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HÍRES FÜLÖP-
SZÁLLÁSIAK
Vámos Károly 

(1938–2013)
Magyar – német szakos

középiskolai tanár

(Székelyudvarhely, 1891. február 27. 
– Budapest, 1953. január 26.) festőmű-
vész, illusztrátor, templomfestő, bélyeg-
tervező, grafikus, plakáttervező

Tanulmányait Székelyudvarhelyen a 
Nagymező utcai polgári iskolában vé-
gezte. Kora ifjúságától fogva részt vett 
a Regnum Marianum munkájában. Kö-
zépiskolás korától a Magyar Cserkész, 
a Zászlónk, a Vezetők Lapja, majd a 
Jóbarát illusztrátora volt. 1907–1911-ig 
Újvári Ignác tanítványa volt a budapesti 
Iparművészeti Iskola festő szakán. Váz-
latfüzetében örökítette meg a különféle 
cserkésztáborokat, cserkész rendezvé-
nyeket. Tóth Tihamér pap, tanár, püs-
pök műveit is rendszeren illusztrálta. 
Több mint 500 vallási tárgyú képesla-
pot rajzolt, 8000 rajza maradt fenn. Az 
1938-as Eucharisztikus Világtalálkozó-
ra bélyegeket tervezett. Kiállítása volt a 
Könyves Kálmány Szalonban 1916-ban, 
a Nemzeti Szalonban 1926-ban és 1928-
ban. 1938-ban Szalma Istvánnal kifes-
tette az országjáró körútra induló Szent 
Jobbot szállító aranyvonatot.

1953. január 26-án, Budapesten hunyt 
el, a Farkasréti temetőben temették el. 
Születésének 100. évfordulóján hamvait 
az Országúti Ferences Templom krip-
tájában Kékesi László urnafülkéjében 
helyezték el.

Könyvillusztrációi jelentek 1920-tól 
kezdve, összesen 92 ilyen könyvet si-
került fellelnem. Közel 40 templomban 
láthatók freskói, oltárképei: Balassagyar-
mat, Budapest III. ker. Segítő Szűz Má-

ria kápolna, Központi Papnevelő Intézet 
kápolnájának üvegablakai, templomunk 
főoltárképe, és a Szent József oltár, Ci-
bakháza, Csongrád, Gölle, Gödöllő pre-
montrei rendház kápolnája, Gyöngyös, 
Máriabesnyői kapucinus templom, 
1935. Nagyecsed (3 oltárkép), 1936. 
Budapest-Rákócziánum, Erzsébet Le-
ányárvaház kápolnája, Szegénygondozó 
Nővérek kápolnája Ludány, 1937. Hat-
van – ferences templom freskói, Jászbe-
rény – Szent Teréz oltár, Nógrádpatak, 
Szécsény, 1938. Amerikai Premontrei 
rendház, Cibakháza, Salgótarján-Szent 
József telep, Simontornya, Szentes, 
Szolnok, 1942. Hadikfalva, váci szemi-
nárium kápolnája, Temerin, Debrecen-
Szent István Templom, Soltszentimre, 
1943. Szentes-Jézus Szíve Templom, 
1944. Palotás, 1945. Kálló.

1936-ban hívták meg a jászberényi fe-
rences kápolna kifestésére. Először júni-
us 18-án érkezett meg a művész, amikor 
is felmérte a kápolnát, egyeztették az 
elképzeléseket. Röviddel utána meghív-
ták Porciunkula ünnepére is, ahol tréfás 
rajzaival szórakoztatta a rendház tagjait. 
Augusztus 3-án rögzítették a megálla-
podást, és szeptemberben fogott hozzá a 
kápolna festéséhez. Sajnos a háztörténet 
nem emlékezik meg róla, hogy mikor 
kezdi el a munkát, s történt-e valami ér-
dekesség. November 25-én, Alexandriai 
Szent Katalin ünnepén áldotta meg a 
kápolnát P. Schrotty Pál tartományfő-
nök. Ő támogatta a munkálatok költsé-
geit is, mely 2000 Pengőbe került.

1937 márciusában Tassi asztalos mes-
ter készítette el az új Lisieux-i Szent 
Teréz oltár szerkezetét. A háztörténet 
jegyzője megjegyzi, hogy igen jól sike-
rült. Márton Lajos megfestette az oltár-
képet is, felhelyezés előtt még kitették a 
híveknek szemlélésre.

1946. március 19-én áldották meg az 
újonnan készült Szent József képet, me-
lyet Márton Lajos „utolérhetetlen bájjal 
festett meg”, s a kórus alatt helyeztek el.

1946. október 27. „Krisztus Király 
ünnepén áldotta meg P. Gergely a di-
ákmisén a gyermek Jézus képét – Már-
ton Lajos festőművész olajfestményét. A 
templomban helyeztük el avval a szán-
dékkal, hogy később miniatűr oltárra 
kerül s az oltárt a gyermekek gondozzák, 
hogy így nevelődjenek a templom és az 
oltárok gondozására” – írja a plébánia-
történet jegyzője.

A háztörténet utolsó kötete, melyet 
1937-ben kezdtek írni sajnos elvezett, 
így csak szóbeli közlésből tudhatjuk, 
hogy rendház ebédlőjét is ő festette ki.

fr. Varga Kamill ferences szerzetes

Egy kecskeméti tanáregyéniség, a 
Kecskeméti Katona József Gimnázium 
16 éven át volt igazgatóhelyettese

Vámos Károly 1938. április 5-én, 
Fülöpszálláson látta meg a napvilá-
got, egy nagyon szegény család első 
szülötteként. Édesapja, akitől a Károly 
nevet kapta, 1915-ben született, fiatal 
korában béresként dolgozott. 1937-
ben Kozma Saroltával kötött házas-
sága után földművelésből és – mivel 
ezermester volt – mindenfajta egyéb 
munkából próbálta eltartani családját. 
A II. világháborúban tüzérként harcolt, 
orosz hadifogságba hurcolták. Amikor 
a családja már minden reményét elve-
szítette, 1946-ban betegen, 47 kilósan 
egy bányában szerzett sérülése miatt 
hazajöhetett. Az 1950-es évek mélysze-
génysége után az Útfenntartó Vállalat-
nál dolgozott nyugdíjazásáig. Édesany-
ja 1919-ben született egy hatgyermekes 
gazdálkodó család 6. gyermekeként. 
Az ő öröksége volt a családi házuk és a 
hozzá tartozó két kisholdas föld (kert). 
Éppen ezért szülei nem is akarták a 
szegény, nincstelen legényhez felesé-
gül adni. A házasságkötés után egész 
életében a háztartást vezette, illetve a 
kertet művelte. 1949 szeptemberében, 
11 és fél év után megszületett kishúga, 
Sárika, akit nagyon szeretett, óvott és 
védett.

Az édesanya fiatalon, 55 éves korá-
ban hunyt el 1974-ben, idegei akkorra 
már teljesen tönkre mentek, de halálát 
tüdőembólia okozta. Férje öt év múlva, 
1979-ben 64 évesen követte őt, mind-
ketten a fülöpszállási református te-
metőben nyugszanak. Vámos Károly 
elemi iskolai tanulmányait Fülöpszállá-
son végezte. Bár nyolc éven át kitűnő 
tanuló volt, esztergályos ipari tanuló 
vagy traktoros akart lenni, elsősorban 
a pénz miatt. Ám tanárai unszolására 
szülei beleegyeztek, hogy gimnázium-
ban folytassa tanulmányait. Ehhez egy 
kis anyagi segítséget a községi tanács-
tól kapott. Így lett 1952 szeptember1-
től a kunszentmiklósi Damjanich Já-

Márton Lajos és
a jászberényi

ferencesek
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nos Gimnázium diákja. Két évig itt is 
tandíjmentességet élvezett. Igazgatója 
Pátkay Imre, osztályfőnökei Kosdy 
Gabriella, Molnár Andorné és Sipos 
József voltak. A kötelező orosz nyelv 
mellett rendkívüli tantárgyként angolt 
és latint is tanult. Kollégista, aktív spor-
toló és kiváló tanuló volt.

Atletizált, ami edzetté tette, élete to-
vábbi szakaszára is jó állóképességet 
biztosított számára. Ez is hozzájárult, 
hogy tanárként 38 éven át minden nap 
gyalog járt be munkahelyére, a gim-
náziumba. 1956. június 23-án kitűnő 
eredménnyel érettségizett, majd sike-
resen felvételizett a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem magyar-
orosz szakára. Első félévben volt ma-
gyar-orosz szakos, a II. félévben, 1957 
tavaszától nyílt lehetőség valamilyen 
nyugati nyelvszakra „átnyergelni”, és ő 
a német nyelvet választotta. Az egye-
temen is kiválóan tanult. 1958 febru-
árjában orosz nyelvvizsgát tett jeles 
eredménnyel, majd 1959 márciusában 
megszerezte latin nyelvvizsgáját is. 
Egyetemi évfolyamtársai közül több 
nagyszerű barátra talált, akikkel élete 
végéig levélben, telefonon, találkozó-
kon tartotta a kapcsolatot. Különösen 
hat jó baráttal, az általa Kuruc-tábor-
nak nevezett csapattal, melynek ő volt 
a hetedik tagja. dr. Magyar Miklós, Fu-
rák György, Szakolczay Lajos, Varga Jó-
zsef, Kurucz János, Dienes István és ő.

1961. június 24-én vette át egyetemi 
diplomáját, mely szerint magyar-né-
met szakos középiskolai tanár lett. Friss 
diplomájával jelentkezett Kecskemétre, 
a Katona József Gimnáziumba, ahová 
a jóképű, 180 cm magas fiatalember 
azonnal felvételt nyert, és 1961. szept-
ember 1-től 38 éven át, 1999-ig itt ta-
nított.

A Kecskeméten tett első látogatása 
alkalmával augusztus 23-án megis-
mert egy szép, fiatal leányt, Izsák Edi-
tet. Mindketten szerelemre lobbantak, 
noha Edit még csak akkor kezdte a 
gimnázium 4. osztályát. Érettségi után 
eljegyezték egymást és 1963. november 
23-án házasságot kötöttek. 50 évig éltek 
szeretetteljes házasságban. 1964-ben 
megszületett kislányuk, Andrea, 1968-
ban megérkezett második gyermekük, 
György. Andrea lányuk vörös diplomá-
val végzett óvónő lett, ma Ausztriában 
dolgozik. Gyuri egyedül él Pátkán, ma-
gánvállalkozóként dolgozik, a számító-
gép és az elektronika a munkája alapja.

Vámos Károly a gimnáziumba ke-
rülésekor olyan szerencsés helyzetben 
volt, hogy mindkét szakját taníthatta. 

Oktatott esti- és levelező tagozaton is. 
Tóth István: A szellem napvilágán c. 
újságcikkében így ír róla: „A katedrán 
fekete hajú, lelkes kiállású, közvetlen fi-
atalember. Barátságos arccal, biztatóan 
néz körül tanítványain, mielőtt felteszi 
a kérdést. Vámos Károly tanár úr együtt 
lobog osztálya friss szellemi tüzességével. 
Ifjú szívekben élek – mondja maga elé 
félhalkan a fiatal tanár, s eszembe jut, 
milyen szeretettel jellemezte tanítványa-
it, akik fizikai munkások, alkalmazot-
tak, de napi munkájuk után fáradt, sok-
szor nehezen mozgó ujjal is hétről-hétre 
sikeresebben küzdenek helyesírásuk, fo-
galmazásuk jobbá tételéért.”

A tanár úr 1970 és 1973 között a 
Megyei Tanács Művelődési Osztály Pe-
dagógus Továbbképzési Kabinetjének 
munkatársa volt, de gimnáziumában 
továbbra is óraadóként tanított. Aztán 
1973-ban ismét visszatért teljes óra-
számban tanítani. Több hazai és két 
külföldi nyelvi továbbképzésen is részt 
vett. Élvezte a tanítást, kedvvel, szere-
tettel végezte, és nagyon büszke volt 
gimnáziumára.

Huszonöt évig a megyei TIT nyelv-
tanára volt, és a városi idegen nyelvi 
szakosztály titkára. Négy alkalommal 
volt osztályfőnök. Diákjai, miután fel-
nőtté váltak, utána is tartották vele a 
kapcsolatot. Ő szívesen ment a találko-
zókra, várta ezeket az alkalmakat. Ér-
deklődéssel hallgatta a beszámolókat, 
az egykori tanítványok életének alaku-
lását.

1975-ben Mester Barnabás igazgató 
úr maga mellé vette igazgató-helyet-
tesnek. Sárkány Ernővel hármasban 
sikeres vezetői voltak a Katonának. Mai 

napig emlegetik Vámos Károly legen-
dás vezetői stílusát. Szervező képessé-
gét, empátiáját határozottsággal és óri-
ási munkabírással ötvözve jelentősen 
hozzájárult a gimnázium kiváló ered-
ményeihez, sikereihez. Mint magáról 
mondta: „Mindig kimondottan humán 
érdeklődésű voltam. A tanítványaimmal 
nagyon jó volt a kapcsolatom. Pedagógi-
ai munkámban a rend, fegyelem, munka 
volt az alapelvem – de jó hangulatban. 
Magammal szemben is ez érvényesült.”

Tizenhat éven át végezte ezt a mun-
kát. Évtizedekig szerkesztette a KJG 
újságját és évkönyveit. A Katona József 
Társaság ügyvezető alelnöki feladatait 
látta el 1983-tól ’87-ig. Tagja volt a Vá-
ros KISZ Bizottságnak és a Pedagógus 
Szakszervezetnek. 1998-ban vonult 
nyugállományba, de 1999. szeptembe-
rig még egy évet tanított. Összesen 38 
évet „húzott le” a pedagógus pályán, és 
2010-ben kissé keserűen ezt írta: „11 év 
alatt már el is értem a százezer forintos 
nyugdíjat!”

A tanár úr hobbija a történelem volt, 
elsősorban a 20. század nagy háborúi 
érdekelték. Talán azért is, mert édesapja 
testvére, Sándor nagybátyja eltűnt a II. 
világháborúban. A német történelem 
állt még közel hozzá, ami érthető is né-
met nyelvszakos létére. Csak a valóság-
ról szóló könyvek, filmek érdekelték: pl. 
útikönyvek, történelmi események, fel-
fedezések. Szívesen énekelt, mulatott, 
dalolt családi összejövetelen, baráti 
társaságban, találkozókon. Egyébként 
otthonülő típus volt, szerette a csöndet, 
a nyugalmat. A házimunkában szíve-
sen részt vett, környezetének rendje a 
vesszőparipája volt. Szépen gondozott 
kertjében jó kedvvel dolgozgatott, kü-
lönösen nyugdíjba vonulása után. Az 
olvasás mellett különc kedvtelése volt a 
rímfaragás, amely egész életét végig kí-
sérte. Mint mondta, ezeket elsősorban 
önmaga szórakoztatására írta, és csak 
„förmedvényeknek” nevezte. Erről leg-
jobb barátjának, dr. Magyar Miklósnak 
így ír:

„Magyar Miklósnak
Polgár vagyok, de nem vagyok úrhat-

nám, az eszemet rímmel mért ne gyúr-
hatnám?

Az eszem meg játszva alkot rímeket, 
én meg vélük alkotom a míveket.

Nem bántók tán ilyen-olyan rímeim, 
versbe szedett mondandóm és híreim.

Nem hír-névért irkálom én ezeket. Én 
ezzel is tornáztatom eszemet.

Ezt akartam Néked még el-mondani. 
Isten áldjon, télen-nyáron –mon ami!”

(folytatás a 14. oldalon)



14

(folytatás a 13. oldalról)
Ezekkel a kis versikékkel boldog, vi-

dám perceket szerzett családtagjainak 
és barátainak is. Névnapokra, születés-
napokra előszeretettel „fabrikált” ver-
ses köszöntőket, rigmusokat.

Sőt, diákjait is ilyenekkel lepte meg. 
1995-ben ballagó 4. b osztályos, német 
nyelvet tanuló tanítványaitól kis kétso-
ros versikékkel köszönt el. Ezek kezdő-
sorának betűi az illető nevének kezdő-
betűi voltak.

Nagy örömet jelentett számára uno-
káinak érkezése. Andrea leányának 
kisfia, Dávid 1987-ben, kislánya Anna 
pedig 1990-ben született. Anna magyar 
szakot végzett és Szegeden él a párjával. 
A magyar nyelv és irodalom szeretetét, 
az olvasás örömét nagyapjától kapta 
örökbe. Ő is verselget, verseskötete is 
jelent meg:„Hova szalad a lét?” cím-
mel, 2015 februárjában. Ennek beveze-
tőjében írta a következő sorokat:

„…Hosszú távollétből költöztem haza 
azon a decemberen. Nagyapám ekkor 
már beteg volt. Kemény, szikár ember 
volt. Minden moccanása fegyelmezett-
ségről tanúskodott … Szerelmes lendü-
letem, amelyet az egyetemi padba való 
visszatérés hajtott, megnyitotta előttem 
nagyapám addig ismeretlen életének 
kapuit. Mesélt egyetemi éveiről, tanul-
mányairól, legjobb barátairól, taná-
rairól. Mesélt pályájának indulásáról, 
hitvallásáról, diákjairól. A legmélyebb 
tisztelettel, ahogyan élőt valaha beszélni 
hallottam. Melegséggel csillogtak ilyen-
kor szemei, s felemelő volt látni, mi-
ként derül fel benne a lélek. Soha nem 
mondtam ki, hogy miatta, általa kezd-
tem volna irodalmi tanulmányokba, de 
nagyapám és apám vére vagyok, közel 
állnak hozzánk a szavak…Nagyapám 
és az én életem elválaszthatatlanul ösz-
szefonódott.”

Dávid unokája Győrben három 
évig tanult szociális dolgozó szakon, 
és Kecskeméten a Margaréta Idősek 
Otthonában dolgozik. A tanár úr nem 
szerette a reflektorfényt, szerénysége a 
természetéből fakadt.

Ám munkája eredménye megmutat-
ta kiváló képességeit, így többször is 
elnyerte szűkebb és tágabb környezete 
elismerését. Az iskolai és városi veze-
tés kitüntetésekkel ismerte el munká-
ját: TIT elismerő oklevél, Miniszteri 
dicséret eredményes munkáért 1978., 
Kiváló munkáért 1982. 1987., Jubileu-
mi emlékplakett 1989., Aranykoszorús 
KJG jelvény 1987. 1993., KJG Ezüst 
Emlékérem, Kecskemét városáért ok-
tatási díj 1998., Eredményes propa-

gandamunkáért Emlékérem, Élenjáró 
katona 1967., A Haza Szolgálatáért Ér-
demérem bronz fokozata 1986.

2011-ben Debrecenben még átvehet-
te Aranydiplomáját. Ez év novemberé-
ben kezdődött, és 2012. március végére 
derült ki, hogy súlyos a betegsége. Nov-
emberben betegsége miatt már nem 
tudott elmenni szeretett gimnáziumi 
osztályának 35. éves találkozójára.

Egy megrendítő hangú levelet írt volt 
tanítványainak, melyet egyikük olva-
sott fel.

2013-ban ismét találkozóra hívta a 
45 éve végzett osztálya. Őket is levél-
ben köszöntötte és egyben búcsúzott. 
A borítékra ezt írta: „Én búcsúzom és 
elmegyek, az én időm lejárt…

Kedves Lányok, kedves Fiúk! Remé-
lem, hogy a lányok odaátról elfogadják 
tőlem a tegezést, és elmondom, hogy a 
magázásuk nem távolságtartás akart 
lenni, hanem tisztelet, és a fiúk tegezé-
se sem akart lekezelés lenni. Amit négy 
év alatt tettem, értetek tettem. … Egy 
kisstílű, középszerű ember búcsúzik Tő-
letek. Aki csak azzal nyugtathatja ma-
gát: „Éltem, mert éltem néha – másnak.” 
Ember, diák, és pedagógus szerettem 
volna lenni – s hogy mennyire sikerült, 
Ti tudjátok igazán. Jó volt Veletek len-
ni négy éven át az iskolában, majd lé-
lekben és emlékekben az érettségi után. 
Ezután? Ha kerestek, szívetekben keres-
setek, s ha ott megtaláltatok, Veletek va-
gyok! Örülök, hogy megint együtt vagy-
tok, és kérlek Titeket, sohase engedjétek 
el egymás kezét, legalább lélekben ne! 
Mindig Ady szavai szerint éljetek: „Bár 
zord a harc … ha az ember az marad 
…” Ugye mindenki ki tudja egészíteni?! 
Nna azért!!! És sose feledjétek el: fő a 
jókedv, a jó hangulat! A világ úgyis elég 
… (ki-ki egészítse ki tetszése és tapasz-
talatai szerint), legalább ne adjuk meg 
neki, hogy bosszúsak vagyunk miatta. 
Ha lopva távoztam, azért történt, mert 
sem hidegnek, sem melegnek, sem hó-
nak, sem sárnak nem akartam kitenni 
senkit a búcsúztatásomkor… Szerettelek 
Benneteket, és szeretném hinni, hogy ezt 
néha-néha éreztétek is. Isten áldjon meg 
Benneteket, illetve a Sors legyen kegyes 
Hozzátok mindvégig!

Tisztelettel és barátsággal: Vámos Ká-
roly az osztályfőnök

UI: Felhő szélén ülve lábamat lóga-
tom, ki búsulni merne, jókedvre nóga-
tom. (bocsánat!)”

Betegsége egyre súlyosbodott és 
2013. október 6-án éjjel Vámos Károly 
tanár úr örökretávozott az élők sorából. 
Halálhírét a rokonokon, barátokon kí-

vül döbbenten olvasták diákok százai. 
Dávid unokája saját versével búcsúzott 
nagyapjától.

Azt tartják róla, hogy igazi úriember 
volt. Mit hagyott hátra? Példamutatást 
a munkában, viselkedési kultúrát, fa-
nyar humorát. Évfolyamtársaira, ba-
rátaira, kollégáira őszinte barátságot. 
Megadatott Neki az, ami csak kevesek-
nek, maradandót alkotott. Hamvasztás 
előtti búcsúztatása 2013. október 11-én 
15 órakor volt a kecskeméti református 
temetőben.

Anna unokája nagyapjától örökölt 
lelkierővel Kosztolányi Halotti beszé-
dével búcsúzott Tőle. A versekhez, 
a költészethez való ragaszkodására 
tekintettel hamvainak elhelyezésére 
2014. április 11-ét, a költészet napját 
választotta tisztelgésül a családja. A 
kopjafáján elhelyezett márványtáblán 
a már említett osztályához írott levelé-
nek utóirata áll: „Felhő szélén ülve lába-
mat lógatom, Ki búsulni merne, jókedv-
re nógatom.”

Emlékét a felesége, a családja, egyko-
ri tanítványai és az iskola alapítványa 
által létrehozott „Vámos Károly Tanár-
egyéniség Díj” őrzi. A díjat 2015-ben 
alapították. Ezt a kitüntetést évente 
olyan humán szakos pedagógusnak íté-
lik oda, aki eredményesen nevel és ta-
nít, akinek erényeit az iskola közössége 
elismeri, aki munkájával nagymérték-
ben hozzájárul az iskola jó híréhez, aki 
tevékenységével elmélyíti a tanulókban 
a Katona József Gimnázium iránti ra-
gaszkodást.

Vámos Károly, az iskola egykori ta-
nára, igazgatóhelyettese sokat fárado-
zott azon, hogy minden diák jól érezze 
magát az iskola falai között és közben 
pallérozódjon az elméje. Az Ő követ-
kezetes, színvonalas munkájának is kö-
szönhető, hogy az iskola rangos gim-
náziummá vált. A díj odaítélése előtt a 
tantestület és a diákok titkosan leadott 
szavazatait összesítik, majd ezután a 
kuratórium tagjai döntenek.

Zay László írta: „Az élet teljességét 
nem években mérik, hanem örömben. 
Kinek-kinek annyit ér az élete, amennyi 
örömet szerez másoknak.”

A halálhírére volt tanítványaitól ér-
kezett reagálásokból derül ki, hogy 
a tanár úr által szerzett öröm milyen 
mély nyomokat hagyott egykori tanít-
ványaiban, barátaiban.

Papné Anna: „Kevés ilyen szeretettel-
jes, nagyszerű, lelkünket látó pedagó-
gus volt közöttünk, aki, amikor dorgált, 
akkor is ölelt a tekintetével. Csóválta a 
fejét, de a szemén láttuk, hogy máris 
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megbocsátott. Ettől csak még jobban 
szégyelltük disznóságainkat. Micsoda 
nagyszerű nevelést kaptunk!”

Sominé Hrebik Olga: „Pályakez-
dőként, amikor a tanítványaimmal a 
magyar vagy a német órán szembefor-
dultam, ott érezhettem Tanár Urat ma-
gam mellett. Sajátjaim híján másoltam 
az Ő gesztusait, idéztem mondatait. És 
harminc tanári év múltán is embersége, 
őszintesége, következetessége még min-
dig muníciót ad, előre visz. Hálával gon-
dolok Rá és emlékét örökké őrzöm.”

dr. Döbrentei Margit: „A Tanár Úr 
kiváló, példamutató, értékteremtő tanár, 
pedagógus és mindenek előtt igaz EM-
BER volt!”

Terecskei István: „Ő Tanár Úr volt, és 
lesz mindig.”

Túri Gabriella: „Ő volt az az ember, 
aki mindig méltóságteljes tartással, de 
közvetlen humorral szerette a tanítvá-
nyait. Érettségi nyitónapján csak ennyit 
mondott nekünk, „A” osztályosoknak, áj 
visjumnógauszpéhov! – Köszönjük Ta-
nár Úr!”

Gyulai Erzsébet: „Engem és a lányo-
mat is tanította Vámos tanár úr. Példa-
képe lehet mindenkinek a tudása, a sze-
rénysége, a manökenszerű megjelenése, 
az embersége miatt. Tényleg tanáregyé-
niség volt!”

Bozsik József: „Nagyon hiányzik, 
hogy nem hívhatom fel és nem hallha-
tom kedves hangját, humorát, életigenlő 
szavait, bölcsességét. Magas mércét tar-
tott mindig önmaga elé és tanítványai 
elé is. Nála nem volt kettős mérce. Igazi 
tanító, akinek minden szava, minden 
gesztusa irányadó nekem mind a mai 
napig! Nagy ajándék, hogy ilyen mes-
tertől tanulhattam. A szalagavatómra 
a verselni szerető Vámos tanár úrtól 
mindannyian kaptunk egy kétsorost. 
Nekem ezt írta: Belép az osztályba méla 
fensőbbséggel, jó kertész lesz Ő, ha jóba 
lesz az éggel. Profetikus szavak, mert 
tényleg kertész lettem, és mára valóban 
jóba lettem az éggel. Akkor még nem is 
igen jártam templomba.”

Papné Anna: „Istenem! Mennyi-
mennyi mindent kaptunk Tőle! Anyu 
nem véletlenül nevezte Őt <Vámos 
Atyátoknak>, ami a legnagyobb tiszte-
let jele. Milyen érdekes, hogy nem kellett 
harcolnia azért, hogy pl. olvassunk, mert 
Ő olyan személyiség volt, akitől mindig 
mindent elfogadtunk. Soha nem emelte 
fel a szavát, csak ránk nézett mélységes 
szomorúsággal a szemében, s ettől még 
jobban fájt, ha rosszat tettünk. De még 
akkor is éreztük a belőle sugárzó szerete-
tet és megbocsátást.”

Lakos Edit: „Az egyik legkedvesebb 
tanárom volt. Annyira tiszteltük, hogy 
soha nem mentünk felkészületlenül az 
óráira.”

Kovács Róbertné Csonka Gabi: „A 
legkiválóbb pedagógus volt, akivel va-
laha találkoztam. Utolsó német órán-
kon elhangzott szavai az örömről a mai 
napig a fülemben csengenek. Nagyszerű 
ember távozott közülünk! Nyugodjon 
békében Tanár Úr!”

dr. Katanics János: „Nem tanított, de 
vizsgáztatott. Nagyon igazságos, igazi 
klassz tanár volt!”

Almási Éva: „Embersége, kedvessége, 
tudása, egész lénye velünk marad.”

Dunai Julianna: „Nekünk a létező leg-
jobb tanár és osztályfőnök a mai napig.”

Barbara és Günter: „Kifinomult né-
met nyelvtudását, éles intellektusát, 
mélabús és humoros kifejezéseit és ki-
magasló költői képességét – ráadásul né-
metül – nagyon hiányolni fogjuk.”

Probojáczné Túri Éva: „Vámos Karcsi! 
Szuper tanár és ember volt. Az Istennek 
is csak a jók kellenek!”

Legjobb barátja, dr. Magyar Miklós 
így emlékezett rá: „1956-ot írtunk. Fel-
vételt nyertem Debrecenbe, a Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Bölcsészet-
tudományi Karára. Szüleim rendkívül 
alacsony jövedelmére való tekintettel a 
kollégiumba is felvettek. Most már tu-
dom, milyen szerencsés voltam, hogy 
Vámos Károly, Karesz szobatársa lehet-
tem öt éven át. Erkölcsi példaképemmé 
vált. De erről majd később.

Kilencen laktunk egy szobában, eme-
letes vaságyakon. Valamennyien szerény 
ösztöndíjunkból éltünk. Annak érzékel-
tetésére, mennyire szegények voltunk, 
megemlítem, hogy egyik szombaton, 
hogy némi pénzhez jussunk, vállaltunk 
egy éjszakai vagonkirakást. Persze Ka-
resz is velünk volt.

Kockaköveket kellett kipakolnunk, 
szeneslapátokkal. Aki látott már kocka-
követ és szeneslapátot, el tudja képzelni 
mire vállalkoztunk. Most ezeket a so-
rokat írva arra gondolok, ez éppoly ab-
szurd társítása volt egymáshoz nem illő 
eszközöknek, mint Lutréamont francia 
költőé: „Szép, mint egy esernyő és egy 
varrógép véletlen találkozása a boncasz-
talon”.

Amikor reggel hullafáradtan hazafelé 
mentünk, találkoztunk az egyetemi bál-
ból hazatérő társainkkal.

Aztán kitört az 1956-os forradalom. 
Már nem emlékszem pontosan, me-
lyik napon, de egyszer csak megjelent a 
kollégium előtt egy teherautó és felszó-
lítottak bennünket, hogy szálljunk fel, 

mert ötszáz ávós halad Debrecen felé, 
és azokat kell feltartóztatnunk. Jéghideg 
szélben érkeztünk meg a laktanyába, 
ahol már gyülekeztek az egyetemisták. 
Mondanom sem kell, hogy egyikünknek 
a kezében se volt még fegyver. Annyi 
időnk sem volt, hogy tudatosítsuk ma-
gunkban a veszélyt, amit ötszáz kikép-
zett ávós jelentett néhány tucat egyete-
mista számára, amikor közölték a hírt: 
az ávósok feloszlottak Ebesnél. Vissza a 
teherkocsikra, majd leadtuk puskáinkat 
az egyetemen.

Szerencsétlenségére Karesz zsebre tett 
egy puskagolyót emlékül, amit meg is 
mutatott nekünk. A baj az volt, hogy az 
egyik katonatiszt is meglátta. Azonnal 
elvette tőle a „bűnjelet”, majd közölték 
vele, hogy jelenjen meg kihallgatáson. 
Amikor másnap reggel felébredtünk, Ka-
resz már nem volt otthon. Egy versikét 
hagyott az asztalon, amelynek már csak 
a refrénjére emlékszem: „Áruló nem le-
szek soha.” Nem is lett. Bár megfenyeget-
ték, hogy amennyiben nem lesz besúgó, 
apját kuláknak minősítik és mindenüket 
elkobozzák, hazaengedték még aznap, 
miután látták, hogy hajthatatlan. Mi-
csoda tisztaság és lelkierő kellett ahhoz, 
hogy egy alig tizennyolc éves fiatalember 
nemet tudjon mondani ilyen fenyegeté-
sek hallatán!

Azt mondtam, erkölcsi mintaképem 
lett Karesz. Itt egy kis kitérőt kell ten-
nem, és elmondanom, hogy amikor 
1964-ben kineveztek magyar lektornak 
a franciaországi Lille egyetemére, meg-
keresett egy őrnagy a Belügyminisztéri-
umból és választás elé állított: kimehe-
tek öt évre Franciaországba tanítani és 
jelentéseket írok, vagy nem vállalom a 
feladatot és akkor itthon maradok. Ek-
kor azonnal Karesz jutott az eszembe 
és nemet mondtam, akárcsak ő, annak 
idején. Szerencsére nem volt folytatása 
a zsarolásnak, és öt szép évet töltöttem 
tanítással Franciaországban.

Az egyetem elvégzése után Karesz volt 
az, aki névnapi, születésnapi köszöntő 
verseivel, leveleivel tartotta a kapcso-
latot a volt szobatársakkal. Az ő révén 
tudtunk egymásról, mert rendületlenül 
írta tudósításait magáról, családjáról és 
azokról, akikkel levelezett.

Aztán beteg lett. Amikor felhívtam, 
mindig úgy jelentkezett be, hogy a Rá-
kos Vámos.

Halálával betölthetetlen űr keletkezett 
és ezt az űrt érzik ma is mindazok, akik 
ismerték és szerették Vámos Károlyt.

Varga Istvánné
magyar-történelem szakos tanár


