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 (2012. 02. 24.) Vitkovics Károly rengeteg 
szállal fűződik a móri Fejér Megyei Táncsics Mihály Gimnáziumhoz – mégis, ezen 
a februári napon új szerepet szánt neki az élet. Érettségiző diákok előtt számolt 
be személyes, elsősorban a múlt század második felében szerzett tapasztalatairól, 
így egy rendhagyó történelemóra keretein belül ismerkedhettek meg a diákok a 
Rákosi – és Kádár – rendszer, illetve a rendszerváltás utáni Magyarország 
mindennapjaival – egy egészen személyes nézőpontból.  
 

 



Vitkovics Károly 1970 és 2005 között középiskolai tanárként dolgozott a móri 
intézményben és büszkén mutatta a diákoknak a 35 éves jubileum alkalmából 
számára készült aranygyűrűt. 
 

 
 
35 év személyes történelme, de egyben 35 év történelme, amelyen milliókkal 
osztozott. A Tamási környékéről származó pedagógus a beszélgetés során 
rávilágított a család 1945 megpróbáltatásaira is: Nagyapját 25 holdas birtokával 
kulákká nyilvánították, házát elvették és évekig beszolgáltatási teher nehezedett 
a vállára. Vitkovics kitért a helyi pártfunkcionáriusok szerepére is, a félelem és a 
meghurcolások mindennapjaira: Édesapját egy feljelentés alapján büntetésből 
négy hónapig Inotán dolgoztatták. Az ötvenes évek második felében, illetve 1956-
ban „rettenesen megváltozott minden”. Az elkobzott házat visszakapta a család, a 
„gulyáskommunista” puha diktatúra határozta meg -1961 után- az emberek 
mindennapjait. Mindenki tudta, hol vannak a határok, emlékezett vissza a volt 
orosztanár. Ezek az évek a társadalmi felemelkedés lehetőségét is magukban 
hordozták a többség számára: Így lett Vitkovics Károlyból az a középiskolai tanár, 
aki diákok generációit nevelte és készítette fel a folyton változó világ kihívásaira. 
Így az 1989/1990-es rendszerváltás idején is, amely a pedagógus elmondása 
szerint rengeteg szabadságot és változást hozott az iskoláknak.  
 
A rendezvény apropóját a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 
szolgáltatta, amelyről az Fejér Megyei Táncsics Mihály Gimnázium minden évben 
méltó módon megemlékezik. 



 
 
Ebben az évben egy rendhagyó történelemóra keretein belül, amely azonban egy 
rendezvénysorozat kezdetét is jelentette: Horváth Zsuzsanna és Fiedler Albert 
szervezők a következő hónapokban további beszélgetéseket terveznek, amelyek 
a 20. századi történelemet személyes megközelítésből világítják meg a diákok 
számára. Hogy az évek, évtizedek tapasztalatai a fiatalság hasznára válhassanak. 
 

 


