
Tisztelt Elnökség! Igazgató Asszony! Polgármester Úr! Elnök Úrak! Nagyrabecsült Tanári 

Kar! Becses Vendégek! Kedves Iskolatársaink! 

 

Jézus mondja az utolsó ítélet kapcsán „Amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb 

atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg”. Mt.25.40. 

Márpedig B. Major László tanár úr nem eggyel, de sokunkkal tett életre szólóan nagyon jót. 

Ezért vetette fel már évekkel ezelőtt dr. Vadon Lehel egri angol-amerikanisztikai professzor, hogy 

osztályfőnökünknek, Laci bácsinak is legyen emléktáblája iskolánkban. Indítványával osztályunk 

messzemenően egyetértett, majd azon túl is mind többen felsorakoztak ezen ötlet mögé, így Baráti 

Körünk is. 

Ennek megfelelően gimnáziumunk felügyeleténél és vezetésénél kezdeményeztük, hogy ezen 

összejövetelünkön emléktábla elhelyezéssel tisztelegjünk a nemzedékekre kiterjedő áldozatos és 

sikeres tanári munkája elismeréseként B. Major Lászlónak, aki áldásos pedagógusi tevékenységét 

több mint 40 évig folytatta városunkban. 

 

Könnyű dolgom van a tanár úr méltatásában, csak idéznem kell a Gimnáziumunk honlapján 

megtalálható anyagokból: 

Az 1997. évi Pro Urbe díjának adományozása alkalmából így tekintették át életpályáját: 

1919. augusztus 25-én született Budapesten hét gyermekes református lelkészi családban. Elemi 

iskoláit Orcon végezte, érettségit a csurgói Református Reálgimnáziumban tett. Majd beiratkozott a 

debreceni Református Tanítóképző Intézetbe, ahol 1944-ben tanítói oklevelet nyert. 

Általános iskolai matematika szakos tanári képesítést 1952-ben Egerben, középiskolait 1954-ben 

Debrecenben szerzett. 

1944. júliusától tanít Karcagon. Előbb a karcagi Református Egyház Kiskulcsosi Iskolájában, majd 

1952.-től nyugállományba vonulásáig a Gábor Áron Gimnázium tanára volt, ahol 1963.-tól 1969.-ig 

igazgatóhelyettesi feladatokat is ellátott, és nyugdíjasként is még további 5 évig dolgozott. 

Tanítványait odaadással, pedagógiai felelősséggel, szakértelemmel nevelte a szó nemes értelmében. 

Türelemmel, szeretettel segítette át a közepes és gyengébb képességű tanítványokat is a matematika 

nehézségein. Kiemelkedő sikerrel készített fel érettségi és felvételi vizsgákra, továbbtanulásra.  

Tanítványaival az érettségin túl is törődött, figyelemmel kísérte életüket, boldogulásukat. 

Tevékenységét gyermekközpontúság, nagyfokú humanizmus, empátia és tolerancia jellemezte 

Korábbi kitüntetései:  Oktatásügy kiváló dolgozója (1951, 1976)  

   Társadalmi munkáért ezüst fokozat (1969)  

   Munka érdemrend arany fokozata (1980) 

   Aranydiploma (1994) 

Iskolai és városi szinten a legeredményesebb matematika tanár hírében állt. Közel három évtizedes 

munkáját kitartó szorgalommal, magas színvonalon végezte. Pontosságával kivívta mind 

tanítványainak, mind pedagógus munkatársainak tiszteletét. 

 

A következőkben pedig szemelvényeket olvasok fel kollégái és tanítványai ráemlékezéseiből: 

Kurucz János igazgató gyászbeszédében az alábbiakat mondta: 

„Köztiszteletnek örvendő egyéniségének, szakmai tekintélyének az alapja mindenekelőtt 

munkaszeretete, becsületessége, szíves segítőkészsége, a minden területen megnyilvánuló 

pontossága, töretlen pedagógiai ambíciója, embertársai iránti nyitottsága, mélységes emberi 

humánuma, az általános s a középfokú oktatás egészére vonatkozó ismeretei, tapasztalatai. 

A pályát teljes hivatásérzettel, feltétlen odaadással szolgálta. A tantárgyával nehezebben boldoguló 

tanulókat, felnőtt hallgatókat átsegítette a nehéznek tűnő akadályokon. Fáradhatatlanul korrepetálta 

őket, ha kellett. A továbbtanulási szándékkal hozzáfordulókon is mindig segített. A nehezen 

kezelhető pedagógiai esetekben rendszeresen végzett családlátogatást. Kerékpárra pattant, s 

körbejárta tanulóit, szüleiket, de nemcsak Karcagon, hanem vidéken is, a Tisza vonaláig, vagy azon 

túl is. Az öregdiákok hálával és köszönettel emlegetik ezeket a látogatásokat. A tanítványok szülei is 

tisztelték humánus segítő magatartásáért, a velük tartott eleven kapcsolatáért. 



Nemes emberi tulajdonságait jól kamatoztatta pedagógus társai, kartársai érdekképviseletében, mint 

iskolai szakszervezeti titkár, majd mint városi vezetőségi tag. Funkcióján túl is eleme volt a másokon 

való segítés. 

Neve városunkban és megyeszerte általánosan ismert, igaz embert, igaz pedagógust jelöl.” 

Baja Sándorné tanárnő így emlékezik: 

„Amikor a Gimnázium igazgatóhelyettese volt a pályakezdő pedagógusok sok-sok gondjának 

megoldásához rögtön segítő kezet nyújtott. Rendkívül tapintatosan segítette a kezdő tanár munkáját, 

tiszteletben tartva a szakmai önállóságot. 

A Matematikai Lapok lelkes terjesztője volt, így én is korán bekapcsolódtam tanítványaimmal az 

igen magas szintű feladatok megoldásába, a szakmai folyóiratok tanulmányozásába, a matematikai 

versenyekbe. 

Laci bácsinak gondja volt arra is, hogy megismertessen a város pedagógus társadalmával, közvetlen 

baráti társaságával. Csodáltuk irodalmi, zenei műveltségét, szakmai elkötelezettségét, 

emberszeretetét, hallatlan munkabírását. 

Balesetéig minden nap bejött a gimnáziumba, beszélgetett velünk, a kollegákkal, a gyerekekkel. 

Egy csodálatos ember, egy pedagógus példakép, sok-sok diák szeretett tanárával szegényebb Karcag, 

a megye, az ország.” 

Vass István Zoltán közismert riporter osztálytársunk írásából: 

„Meg sem álmodtuk, hogy ekkor és így kezdődött B. Major László utóvédharca! Mert egyszemélyes 

háborút kezdett azért az osztályért, amit Filep letartóztatása utána gondjaira bíztak. Így lett ő az 

osztályfőnökünk. Meg sokkal több is annál. De akkor még nekünk erről sejtelmünk sem volt. Csak 

utólag tudtuk meg, hány, de hány esetben dolgozott szívósan egy-egy ifjú forradalmár megmentésén! 

Máig nem tudom, hogyan sikerült a Tanár Úrnak egyensúlyt teremteni a romantikus lelkesedésünk, s 

a későbbi egzisztenciánk szempontjából korántsem közömbös tanulmányi előmenetelünk között. De 

megtette. És azt sem tudtuk, mi zajlott a tanári szobában egy-egy osztályozó értekezleten. Meg azt 

sem, vajon a helyi hatalmasságoknál hányszor előszobázott az érdekünkben.” 

2000-ben a Karcagi Hírmondóban így búcsúztam tőle: 

„Továbbtanulásom jó eredményeim ellenére is kétséges lehetetett volna (meg természetesen 

osztálytársaimé is), ha csoda nem történik. Nos egy átmeneti idő után egy somogyi református 

lelkész fia, B. Major László lett az osztályfőnökünk, és a „csodát” ő vitte véghez osztályunk javára. 

Először matematika tanárunkként találkoztunk vele 1956 őszén, és meglehetősen sok borsot törtünk 

az orra alá. Például megléptünk a pótóráról, amivel a zűrös időszak okozta lemaradásunkat akarta 

csökkenteni. Ennek ellenére a következő tanévtől osztályfőnökként a szárnyai alá vett minket, és 

ettől fogva kétfrontos küzdelmet vívott értünk. Egyik oldalról bennünket próbált rászorítani a 

rendszeres, tisztességes tanulásra, munkára. Másrészt, pedig az iskola és város vezetésével 

igyekezett feledtetni osztályunkkal szembeni ellenszenvüket. 

A matematikát hosszú évek alatt kicsiszolt módszereseivel, tapasztalatával kitűnő tanárként, 

következetesen és lelkiismeretesen tanította. Sőt, szakkört is vezetett. Osztályfőnökünkként az 

ábrázoló geometria tanítását is magára vállalta. 

De nemcsak tanulmányi előmenetelünkkel foglalkozott, hanem minden szempontból törődött 

velünk. Válságos állapotomban ő vitetett kórházba és szellemi gyarapodásom mellett egészségi 

felépülésemre is odafigyelt. És körültekintően kereste a lehetőségeket, kapcsolatokat, hogy 

megmentsen minket az elöljáróság haragjától. Végül „ellenforradalmár”-ként megbélyegzett 

osztályunkból szép számmal továbbtanulhattunk.” 

Cséti Imre sorai: 

„A gimnázium harmadik és negyedik évében tanított bennünket az ábrázoló geometria tárgy 

ismereteire. Majd a Nehézipari Műszaki Egyetem első évben ezt a kétéves anyagot megismételték. 

Én semmi újat nem hallottam. Az ábrázoló tanszék professzoránál vizsgáztam jelesre. A nagy tudású 

professzorom megkérdezte a középiskolám nevét (helyét) - igen elégedett volt. Ezt is jórészben a 

tanárurat dicséri.” 

Szigethy Zsuzsanna tanárnő írásából: 

„Az előbbieknél még jobban tágította az ismereteinket, amikor a szakkörön olyan témákkal 

foglalkoztunk, amelyek nem szerepeltek az akkori középiskolás tantervben. Megismerkedtünk a 



kombinatorikával, a valószínűség számítással és bevezetett bennünket a differenciál- és 

integrálszámítás rejtelmeibe. Az értelmezésen, képleteken túl jócskán láttunk példát az 

alkalmazására is. 

Érettségi után matematika-fizika tanár szakon folytattam tanulmányaimat egyetemen. Már a 

felvételin is éreztem, hogy mennyit segített a szakkörökön megoldott sok feladat abban, hogy jó 

eredménnyel sikerüljön a felvételim. Ezen túl is még sok esetben vettem hasznát a szakkörön 

tanultaknak különböző matematikai témaköröknél és a fizikában tanult matematikai 

levezetéseknél.” 

Dr. Dobrai Éva orvosnő hálás megemlékezése: 

„Sokunk szíve szorul össze nevének említésére is, hiszen Ő olyan ember volt, aki 

egyszerűségével, tekintélyt parancsoló szakmai tudásával, ugyanakkor közvetlenségével, 

diákjainak szeretetével, valamennyiünk őszinte tiszteletét vívta ki. 

Boldog és nagyon szerencsés embernek vallom magam, hogy ismerhettem Laci bácsit, aki 

gyermekkorom meghatározó személyisége volt. Vele kapcsolatos emlékeim mai napig elevenen 

élnek bennem. 

Dédelgetett álmomat, hogy orvos szeretnék lenni, már kisiskolás korom óta támogatta, segített 

mindenben, amiben tudott.” 

Még pár keresetlen megnyilatkozás: 

Tüdős Gézáné: 

„Nagyon szerencsés embernek tartom magam, hogy B. Major Laci bácsi tanítványa lehettem!” 

Molnár Jánosné: 

„B Major tanár úr az egyik legkedvesebb tanárom volt. Nem voltam jó matekos, de ő úgy tudott 

tanítani, hogy abban az évben 4-es voltam e tárgyból.” 

És kiegészítésül pár sor Bihari István egykori karcagi lelkész emlékiratából: 

„1945 tavaszán siralmas kép fogadott a félig kész bereki templomban, ami mégsem maradhatott tető 

nélkül, ezért a szolgálatkész B Major László tanítóval cserepet vittünk a városból és kétnapi 

munkával pótoltuk a hiányt.” 

 

Summázásként elmondhatjuk, hogy nemcsak nemzedékek kitűnő tanára volt, de minden egyes 

tanítványára odafigyelt, hogy előmenetelük bármely akadályát lehetőség szerint elhárítsa. Ezen túl, 

mint köztiszteletben álló személy számos diákját helyezte el akár csak a vakáció idejére is, akár 

érettségi után véglegesen. És sokakat mentett ki az 50-es évek értelmetlen megbélyegzéséből, hogy 

tanulhassanak, továbbtanulhassanak. Nemcsak egy kiváló tanár volt, hanem a nagybetűs EMBER, 

szinte intézmény. Az emberiség örök igazi értékeit képviselte. Önzetlen áldásos élete messze mutató 

például szolgálhat. 

 

Mindezekre tekintettel, diáktársaink erkölcsi és anyagi támogatását magunk mögött tudva, 

kezdeményeztük az emléktábla állítását. Az Öregdiákok Baráti Köre keretet adott ehhez az 

akciónkhoz. A szervezésben sokat segített az ötletgazda, dr. Vadon Lehel professzor, akivel együtt 

jártunk el az iskola vezetésénél és felügyeleténél, hogy megnyerjük őket ügyünknek. És vele 

kerestük fel magbízásunkkal az alkotót, Györfi Sándor szobrászművészt. Cséti Imre debreceni 

öregdiáktársunk is komoly szerepet vállalt, aki a több száz email szétküldésén túl a pénz kezelését is 

ellátja. 

 

Felhívásunk nyomán elsősorban azon iskolatársaink adakozására számítottunk, akiknek 

osztályfőnöke is volt Laci bácsi. Az 1957-ben érettségizett, Boruzs Róza által mozgósított 

közgazdasági osztálya esetén, akik közül sokakat a tanár úr segített állásba, nyitott kapukra leltünk. 

Ők kiemelkedően járultak hozzá az emléktábla költségéhez. Utánuk, másodiknak az 1960-ban 

végzett saját osztályomat említhetem. Míg az 1971-ben végzettek nemcsak időben következnek 

messze előző kettő mögött. 

 



Persze az előbb felsorolt három adakozó osztályán túl is sok hálás tanítványa és tisztelője, valamint a 

rokonsága is szépen hozzájárult gyűjtésünkhöz. Itt kell megemlítenem rekorder támogatónkat, Dr. 

Dobrai Éva orvosnőt. 

Minden adakozónak ez alkalommal is köszönetünket fejezzük ki. 

Magunk sem hittük, de mintha zsilipet nyitottunk volna meg, a hálás szeretet jeleként úgy ömlött az 

áradozó visszaemlékezés, valamint az erkölcsi és anyagi támogatás. Ebből az emléktáblán túl, a még 

a későbbiekben kigondolandó, kialakítandó diák támogatásra is lehetőségünk nyílik. 

De a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre is profitált az akciónkból, az emléktáblára adakozók közül 

sokan ezirányú elkötelezettséget és támogatást is vállaltak. 

 

Joggal vetődik fel, hogy életében kellett volna hálásabbaknak lennünk, jobban odafigyelnünk a tanár 

úrra. Ez fájdalmasan nagyon igaz! De hitem szerint az ő élete halálával sem zárult le, és nemcsak 

bennünk él tovább, mert az idézett igerésztől elválaszthatatlan Jézus ígérete: 

„Jertek én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett …”. 
Mt.25.34. 


