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1948-ban, miután június 16-án az országgyőlés elfogadta az 

egyházi iskolák államosításáról szóló törvénycikket, Gıgös 

Ferencet nevezték ki igazgatónak a keszthelyi gimnáziumba.  

Ezt a tisztséget 1949 decemberéig töltötte be. 1963-tól 1966-ig 

tanárként is mőködött a Vajda János Gimnáziumban. Gıgös 

Ferenc 1904. április 6-án született a  Badacsonytomajhoz 

tartozó Kisörsön (ma: Badacsonyörs) földmőves családban. 

(Apja: Gıgös István, anyja: Tóth Julianna.) 

A tapolcai Állami Polgári Fiúiskola elvégzése után mint piarista novícius (szerzetesjelölt) a 

kecskeméti Kegyesrendi (piarista) Gimnáziumban érettségizett.. Ezután a Királyi Magyar 

Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar-latin szakos 

középiskolai tanári oklevelet szerzett. Fölszentelése elıtt kilépett a piarista rendbıl. 

1931-ben a csepregi (Vas megye) polgári iskolában kezdte meg tanári pályáját. 1932-ben 

került Tapolcára az egykori Polgári Fiúiskolába (óraadó helyettes) tanárnak. Magyar szakja 

mellett tanított földrajzot, gazdaságtant és egészségtant is.  Vezette az ifjúsági önképzıkört is. 

S mivel hazaköltözött Badacsonytomajra, és vonaton járt be Tapolcára, a vonaton a bejáró 

tanulók felügyelıje is volt. Népmővelési és kulturális elıadásokat tartott, Badacsonytomajon 

pedig a Levente Egyesület fıtitkáraként is tevékenykedett. 

A cserkészek lapja, a „Zászlónk” 1924-ben már közölte egyik versét. A tapolcai polgári 

fiúiskola 1933/1934. tanévi értesítıjében Bacsányi (sic!) hazajött címmel, az 1936/1937 évi 

értesítıben pedig Szent István városában címmel jelent meg írása. 

1937-ben Sopronba helyezték át az Állami Leánygimnáziumba, majd rövidesen az Állami 

Fiúgimnázumba magyar-latin szakos tanárnak. 

Ezután került Keszthelyre igazgatónak. Majd 1949 és 1957 február 19. között a Nagykanizsai 

Állami Irányi Dániel Általános Gimnáziumban tanított, 1953 és 1957. február 19. között 

igazgatóként is mőködött. ( A gimnázium késıbb Landler Jenı nevét vette fel. 1990 óta 

Batthyányi János Gimnázium. ) 

Gıgös Ferenc az 1956-os forradalom  és szabadságharc idején nemzetır volt Nagykanizsán. 

A forradalom leverése után letartóztatták. A zalaegerszegi Megyei Bíróság „A népi 

demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés” miatt 5 év börtönbüntetésre, 

egyes jogainak eltiltására és  500 forint vagyonelkobzásra ítélte. Ezt az ítéletet a Legfelsıbb 

Bíróság 1 év 6 hónap  börtönre és egyes jogainak eltiltását 1 évre mérsékelte. 



(1957. március 15-én a Zalai Hírlap szerkesztıségi cikke - Vasvári Ferenc írása - a 

nagykanizsai forradalom résztvevıi ellen  gyalázkodó hangon szólt Gıgös Ferencrıl is.) 

1958 augusztusában szabadult. Ezután a badacsonytomaji kıbányában fizikai munkát végzett. 

Késıbb raktárosként dolgozott, az amnesztia után ismét visszakerült a keszthelyi Vajda János 

Gimnáziumba (1963-1966), ahol latint tanított. Nyugdíjazása után betegeskedni kezdett, és 

hazaköltözött Badacsonytomajra. 

Az ajkai kórházban halt meg 1980. május 17-én. 

 

Kardos József 

___________________________________________________________________ 

Elhangzott a Vajda János Öregdiákok Egyesületének közgyőlésén, 2012. június 2-án 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


