
„Mi a nemzet szemetei vagyunk . . ." 

„Azokban az időkben, amikor itt a Sági-bazaltbányában, mások szerte az országban vagy az 
országhatárokon túl igazságtalanul szenvedtek a náci börtönökben, rab és megalázott lett az 
egész magyar nép, az egész ország. Különösen 1944. március 19-e után, amikor a hitlerista 
csapatok megszállták az országot . . . 

Közülünk többen már korábban is megjár ták a hírhedt börtönök egyikét, s ezért kapta 
a 410-es század a „különleges" büntetőszázad nevet . . . 

Rendes katonai SAS-behivót kaptunk. Azt hittük, hogy katonának visznek minket, de már 
Alsódabason sorakoztatás és névsorolvasás után, amikor szétválasztották a behívottakat 
rabokra és örökre, megtudtuk bevonulásunk igazi okát, tisztába voltunk sorsunkkal . . . 

Bevagonirozáskor egy katonatiszt beszédet intézett hozzánk. Kifejtette, hogy nem kell 
rólunk elszámolni, mert mi a nemzet szemetei vagyunk, hazátlan bitangok, aki ellenszegül, 
vagy szökni próbál, azt lelövetjük . . . 

Késő éjszaka érkeztünk meg az Alsósági bazaltbányába, szálláshelyünkre a Bagolyvár-
b a . . . voltak itt az egész ország területéről szerbek, oroszok, zsidók, kommunisták, 
szakszervezeti tagok, katolikusok, reformátusok, ateisták . . . és mindenféle képzettségű ember , 
lakatos, kubikos, kisiparos, cigány, Rideg Sándor író, Veres József vasmunkás. 

Előbb megpróbáltuk a köveket lapáttal a csillébe rakni, ez nem ment. Egész tes tünk 
izomlázas lett. Majd kézzel raktuk a köveket, u j junkró l lekopott a bőr . . . Amikor már jól 
ismeretségbe kerül tünk a bányászokkal, oktattak bennünket, engem is, hogy mire kell nagyon 
vigyázni a váltónál. Lenéztünk a hegy körül elterülő földekre. Hány holdja van, szenvedő társ? 
Néha így szólítottuk a bányászokat. Volt akinek egy sem volt, volt akinek egy vagy kettő. 
Jövőre vége lesz a háborúnak mondtuk neki, és maguk is kapnak földet ingyen. Csóválták 
a fejüket, hitték is meg nem is . . . " ' 3 

Az ötvenéves orosházi gimnázium 
Zászlódíszbe öltözötten várta 1983. szeptember 10-én Orosházán a Táncsics Mihály 

Gimnázium, az ország minden részéről, sőt a tengerentúlról is hazalátogató öregdiákokat és 
tanárokat. Az iskola előcsarnoka valóban „zsibongó" volt, ahol könnyezve ölelték át egymást 
a rég nem látott tanárok és diáktársak. Az ötvenéves jubileumi ünnepséget hosszú előkészület 
előzte meg. 1983. június 8-án Budapesten, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa Belgrád-
rakparti székházában, a fővárosban élő egykori orosházi gimnazisták alakították meg az 
„öregdiákok Baráti Egyesülete" budapesti szekcióját. Az iskola igazgatója: Keller Józsel. Az 
orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Ipari Szakközépiskola rövid története című ta-
nulmányban (mely érdemes lenne arra, hogy nyomtatásban, teljes egészében, széles körben 
megismerjék) örökítet te meg az alapítástól napjainkig eltelt évtizedek történetét. Ennek 
alapján elevenít jük most fel az iskola előtörténetének és történetének néhány mozzanatát. 

„Iskolánk küzdelmes múltra tekint vissza. Már 1840-ben Orosházán létesült egy reáliskola, 
mely professzor hiányában rövid életű volt. A szabadságharc leverése után a törökországi 
bujdosásból visszatért volt huszár százados, Horváth János az Evangélikus Egyház pártfogásá-
val 1862-ben létesített magángimnáziumot, melynek az 1863/64-es tanévben húsz első és 
második osztályos tanulója volt. Néhány év múlva azért szűnt meg ez az intézmény, mert 
Horváth Jánost meghívták a csabai gimnáziumba, ahol több évtizeden át fejtet te ki ered-
ményesen pedagógiai munkásságát. Tiszavirág életű volt az 1882/83-as tanévben dr. Kálnai 
Adoll vezetésével indított középiskola is. Az első világháborút követően ismételten kísérle-
teztek gimnázium létesítésével. Dr. Oravecz ödön, a besztercebányai evangélikus gimnáziumot 
akarta »áttelepíteni« Orosházára. Próbálkozása nem járt eredménnyel, mert a község nem 
tudott megfelelő épületet adni. 

'^Andrásti Gyula beszédéből, melyet a Sághegyi „Bagolyvár" emléktábla avatásakor 
mondott el 1974. május 19-én. MMM—AD—II—1311—77. Andrásfi Gyula illegális 
kommunista, nyug. nagykövet. Beszédében, visszaemlékezésében többek között 
megemlékezett Rideg Sándor íróról (1903—1966) és Veres József vasmunkásról 
a későbbi munkaügyi miniszterről. 
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1933-ban januárban Musolin Béla felkereste a község vezetőit egy középiskola szervezése 
szándékával. A községi képviselőtestület szívesen fogadta a fr iss diplomás tanárt, s határozatot 
hozott a gimnázium felállítására. Musolin Bélának társa is akadt, a tótkomlósi születésű, állás 
nélküli Péteríia Zoltán. A két állás nélküli tanár együtt tevékenykedett a községi képviselő-
testülettel a VKM-ben a miniszteri engedély megszerzéséért. Hóman Bálinttól azonban az 
engedélyt nem kapták meg. 

Musolin Béla és Péterfia Zoltán kedvét nem szegte a kudarc, megszervezték a gimnáziumi 
előkészítő tanfolyamot. Engedélyük egyelőre nem volt, így „illegálisan" oktatták a 27 főre 
csökkent tanulókat. Tudták jól, hogy tevékenységüket legalizálni kell, ezért növendékeiket be-
íratták a mezőtúri Református Gimnáziumba, magántanulóként. Így már a miniszter is 
megadta az engedélyt, de csak egy évre, működésükhöz. (1935-ben a tanulók a szarvasi Vajda 
Péter Evangélikus Gimnázium magántanulói lettek, s ugyanekkor megindult az orosházi evan-
gélikus egyházközség szervezése az Evangélikus Gimnázium létrehozásáért, amelyek végül i j 
egybeolvadtak.) 

A községi képviselőtestület az előkészítő tanfolyamnak egy évre 800 pengő segélyt szavazott 
meg, 4 szobát bérelt a Vásárhelyi út 10. szám alatt (ma Szabó Dezső utca), továbbá fizette 
a dologi, a fenntartási költségeket. Az 1933/34. tanév az Orosházi Gimnáziumi Előkészítő 
Tanfolyam első tanéve. Itt illő név szerint említenünk azoknak a tanároknak a nevét, akik 
úttörői voltak a gimnáziumi tanfolyamnak: Musolin Béla, Péter fia Zoltán, dr. Pápay Antal, 
Török István, Horovicz Klára, Gubicza Gabriella, Földes Erzsébet . . . Musolinné Bordács 
Elvira, Nagy Zoltán, Péter liáné Patek Karola... dr. Fekete Zoltán (később egyetemi tanár), 
Liker Pál, dr. Benkő Katalin, Frenyó László, dr. Bencsik István (később egyetemi tanár, illetve 
a Hazafias Népfront Országos Tanácsa főtitkára). 

Az Orosházán gimnáziumot akarók 1934. december 2-án megalakították az Orosházi 
Gimnáziumbarátok Egyesületét. (Belügyminiszteri engedéllyel működött.) Az Egyesületnek 
kettős célja volt: egyrészt, míg Orosházán nyilvános jellegű gimnázium nem alakul, a tan-
folyamot erkölcsileg és anyagilag támogatja: másrészt megvalósítani Orosháza régi óhaját, az 
államérvényes bizonyítvány jogával rendelkező nyilvános gimnáziumot. Az Egyesület, ha 
szerény összeggel is, támogatta az iskolát, jutalmazta a kiemelkedő tanulmányi munkát 
végzőket. 

Keiler József igazgató a továbbiakban részletesen ismerteti azokat az akciókat, melyek 
a nyilvános jelleg megszerzésére indultak. A tanulmányból megismerjük a gimnáziumi 
tanfolyam és gimnáziumi Móra Ferenc önképzőkör, a regöscsapat, a cserkészcsapat, a dr. Rad-
nai Béla gyorsírókör — utóbbinak országosan is — eredményes munkáját , majd azt 
a küzdelmet, mely nem adta fel, hogy a gimnázium államérvényes bizonyítványt és 
érettségi bizonyítvány kiadására jogosult önálló, nyilvános" középiskolák sorába léphessen. 
Ezt a jogot csak a VKM. 1944. április 13. rendeletével kapták meg. 

„A nyilvános gimnázium felállítását Orosháza község és a környezetében lévő községek 
létszáma (1930. évi népszámlálás adatai) 75 305 fő kulturális érdeke is követelte." Az 
evangélikus egyházközség tervei szerint ,,. . . a már működő tanfolyamból kívánták a nyilvános 
jogú gimnáziumot a VKM-nél kiharcolni. Tervük az volt, hogy a község 1944-ben ünnepli 
fennállásának 200. évfordulóját , s ezt az ünnepi alkalmat akarták felhasználni arra, hogy 
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iskolaalapítással emlékezzenek meg a múltról" . Ez az óhaj csak lassan vált valóra és teljes 
felszabadultsággal az 1948-as államosítással folytathatta és emelhette még magasabbra oktatói 
munkáját . Az iskola ekkor vette fel a Táncsics Mihály nevet. Hosszú lenne az értékes 
tanulmány minden részét ismertetni, de ki kell emelni, hogy ,,. . . az akkori nevelők részt 
kértek a demokratikus pártok munkájából, a népfőiskolán tanítottak, s indították a dolgozók 
gimnáziumát . . . A Parasztdolgozók Gimnáziumát rendszeresen látogatta Illyés Gyula és 
Németh László is . . . Illyés Gyula segítségével, közreműködésével megalakult a fiú és leány 
népi kollégium." 

A megnövekedett tanulói létszám időszerűvé tette állandó és modern iskolaépület 
létrehozását. ,,. . . A Városi Pártbizottság, a Városi Tanács, a város szülötte, Darvas Józsel 
segítségével megkezdte a város és járás igényeit kielégítő mai iskolaépület felépítési tervének 
megvalósítását . . . Az ú j épületet két szakaszban építették, egyik felét 1953-ban, a másikat 
pedig 1955-ben adták át rendeltetésének." Az alapítás sikerült! Musolin Béla utódai, dr. Benkő 
István, Csizmadia György, Juhász Antal és — most már huszonhatodik éve — Keller Józsel 
igazgatók magas szintre emelték a ma már országos hírű iskola munkáját, mely büszkén 
ünnepelhette meg 1983-ban a jubileumot. 

A szeptember 10-i ünnepségsorozat kora reggel a temetőben kezdődött, ahol az elhunyt 
tanárok és diákok sírjai előtt tisztelegtek az utódok. 

Tíz órakor, az iskola „zsibongójában" Petrovszki István, az MSZMP osztályvezető-
helyettese, öregdiák nyitot ta meg a képzőművészeti és iskolatörténeti kiállítást, majd 
11 órakor kezdetét vette a jubileumi megemlékezés az iskola napsütötte udvarán. Az ötven év 
előtti Bocskai-diáksapkát viselő díszörség vonult be a zászlókkail, majd a Himnusz hangjai 
mellett vonták fel az árbocra a gimnázium zászlaját. 

Alföldi Albert öregdiák mély átéléssel adta elő Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba című 
költeményét, melyet Keller Józsel igazgató megnyitószavai követtek. Pápai Béla, a Művelődési 
Minisztérium osztályvezetője, ünnepi beszédében a hallgatóság elé tárta a gimnázium 
alapításának, a küzdelmekkel teljes éveknek történetét. Az ünnepi beszéd után az iskolaalapító 
igazgató, Musolin Béla rövid felszólalásában emlékezett meg az úttörő időszakról. A megható 
szavakat kővetően a 3. sz. Altalános Iskola és a gimnázium egyesített énekkara, Fasang Árpád 
zeneszerző kórusmüvét adta elő, Dinnyés István karnagy vezetésével. Ezután a kaposvári és 
siklósi Táncsics Mihály gimnázium igazgatói szalagot kötöttek az orosházi gimnázium 
zászlójára, majd Keller Józsel igazgató zárószavával ért véget a jubileumi ünnep, melynek 
befejező aktusaként, a Szózatot énekelte el az énekkar. 

Dr. Kovássy Zoltán 




