a haiku műfaj kedvelője és mestere. Versei főleg elektronikus oldalakon terjedtek, 

de megjelent nyomtatásban is. (Napút, Kláris stb.) Összegyűjtött versei részben adako-

zásból, férje gondozásában 2018-ban jelentek meg, Forrás legyél címen. 
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A rendszerváltás utáni nemzedék, a nyolcosztályos gimnáziumi képzés „első fecskéi” 

közül meg kell említeni az 1998-ban végzett Cs. Szabó Sándort, aki még Szabó Sándor 

néven érettségizett iskolánkban. A Károli Gáspár Református Egyetemen szerzett vallás-

tanár, angolnyelv-tanár, drámapedagógus diplomát. A csurgói gimnáziumban kezdett ta-

nítani. Gyermekkora óta ír, és amikor első prózai munkái megjelentek, odaillesztette a 

neve elé a megkülönböztető „Cs.”-t. Ma Csolnokon él feleségével és három gyermekével, 

egy esztergomi angol nyelviskolában tanít. Tudományos-fantasztikus és keresztény ifjú-

sági regényekkel, novellákkal indult. (Prón, Tábori szentfazék.) Később a reformáció kez-

dete felé fordult, kétkötetes Luther életregényt írt. Ezután a magyar történelem, az állam-

alapítás kora, Koppány személyisége keltették fel érdeklődését.  Az invenciózus, termé-

keny és mindegyre népszerűbb szerző klaviatúrájáról, mint aki már most meglelte a maga 

útját, sorra rajzanak elő a történelmi regények a hőseikkel és történetekkel: Koppány meg 

a fiai, Álmos vezér és „a vér szerződése”, miközben készül és 2022-ben várhatóan megje-

lenik a Kálvin életregény is.  

Tóth Péter Lóránt 1980-ban érettségizett tanár, versvándor. A versmondással diákko-

rában kezdett el foglalkozni. Később testnevelőtanár lett, és a Miklósi Kék Rókák kosár-

labda csapat oszlopos tagja, csapatkapitánya, edzője. 2009-ben állt újra színpadra, 2015 

óta – otthagyva a katedrát – járja irodalmi- és történelmi előadásaival a Kárpát-medencét. 

2019 őszén gyalogosan megtette Radnóti Miklós és a bori munkaszolgálatosok utolsó út-

ját. 850 kilométeres verszarándoklatán „Lélek vagyok, élni szeretnék!” című pódiummű-

sorával emlékezett a mártír sorsú költőre. Útjáról nagy sikerű filmet készítettek a szabad-

kai Pannon Televízió munkatársai. E kiadvány megjelenéséig a Kárpát-medencében és a 

diaszpórában ötszáz településen lépett fel, több mint ezer előadással. Nemzetépítő mun-

káját többek között Pro Cultura Hungarica-díjjal (2018), Trefort Ágoston-díjjal (2020), 

Bács-Kiskun Megye Kultúrájáért Díjjal (2020), Kunszentmiklósért Kitüntető Emlékérem-

mel (2020) ismerték el. 

Az 1999-ben érettségizett Balogh Virág Katalint is a próza, az elbeszélés vonzotta ma-

gához, bár az első nyilvános irodalmi sikerét műfordítóként, egy drámának köszönhette. 

Az ő fordításában mutatta ugyanis be 2017 áprilisában Csákányi Eszter és Nagy Zsolt 

főszereplésével Ödön von Horváth: Hit, szeretet, remény című darabját az Örkény Kamara 

Színház. A 2010-es évektől számos elbeszélése, verse jelent meg különböző internetes fe-

lületeken, elektronikus és nyomtatott irodalmi oldalakon (Kulter, MűUt, Félonline, Csillag-

szálló stb.) 2019-ben saját internetes oldalán (bvk művek) adta közre novelláskötetét Megint 

elkalandoztál címen. 

 

* 

E beszámolónkat korántsem tekintjük befejezettnek, így az kiegészíthető, mivel a fentiek-

ben részletezett munka minden tekintetben ma is folyamatos. A kettőezres években mű-

ködő tanárok és az utóbbi időszakban végzett iskolatársaink e téren elért eredményei 

ugyancsak tovább gazdagíthatják majd ősi intézményünk hírnevét. 

 


