GARZÓ GYÖRGY (Baranyasellye 1871-Karcag 1933)
Néhai bilkei Garzó György középiskolai tanulmányait Bonyhádon és Csurgón, a teológiai
akadémiai tanulmányait Budapesten végezte. Tanítói oklevelet Nagykőrösön szerzett. 1894ben lelkészképesítő vizsgát tett, majd 1895-ben lelkészi oklevelet nyert. 1895-ben a karcagi
ev. ref. gimn. helyettes tanára, majd 1899-ben kinevezett rendes tanára lett, mely állásából
1926-ban vonult nyugalomba. Pedagógiai munkásságán kívül széleskörű társadalmi és
kulturális munkásságot fejtett ki. Felolvasó délutánok, valamint „Advena” álnéven írt cikkei
és tanulmányai útján terjeszti a hazafias és vallásos érzést. 1899-ben vette nőül (a Karcagon
nevelkedett) Harcsár Rózát, Harcsár Imre kunmadarasi jegyző és csabai Uy Julianna lányát.
Egy leánya van: Ilona (Karcag 1900; Eperjesen végzett tanítónő) – Alexander Kálmánné.
(Alexander Kálmán gyógyszerész, a karcagi Kálvin gyógyszertár alapítója, tulajdonosa és
vezetője a ref. egyház főgondnoka). Garzó György 1933-ban hunyt el megszakítván egy olyan
örök-értékes munkásságot, melynek alapján érdemes arra, hogy neve a hazai kultúr
történelemben méltóképpen megörökíttessék. (Forrás: A Tiszántúli Református Egyházkerület
Története II. Egyházközségek Adattára ; Összeállította ifj. Nagy Károly, Debrecen 1939,
Nagy Károly Grafikai Műintézetének kiadása ; zárójeles apróbb kiegészítések : Mikus István
2012)
Apróbb adalékok :
Magyar, latin szakos tanár (1896-1926) Ev. Ref. gimnáziumi évkönyv.
Garzó György tanár az Akadémia nagyszótárának megbecsült munkatársa volt. (H. Tóth Imre
cikkéből; Jászkunság 2012,: Gaál László klasszika-filozófus professzor.)
Dr. Szánthó József az 1928. július 1-én a Karcagi Öregdiákok Szövetségének alakuló ülésén
tartott szabad előadásában emlékezett meg néhány kedves tanáráról, köztük Kimnach
Ödönről, Bujk Béláról és másokról, ez alkalomból mondta : „ Szinte várom, mikor szól rám
mély gordonkahangján Garzó György: ’Szánthó! Ma megint nem készült a magyar
könyvnélküliből !’ Pedig tanár Úr, kérem, Isten a tanúm, hogy ez alkalommal kivételesen
könyvnélkül mondom a mondókámat !”
(Az alakuló ülés után azonnal díszközgyűlés veszi kezdetét, amelynek egyetlen napirendi
tárgya a nyugalomba vonuló Horváth Ferenc és Bujk Béla tanárok ünneplése…)
Garzó György szigorúsága illetve talán inkább következetessége ellenére népszerű lehetett
tanítványai körében, erre utalnak azok a fennmaradt tábori levelezőlapok, melyeket kedves
diákjai írtak neki az első világháború csatatereiről. Nagyon ragaszkodhattak hozzá, ha még a
harcok közben sem feledkeztek meg tanáruk irántuk érzett szeretetéről és emberi tartásáról.
Árulkodott házuk, a Madarasi út 57 Karcagon, arról, hogy a család, tetemes házi könyvtára
ellenére, nem szakadt el a gazdálkodástól. A ház hátsó gazdasági udvara a Rákóczi útra nyílt,
amíg a Madarasi úton épült ház kosztos diákok befogadására is alkalmas lakrésszel épült meg.
A hátsó udvarban tehénistálló, tyúkudvar és tyúkól, galambdúc, disznóól – kamrák (az
egyikben gabona és kukorica tárolásra alkalmas három részes szuszékkal), és sütőház,
fáskamra volt. Gyékényből készült méteres átmérőjű kerek aszalótálcák voltak az egyik
kamrában, hiszen a családnak a Téglás kertben gyümölcsfákkal vegyes szöllője, a Kisvén
kertben pedig kunyhóval ellátott szöllőskertje volt, így a ház alatti pincében levő hordók saját
termelésű bort tartalmaztak.. Berekben tanya és szántó szolgáltatta az állatok takarmányát.

A tanár úrnak a gazdálkodásban jártas felesége jobbára levette a válláról a napi gondoskodást
erről a kiegészítő tevékenységről. Faiskolákkal és vetőmagos cégekkel a feleség levelezett, a
lakóház melletti virágos, orgonabokros díszkert is felesége és lánya munkáját dicséri.
Fennmaradt vadászigazolványa tanúsítja, hogy így is részt vett a közösség életében.
Adatok és fénykép a szolnoki levéltárból :
A hadbavonultak árva gyermekeinek meglátogatására nyert az árvaszéktől megbízást
Fazekas Gyula; hadicélokra fém tárgyakat gyűjtött az ifjúság útján Garzó György;

az első hadikölcsön jegyzésében részt vett ifjúságunk is, jegyzett a gyűjtött összegből 150
korona névértékű 6 zárolt járadékot a posta takarékpénztár útján.
(Összeállította : Mikus István 2012)

