
Zoltán, Egerváry Jenő, Erdey László, Gillemot László, Gombás Pál, Heller László, Muttnyánszky Ádám és 
Varga József. 

A jubileum alkalmából a Budapesti Műszaki Egyetem jogosan lehet büszke eredményeire. Az egyetem 
tervgazdaságon alapuló, megváltozott iparstruktúrájú, társadalmilag átrétegeződött, marxista-leninista 
ideológián alapuló társadalom mérnökeit neveli fel úgy, hogy egyre nagyobb technikai és társadalmi 
követelményeknek feleljenek meg. A jubileum alkalmából az ünnepi megemlékezés mellett a karok 
tudományos ülésszakot rendeznek. A posta emlékbélyeget ad ki, s kiállításokon emlékeznek meg a múlt 
jelentősebb eseményeiről és személyeiről. 

Dr. Héberger Károly 

In memóriám Somogyi Imre 
Az idén lenne 80 éves. A túlfeszített munka, szervezetének túlságos elhasználtsága azonban élete de-

lén sírba döntötte. Arról a szegényparaszti világban, vidéki népfőiskolákon, népi érdeklődésű diákok 
körében közismert fiatalemberrőll van szó, aki a húszas és harmincas években indult el a művelődés útján, 
majd áldozatos munkát vállalt és végzett a szegényparasztság öntudatra ébresztése ügyében: Somogyi 
Imréről,a „biciklis apostol"-ról emlékezünk ezekben a sorokban. 

1925 körül ismerkedtem meg vele a Budapesti Református Keresztyén Ifjúsági Egyesület polgári is-
kolai előkészítő tanfolyamán, ahol esténként 20-30 inasgyerek és kereskedősegéd próbálkozott a mű-
velődéssel, ha már iskola helyett korán kenyérkereső munkába kellett állniok. Jó fejek akadtak köztük. 
Ott ült ez a szikár arcú, szigorú nézésű, borzas hajú fiatalember is hallgatóim között, és bár az órák során 
szerényen és óvatosan hallgatott, a szünetekben csakhamar feltűnt érdeklődésével, továbbvivő kérdései-
vel, mohó tudásvágyával. Többet akart tudni tankönyveink anyagánál. Tanítás után a késő esti órákban 
sokat sétálgattunk, s mivel állás nélküli tanárként sok szabad idővel rendelkeztem,gyakran elkísértem őt a 
Várhegy alatti Duna-part szobrászműhelyeinek soráig. Ö ugyanis ott lakott Szamosi Soós Vilmos szobrász 
fűtetlen műtermében, s a mester némi irányítása mellett a szobrászattal kísérletezett. Télen, a nulla fok 
alatti hőmérsékletű hodályban a kabátja és egy lópokróc volt a takarója. Kosztjáról úgy gondoskodott, 
hogy időnként hazautazott Abonyba, és onnan hozott magának egy-két hétre való kenyeret meg füstölt 
szalonnát. Mást nem is evett. Lassan odáig fejlődött barátkozásunk, hogy már lakásunkra is feljött be-
szélgetni, mert a téli utcán nem fagyoskodhattunk. De ha édesanyám ott akarta marasztalni szerény va-
csorára, felállt, szabadkozott, nem fogadta el a marasztalást, elment. Gondolom :felf elé törő kispolgárok-
nak tartott bennünket, mert apám nyomdász volt, aki felső fokon iskoláztatta gyermekeit. Nem akart 
velünk „egy tálból cseresznyézni". Érzékenységében valamiféle társadalmi űrt érzett közöttünk,ellenére 
annak, hogy meg tudtuk érteni egymást. Hetenként én is felkerestem őt a műteremben, és kérésére be-
szélgető módszerrel német nyelvre tanítottam, meg főként irodalomról beszélgettünk. Közben ő úgy is 
hasznosította együttlétünket, hogy mellszobrot mintázott rólam. No nem az én kedvemért, hanem mert 
más modellje nem akadt portrékészítési kísérleteihez. A mű egész jól sikerült, olyannyira, hogy a követ-
kező mellszobra modelljéül húgomat, a fiatal hegedűművésznőt kérte fel. A két gipszszobor a háború so-
rán elpusztult ugyan, de az utóbbinak az alkotót és a modellt együtt ábrázoló fényképe már a Magyar 
Munkásmozgalmi Múzeumban van letétben. Egy nagy szobrát még láttam később lika utcai műtermében, 
ahol egy talicskát toló, görnyedt hátú kubikos másfélszeres méretű agyagkompozíciója magasló» fölém. 

Somogyi Imre azonban a harmincas évek végére művészeti törekvéseit társadalmi reformok előkészí-
tését segítő szocialista politikai tevékenységgel cserélte fel. Saját bőrén tapasztalta, hogy társadalmi vál-
tozásokra van szükség, s azt is tudta, hogy ezek a változások politikai agitáció nélkül nem mennek végbe. 
Paraszti sorból emelkedett ki: érthető, hogy a parasztság felszabadításának ügyét érezte magáénak. A sze-
gényparasztság gazdasági megerősödését igyekezett előmozdítani kertgazdasági ismeretek széles körű 
terjesztésével, közben azonban beszélgetései és előadásai során a paraszti osztályöntudat ébresztését is vé-
gezte. Benne is lobogott az a felelősségtudat, amely nagy író kortársaiban, Veres Péterben, Illyés Gyulá-
ban és másokban, de már Petőfiben is, e „népi fi"-akban egyaránt meggyőződéssé érett,hogy a művészet 
mellett, közben, vagy általa a gyakorlatban is részt kell vállalni az elnyomottak felemelésének munkálá-
sában, ott és úgy, ahogy a körülmények megkövetelik, vagy lehetővé teszik. Politikai szervezetbe nem tar-
tozott, legalábbis annak idején az én tudtommal nem, de magányos harcosként tette a magáét. 

„Kertmagyarország" címen - stilisztikai és retorikai stúdiumok nélkül - gyönyörű könyvet írt, mely-
ben a kisparaszti gazdálkodás nyereségesebbé tételére vonatkozó elgondolásait foglalta össze. A minőségi 
kertgazdálkodás, a jövedelmező primőrtermelés - ő már akkor tudta és hirdette - csak fagytól védetten, 
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melegházi hóviszonyok mellett lehetséges. De hát hogyan tudott volna a szegényparaszt annak idején, 
tőkebefektetés nélkül melegházat építeni?! Nos, Somogyi Imre otthagyta szobrászművészeti kísérleteit, 
felállt íróasztala mellől, kerített egy használt biciklit, és elindult népnevelő útjaira. Faluról falura, tanyáról 
tanyára haladva, esőben, szélben járta az országot, s miközben öntudatot ébresztett és reményt keltett a 
keservesen tengődő kisparasztokban, megtanította őket a „hasura" készítésére. Ez a hasura a konyhakerti 
palántaágyások fölé fél méter magasságban kihúzott nádszőnyeg volt, mely a fagytól védte a zsenge 
palántákat, s kellő meleget biztosított számukra. Hamarosan híre ment munkájának és hívogatták őt 
toronyától boronyáig, ő pedig fáradhatatlanul tekerte a bicikli pedálját, azzal a hittel és meggyőződéssel, 
hogy a krajcáros gondoktól megszabaduló, öntudatosodott paraszt végül majd csak politikai öntudatra 
emelkedik, és elfoglalja megillető helyét az országvezetés megfelelő posztjain. 

Akadtak akkoriban az országban más, hasonló célokat felismerő és azokért munkálkodó egyének és 
testületek is (egyesületek, iskolák, skandináv mintára főként egyházközségek), amelyek népfőiskolákat 
szerveztek ugyancsak a parasztifjúság öntudatosítása és szakmai képzése érdekében. Volt ebben az orszá-
gos nyüzsgésben persze délibábos romantika is, de ez legalább erjesztő romantika volt. Szükség volt rá. 
Az ipari munkásságnak már rég megvoltak önnevelő és önvédelmi szervezetei: eljött az ideje, hogy a pa-
rasztság is felzárkózzék szövetségesnek. Nos, hamarosan ezek a kéthetes-háromhónapos népfőiskolai 
tanfolyamok lettek Somogyi Imre legönzetlenebb és leghűségesebb meghívói és hallgatói. Útiköltségre 
nem volt szüksége (ott volt a bicikli), tiszteletdíjat soha nem fogadott el, legföljebb együtt étkezett 
hallgatóival. A sárospataki, a hódmezővásárhelyi, a veszprémi és a pápai népfőiskolás öregdiákok ma is 
szeretettel és hálával emlékeznek égő szemű, észhez és szívhez egyaránt szóló nagy nevelőjükre. 

A hasura-szövés ma már a múlté: a téeszekben és háztájikban fóliasátor alatt érik a primőr. (Igaz, So-
mogyi Imre idejében még nem volt ismeretes „nájlon"-fólia, viszont a nád szinte ingyen kínálkozott 
ugyanarra a szerepre.) A kisbirtokos Kertmagyarország helyett felépültek a téeszek nagyüzemi gazdasá-
gai, a népfőiskolák vándorelőadói helyett ott a televízió varázsládája. Ez mind igaz, de az akkor adott 
körülmények között Somogyi messze elöl, az élenjárt, úgy és ahogyan járnia adatott és lehetett. 

Szathmáry Lajos 

,,A háború utáni nemzedék, mely a megkisebbedett országot gyorsabban és alaposabban végig-
tekinthette, s jobban tájékozódhatott, azt látta, hogy a kirekesztettek ügyére most már a külön 
magyar nyelvegység élethalál kérdése van föltéve. Sovinizmust ebben csak az az újkori elvakultság 
láthat, amely az anyanyelvhez való ragaszkodásban is nemzeti türelmetlenséget szimatol." 

/Illyés, 1935) 

„Nem hiszem, hogy van még egy irodalom, amelynek régi nagyjai oly keveset veszítenek fris-
sességükből, időszerűségükből, mint a miénk. Mennyire a mai kornak, nekünk beszél valamennyi, 
tanításaik, tanácsaik mennyire érvényesek. A magyarázat egyszerű: körülményeink alig változtak, 
a nemzet helyzete s így lelki magatartása századokon át csaknem ugyanaz. A régiek más szóval a 
mi gondjainkat, a mi mondandónkat mondják, észrevételeiket ma is szemmel láthatjuk, f. . .) 
Egész múltunk eleven, rengeteg, beláthatatlanul sok a meggondolkoztató, a nyugtalanító, az élő 
írónk. Jelenünk Mátyásig nyúlik vissza, és a jelent is állandóan történelmileg kell élnünk. Ez a mi 
»folytonosságunk«." /Illyés, 1938) 

„Aki a szegények és az elnyomottak útját követi, az nem tévedhet el az eszmék hegy-völgyei-
ben sem. . ." /Illyés, 1938) 
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