
éves Lukács Já-
nos nyugdíjas

fafúvós zenetanár, a
Kecskeméti Szimfonikus
Zenekar korábbi titkára,
szólamvezetője, szólistá-
ja. Kecskeméten szüle-
tett 1936. szeptember 22-
én. Általános iskoláit szülő-
városában, az angolkisasz-
szonyoknál kezdte, majd a
világégés után a piaristák-
nál folytatta, azután az ál-
lamosítás miatt ugyanab-
ban az épületben, de már a
Jókai Utcai Általános Isko-
la névre átkeresztelt intéz-
ményben fejezte be. Tanul-
mányait ezt követően a

Kecskeméti Piarista Gim-
náziumban folytatta. Érett-
ségi után mérnöknek ké-
szült, az egyházi iskolából
azonban a Műegyetemre
nem kerülhetett be, így be-
iratkozott a Szegedi Állami
Zeneművészeti Szakiskolá-
ba. A „konzi” első három
évét ott járta ki, majd Buda-
pesten fejezte be. Később a
Zeneakadémia Szegedi
Konzervatóriumában oboa-
tanár diplomát is szerzett.
Már piarista diákként a
kecskeméti színház zeneka-
rában dolgozott. Későbbi ta-
nulmányai alatt sem vált
meg a hírös teátrum zenei

együttesétől, 1992-ig ját-
szott ott.
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Életének 91. évében,
2016. szeptember 21-én
elhunyt Hajagos Károly
gépésztechnikus. A hírös
városban született 1925.
november 15-én. Fémipari
szaktanulmányait követő-
en érettségit szerzett,
majd a Dunai Repülőgép-
gyárban dolgozott műsza-
ki rajzolóként. A második
világháború után a rend-
őrség javítóműhelyét ve-
zette, később az Alföldi
Kecskeméti Konzervgyár-
ban mint műszaki osz-
tályvezető kapott állást.
1956 őszén a területi
munkástanács és a 48
órás sztrájk egyik
szervezője volt, és össze-
kötő szerepet vállalt a
Központi Munkástanács
és a kecskeméti munkás-
tanácsok között. 1957-ben
4 évre ítélték, melyből 2
évet leült, utána amnesz-
tiát kapott. Később, im-
már nyugdíjasként több
nagyméretű szobrot ké-
szített. Ezek egyike, a II.
világháború harcaiban el-
esett pilóták és hajózósze-
mélyzet emlékére állított
hatalmas turul a kecske-
méti Köztemető bejáratá-
nál látható.
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IN MEMORIAM
Hajagos Károly

A kecskeméti
Nagytemplom

építése 1774-ben kezdődött
el. A város katolikus hívei
először arra gondoltak,
hogy a nagy pestisjárvány
emlékére 1743-ban emelt
Szentháromság-szobor
szomszédságában, attól ke-
letre építik fel, de aztán
Oswald Gáspár piarista
szerzetes-testvér, aki építé-
szeti tudását Németország-
ban és Itáliában szerezte,
és akit a plébániatemplom
felépítésével bíztak meg, a
területet erősen talajvizes-
nek találta. Végül is Erdé-
lyi plébános javaslatára je-
lölték ki a templom
jelenlegi helyét, ahol meg is
kezdődött az építkezés: Os-
wald 1774. március 26-án
egy váci kőműves mester
(Hausmann János?) segít-
ségével kimérte az új plé-
bániatemplom helyét és
megkezdték az alapok ásá-
sát. A kiválasztott építési
terület magasabb fekvésű

volt, mint az előző és a ta-
laja is szilárdabb. Az új
templom alapkövét május
28-án tették le. A munkála-
tokat Fischer Boldizsár vá-
ci kőműves-pallér és embe-
rei végezték. A templom
építéséhez nagymennyisé-
gű jakabszállási terméskö-
vet, valamint 1,430.000 da-
rab téglát használtak fel.
Megszervezték a mészszál-
lítást a Nógrád-megyei Né-
zsáról, valamint a faragott
kő szállítását Pestről. Az

építkezéshez szükséges fa-
anyagot Szolnokon szerez-
ték be, és a Tiszán eresztet-
ték le a szikrai partokig,
ahonnan fogatokkal hozták
Kecskemétre. A város a to-
rony építéséhez 6 000 forin-
tot utalt ki azzal, hogy ab-
ban toronyórát kell
elhelyezni, valamint gon-
doskodni kell nappali és éj-
jeli őrségről, mely az akko-
riban gyakran fellobbanó
tüzek megfigyelését végzi.
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A Nagytemplom építésének története

A Nagytemplom egykor ... ... és napjainkban
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