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Eloszo 
a sorozat elso kotetehez 

„ Utokor? / Megyiink az uton s elfodi nyomunk a /futo por". Kosztoldnyi 
Dezsd vetette papirra ezeket a sorokat, s konnyen felejtd vildgunkban sajnos 
elmondhatjuk, a koltonek igaza van. De vajon nem tori-e meg ennek dltaldnos 
ervenyesseget ez a kiadvdny is, amelyet — olvasvdn e sorokat — most kezeben 
tart az Olvaso? Taldn eppen azzal a szdndekkal irta a kolto az idezett sorokat, 
hogy tegyiink valamit a felejtes ellen, s ez nekiink nem jelenthet mast, minthogy 
emlekezzunk egykori paly a- es kortdrsainkra. 

Egyesuletunkben eddig is kiemelten foglalkoztunk egy-egy volt pdlyatdr-
sunk emlekenek dpoldsdval es emlekezetenek megorokitesevel. Eddig tiz em-
lekiilest es ugyanannyi emlekkotet mutathatunk fel, annak bizonysdgdul, hogy 
torekvesunk szeles korben tettrekeszseget mozdito volt, es mindig kaptunk td-
mogatdst a megvaldsitdshoz. 

Nehdny evvel ezelott szinte kihivdst jelento feladatra vdllalkoztunk: kiad-
vdnyban terveztuk megdrdkiteni azoknak a pedagogusoknak, egyetemi, foisko-
lai oktatoknak, professzoroknak az arckepvdzlatdt, akiknek tandri, tudosi es 
emberi alakjdt az eleven emlekezet orzi. Akikre illik Remenyik Sdndor vers-
reszlete: 

,,Ha csak egy lelket szebbe, jobbd tettem, / Ha csak egy szivbe szent ma-
got vetettem," 

Akikre jellemzd volt a pdlyahuseg, a helytdllds, a kiemelkedo szakmai-
tudomdnyos teljesitmeny es a kdzmegbecsiiltseg. 

A kiadvdny elkeszillt, s ebben a Kazinczy dltal meghonositott arckepvdz-
latokkal emlekeziink egykori tandraink, munkatdrsaink pedagogusi, tudds-
tandri es tudomdnyos munkdssdgdra, idezzuk emberi alakjukat, onzetlensegii-
kei es dldozatvdllaldsukat. Hetvennel is tobb szerzo reven 111 egykori tandr-
rol, volt munkatdrsrol vagy csaladtag/ol kesziilt nevcikk, egyiittesen arckep-
csarnokkd duzzadva. Nevsoruk e kiadvdny elejen taldlhato. 

Ez az arckepcsarnok megkozelitoen ket generdcio alakjait villantja fol. 
Az elsohoz azok tartoznak, akiknekpdlyakezde.se a mult szdzadi 30-40-es evek 

Sziiksegesnek tartjuk itt is kozolni az elso kotethez irt eloszot, hiszen az abban meg-
fogalmazott gondolatok ervenyesek a masodik kotetre is, es valojaban igy ismerhetok meg 
sorozatunk letrehozo inditekai. (A szerk.) 



forduldjdra esik, s rdjuk vdrt a II. vildghdboru kovetkezteben letiport hazdnk 
ujjdepitesenek gigdszi feladata. 

A mdsik generdcio tagjai az 50-60-as evekben kezdtekpdlydjukat, es ne-
velesi celokat tekintve kdzpontilag meglehetdsen sziikre mert mozgdsterben 
tevekenykedhettek. 

Az arckepvdzlatok megirdsa es kiadvdnyba foglaldsa szinte egyediildllo 
vdllalkozdsnak tekinthetd. Ez a miifaj adataiban es a szakmai munkdssdg mel-
tatdsdban hiteles, ugyanakkor a szemelyes kapcsolatok es kotddesek reven 
lehetdseget kindl az egyeni emlekezes ecsetvondsaival magdnvelemenyek meg-
fogalmazdsdra is. Ugy veljiik, hogy az igy kirajzolodo arckepvdzlat emberibb 
es egyben gazdagabb is. Kotetiinkben minden egykori pdlyatdrsunknak helye 
van. Az arckepcsarnokban megtaldlhato az egykori, de nem elfelejtett tanyai 
tanito eppugy, mint az egyetemi katedrdn oktato professzor. Nem minositjuk, ki 
a jeles egyeniseg, csupdn egyetlen kriteriumot ervenyesitiink: legyen valaki, 
akinek emlekezeteben jelen van es hajlando nevcikket osszedllitani volt tand-
rdrol, munkatdrsdrol vagy csalddtagjdrol. 

Remeljuk, a most utjdra indulo kiadvdnyunk osztonzo hatdsa megmutat-
kozik tovdbbi eletutak feltdrdsdban es peldakent szolgdlo eletmuvek felmutatd-
sdban, igy sorozatformdban folytatdsa lesz munkdnknak. 

Azert inditjuk utjdra ezt a sorozatot, hogy probdljuk kimenteni a feledes 
homdlydbol azokat, akik egesz eletiikben a neveles-oktatds iigyet szolgdltdk. A 
felelds emlekezes fenysugara megragadja letezesiik valdsdgdt, s ezdltal felszin-
re keriilhetnek dldozatos munkdssdguk ertekei. Ez a lenyege az arckepcsar
nokban szerepldk bemutatdsdnak, hiszen hdtrahagyott erkolcsi magatartdsuk, 
szellemi muveik maradando ertekek, peldakent felmutathatok, s ettol vdlhat a 
jelennek is szolo iizenetnek eletmiivuk. 

Kdszonet es elismeres illeti mindazokat, akik nevcikkek osszedllitdsdval, 
nyomdai elokeszitessel es anyagi tdmogatdssal lehetove tettek, hogy a mostani 
kiadvdnyunk betolthesse ertekmento szerepet, es megdrdkitheti azokat, akiket a 
hqlds tanitvdnyi, munkatdrsi emlekezet driz. 

Debrecen, 2002. mdrcius ho 

Ungvdri Jdnos 
elnok 

Nevelestdrteneti Egyesiilet 



Eloszo 
a sorozat mdsodik kotetehez 

Az elso kotethez irt eloszoban meg bizakoddsunkat fejeztiik ki, munkdnknak lesz 
folytatdsa, is sorozat keretiben megjelentethetjiik kovetkezo kotetiinket. Orommel 
tolthet el benniinket, hogy reminyeink valor a vdltak, s egy ujabb „teremmel", soroza-
tunk mdsodik kotetivel bovithetjiik arckipcsarnokunkat. Ebben 80 szerzo dldozatos 
munkdja rivin 117 egykori paly a- is kortdrsaink emlikezetit idizhetjiik, a sziiksig-
kippen behatdrolt terjedelem hatdrai kozott. Tobb - hatdrido utdn - bekiildott arc-
kipvdzlat most nem kerillhetett be a mdsodik kotetilnkbe, de elojelzi a harmadik kotet-
re vonatkozo igenyeket, s ezert szdndekunk szerint folytatni kivdnjuk az arckepcsarnok 
tovdbbi boviteset. A sorozat koteteinek rendszeres gyarapitdsa egy dllandoan boviilo 
adatbdzist hozhat letre, ami uj forrdsa lehet a nevelestortenet tudomdnyos igenyu 
kutatdsdnak is. 

Az elso kotetunk igen kedvezo fogadtatdsdban taldn az arckepvdzlatokban meg-
rajzolt karakterisztikus emberi vondsok megjelenitese jdtszott jelentos szerepet, ter-
meszetesen a pedagogusi is kutatoi tevekenysig meltatdsa mellett. De hat ippen ez az 
arckepvdzlat mufaji sajdtossdga, szemben a lexikonokban megjeleno nivcikkekkel. 
Szabad utat engedve az egyini velemenynek, az emlikezis kotetlenebb lehet, s ezdltal 
teljesebben is szinesebben lehetsiges az arckip megjelenitise. Nem csak dokumentdlt 
adathalmazt kdzlunk, hanem kozos ilminyek hatdsdra bennilnk kialakult vileminyt is. 
Ugyelnunk kell azonban a helyes ardnyokra, mert ez a miifaj nem veheti at a nekrolog 
vagy mds mufaj szerepit. 

LJgy tiinik, az egykori tandr-tanitvdny vagy munkatdrsi kapcsolatokban az ido-
beni tdvolsdg novekedisivel halvdnyul a konkrit dolgok emlikkipe, de kikristdlyoso-
dik a kapcsolat linyege: a tisztelet, a nagyrabecsiilis, is megjelenik a hdla irzise is. 
A volt iskolai tandrunk, egyetemi oktatonk irdnt irzett hdla szdmos esetben mottvuma 
a tinyleges cselekvisnek. Vezeti ez is keziinket, amikor egy-egy arckipvdzlatot formd-
zunk. Az emlikezis ebben az irodalmi mufajban tehdt nem csupdn a szemilyes irzisek 
ilesztisit is dpoldsdt jelenti, hanem azok gyarapitdsdt is egyben gazdagitdsdt is. Az 
emlikezis nem pusztdn felidizise multbeli tortiniseknek, hanem kilipis is a hitkoz-
napok vildgdbol, szinte felemeld ilminyt jelento dllapot. Az emlikezisnek ebben a 
folyamatdban ujrateremtjuk emberi viszonyainkat, onmagunk joravalo hajlandosdgdt 
csiszolva, emberi kapcsolatteremto kipessigeinket gazdagitva. 

Az elso kotet fogadtatdsdval kapcsolatos vileminyeket figyelembe vive kit fontos 
dologrol kivdnunk szolni. 

Debrecen ivszdzadok ota a lelkisz- is tanitokipzis fellegvdrakint ismert. A Re-
formdtus Kolligium halado toltetii szellemisige, nehiz idokben kulonosen, elsosorban 
az innen kilipo lelkiszeken, tanitdkon keresztill sugdrzodott is jutott el mindenfeli, 
igy a tdvoli kis falvakban ilokhoz, de a mostani hatdrainkon tul is. Jo irzisekkel ol-



vashatunk kotetiinkben a kollegiumi kepzes nagy tandregyenisegeirol is. Ez enyhitheti 
sokakban az elso kotet dtlapozdsa utdni hidnyerzetet. Tovdbbra is szorgalmazzuk, 
kdzdsen azokkal, akik egykori tanitvdnykent meg felidezhetik tandraik emlekezetet, 
hogy ezt a hidnyerzetet elhatdrozott szdndekkd es cselekvd energidvd alakitsuk. Tuda-
tdban kell lennilnk azonban annak is, hogy az iramlo ido siirgeteseben es szoritdsd-
ban vagyunk, s ez mind gyorsabb iitemben az egyeni let hatdra fele sodorja az egykori 
tanitvdnyi generdcio tagjait. Az erkolcsi kotelessegerzet szerint meg nines kesz ele-
tiink leltdra, megfeladatunk van. 

A mdsik kerdes a tdrgyilagossdghoz, ill. ennek ellentettjehez, az elfogultsdghoz 
kapcsolodik. Induljunk ki pelddkbol, fontossdgi es idorendi sorrend nelkul. Nemeth L. 
Homdlybol homdlyba, Jozsef J. A vdros peremen, Benedek I. Benedek Marcell, Feja 
G. Tdrzsek es hajtdsok, Czigdny Gy. Csak a deru ordit szdmolom, vagy a vildgiroda-
lombol idezve Pablo Casals Orom es bdnat, Simone de Beauvoir A kdriilmenyek ha-
talma, Anton Csehov Szahalin-levelek, vallomdsok cimu miive elfogultnak tekintheto-
e? Akdr igennel, akdr nemmel vdlaszolunk, a kdzvelemeny megis elfogadja! A Guten-
berg-galaxis kincsestdrdbol potolhatatlan ertekek hullandnak ki az iroi temavdlasztds 
szabadsdgdt korldtok kdze szorito kritika rostdjdn. Ugy gondoljuk, nem csokkentheti 
az arckepvdzlat hitelesseget es tdrgyilagossdgdt, ha gyermek, unoka emlekezik sziilei-
rol, nagyszilleirol. Nem a rokonsdgi fokot, hanem a tartalmat kell figyelembe venni. 
Sot, eppen hogy sziilo, nagysziilo pelddja a pedagogusi pdlya irdnti hivatdserzet 
elesztdje is lehet. 

Orommel fogadtuk, hogy az Orszdgos Szechenyi Kdnyvtdr sorozatunknak nem-
zetkozi azonosito szdmot adott, ezzel is emelve annak rangossdgdt. 

Elismeres illeti az arckepvdzlatok szerzoit, mert dldozatvdllaldssal jdro munkd-
jukkal ertekmentest vegeztek, es sokunk szdmdra ideztek fel a korunkbol mar eltdvo-
zott, de eletilnket valamilyen modon befolydsolo tanitonk, tandrunk, egyetemi okta-
tonk hdtrahagyott eletmuvet es emberseget. A nepes szerzogdrda tevekenysege erkol
csi ertekuk fokdt mindsiti. 

Oszinte koszonet illeti mindazokat, akik anyagi tdmogatdsukkal jdrultak.hozzd 
kotetiink nyomdai koltsegeihez. Megkiildnboztetett tisztelettel fejezzuk ki koszonetiin-
ket azoknak a tdmogato magdnszemelyeknek, kiilonosen a nyugdijasoknak, akik igen 
szereny jovedelmiikbol nemes eel megvalositdsdra hoztdk anyagi dldozatukat. 

v 

Debrecen, 2003 mdrcius ho 
UngvdriJdnos 

elnok 
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A R C K E P C S A R N O K U N K S Z E R K E Z E T E 

Mindenekelott utalni kivanunk arra, hogy a Kazinczy Ferenc altal meghonositott 
arckepcsarnok (arckepvazlatok csoportja), mint irodalmi miifaj nem azonos a lexi-
konnal, ugyanis vannak attol eltero vonasai. Talan a legjellegzetesebb sajatossag, 
hogy lehetoseget ad maganvelemenyek nyilvanitasara is. Ez kiadvanyunk tekin-
teteben szinte elkeriilhetetlen, sot kivanatos is, hiszen a nevcikkek (arc-kepvazlatok) 
szerzoinek szemelyes kapcsolatuk, vagy eppen valamilyen (tanitvanyi, munkatarsi, 
csaladi) kotodesiik van az arckepcsamokban szereplo szemelyekkel. Ez abban nyilva-
nulhat meg, hogy a nevcikk szerzqje, a hiteles dokumentumok mellett, az emlekezes 
ecsetvonasaival meg gazdagabban kepes megjeleniteni az adott szemely pedagogusi, 
tudos-tanari es emberi alakjat. Termeszetes kovetelmeny azonban a felelosseggel tett 
emlekezes. 

Az arckepcsamokban szereplok nevcikket a magyar abc betiirendjeben kozoljlik. 
Az elso adat a (csaladi es kereszt) nev: a cimszo, amelyet felkover betiikkel szedtiink. 
A leanykori nevet normal betiikkel jeloltiik. A cimszot kerek zarojelben kovetik a 
sziiletes es halalozas adatai. A cimszo lezarasanak tekintjiik a foglalkozast meg-
hatarozo tevekenyseg, i l l . tudomanyos fokozat megnevezeset. 

A foszoveg elso resze az eletut bemutatasa, amely altalaban a szarmazas meg-
jelolesevel es/vagy az iskolai tanulmanyok felsorolasaval (okl., dipl. megszerzese) 
kezdodik. Ezt koveti idorendi sorrendben a munkahelyek, valamint a beosztasok 
megemlitese. 

A foszoveg masodik resze az eletmu bemutatasa, a vegzett tevekenyseg szakmai 
meltatasa, s annak elismerese, a kituntetesek megemlitese. Ugyancsak itt adodik lehe-
toseg a kutatasi teruletek es tevekenyseg bemutatasara, megjelolve az elert eredme-
nyeket es a legfontosabbnak minositett miiveket es publikaciokat. A miiveknel a ci-
met teljes terjedelmeben kozoljiik, megjelolve a kiadoi, nyomdai es evszam adatokat. 
A foszoveg harmadik resze altalaban a szakmai-kozeleti munkassagot meltatja, ki i-
lonosen az adott telepulesen kifejtett tevekenyseg alapjan. Itt adodik lehetoseg a sze
melyes kapcsolatok bemutatasara, es kiilonosen a jellemzo emberi vonasok felvillan-
taŝ ara. 

A foszoveget a hitelesito irodalom es dokumentumok bemutatasa, i l l . azokra valo 
utalas zarja, tobb esetben megjelolve a hozzaferhetoseget is. Itt is gyakran hasznalunk 
roviditeseket, kiilonosen a periodikak eseteben. A roviditesek jegyzeke az arc
kepcsamok szerkezetenek bemutatasa utan talalhato. A honapok roviditese a koz-
haszalatban elfogadott modon tortemk. 

Vegiil a nevcikket a szerzo (emlekezo) kurziv betiikkel szedett neve zarja. Tobb 
esetben elofordul, hogy egy nevcikket tobb szerzo keszitett. Kiadvanyunk elejen betii-
rend szerint tuntettiik fel a szerzoket es azokat, akikrol megemlekeztiink. 

A szerkeszto 
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Roviditesekj egyzeke 

ADOB Allastalan Diplomasok kozepisk. kozepiskola(i) 
Orszagos Bizottsaga M. Kir. Magyar Kiralyi 

AFESZ Altalanos Fogyasztasi es Erte- MADISZ Magyar Demokratikus 
kesitesi Szdvetkezet Ifjusagi Szovetseg 

alt. altalanos M A V Magyar Allamvasutak 
c. cimzetes, cimu MHSZ Magyar Honvedelmi Szovetseg 
DAB Debreceni Akademiai Bizottsag MNy Magyar Nyelv 
DATE Debreceni Agrartudomanyi MNyj Magyar Nyelvjarasok 

Egyetem Nyr Magyar Nyelvor 
DE Debreceni Egyetem MPT Magyar Pedagogiai Tarsasag 
dipl. diploma MPTI Megyei Pedagogus Tovabbkep-
DOTE Debreceni Orvostudomanyi zesiIntezet 

Egyetem MSZT Magyar-Szovjet Tarsasag 
BME Budapesti Miiszaki Egyetem MTA Magyar Tudomanyos Akademia 
BSZ Budapesti Szemle MUSZ Magyar Uttorok Szovetsege 
Debr. Sz. Debreceni Szemle okl. oklevel, okleveles 
DRHE Debreceni Reformatus Hittu- OKTV Orszagos Kozepiskolai Tanul-

domanyi Egyetem manyi Verseny 
ELTE Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat OM Oktatasi Miniszterium 
EPOSZ Egyesult Parasztfiatalok OPI Orszagos Pedagogiai Intezet 

Orszagos Szovetsege OPKM Orszagos Pedagogiai 
ev. evangelikus Konyvtar es Muzeum 
evf. evfolyam ORTE Orszagos Reformatus 
FEB Felveteli Elokeszito Bizottsag Tanitok Egyesiilete 
FM Foldmuvelesiigyi Miniszterium OSZK Orszagos Szechenyi Konyvtar 
FUF Finnisch - Ugrische OTSH Orszagos Testnevelesi es Sport-

Forschungen hivatal 
gimn. gimnazium(i) PSz Pedagogiai Szemle 
H-B Hajdu-Bihar ref. reformatus 
HM Honvedelmi Miniszterium RMK Regi Magyar Konyv 
id. idosebb SDG Soli Deo Gloria 
ifi. if] abb szakf. szakfeltigyelo 
ig> igazgato TIT Tudomanyos Ismeretterjeszto 
igh. igazgatohelyettes Tarsulat 
ill. illetve TMB Tudomanyos Minosito Bizott
isk. iskola(i) sag 
kat. katolikus tsz termeloszovetkezet 
kh. katasztralis hold tszv. tanszekvezeto 
K I E Keresztyen Ifjusagi Egyesiilet un. ugynevezett 
KLny Ktilonnyomat uo. ugyanott 
KLTE Kossuth Lajos Tudomanyegye- VB Vegrehajto Bizottsag 

tem vh. vilaghaboni 
KoMaL Kozepiskolai Matematikai VKM Vallas es Kozoktatasi Miniszte

Lapok rium 
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Adorjan Dezso (Hermanszeg, 1918. maj. 
21. - Hajdiiszoboszlo, 2000. maj. 11.): tanito, 
alt. isk. tanar. 

Adqrjdn Dezso 
Hateves koraban a csalad Kersemjenbe kol-
tozott, ahol edesapja az alt. isk. ig.ja volt. 
Harman voltak testverek, hiiga 1944. apr. 19-
en, 20 eves koraban meghalt. Occse Mate-
szalkan elt csaladjaval es iigyvedkent dolgo-
zott, 19914)en bekovetkezett halalaig. 
Negy evig a nagykalloi gimn.-ba jart, majd a 
debreceni Ref. Koll. Tanitokepzo Intezeteben 
szerzett tanitoi dipl.-t 1939-ben. 
A dipl. megszerzese utan megkapja az elso 
katonai behivojat Mateszalkara, majd orrnan 

1940 tavaszan Petervasarra keriilt, kesobb 
Mateszalkara visszakerillve Csenger, 
Nagygec, majd Marosvasarhelyen teljesitett 
szolgalatot. 
1941 elejen szerelt le. Leszereles utan ta-
nulmanyait Kecskemeten a Gazdasagi Szak-
tanitoi Intezetben folytatta, ahol 1943 jun.-
aban kepesitest szerzett. 
1943. aug. 1-jen ujra behivjak nehany hona-
pos fegyveres gyakorlatra. 
Leszerelese utan kinevezest kap es a hajdu-
szoboszloi Mezogazdasagi Nepiskolaban 
kezd tanitani. 
Alig nehany honapos tanitas utan, 1944. 
marc. 15-en ujra behivjak hadiszolgalatra. A 
visszavonulo magyar hadsereg kotelekeben 
harcolva szept. 23-an, a Gorgenyi hegyeknel 
aknaszilanktol megsebestilt. A seriilese sii-
lyossaga miatt okt. 16-an az ersekujvari ha-
dikorhazban ajobb labat amputaltak. 
Ez ev dec. elejen, mint fekvo beteg, a korha-
zak nyugatra telepitesevel Memmingenbe 
keriilt, majd Neuburgba. Az ottani magyar 
korhazban miitottek meg utoljara. Korhazi 
szerelvennyel 1945. nov. 13-an keriilt haza. 
A kozalkalmazottak igazolo bizottsaga 
122/1946. sz. alatt 1946. apr. 16-an igazolta, 
igy ismet a hajdiiszoboszloi Gazdasagi Isko-
lanal teljesitett szolgalatot. 
Az akkori kozponti rendelkezesek alapjan 
rendszeresen reszt vett a pedagogusok sza-
mara szervezett tanfolyamokon. Ezek egy 
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resze vizsgakotelezettsegii volt, igy a 
5940/1948. Korm. sz. rendelete ertelmeben 
gazdasagi tanari kepesitest kapott. 1949. 
szept.-eben atkeriilt az FM iskolatol az egyik 
hajduszoboszloi allami alt. isk.-hoz (jelenleg 
Gonczy Pal Alt. Isk.). Itt tanitott nyugdijaza-
saig, 1979. dec. 31-ig. 
Adorjan Dezso 1947. okt. 30-an megnosiilt, 
hazassagabol sztiletett Katalin nevii leanya, 
1952-ben. Felesege azonban fiatalon, 1954-
ben elhalalozott, s ez a csaladi tragedia alig 
elviselheto banatot okozott szamara. Gon-
dolnia kellett azonban gyermekere is, ezert 
1956-ban ismet hazassagot kotott, s felesege -
vel egyiitt nagy szeretettel neveltek az edes-
anya nelkul maradt kisgyermeket. 
Leanya, Katalin, a szoboszloi gimn. elveg-
zese utan a nyiregyhazi Tanarkepzo Foisko-
lan matematika es miiszaki tanari oklevelet 
szerzett. 1976-ban ferjhez ment, hazassaga
bol megsztiletett az egyetlen unoka, Gergo. 
Katalin a sziiles utani hosszas betegsegben, 
1982-ben, 29 evesen, fiatalon halt meg. 
A sors nem volt kegyes Adorjan Dezsohoz. 
Fiatalon veszitette el hugat, elso feleseget, 
leanyat, s e veszteseg fajdalmat es banatat az 
elete vegeig belso gyaszkent hordozta maga-
ban. Igyekezett azonban ezt nem ereztetni 
hozzatartozoival es kornyezetevel. Mindig 
figyelmes ferj es szereto nagyapa volt. 
Mozgaskorlatozott letere minden munkajat 
egesz emberkent nagy erofeszitessel vegezte. 
Elete folyaman munkaja mellett nagyon sok 
tarsadalmi feladatot is vallalt. 
Tagja es szervezoje volt a mozgaskorlato-
zopak egyestiletenek, a hadi gondozottak 
szervezetenek es a helyi kertbaratkor szak-
mai vezetoje, annak 1971-ben tortent meg-
alakulasa ota. 

Evtizedig tarto vezetese alatt a hajdu
szoboszloi kertbaratkor minden megyei es 
orszagos termekkiallitason sikeresen vett 
reszt. A hajduszoboszloi Muvelodesi Koz-
pontban evente onalloan is szervezett mezo-
gazdasagi termekkiallitast. Ennek sikeresse-
get igazolja a nagyon sok elismeres es dija-

Szakmai munkajat, kozeleti tevekenyseget es 
emberi magatartasat mindig ugy iranyitotta, 
hogy kierdemelje embertarsai tiszteletet es 
megbecsilleset. Feliilkerekedve csaladi trage-
diain a hozza fordulo embertarsainak lehe-
tosege szerint mindig segitett. 
Munkassagat szamos kitiintetessel ismertek 
el. 
Oktatasiigy Kivalo Dolgozoja, 1969; Kivalo 
Uttorovezeto, 1974; Miniszteri Dicseret, 
1976; Pedagogus Szolgalati Emlekerem, 
1978; Kivalo Kistermelo, 1977 es '81; Kiva
lo Szovetkezeti Munkaert, 1982. 
Babas Valeria, egykori nevelotarsa igy emle-
kezik meg rola: 
„Magas szakmai tudassal rendelkezett. A 
munkaban faradhatatlan volt. Tudta lelkesi-
teni a tanulokat, az iskolahoz tartozo gyakor-
lokert „mintakert" is lehetett volna. A gyere-
kek szivesen dolgoztak ott orak utan is. A 
megtermelt zoldsegeket hetvegen a piacon 
ertekesitettek. Ezek nagyon szep es jo mino-
segii aruk voltak. Technika orakon, gyakorla-
ti foglalkozason precizsegre, pontossagra 
nevelte tanitvanyait. 
A mezogazdasagi munka soran a termeszet 
ertekeinek megorzesere, a termeszetvede-
lemre hivta fel a figyelmuket. A tananyagon 
nil atadta mashol szerzett ismeteteit is. 
A sztilokkel jo kapcsolatot epitett ki. Sokszor 
kertek tole tanacsot, mert tudtak, hogy kivalo 
szakember. Kollegai szerettek segitokeszse-
geert, becstiletessegeert. Oszlopos tagja volt 
a nevelotestiiletnek, mindig mindenben lehe
tett szamitani ra. Problemazo termeszete 
miatt allandoan kereste az uj utakat a meg 
jobb eredmenyek eleresehez. 
Hosszu pedagogus palyaja alatt hatekony 
oktato-nevelo munkat vegzett. 
Nyugdijba vonulasaval egy lelkiismeretes, 
sokoldalii nevelovel lett szegenyebb a haj
duszoboszloi Gonczy Pal Altalanos Iskola." 
Emlekezete eleven maradt tanitvanyaiban is. 
Magyar Laszlo es felesege, Lenart Margit, 
mindketten tanitvanyai voltak, igy emlekez-
nek volt tanarukra: 
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„Pedag6giai munkassaga nem csak a szak-
ismeretek oktatasara iranyult, nagy gondot 
forditott tanitvanyai kulturalis nevelesere is. 
Musoros eloadasokat, kirandulasokat szerve-
zett hazank tajainak megismeresere. Az isko-
lai evek utan is rendszeres kapcsolatot tartot-
tunk vele. Pedagogusi tevekenyseget, emberi 
magatartasat egyarant tiszteltiik." 

Adorjdn Dezsone - Bdbds Valeria 

Almassy Marton (Hajdiiboszormeny, 
1895. jan. 27. - Hajdiiboszormeny, 1979. 
okt. 20.): ref. lelkesz, kozepisk.-i vallas-
tanar. 

Alnfdssy Marton 
Apja, Almasi Kalman, vallastanar volt, edes-
anyja, Lanyi Maria. 
Szarmazasa szinte predestinalta arra, hogy 
pedagogus legyen. Dedapja, Almasi Jozsef, 
(1770-1857) 63 even at volt tanito. Nagyapja, 
Almasi Gerzson, (1817-1891) 53 even ke-
reszttil tanitott, apja, Almasi Kalman (1863-
1945) 45 evig mukodott, mint tanito. 
A harom elod egyiitt 161 evet toltott el a ma-
gyar kozoktatas szolgalataban. 

Almassy Marton Hajdiiboszormenyben ve-
gezte el az elemi iskolat es a gimn.-ot. 1913-
ban erettsegizett. Palyavalasztasi kerdoivebe 
azt irta be, hogy zenetanar szeretne lenni. 
Muzikalis lelek volt, szepen zongorazott. 
Tole hallottam, hogy mikor Pablo Casals, a 
vilaghirii katalan gordonkamiivesz hang-
versenyezett Debrecenben, eladta a tavaszi-
kabatjat, hogy a draga belepqjegyet megvalt-
hassa. Apjanak azonban hatarozott kivansaga 
volt, hogy szerezzen lelkeszi oklevelet. Igy 
lett theologus es a debreceni egyetem 
theologiai karan. 1917. ju l . 4-en szerezte meg 
a vegbizonyitvanyt. 
Az 1917/18-as tanevre koll.-i szeniorra va-
lasztottak. Az egyetem bolcseszkarara is 
beiratkozott es latin-gorog szakon az alap-
vizsgat sikerrel letette. 
Az 1917 okt. esl919. dec. 31-e kozott Dr. 
Baltazar Dezso ptispok mellett szolgalt. 1920 
jan.-tol ev vegeig a debreceni Arpad teri 
gyiilekezettben - Dr. Revesz Imre, a kesobbi 
tiszantiili ptispok es nagy egyhaztortenesz 
mellett - segedlelkeszkent mukodott. 
Ennek a ket kiemelkedoen magas szelle-
misegii es peldamutato keresztyen ferfiiinak 
a hatasa egesz kesobbi eleteben meglatszott. 
Rovid hajduboszormenyi helyettes lelkeszi 
szolgalat utan 1921-ben megvalasztottak a 
hajduboszormenyi Ref. Bocskay Gimn. val-
lastanarava. 
Az eletiit bemutatasanal itt kell megemliteni, 
hogy tanari allasa 28 even at tartott, ez utan 
hetevi segedlelkeszi, majd kilencevi rendes 
lelkeszi szolgalat kovetkezett a hajduboszor
menyi Bocskay teri gyiilekezetben, vegtil pe-
dig 14 evig mukodott helyettes lelkeszkent az 
ottani Kalvin teri gyiilekezetben. Lelkeszi 
szolgalatai osszesen 33 evet olelnek fel, 
vagyis 61 evet toltott el ertekes munkaval a 
magyar kozmiivelodesben. Ezzel melto ma-
radt elodei szellemehez. 
Almassy Marton pedagogiai eletmuvenek a 
bemutatasa es a vegzett szakmai tevekeny-
sege azzal merheto, hogy mennyire volt 
hatasos tevekenysege tanitvanyai eletere. 
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Igazi nevelo hatasii tanar volt. Lathatatlan 
szellemi kapcsolatokkal tudta magahoz kotni 
hallgatoit. Roppant megnyero modora volt. 
Baratsagos, megerto jellem, aki szinte bele-
latott diakjaiba, tudta, minek oriilnek es mi 
faj nekik. Tudta, hogyan kell a szorongokat, 
es az onmagukban nem bizokat megnyug-
tatni es batoritani. Nem szigorral es ke-
menyseggel nevelt, meg csak nem is kiabalt 
soha, hanem josaggal es segitsegnyujtassal 
vezette helyes utra a fiatalokat. Izig-verig a 
gyakorlat embere volt. Igazi keresztyen ferfi-
nak ismertiik meg, aki nemcsak tanitotta es 
hirdette, hanem sajat peldajaval, sajat elete-
vel meg is mutatta, hogy milyen a vallasos 
ref. ember. 
De nem csak tanitvanyaival, hanem a felnot-
tekkel is mindig megtalalta azt a hangot, 
amellyel lelki kozelsegbe tudott hozzajuk jut-
ni. 
A gimn.-i vallastanarnak kotelessegei koze 
tartozott a vallas tanainak az oktatasa, zsolta-
rok es dicseretek szovegenek es dallamanak 
megtanitasa. Fontos feladata volt a protestans 
egyhazak tortenetenek megismertetese, a na-
gyobb diakok szamara az apologetika elma-
gyarazasa. Kivetel nelkiil minden osztalyban 
kellett tartania vallasorat. Ezek szama a 
nyolc osztalyban heti atlagban 18 volt. A 
vallasorakon azonban sor keriilt azoknak az 
ismereteknek az oktatasara is, amelyek a 
fiatalsag jellemet kedvezo iranyba forditot-
tak. A szorgalomra, a becsiiletes munkara, a 
sziilok es oregek megbecsiilesere, a jozan es 
mertekletes eletre. Mindezeket igen lelkiis-
meretesen, nagy hivatastudattal teljesitette. 
A diaksag testiiletileg jart tavasszal es osszel 
a nagy templomokba, hoi a Bocskay terre, 
hoi a Kalvin terre. Telen az istentiszteleteket 
a gimn. tornacsarnokaban tartottak. Itt min
dig a vallastanar imadkozott es predikalt. A 
diaksag megismerhette a ref. egyhazi hitel-
veket es lathatta - vallastanara szemelyeben 
- ezeknek a gyakorlati megvalosulasat. 
Kotelessege volt tovabba a vallasos ifjusagi 
egyesiiletek segitese. Boszormenyben a zsol-
tariro Nagy Istvanrol elnevezett koll.-nak az 

iranyitasa, amely a Soli Deo Gloria (SDG) 
orszagos mozgalom kereteben miikodott. Az 
1934 tavaszan a tiszantiili diakok szamara 
Boszormenyben rendeztek meg az SDG 
konferenciat, amelynek elokesziteseben 
fontos szerepe volt. Rendszeresen, un. „csen-
des napok" kereteben gondoskodott a diakok 
hitbeli elmelytilesenek az elosegiteserol. 
Szakmai-kozeleti munkassaga nem valaszt-
hato el hivatasatol. A kozeleti tevekenyseg 
legfobb szintere szamara ugyanis a ref. egy-
hazkozseg volt. Gyakran kertek segitseget az 
egyhazi feladatok, szolgalatok ellatasara, igy 
szamos alkalommal vegzett keresztelesi, es-
ketesi es temetesi szertartasokat. 
Szamos testiilet tagja, igy az Alsoszabolcs-
hajduvidek Egyhazmegye tanacsbiraja, tanari 
egyesiiletek tagja, a helybeli Ref. Noegylet 
titkara, a gimn. ig.-tanacs tagja, a helybeli 
Hangya Szovetkezet elnoke, a helyi ujsag 
szerkeszto bizottsaganak tagja, jegyzoje a 
helybeli ref. presbiteriumnak. Tiz even at ig-
ja a Kalvineum Fiuinternatusanak. 
A '20-as evekben betoltotte a 951. sz. 
Bocskay cserkesz-csapat parancsnoki tisztet. 
Cserkeszeit szamos orszagos nevezetessegxi 
kirandulohelyre vitte taborozni, a hegyekbe 
eppiigy, mint a Balaton melle. Kitiintetest 
nem kapott ezert a sokfele mun-kaert. Az 6 
szamara a legnagyobb elismeres az volt, ha 
latta, hogy szamos diakjanal jo helyre hullott 
a magvetese, es hogy sokan valasztottak 
koziiliik elethivatasul a lelkeszi palyat. 87 
tanitvanya vegezte el a teologiat, akiknek 
tobbsege lelkesz lett, nehanyuk pedig vallas
tanar. Koziiliik nehanyat emlitve: 
Bertalan Imre az USA-beli magyar protes-
tansok egyik vezeto egyenisege, Gondocz 
Kdlman a kanadai protestans magyarok szu-
perintendense, nehai Fekete Imre, a tehetse-
ges bibliafordito, akit bator fellepese miatt 
eliildoztek Boszormenybol, es emlithetjiik 
meg Bucsai Mihaly, neves egyhaztortenesz 
nevet. 

1944 okt.-ben erte el a front Boszormenyt, 
ahonnan a varos vezetoi elmenekiiltek. A be-
vonulo szovjet egysegek parancsnoka olyan 



18 AMBRUS SANDORNE 

szemelyt keresett, akit a varos lakossaga jo l 
ismer es szeret, aki nepszerii es tekintelye 
van, es kepes a koziigyek intezesere. 
Almassy Martonra esett a valasztas, kotelez-
tek, hogy lassa el a polgarmesteri tisztseget, 
s 6 ennek , honapokon keresztill, eleget is 
tett. 
Szemelye azonban az uj politikai vezetok 
szamara terhesse kezdett valni, ezert eltavoli-
tasara szervezkedtek. 1945. marc. 19-en 
letartoztattak es nepbirosagi eljarast inditot-
tak ellene. Az iiriigy az 1944. maj. 21-en, a 
hosok napjan, a hosok szobranal elmondott 
beszede volt. A nepbirosag tiz honapi borton-
re itelte, amit le is toltott. Szabadulasa utan 
az igazolobizottsag azonnal igazolta, lijra 
elfoglalhatta tanari allasat, es a Kalvineumi 
ig.-i beosztasat is megtarthatta. 
Kesobb a varos vezetoi is belattak, hogy ese-
teben egy hozza meltatlan kirakatper volt, 
hivatalbol rehabilitaltak, es mentesitettek a 
bunteto itelet hatranyos kovetkezmenyei alol. 
1948-ban allamositottak az iskolakat, atszer-
veztek a gimn.-ot is, csak a negy felso osz-
talyt hagytak meg. Fakutativva tettek a vallas 
tanulasat, s mindez oda vezetett, hogy 1949. 
nov. 17-en, marol-holnapra elbocsatottak a 
gimn.-bol, es ezzel megsziint tanari palyafu-
tasa. 

A Magyar Koztarsasag kikialtasa utan, 1993-
ban, Hajdiiboszormeny varos onkormany-
zata, a kozszolgalatban vegzett eredmenyes 
munkajaert postumus Dr. Somossy Bela 
dijjal tiintette ki es a varos belteriileten utcat 
neveztek el rola. 
Forrasok: 
A hajdiiboszormenyi Bocskay Gimn. tanevi 
ertesitoi; hivatalos dokumentumok es csaladi 
iratok, tovabba Almassy Marton sajatkezii 
feljegyzesei. 

Sovdgo Mihdly 

Ambrus Sandorne Endrodi Margit (Bal-
maziijvaros, 1923. szept. 15. - Bal-

mazujvaros, 1983. nov. 5.): alt. isk. tanar, 
szakf. 

Ambrus Sandorne 
Apja geplakatos kisiparos volt, aki 1943-ban 
a Holczer nev helyett vette fel az Endrodi 
vezeteknevet. Leanya Balmaziijvaroson jart 
elemi es polgari isk.-ba, majd Debrecenben a 
Svetits Romai Kat. Tanitonokepzo tanuloja 
lett. Tanitoi okl.-et 1943-ban szerezte. 1943. 
aug. 19-en neveztek ki a visszacsatolt Eszak-
Erdely Bihar varmegyei Korosbanlaka elemi 
nepisk.-jaba. A kis telepiiles roman nemzeti-
segii lakoi alig tudtak magyarul. Az iskola-
ban magyar nyelven tanitottak. Rendkiviil 
nehez feladat volt a fiatal tanitono szamara a 
roman anyanyelvii gyermekek tanitasa. 
1944 oszen a szovjet es a roman hadsereg 
elfoglalta a kozseget. Neki el kellett hagyni 
Korosbanlakat. Hazakoltozott. A front koze-
ledtekor Balmazujvarosbol a Borsod megyei 
Harsanyban lako noverehez utazott. 1945. 
jan. l-tol 1945. febr. 25-ig tanitott a falu 
romai kat. elemi isk.-jaban. Marc. 1-en mar 
Balmazujvaroson a kozsegi elemi isk.-ban 
vallalt tanitast. Erdelybol es a Felvidekrol 
tobb tanito menekiiltkent erkezett Balmaziij-
varosba. A kozsegi elemi isk. fogadta oket. 
Endrodi Margitot is menekiilt tanitonak te-
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kintettek. Az 1945/46-os tanevben az allami 
elemi nepisk.-ba osztottak be. Itt megkezdtek 
az idegen nyelvek tanitasat. A nemet, az 
orosz es a roman nyelvet valaszthattak a 
tanulok. Endrodi Margit a roman nyelv tani
tasat vallalta. Az elsorvasztasra itelt polgari 
isk. meg meglevo osztalyaiban is tanitott, 
majd vegleg a Debreceni uti (4-es szamu) 
Alt. Isk. neveloje lett. 
1945. apr. 22-en a kozsegben tartozkodo 
tanitok megalakitottak a balmazujvarosi 
Nevelo Munkasok Szabad Szakszervezetet. 
O is hitet tett az alakulaskor arrol, hogy teljes 
tudasaval igyekszik szolgalni a nep es a 
gyermekek demokratikus szellemben valo 
neveleset. Kulturcsoportokat szervezett, a-
zokban neptancot tanitott. Az 1950-es evek-
ben kezdemenyezqje volt pedagogus szinjat-
szo csoport letrehozasanak. Klasszikusnak 
szamito szinmiivek eloadasaban vallalt fosze-
repet. Szervezte, iranyitotta a pedagogusok 
sporttevekenyseget. Beiratkozott Budapesten 
az Apaczai Csere Janos Pedagogiai Foiskola 
levelezo tagozatara. 1953-ban testnevelo 
tanari kepesitest szerzett. Meg abban az ev-
ben az iskola uttorovezetqje lett. 
Balmazujvaroson hagyomany volt a tanev 
vegi testnevelesi tinnepelyek, az lin. „toma-
vizsgak" rendezese. Az alt. isk.-k kiilon-
kulon tartottak a latvanyos bemutatot. Az 
Ambrusne Endrodi Margit altal osszeallitott 
gyakorlatok, sportversenyek szinvonala iga-
zolta a testnevelo tanar otletesseget, igenyes-
seget, a szep iranti erzeket. Vigyazott a tanu
lok egeszsegenek megorzesere. Ezert nem-
csak a testneveles orakon, a sportfoglalkoza-
sokon vegzett testgyakorlatokkal segitette elo 
az egeszseges testi fejlodesiiket, hanem mint 
ifjusagi voroskeresztes tanar igyekezett tuda-
tositani, hogy a testneveles es a sportolas az 
egeszseg es a munkakepesseg megorzesenek 
es fejlesztesenek nagyon fontos eszkoze. 
Voroskeresztes csoportjanak tagjai a vetelke-
dokon a legjobbak kozott szerepeltek. 
Nevelomunkajat celtudatosan vegezte. Kiva-
16 oktato-nevelo tevekenyseget felettesei is 
elismertek. Ezert 1969-ben a debreceni jaras 

testneveles szakfeliigyelojeve neveztek ki . 
Szervezqje es iranyitoja lett az Orszagos 
Sportnapok jarasi seregszemlejenek. A reszt-
vevo iskolaktol pergo ritmusii, valtozatos 
gyakorlatok bemutatasat kerte. Az iskolak 
kozotti nemes versenges hive volt. Felii-
gyeleti munkaja soran minden iskolaban 
szorgalmazta a mindennapos testneveles be-
vezeteset. Aktivan kozremiikodott az uj test
nevelesi tanterv kesziteseben. 
Balmazujvaroson is, a debreceni jarasban is 
kollegai ereztek segito szandekat, mely a 
baratsag, a bizalom, a szeretet kore epiilt. 
Elszantan ktizdott a gyerekek jogaiert, a 
taboroztatasukert, a sportolasi lehetosegekert. 
Tanitvanyainak sokszor elmondta, hogyjarja 
at oket a szeretet, mert a sziviikben nem lehet 
helye a gyiiloletnek. A tanulok mindig ertet-
tek, amit mondott. Magabiztos, tiirelmes, 
megerto volt. Deriit sugarzott, mely palyaja 
fontos reszet toltotte k i . Mindezekert meg-
kapta a gyermekektol, a felnottektol a tiszte-
letet, a szeretetet. 

Toretlen kedvvel, ifjonti lelkesedessel tani
tott 1979. dec. 31-ig, nyugdijaztatasaig. K i -
valo munkajaert sokszor kapott jutalmat, 
dicseretet. 
Kituntetesei: Kivalo Uttorovezeto (1973); 
Miniszteri Dicseret (OM, 1973.); Uttoroveze
to Emlekerem (1976.); Kivalo Tarsadalmi 
Munkaert (Miniszter-tanacs, OTSH, 1979.); 
Kivalo Munkaert (OM, 1979.); Pedagogiai 
Szolgalati Emlekerem (1979.) 
Forras: 
Csaladi es iskolai dokumentumok. 
Kollegai es tanitvanyai visszaemlekezesei. 

Kirctly Istvdn 

Andrassyne Kovesi Magda (Selmecba-
nya, 1910. szept. 8. —Debrecen, 1992. jul . 
3.): egyetemi docens. 
Az elemi iskolat Selmecbanyan kezdte, majd 
csaladja Sopronba koltozott a banya- es erdo-
mernoki foiskolaval egyiitt, amelynek rektora 
edesapja, dr. Kovesi Antal foiskolai, majd 
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miiegyetemi tanar volt. 1928-ban erett-
segizett a soproni Allami Leany-liceumban, 
majd ugyanez ev oszen beiratkozott a buda-
pesti Pazmany Peter Tudomanyegyetem bol-
cseszkarara, magyar-nemet szakra. 

A. Kovesi Magda 
Horvath Janos tanitvanyakent az elso 
szemesz-terekben irodalomtortenesznek 
indult, mellekszaknak az olaszt is felvette. A 
negyedik evtol kezdve a ket nyelvesz-
professzor, Gombocz Zoltan es Zsirai Miklos 
olyannyira megkedveltettek vele a nyelvesze-
tet, hogy veglegesen elkotelezte magat ennek 
a tudomanyagnak. Nemet szakdolgozatat F. 
Wilhelm Weber osztrak fro munkassagabol 
irta, ezert a Collegium Hungaricum osztondi-
jasakent 1930-ban ket honapot Becsben tol-
tot!. 
Nagy szorgalommal es kitiino eredmennyel 
tanult. Finnugor nyelveszeti temaju szakdol
gozatat, amelyet a vogul igemodokrol irt, a 
biralobizottsag bolcseszdoktori ertekezesnek 
fogadta el. A disszertacio megvedesere azu-
tan keriilt sor, hogy az 1932-33. tanevet az 
esztorszagi Tartuban toltotte, ahol mar egy 
ztirjen kepzotanulmanyon kezdett dolgozni. 
1933-ban doktoralt "summa cum laude" 
eredmennyel. Az 1933-34. tanevben Helsin-
kiben tanult tovabb osztondijaskent, ahol a 

legnevesebb fmnorszagi professzorok eloa-
dasait hallgathatta. Hazaterve 1935-ben al-
lamvizsgazott es magyar-nemet szakos ta-
nari diplomat szerzett. 
A kitiino tanulmanyi eredmenyek, sikeres 
doktoratus, igeretes palyakezdes a tudoma-
nyos munka teren az akkori gazdasagi-po-
litikai helyzetben Kovesi Magdat nemhogy 
egyetemi kutatoi allashoz nem juttatta, de 
meg kozepiskolai tanari allast sem kapott! 
1935-ben ferjhez ment Andrassy Istvan epi-
teszmernokhoz es Ujdiosgyorbe koltozott. 
Alias hijan ferje irodajaban dolgozott ad-
minisztratorkent, vezette a haztartast es ne-
velte gyermekeit. 1940-ben a csalad Debre-
cenbe koltozott. Itt, majd Sopronban sikerult 
atveszelniiik a haboriit. 1945-ben tertek visz-
sza debreceni otthonukba. Az elet ujra-
kezdese, az otthon ujjaepitese es a csalad-
anyai szerep gyakorlasa kozben vetodott fol 
benne a tudomanyos munka folytatasanak re-
menye es lehetosege, 15 ev kenyszerpiheno 
utan. Az lijrakezdes nem ment konnyen. Volt 
professzorahoz, Zsirai Mikloshoz kellett for-
dulnia vegul 1950-ben, s az 6 osztonzesere 
jelentkezett munkara a debreceni KLTE Ma
gyar Nyelvtudomanyi Tanszeken. Barczi Ge-
za professzor a tajszotar munkalataiban al-
kalmazta, Zsirai pedig a ztirjen adatok ki-
gyiijtesevel bizta meg a finnugor etimologiai 
szotarhoz. 1951-ben neveztek ki gyakornok-
nak, 1952-ben pedig az akkor letesitett Finn
ugor Nyelvtudomanyi Tanszekre tanarseged-
nek. Ebben az idoszakban ket egyetemi jegy-
zet megirasan tul nagy energiaval latott hoz-
za a 15 ewel korabban felbemaradt ziirjen 
kepzomonografia megirasahoz. 
1958-ban adjunktus lett, ugyanebben az ev-
ben nyerte el a kandidatusi fokozatot is Urdli 
elemek a komi kepzorendszerben cimii disz-
szertaciojaval. 1962-tol docenskent dolgo
zott a Finnugor Nyelvtudomanyi Tanszeken 
- elso es utolso munkahelyen - 1972-ben tor-
tent nyugdijazasaig. 

A. Kovesi Magdat az osszehasonlito nyelv-
tudomany reszterilletei koziil kezdettol fogva 
leginkabb az alaktan vonzotta, s ezen beliil a 
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szokepzes problematikaja, a rokon nyelvek 
koztil a permi nyelveket, s ezen belul a ziir-
jent (komit) kutatta. Kandidatusi disszertaci-
ojat jelentos mertekben kibovitette votjak 
(udmurt) anyaggal, igy sztiletett meg elso 
kutatasi korszakanak fo miive, a finnugor 
osszehasonlito nyelvtudomany nelkiilozhetet-
len kezikonyve, a permi nyelvek kepzoinek 
monografiaja. 
Az ostorteneti vita fellangolasa idejen laza-
san kezdte kutatni az un. permi-elomagyar 
kapcsolatok, erintkezesek nyelvi bizonyiteka-
it. 
Mar 1956-ban a nevragozas torteneterol folyt 
vitahoz fuzott hozzaszolasabol lehetett sej-
teni, hogy az alaktan teren vegzett kutatasai 
nem merultek ki a permi kepzo-monografia 
megjelentetesevel. 1966-tol folyamatosan 
foglalkozott a nevszoi esetragok, a birtokos 
szemelyragok es a tobbes jelek eredetevel, a 
nevigekkel, majd az igeragozassal kapcso-
latos kerdesek izgattak. 
A fenti harom - egymassal szorosan ossze-
fonodo - temakoron kivill irt tanulmanyokat 
magyar nyelvtorteneti, nyelvjarastorteneti, 
etimologiai kerdesekrol, az analizis es szin-
tezis viszonyarol a grammatikaban, tovabba 
ertekes adalekokkal szolgalt az irodalmi 
nyelv kialakulasahoz is. 
Tudomanyos munkajanak elismeresekent a 
helsinki Finnugor Tarsasag (1965) es a Kale-
vala Tarsasag (1966) ktilso tagjava valasz-
totta. 
A. Kovesi Magda nemcsak a kutato mun-
kaban allta meg a helyet, hanem pedago-
gu^kent is elismeresre melto erdemeket szer-
zett. Tanitvanyaival nemcsak egyetemi elo-
adasain, szeminariumain foglalkozott, hanem 
rninden lehetoseget felhasznalt szemelyi-
segtik formalasara. Aktivan reszt vett tarsa-
dalmi, szakszervezeti, diakkori, tudomanyos 
szervezomunkaban is, es szivesen vallalt 
eloadasokat a Magyar Nyelvtudomanyi Tar
sasag debreceni csoportjanak ulesein. Elete-
nek ertelmet mindenekelott az oktatasban 
latta. Eloadasaira, oraira mindig lelkiismere-
tesen, tudomanyos igenyesseggel kesztilt fol. 

Hitt abban, hogy tanitvanyainak palyaja 
simabb es sikeresebb lesz, mint az ove volt. 
Lelkesitette, buzditotta, toborozta a hallgato-
sagot: foglalkozzanak nyelveszettel, tanulja-
nak finn nyelvet, irjanak szakdolgozatot 
finnugor nyelveszetbol! A finnugor targyii 
szak-dolgozatok Java resze akkoriban az o 
iranyitasaval kesztilt. Gazdag oktatoi tapasz-
talatait a finnugor szakosok tantervenek 
kidolgozasaban is hasznositotta. Kiilonosen 
sziviigyenek tekintette a firm nyelv oktatasat 
es a finn kultura terjeszteset. 
Oktatoi munkajanak elismereseiil 1970-ben 
elnyerte az Oktatasiigy Kivalo Dolgozoja 
cimet, a finn nyelv es kultura terjeszteseben 
vegzett tobb evtizdes tevekenysegeert pedig 
a Finn Koztarsasag elnoke a Finn Oroszlan-
renddel tiintette ki 1972-ben. 
A nyugdijazas tenye siilyosan erte. Ugy erez-
te: dolgozhatott volna tovabb, tudott es szere-
tett volna meg. Nem igy tortent. Bar energia-
jat a megrazkodtatas felemesztette, s bar 
akademiai doktori ertekezesenek kimun-
kalasara mar nem volt ereje, a tudomany 
iranti szeretete es elkotelezettsege sohasem 
fogyatkozott meg. 
Fobb munkai: 

lgemodok a vogulban. Finnugor Ertekezesek 
1. Budapest, 1933. 
A permi nyelvek osi kepzoi. Akademiai Kia-
do, Budapest, 1965. 
Forrasok: 
Kel'makov, V. K.: Vengerskie uchenie ob 
udmurtskom jazyke. Usztyinov [Izsevszk], 
1987. 158-160. 
Keresztes Laszlo: Andrassyne Kovesi Magda 
70 eves - Frau Andrassy Kovesi ist 70 Jahre 
alt. Magyar Nyelvjarasok 23 (1980) 3-9. 
Kiss Antal: Andrassyne Kovesi Magda 80 
eves - Magda Kovesi Andrassy ist 80. 
Andrassyne Kovesi Magda tudomanyos 
munkassaga. Folia Uralica Debreceniensia 2 
(1991)5-14. 

Keresztes Laszlo 
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Arany Sandor (Mezotur. 1899 - Debrecen, 
1984): tszv. egyetemi tanar. 

Arany Sandor 
Mezotiiri negygyermekes iparos csalad leg-
idosebb fia. A csalad nehany ev miilva Deb-
recenbe koltozik, elemi iskolait az Eotvos 
utcai iskolaban vegzi, edesapja a M A V jar-
miijavito uzemeben helyezkedik el. 
1909-1917 kozott az Allami Forealisk.-ban 
(kesobbi Fazekas Mihaly Gimn.) tanul, neves 
tanarai voltak: pi. Kardos Albert es Olah 
Gdbor. Idegen nyelvtudasat a nemet es fran-
cia nyelvbol tett erettsegi megalapozta. Az I . 
vh. miatt roviditett tanmenet szerint folyt az 
oktatas, ezert 1917 marc.-ban erettsegizett. 
Kozvetlenul az erettsegi vizsga utan katonai 
szolgalatra behivjak, az olasz frontra vezeny-
lik, ahol nehany honap utan sebestiltkent 
korhazba keriil, es 1918 dec.-ben leszerelik. 
1919 jan.-ban a Kiralyi Jozsef Miiegyetem 
vegyeszmernoki karan kezdi meg tanul-
manyait Budapesten. A katonai szolgalatot 
teljesitett hallgatok kedvezmenyekben resze-
stiltek: het felev alatt erhettek el az ab-
szolutoriumot, es szigorlo mernokkent mar 
munkaba allhattak. Tanarai kozott nem-
zetkozi tekintelyii, iskolateremto szeme-
lyisegek voltak: pi. Ilosvai Lajos, Zemplen 

Geza, 'Sigmond Elek professzorok. A mezo-
gazdasagi kemiai technologia professzora, 
'Sigmond Elek gyakorolta a legnagyobb 
hatast kesobbi eletiitjara, aki munkassagaval 
a talajtant az onallo tudomany szintjere emel-
te. Szemelyes baratsaguk mindvegig fennma-
radt. Angol nyelvtudasat miiegyetemi tanul-
manyai alatt alapozta meg. 
1922 jul.-ban a FM iranyitasa alatt alio Deb-
receni Mezogazdasagi Vegykiserleti Allo-
masra keriil beosztott vegyeszkent. Itt vegzett 
munkaja kozben 1923 okt.-ben szerzi meg 
okleveles vegyeszmernoki diplomdjdt. Ezt 
kovetoen 'Sigmond professzor a FM Kiser-
lettigyi Foosztalyatol 1924 elejen felevre 
kikeri a tanszekere, ahol „vendegkent" tanar-
segedi munkat vegez. Ez meghatarozta elko-
telezettseget a mezogazdasagi kemia es a 
talajtan szakteriiletei irant. 
1924 oszen a FM Kiserletiigyi Foosztalyatol 
megbizast kap debreceni allomashelyen a 
Hortobdgy 6si szikes legeloinek talajtani fel-
meresere. E munka eredmenyekent elkeszi-
tette a Hortobagy elso tudomanyos alapokon 
nyugvo talajterkepet, amelyrol kesobb tobb 
tudomanyos kozlemenyben szamol be. Ezzel 
egyuttal eletre szolo elkotelezettsegbe keriil a 
Hortobagy, a Tisza arteriiletei, az Eszak-
Tiszantiil tertiletein a talajvizsgalati, talaj-
hasznositasi, novenytermesztesi es talajjavi-
tasi feladatok tudomanyos es gyakorlati ker-
desei irant. Ennek kapcsan 1924-ben -reszt 
vesz a Karcagi Teli Gazdasagi Iskola kerete-
ben a szikes talajok cukorgyari mesziszappal 
torteno javitasi kiserleteiben. 1925-ben be-
kapcsolodik a Ptispokladanyi Erdeszeti K i -
serleti Telep szikes teriiletek fasitasara ira-
nyulo kiserleteibe. 

1925-ben a Rockefeller Alapitvanytol ktilfol-
di osztondijat nyer el, amelyet azonban csak 
egyevi kesessel tud igenybe venni folyamat-
ban levo sokiranyii hazai elkotelezettsegei 
miatt. Ezek kozott 1926 marc.-ban a Mii -
egyetemen miiszaki doktori (Dr. techn.) 
szigorlatot tesz le, 1926 nyaran reszt vesz a 
Budapesten rendezett Nemzetkozi Talajtani 
Konferencian. 
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1926 okt.-ben az elnyert Rockefeller osz-
tondijjal az Amerikai Egyesiilt Allamokba 
utazik egy evre. A berkeley-i egyetemen Dr 
Walter Pearson Kelley professzor mellett egy 
szubtropusi novenykiserleti allomason (Cali
fornia, Riverside) a szikes talajok genetika-
jat tanulmanyozza, ontozesi es javitasi lehe-
tosegeiket vizsgalja. Tapasztalatairol ma-
gyar es angol nyelvu kozlemenyekben sza-
mol be. 
1927 jiin.-ban a Washingtonban tartott I . 
Nemzetkozi Talajtani Kongresszuson reszt 
vesz, a Nemzetkozi Talajtani Tarsasag szikes 
albizottsaganak egyik titkarava valasztjak, 
amely tisztseget a I I . vh.-ig megtartja. 
1927 oszen a berkeley-i egyetem javaslatara 
osztondijat egy ujabb evre meghosszabbitjak, 
amit Nemetorszagban a Bonni Egyetemen, 
Dr Hubert Kappen professzor intezeteben 
tolt a nemetorszagi savanyu talajok viselke-
desenek es javitasi lehetosegeinek vizsgala-
taval. 1928 szept.-ben tert vissza debreceni 
munkahelyere. 1929 nyaran a Nemzetkozi 
Talajtani Tarsasag Budapesten tartott ulesen 
titkar, eloado es tolmacs feladatokat lat el. 
1931-ben a Debreceni Tisza Istvan Tudo-
manyos Tarsasag rendes tagjava valasztjak, 
ugyanezen evben a Debreceni Tisza Istvan 
Tudomanyegyetemen talajtanbol magdn-
tandri kepesitest kap, majd ezt kovetoen a 
Pallagon miikodo Debreceni Gazdasdgi 
Akademia tanari karanak javaslatara a FM a 
kemiai tanszek vezetesevel bizza meg - a 
Vegykiserleti Allomason betoltott allasa 
mellett. 
1934 jul.-ban a FM a gazdasagi akademia 
foallasii tanszekvezeto egyetemi tandrrd 
nevezi ki sikeres oktato munkaja elismere-
sekent. Oktato munkajaban is szakmailag 
igenyes es emberileg kovetkezetes maga-
tartasa szemelyes tekintelyet novelte. Hang-
sulyozottan vallotta, hogy a mezo-
gazdasznak nem kell kemikussa valni, de 
megbizhatoan el kell sajatitani a szakmaja 
sikeres gyakorlasahoz nelkiilozhetetlentil 
sziikseges kemiai ismereteket. A kemiai 
laboratoriumi gyakorlatok oktatasa kapcsan 

irja Vezerfonal I.-II.-III. cimmel a minosegi 
es terfogatos kemiai analizis es a specialis 
talajtani vizsgalati modszerek elsajatitasat 
tamogato foiskolai jegyzeteit 1938 es 1943 
kozott. (A talajok vizfelvevo kepessegere 
jellemzo fizikai meroszamkent nemzet-
kozileg is ismert es elfogadott az altala k i -
dolgozott ,,Arany-fele kotdttsegi szdm"). 
Atlagon feliili szakmai teljesitmenyeert 
1934-ben es 1940-ben miniszteri dicseretben 
reszesiil. 
1938-ban meghazasodik, hazassagaban ha-
rom gyermeke sziiletik. Felesege Herke Ilona 
kemia-fizika szakos tanarno (a kemiat Szent-
Gyorgyi Albert, a fizikat Kiss Arpad profesz-
szor intezeteben tanulta); annak a Szegeden 
tevekenykedo Dr Herke Sdndor professzor, 
kiserletiigyi foig-.nak a leanya, aki a Duna-
Tisza koze es a Del Alfold szikes talajainak 
javitasaval es hasznositasaval, novenyter-
mesztesi lehetosegeinek vizsgalataval foglal-
kozo vezeto kutato. Ettol kezdve a korszak 
ket jeles, hasonlo teriileten munkalkodo, 
nemzetkozileg is ismert tudos szakembere, a 
korabbi hosszu szakmai egyiittmukodes utan, 
szoros csaladi kapcsolatba is kertil. 
1941-42-ben tobb alkalommal professzori 
tapasztalatcseren vesz reszt Nemetorszagban, 
ahol szamos egyetemen es kutatohelyen ta
nulmanyozza a korszerii talajhasznositas es 
agrotechnologia modszereit. Tapasztalatairol 
magyar es nemet nyelvu kozlemenyekben 
szamol be. 1942-ben reszt vesz a Drezdaban 
megrendezett Nemzetkozi Talajtani Kon-
ferencian a magyar kiildottseg vezetojekent. 
1943-ban a Vallas es Kozoktatasugyi Minisz-
terium eloterjesztesere az Orszagos Felsook-
tatasi Tanacs tagjava nevezik ki. 
1944 oszen a I I . vh. keleti frontjanak koze-
ledtevel Debrecen katonai kiiiritesekor mi
niszteri rendelkezessel a Debreceni Gazdasa
gi Akademia teljes apparatusat a Mosonma-
gyarovari Mezogazdasagi Foisk. teriiletere 
helyezik at, amit a tanari kar csaladjaval 
egyiitt kovet es itt probaljak folytatni munka-
jukat. A visszavonulo front athaladasat kove
toen 1945 maj.-ban visszater Debrecenbe 
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szinten kozponti intezkedesre es megkezdik a 
munkafeltetelek normalizalasat. 
1945 okt.-ben az akkor letrehozott budapesti 
Agrartudomanyi Egyetem debreceni mezo-
gazdasagi karava nyilvanitjak a korabbi Gaz-
dasagi Akademiat, amelynek dekani, majd 
osztalyelnoki tisztevel bizzak meg. 1946 
apr.-ban egyetemi nyilvanos rendes tanari 
kinevezest kap. Ez idoben a szegedi es deb
receni egyetemeken a talajtan es mezogazda-
sagi technologia eloadoja. 
1947 jiin.-ban az Orszagos Talajjavitasok 
Miniszteri Biztossaga a debreceni Mezo-
gazdasagi Vegykiserleti Allomas ujjaszer-
vezesevel bizza meg egyetemi tanari felada-
tai mellett, majd az Eszak-Tiszantiil talaj-
javitasi munkainak megszervezesevel is. 
1948 apr.-ban megsziintetik az Agrar
tudomanyi Egyetem videki osztalyait, igy az 
oktatoi kart rendelkezesi allomanyba helye-
zik, illetve statusukbol nyugdijazzak. Ettol 
kezdve a korabbi parhuzamos megbizatasa 
alapjan az altala megszervezett talaj-
vizsgalati laboratorium vezetoje, amelybol 
kifejlodik a kesobbi Orszagos Mezo-
gazdasagi Minosegvizsgalo Intezet (tovab-
biakban OMMI) debreceni osztalya. Ennek 
vezetojekent dolgozik 1962-ben torteno 
nyugdijba vonulasaig. 
Az 1950-es evekben reszt vesz a Tiszaldki 
Vizlepcso valamint a Keleti-focsatoma letre-
hozasanak elokeszito talajtani munkaiban. 
Jelentos munkat vegez a szikes talajokon 
valo rizstermesztes, valamint a hortobagyi 
halastavak komplex hasznositasara iranyulo 
lehejosegek vizsgalata teren. Ebben az ido-
szakban az FM Tudomanyos Tanacsanak 
tagja, megvalasztjak az Orszagos Talaj-
javitasi Temakollektiva elnokeve. 
1953-ban a „mezogazdasagi tudomany kan-
didatusa", 1954-ben a „ mezdgazdasdgi tu
domany doktora" cimet nyeri el a MTA 
Tudomanyos Minosito Bizottsagatol „A 
szikes talaj es a viz, mint a rizstermesztes 
tenyezoi" targyii ertekezesenek megvedese 
alapjan. 

1956-ban jelenik meg szakmai munkassagat 
osszefoglalo monografiaja ,,A szikes talaj is 
javitdsa" cimmel, amely a szakteriilet egyik 
alapveto forrasmunkajanak tekintheto. Sok 
eves kutatomunkajanak kozeppontja a talaj-
ban lejatszodo ioncseres es kolloidikai fo-
lyamatok, a szikes talaj okban a Na-Mg-Ca 
ionok jelenletenek es egyensiilyanak tanul-
manyozasa, a termeszeti folyamatok befolya-
solasanak lehetosegei a gazdasagi hasznosi-
tas erdekeben. 
Ugyancsak 1956 szept.-eben a Parizsban ren-
dezett V I . Nemzetkozi Talajtani Kongre-
sszuson a MTA egyik kepviselojekent vesz 
reszt, 1957-ben kiemelkedo munkajaert mi
niszteri dicseretben reszesiil. 
1958-ban a Kormanyzat eletmiiveert a „Kos-
suth-dij II. fokozata " kitiintetesben reszesiti. 
Nyugdijazasat kovetoen az OMMI meg-
bizasabol vegez eseti munkakat, valamint 
egy masodik konyv osszeallitasat kezdi el az 
ontestalajok temakoreben, amelynek befeje-
zesere azonban mar eleteben nem keriilt sor. 
1968-ban kiemelkedo szakmai munkajaert a 
,, Munka Erdemrend arany fokozata " kitiinte
tesben reszesitik. 
1981-ben a Debreceni Agrartudomanyi 
Egyetem (tovabbiakban DATE) a korabbi 
evekben vegzett nagy jelentosegii oktato es 
kutato munkajanak elismereseiil az Egyetem 
„ honoris causa " doktori cimevel tiinteti ki. 
1983-ban a Magyar Talajtani Tarsasag szak
mai eletutja elismeresekent a „Treitz Peter" 
emlekermet adomanyozza reszere. 
1984. febr. 16-an fizikailag megromlott 
egeszsegi allapotban, de szellemi frisses-
segenek megorzesevel varatlanul erte a halal. 
Eltavozasaval feledhetetlen emlekeket es 
gazdag szakmai ertekeket hagyott maga utan. 
Egesz eletpalyajat kulonleges szakmai elhi-
vatottsag, igenyesseg es kovetkezetesseg 
jellemezte. Tehetsege es szorgalma reven 
mar gyermekkoratol kepesse tette arra, hogy 
onerejevel teremtse meg tanulasa es eloreha-
ladasa felteteleit, ami kiemelkedo szakmai 
palyafutasanak is hajtoereje volt. 
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Szivesen es hatekonyan adta at tudasat tanit-
vanyainak es fiatal munkatarsainak, akik ko-
ziil sokan a talajtan es az agrokemia tudoma-
nyanak neves miiveloi lettek. 
1986-ban emlekenek maradando megorzeset 
celul tuzve a DATE „Arany Sdndor emlek-
ermet" alapit, amelyet evente egyszer, egy 
szemely reszere itel oda a biralo bizottsag, 
kiemelkedo szakmai tevekenysegert. 
1989 maj.-ban a DATE, a DAB, a Magyar 
Agrartudomanyi Egyesiilet (MAE) Talajtani 
Tarsasaga es a MTA Talajtani es Agrokemiai 
Kutatointezete kozos szervezeseben emlek-
tilest tartottak a DAB szekhazaban, sztilete-
senek 90. evfordulqja alkalmabol rangos 
szaktekintelyii eloadok reszvetelevel. 
Ugyanez evben a DATE sajat kiadvanyakent 
kiadja a felbe maradt monografia rovidftett 
valtozatat „A magyarorszdgi dntesteriiletek 
talajai" cimmel, amelynek szerkesztesi mun-
kait korabbi tanitvanyai, munkatarsai es 
palyatarsai vegzik el tiszteletremelto mun-
kaval. 

1999 nov.-ben a DATE, a MTA Talajtani-
Agrokemiai Bizottsaga es a MAE H-B me-
gyei szervezete kozos rendezvenyekent tu-
domanyos emlekulest es emlekkiallitast 
tartanak a DATE kozponti epiileteben, sztile-
tesenek 100. evfordulqja alkalmabol a szak-
teriilet tekintelyes kepviseloinek kozre-
miikodesevel. 
Oktatoi munkajanak ma meg fellelheto 
nyomtatasban megjelent dokumentumai a 
„ Vezerfonal gazdasdgi akademiai hallgatok 

laboratoriumi gyakorlataihoz I-II-III." 
(1938, 1939, 1943) cimii jegyzet sorozat a 
DATE konyvtaraban megtalalhato. 
Szakirodalmi munkassaga ma meg fellelheto 
kozlemenyeinek (85 db) jegyzeke a DATE 
sajat kiadasaban az 1989 evi megemlekezes 
kapcsan megjelentetett ,,Dr techn. Arany 
Sdndor (1899-1984) - eletrajz is bibliogrd-
fia " cimii kiadvanyaban talalhato. 
Monografiai: „A szikes talaj es javitdsa" 
(Mezogazdasagi Kiado, 1956) 
,,A magyarorszdgi dntesteriiletek talajai" 
(DATE Tudomanyos Kozlemenyei, poszt-
umusz atdolgozas, 1989) 

iff. Arany Sdndor 
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Ifj . vitez Bakay Szilard (Kaposvar 1920. 
aug. 29. - Debrecen, 1992. dec. 22.): gep-
kocsizo tiizerfohadnagy (postumus ornagy), 
kozepiskolai tanar, idegen nyelvi lektor. 

Bakay Szilard 
Katonatiszti csaladban sziiletett. Apja, id. 
vitez Bakay Szilard az 1944 okt.-i kiugrasi 
kiserlet egyik fontos szereplqje. 
Isk.-it 1926-ban a budapesti Marvany utcai 
elemiben kezdte. 1930-tol kozepisk.-it elobb 
a budapesti Werboczi Istvan realgimn.-ban, 
majd sajat keresere a soproni Rakoczi honved 

realisk.-ban vegezte. Itt jelesen leerettsegizett 
1938-ban. 1938-41 kozott a budapesti Ludo-
vika Katonai Akademianak gepkocsizo-tiizer 
tagozatat vegezte el igen jo eredmennyel, 
tiizer 4. rangszammal. 1941. aug. 20-an Sze-
kesfehervarott avattak hadnaggya. 1941-45 
kozott tenyleges katonai szolgalatot tel-
jesitett. Kozben Debrecenben, 1943. Jan. 2-
an felesegul vette Jarmy Maria VI I . osztalyos 
gimnazista leanyt. 
1945. marc. 25-en orosz hadifogsagba esett 
Tihany-Aszofo tersegeben. A Szovjetuni-
oban, a Volga menten fekvo Kujbisev varos-
aban toltotte hadifogsagat 1949. j i i l . 7-ig. 
Kezdetben utat epitett, rakodomunkas" lett, 
kesobb brigadvezeto, majd a magyar hadi-
foglyok munkavezetojenek valasztottak. 
Magyarorszagra hazaerkezve, Debrecenben 
leigazoltak, fohadnagyi rangjat meghagytak. 
Mint a Nephadsereg tartalekos tisztjet azon-
ban 1958. Jan. 2-an a honvedelmi miniszter 
parancsa ertelmeben kozigazgatasi liton le-
fokoztak, tartalekos tiszti konyvet bevontak 
es uj legenysegi katonai igazolvanyt kapott. 
Lefokozasanak indoka csupan az a teny volt, 
hogy Ludovika Katonai Akademiat vegzett. 
A fogsag kozel 6t esztendeje alatt, celtuda-
tosan, onszorgalombol kitiinoen megtanult 
oroszul, igy hazaerkezese utan, mint orosz-
fordito es oraado kereste kenyeret. 
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1949-50-ben az egyek-ujtelepi es a nyir-
martonfalvai alt. isk.-ban tanitott. 
1950 jul.-aban Gyorben szervezett tanfo-
lyamon kezdo foku orosz tanitasra, 1951 
aug.-aban, pedig a nyiregyhazi foiskolan, 
kozepisk.-i fokon valo tanitasra szerzett jogot 
kitiino eredmennyel. 
1951-tol 1953-ig Mikepercsen es Debrecen-
Teglaskertben tanitott alt. isk.-ban. De emel-
lett felnotteket is tanitott: az egyeki ter-
meloszovetkezetben, a nyirmartonfalvai EP-
OSZ-ban, Debrecenben a MOKEP-nel, a 
Nemzeti Banknal, a pedagogus szakszerve-
zetnel es a MSZT-nel. Alt. isk.-i tanitoi o k l -
et 1951. dec. 12-en kapta meg a Debreceni 
Tanitokepzoben jeles eredmennyel. Egerben 
a Pedagogiai Foiskolan alt. isk.-i tanari okl.-
et szinten jeles eredmennyel erte el. 
1953- ban az OM altal kiirt ujitoi palyazaton 
elso dijat nyert. 
1954- 55 kozott a megye elso orosz-tagozatu 
alt. isk.-jaban tanithatott Debrecenben (Fii-
veszkert utcai isk.-ban), mint orosz szakos 
tanar. 1955-56-os tanevben ismet a Deb-
recen-teglaskerti alt. isk.-ban tanitott. 
1956. okt. l-tol mar a debreceni Peterfia 
utcai alt. isk.-ban oktatta az orosz nyelvet. Az 
iskola ifjiisaga Bakay Szilardnak koszonhette 
1956 okt.-eben, a forradalom idejen, azt az 
egy heti tanitasi sziinetet, melyet az 6 ja-
vaslatara leptettek eletbe, es ovtak meg gyer-
mekeik eletet az elszabadult indulatoktol. Az 
56-os forradalom utan, a KLTE Bolcsesz-
tudomanyi Karanak esti tagozatan 1957-61. 
kozott szerzett orosz-nemet szakos kozep-
iskiri tanari dipl.-at. 
1960-64. kozott a neves Debreceni Toth 
Arpad Gimn. vezeto tanara lett. Tanitvanyai 
koztil tobben orszagos orosz nyelvi verse-
nyek gyoztesei lettek. Szarmazasa miatt 
azonban meg igh. sem lehetett. Bakay latva, 
hogy eloremenetele a gimn.-ban nines bizto-
sitva, 1964-ben a DATE-ra jelentkezett az 
idegen-nyelvi lektoratusra, es felvetelt is 
nyert. Itt, mint orosz-nemet nyelvi lektor es 
az egesz egyetem kiiliigyi vezetqjekent teve-
kenykedett. Mint elismert egyetemi oktatot 

tobbszor kuldtek kiilfoldre az egyetem ve-
zetoivel. Peldaul 1967-ben Kijevbe - a Nagy 
Oktoberi Forradalom 50. evfordulojara -, 
majd Berlinbe a nyelv-tanarok kongresszusa-
ra. Tobbszor jart a lengyelorszagi Wroclaw-
ban, Lublinban, a kelet-nemet Rostockban is. 
1968-ban az egyetemen, az akkor legkorsze-
rtibb technikai eszkozokkel felszerelt nyelvi 
laboratoriumat es az abban folyo nyelvokta-
tas modszereit jelentos mertekben Bakay 
Szilard dolgozta ki . 
1972-ben az OM altal kiirt palyazaton „A 
nyelvoktatas modszerei" cimmel, orszagos 
elso dijat nyert Dr. Petrikas Arpadne es Dr. 
Cs. Nagy Miklos kollegaival egyiitt. 
1975-ben a Mezogazdasag Kivalo Dolgozoja 
kitiintetest adomanyoztak neki. 
1979-ben Eziist Torzsgarda jelveny viselese-
re jogosult. 
Vegill 1981. jan. 1-en, 42 ev es 9 honapi 
munka utan, kozos megegyezessel nyugdijba 
ment. Mint nyugdijas tolmacsolast es fordi-
tast vallalt orosz-nemet nyelven. 1986 szept-
eben nemet szaktolmacs es szakforditoi iga-
zolvanyra nyert kepesitest. Pedagogusi pa-
lyaja soran munkaja elismeresekent tobbszor 
reszestilt jutalomban es soron kiviili elo-
leptetesben. A tanulas es a tanitas modszer-
tanat kutatta. 
Bakay Szilard hitt Istenben. Talpig Ember 
volt mindket palyajan. 
Katonai evei alatt is mindig kepezte magat, 
rengeteget tanult, olvasott, de a haboni ver-
zivataraban az elso vonalban is helyt tudott 
allni. Bator ember volt, k i bajtarsain, amikor 
csak tudott segitett. Segitett lelkierot is adni, 
peldaul a hadifogsag remenytelennek tiino 
evei kozott. Tanari palyafutasa alatt izig-
verig pedagogus volt. Nevelte diakjait, nem 
haritotta at a felelosseget a sokszor agyon-
faradt sziilokre. 
Hallgatoi a kovetkezo jellemvonasokat gyuj-
tottek ossze rola: 
„Erdekl6dest kelt szemelyisege altal a targya 
irant; lehetoseg szerint a gyakorlati vo-
natkozasra is ramutat; osztonoz az oktatason 
kiviili segitsegnyiijtasra; mindig kielegito 
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valaszt ad. Optimalisan kihasznalja az okta-
tasi orat; oktato-nevelo tevekenysege rend-
szeres; tarsadalmi, kozeleti tevekenysege 
jelentos; altalaban pelda lehet emberi vonat-
kozasaiban. Szakmai felkesziiltseget illetoen 
minden tekintetben peldakep; nepszerii a 
hallgatoi koreben; szakmai tudasa kiemel-
kedo; gondolkozas- es vilagnezet forma-
lasban atlagos segitseget ad. Orait rend-
szeresen latogatjak hallgatoi, ennek oka az 
erdeklodes mely mindig uj ismeretekre ter-
jed; lekoti a figyelmet az orain; szabadon ad 
elo; stilusa tomor es lenyegretoro; sziikseg 
szerint szemleltet; fegyelmezesre nines sziik
seg az orain; az anyag megerteserol rendsze-
resen tajekozodik; vizsgaztatasanak legkore 
nyugodt, az altala adott osztalyzatok realisak, 
objektivek."(A csalad birtokaban levo 
dokomentum alapjan) 
Egyetlen lanya, dr. Bakay Maria es unokaja, 
ifj. Halasz Andras, kinek neveleseben es 
kitiino kozossegi emberre valo alakitasaban 
tevekenyen reszt vett, mindketten okl.-es 
agrarmernokok. Unokajat bevasarolni, fozni 
es autot vezetni is megtanitotta. A tenyleges 
katonai szolgalat utani erdeklodeset nem ero-
sitette, de nem is gatolta. 
Eletenek utolso eveiben a HM-hoz fordult es 
kerelmezte igazsagtalanul elvett tartalekos 
tiszti fohadnagyi rendfokozatanak vissza-
adasat. Rendfokozatat 1990-ben vissza is 
kapta. 

Bakay Maria - ifj. Halasz Andras 

Balogh Erzsebet (Debrecen, 1938. szept. 
19. - Debrecen, 1986. j i in. 10.): kozepisk.-i 
tanar, ig.helyettes. 
Debreceni isk.-k diakja volt. A Kossuth La-
jos Gimn.-ban erettsegizett, majd a KLTE-en 
szerzett tortenelem-foldrajz szakos tanari 
kepesitest 1961-ben. Meg abban az evben a 
balmazujvarosi 3. szamii (Kozponti) Alt. Isk. 
tanara lett. A palyakezdo tanar mar az elso 
munkahelyen bizonyitotta, hogy tehet-
segehez, tudasahoz semmi ketseg sem ferhet. 

Szamara 1964-ben kovetkezett be a nagy 
fordulat. Balmazujvaroson ekkor szerveztek 
a gimn.-ot. Kalmar Zoltan keresere orommel 
vallalta az uj iskolaban a tanitast. Ebben az 
isk.-ban is megmutatkozott neveloi es oktatoi 
tehetsege. Elsorendii feladatanak tartotta, 
hogy kemeny munkaval, tudomanyos ige-
nyesseggel adja at tanitvanyainak a biztos 
tudast, es minel tobb erkolcsi ertekkel hal-
mozza el oket. Nemes szandeka sarkallta az 6 
es diakjai szemelyes kapcsolatanak kiepitese-
re. Paratlanul gazdag, eros szellemi elet bon-
takozott ki az osztalyfonoki munkaja nyo-
man. Ig-ja hamar felismerte iskolai tevekeny-
segenek magas szinvonalat, ezert megbizta 

Balogh Erzsebet 
az osztalyfonoki munkakozosseg vezetese-
vel. Az 1964/65-6s tanevben Ferenczi Janos 
kollegajaval figyelte a 15-16 eves tanulok 
serdiilokori problemait, a vilagnezetiik alaku-
lasat. A tapasztalatok alapjan osszeallitottak 
az osztalyfonoki orak temakoret. A kivalo 
tantestiileti kozosseg kialakitasaban donto 
szerepe volt pedagogiai kulturaltsaganak. A 
gimn. tanarainak magatartasan, eletstilusan, a 
kozottiik kialakult emberi es munkatarsi 
kapcsolatok minosegen latni lehetett az 6 
tevekenysegenek eredmenyet: a jo testiileti 
szellem erosodeset, az erzelmektol telitette 
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valt kozosseghez valo ragaszkodast. Egesz 
lenyevel es szellemisegevel az iskolaban 
folyo nevelest szolgalta. Szinte vallasos 
ahitattal hirdette, hogy a pedagogusnak min-
dig a legnagyobb intenzitasu emberi leheto-
seget kell kepviselni a novendekeivel szem-
ben. Arra torekedett, hogy a tanulok ne csak 
passziv hallgatok legyenek a tanitasi orakon, 
hanem vegyenek reszt tevekenyen az is-
meretek befogadasaert. Kezzelfoghato kozel-
segbe hozta diakjai szamara a regmiilt idok 
nepeinek kultiiraltsagat. El tudta velilk hitet-
ni, hogy a muveltsegnek haszna van. A tan-
anyag konnyebb elsajatitasahoz pontos for-
rasmegjeloleseket adott. Kovetkezetes es 
szigoni volt, de vegtelen emberseg, bekesseg 
aradt belole. A patikamerleg erzekenysegevel 
fontolt meg minden szot tanitvanyai es kolle-
gai szamara. Nagyszerii eredmenyeiert az 
orszagos es megyei feliigyeleti szervektol 
kapta az elismereseket. Az Oktatasugy Kiva-
16 Dolgozoja kituntetesben reszesitettek. 
1974-ben megyei tortenelem szakfelugyeloi 
megbizast kapott. Volt kedves tanara, a Kos
suth Lajos Gyakorlo Gimn. ig-.noje biztata-
sara megpalyazta 1974-ben a tortenelem 
vezetotanari allast. Az 1974/75-6s tanevtol 
tanitott a KLTE gyakorlo gimn.-aban. Mint 
vezetotanar is bizonyitotta, hogy a legjobbak 
koze tartozik, egyike a legmodszeresebben 
tanito tanaroknak, allando az igenye onmaga 
tovabbkepzesere. Tobbszor tartott megyei es 
egyetemi felkeresre bemutato orakat. Tanit
vanyai kivaloan szerepeltek a felveteli vizs-
gakon, kiilonbozo tanulmanyi versenyeken. 
Ne^veloi eredmenyei is kovetkezetes munka-
jan alapultak. Elvszeriien igenyes volt tanit-
vanyaival es a tanarjeloltekkel szemben, de 
tiszteletben tartotta szemelyisegiiket. Mod-
szere tapintatos, de meggyozo erejti volt; 
batran epitett a tanulok onkormanyzatara, de 
sosem hagyta magukra oket. 
1981-ben a tantestiilet velemenye, az isk.-i es 
az egyetemi vezetes javaslata alapjan igh.-i 
megbizast kapott. A ra jellemzo komolysag-
gal, felelosseggel es lelkiismeretesseggel 
latta el minden feladatat. Sokiranyii megbiza-

tasa koziil kiemelkedett az a komoly felke-
sziiltseget, kedvezo emberi, tanari szemelyi-
seget kovetelo munka, amit a szakmunkasok 
egyetemi elokeszito tanfolyama (SZET) helyi 
megszervezeseben es a kozossegek pedago-
giai vezeteseben vegzett. Harom evig cso-
portvezetoi, osztalyfonoki feladatot is ella-
tott, s a kezdetektol fogva nagy oraszamban 
tanitott tortenelmet es foldrajzot a tanfolya-
mon. Valosagos szakertoje volt a SZET 
munkajanak. Kivaloan megertette a felnott 
tanulokat, mindig elnyerte a bizalmukat, 
emberi segitokeszseget es szakmai, modszer-
tani tapasztalatait lelkesen allitotta a tanulok 
fejlodesenek, sikerenek szolgalataba. A 
SZET erdekeben kifejtett munkajaert szak-
szervezeti kitiintetest kapott 1982-ben. 
(Szakszervezeti Munkaert arany fokozat.) 
Balogh Erzsebet pedagogusnak sziiletett. 
Palyajat koran derekba torte a konyortelen 
halal. Messzebbre latott, messzebbre ter-
vezett, ezert gondolatai, tanitasai ma is erve-
nyesek. Ezt tamisithatjak balmazujvarosi es 
debreceni tanitvanyai, akik szerettek, tisztel-
tek, s nem felejtettek el. Emleket orzik mind-
azok akikkel egyiitt dolgozott a negyedsza-
zad alatt. 
Forras: 

Iskolai dokumentumok. 
Balmazujvarosi es debreceni palyatarsainak 
visszaemlekezesei. 

Kircify Jstvan 

Balogh Tibor (Kisvarda, 1930. maj. 28.-
Debrecen, 1972. nov.25.): egyetemi docens. 
Edesapja Balogh Sandor, noi szabo, edes-
anyja Bajusz Maria, haztartasbeli volt. A 
csalad hat gyermeket nevelt fel, kozttik Tibor 
volt a legidosebb. Sokszor kellett segitenie az 
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edesapjanak a szabosagban. Elemi es kozep-
iskolait Kisvardan vegezte. Matematika tana-
ra Vertesi Geza volt, akivel felnott koraban is 
tartotta a kapcsolatot. Erettsegi utan a BME-
re jelentkezett epitesz-mernoknek. A sziilok 
nem tudtak fedezni a tanulasi koltsegeket, 
igy visszament Kisvardara, ahol vaskereske-
do tanulo volt egy evig. Ismet jelentkezett 
egyetemre, most a KLTE-re, matematika-
fizika szakra. Nepi-kollegista volt. 1949-
1953 kozott volt egyetemi hallgato. Jo ta-
nulmanyi eredmenye es a Schweitzer verse-
nyen valoszinusegbol megoldott feladatai 
alapjan 1950-tol demonstrator a Matematikai 
Intezetben. 1953-ban kapta meg diplomajat. 
1953-1956 kozott aspirans, elobb Renyi 
Alfred, majd Gyires Bela mellett. 1956-1962 
kozott a Valosziniisegszamitas es Alkalma-
zott Matematikai Tanszeken adjunktus, 
1962-tol docens. 1958-ban doktoralt summa 
cum laude. 

Balogh Tibor 
Doktori disszertacioja: A fuggvenymat-
rixokrol. 1961-ben kandidalt. Kandidatusi 
ertekezese: Matrixertekii sztochasztikus fo-
lyamatok. 1961-1966 kozott az MTA 
ATOMKI-ben tudomanyos munkatarskent, 
felallasban matematikai szakerto. Tevekeny-
seget munkatarsai nagyra ertekeltek, kiilono-

sen kiemeltek a problemak, az emberek iranti 
nyitottsagat, segitokeszseget. 
Oktato-nevelo munkajat, evfolyam-felelosi 
tevekenyseget egykori tanitvanyai ma is 
kiemelik es kovetendo peldakent allitjak. 
Szerette a szervezo-munkat. J61 tudott banni 
az emberekkel, igyekezett a hallgatok erde-
keit ervenyre juttatni. Fontosnak tartotta a 
magas foku szakmai ismereteket, az is-
meretek gyakorlati alkalmazasat. Tudasat 
alkoto modon adta tovabb. Kiemelte, hogy a 
tudomanyos es az oktato munka mellett 
„Nalunk a szakember olyan pedagogus -

tehat oktato-nevelo munkat vegzo ember -
aki onmaga is alkoto modon jarul hozza a 
tudomany fejlodesehez. Nevelni, tarsadalmi 
munkat vegezni nem lehet kenyszeriisegbol. 
Ezek a munkak szivet, lelket es idot kivan-
nak." De sajnalatara ligy latta, hogy ezt a 
tevekenyseget nem ertekelik elegge. (Egye
temi Elet, 1964. febr. 13.) 
Aktiv munkat vegzett az ifjiisagi szerve-
zetekben, 1958-62 kozott az Egyetemi Szak-
szervezeti Bizottsag titkara, 1962-tol a TTK 
MSZMP alapszervezetenek a titkara, 1964-
1965-ben a KLTE fuggetlenitett csiics-
titkara. 

Tagja volt a Bolyai Janos Matematikai Tar-
sulatnak. Tartott eloadasokat a Bolyai del-
utanokon is. 
1952-ben nosiilt meg. Felesege Dr. Kelemen 
Ilona, a KLTE Kemiai Intezetenek oktatoja 
volt. Hazassagukbol ket gyermekiik sztlletett: 
Zoltan Tibor (1953-2000) es Agnes Tunde 
(1958). 
Zoltan fia apja nyomdokain haladt, matema-
tikus lett, a tudomanyok doktora, matematika 
professzor az USA-ban, a topologia nemzet-
kozi szaktekintelye. 
Balogh Tibor 1968-ban beteg lett. A tul-
hajszolt munka, edesapjanak halala megvi-
selte szervezetet. Egy evig volt szabadsagon. 
Egeszsege a tovabbiakban hullamzo volt. 
Tobbszor operaltak, javulas kovetkezett be 
nala, majd hirtelen meghalt. 42 evet elt 
mindosszesen. 
Eletere Vaci Mihaly verse ill ik: 
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„Ugy eltem, mint a szazhuszat vero sziv, 
ugy gyiiloltem es szerettem: 
mindenhez ugy fogtam, kivanva, 
hogy ez legyen a vesztem! 
Ugy eltem en, ahogy itt elni kell, 
ahogy erdemes elni! 
Egy emberoltot eltem, de a sorsom 
tortenelmi es ezerevnyi!" 

Nagyon jo oktato volt. Eloadasaiban precizen 
fogalmazott, minden oraja egy-egy kerek e-
gesz volt, nagyon jo felepitesben. A hall-
gatosaggal meg tudta kedveltetni a valo-
sziniisegszamitast es fel tudta kelteni az er-
deklodesiiket. 
„Erdekes volt megfigyelni a tanitasi modsze-
ret. Az elso felevben ugy beszelt, hogy le 
tudjunk irni mindent, amit mond. A masodik 
felevben erre mar nem fektetett olyan nagy 
hangsiilyt, az evfolyam szintjenek megfelelo 
eloadasokat tartott. Nem terhelt tiil benntin-
ket az anyaggal, de amit leadott, az kifogas-
talan es tartalmas volt. Sokat torodott azzal, 
hogy megtanitson minket fogalmazni, a ma-
tematika nyelven beszelni. Termeszetesen az 
6 eloadasai nyelvi szempontbol is tokeletesek 
voltak, szepen, szabatosan beszelt. 
Oran kiviil is lehetett hozza fordulni ker-
desekkel, az erdeklodoket szakmai prob-
lemakkal latta el. Rendkiviil tiirelmes es 
lelkiismeretes oktato volt. A vizsgakon valo 
szigonisaga nem keltett benniink felelmet, de 
tudtuk, hogy pontosan kell beszelniink, ala-
posan fel kell kesziilniink. Az orain jo hangu-
latot tudott teremteni. Evfolyamunk nagyon 
szerette 6t." - igy emlekeztek ra tanitvanyai. 
Szerette a tarsasagot. A Matematika Inte-
zetben 6 volt a Mikulas-estek egyik szer-
vezoje. Szeretett horgaszni. Teniszezett, fut-
ballozott es kivaloan ping-pongozott. Tudott 
zongorazni es szepen enekelt. 
Csaladjat, gyermekeit rajongasig szerette. 
Kitiintetese: Oktatasiigy Kivalo Dolgozoja, 
1966. 

Kdntor Sdndorne 

Banyai Istvan (Diosgyor, 1935. maj. 15. -
Balmazujvaros, 2000. jun. 22.): alt. isk. ta-
nar. 

Banyai Istvan 
Munkascsaladbol szarmazott. Apja Dios-
gyorben, a Kohaszati Miivekben volt ko-
vacsmester. Masfel eves volt, amikor edes-
anyja meghalt. Neveloanyja szeretettel nevel-
te. Elemi isk.-ba Diosgyorben, Mezokeresz-
tesen es Egerben jart. Ez utobbi varosban 
azert, mert neveloanyja papnak szanta, es az 
egri minoritak fiukoll.-ba iratta. Megsem lett 
pap. K6zepisk.-i tanulmanyait is Egerben 
vegezte. A Kereskedelmi Technikumban 
erettsegizett, kepesitett konyvelo es statiszti-
kus vizsgat tett. Agrarmernok szeretett volna 
lenni, de megis a tanari palyat valasztotta. Az 
Egri Pedagogiai Foiskola hallgatqja lett. Ott 
szerzett testnevelo szakos tanari kepesitest 
1955-ben. 
A foiskola kivalo sportoloja volt. 1954-ben 
birkozasban orszagos foiskolai bajnoksagot 
nyert. Tobb sportagban is jeleskedett. A 
testnevelesi dipl. melle versenybiroi, jatekve-
zetoi es edzoi kepesiteseket is szerzett (kezi-
labda, labdarugas, roplabda, si). 
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Gyakorlo tanari evet az 1954/55-6s tanevben 
Mucsonyban toltotte. Ket evig tanitott 
Bodvaszilason. 1957-ben hazassagot kotott a 
Balmazujvaroson tanito Papp Margit tanar-
novel. Ettol az evtol lett a balmazujvarosi 
Debrecen uti Alt. Isk. tanara. Lelkesen kez-
dett uj munkahelyen a kezilabdajatek nepsze-
riisitesehez. Ebben kivalo segitotarsa volt 
Ambrus Sandorne, a leanyok testnevelo 
tanara. Balmazujvaros tobbi alt. isk-jaban is 
egyre nepszeriibbe valt a kezilabdazas. Ba-
nyai Istvan kitiino kezilabdasokat nevelt. 
Tanitvanyai koziil tobben elso osztalyu csa-
patokba keriiltek. Tanitotta es edzette Koma-
romi Akost, az orszagos hirii kezilabda szak-
embert. Megszervezte Balmazujvaroson a 
sportklub kezilabda szakosztalyat. A csapat 
zomet az 6 iskolaja tanuloi alkottak. Kulcs-
szerepe volt az ujvarosi sportelet fellendite-
seben. Sportosan es egeszsegesen elt. Vigya-
zott arra, hogy a gyerekek a gyozelem feletti 
oromiikben is sportszeriien viselkedjenek, ne 
becsmereljek a legyozott ellenfelet, hanem 
teljes tisztelettel tekintsenek minden tarsukra, 
akar vesztes, akar gyoztes az. 
1964-ben indult kozepfoku oktatasban A 
testneveles tantargy tanitasara Banyai Istvan 
kapott megbizast. Torzstagja lett a gimn. 
tantestiiletenek. Uj munkahelyen toretlen 
lelkesedessel folytatta az ifjusag testi nevele-
set. Az atletika es a sportjatekok legalapve-
tobb anyagaval keltette fel tanitvanyaiban az 
erdeklodest es a kedvet a testgyakorlati agak 
miivelese irant. A kezilabda lett a gimn. 
diakjainak kedvelt sportja. Sikeriilt elerni, 
hog^ a tanulok kenyszer nelktil a maguk 
oromere sportoljanak. Kivalo sportolokat 
nevelt, akik koziil tobben a tanarkepzo fois-
kolan testnevelo tanari diplomat szereztek. 
Aktivan vett reszt az Orszagos Sportnapok es 
a falusi szpartakiad szervezeseben. Az even-
kent Balmazujvaroson tartott rendezvenyeket 
a szepseg seregszemlejenek tekintette. 
A Magyar Nephadsereg tartalekos szazadosa 
volt. Gyakran behivtak szolgaltra, tartale-
kosok kikepzesere. 

Ifjiikori erdeklodese a mezogazdasag irant 
nem sziint meg. Nyaranta az Agrartudomanyi 
Egyetem Tangazdasagaban az ujvarosi 
kozepisk.-s diakok munkajat szervezte, ira-
nyitotta. Meheszkedett, Vezetosegi tagja volt 
a megyei es az orszagos mehesz-
szovetsegnek. A varos kiilteriileti reszen 
kialakitott zartkertben kerteszkedett, s ott egy 
evtizedig volt kertgazda. A kozjoert tenni 
akaro tanar konnyen megtalalta az emberek-
kel a megfelelo hangot, hiszen az igazsagos-
sagra, a kolcsonos tiszteletre eptilo emberi 
egytittmukodes hive volt. A kisemberek 
kozossegeben erezte jo l magat. Lelekben 
balmazujvarosi volt, ezert igyekezett legjobb 
mdasa szerint a varos erdekeit szolgalni. 
1995-ben ment nyugdijba. Ekkor fordult a 
politikai elet fele. Belepett a Fiiggetlen Kis-
gazdapartba. 1998-ban megvalasztottak 6n-
kormanyzati kepviselonek. 1999-ben lett 
Bujvaros alpolgarmestere. Tamogatta az 
oktatasi intezmenyeket, a varos muvelodesi 
es sporteletenek zaszlovivoje volt. Kezdeme-
nyezte kozparkok, jatszoterek epiteset. 
Tobbszor kapott elismerest. 1980-ban a H-B 
megyei tanacs VB Muvelodesugyi Osztalya 
az uj dokumentumokban foglalt kovetelme-
nyek eredmenyes megvalositasaert ertekes 
jutalomban reszesitette. 1965-ben Honve-
delmi Erdemrendet, 1988-ban H-B megye 
Diaksportjaert kapott kitiintetest. 1995-ben a 
Pedagogus Szolgalati Erdemermet vehette at. 
Forras: Csaladi es iskolai dokumentumok 

Kirdly Istvan 

Barabas Ernone, Nador Agnes (Szolnok, 
1917. nov. 25. - Debrecen, 2000. jan. 6.): alt. 
isk. tanar. 
Sziilei a postanal dolgoztak, egy novere volt. 
Tanulmanyait Szolnokon, majd Kecskemeten 
a Ref. Tanitokepzo Intezetben vegezte, ahol 
1937-ben tanitoi diplomat szerzett. Tovabb 
tanulva pedig Egerben mar orosznyelv-tanari 
oklevelet is kapott, 1952-ben. 
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Barabds Erndne 
A tanitoi okl. megszerzese utan, szamazasa 
miatt, iskolaban nem alkalmazhattak, ezert 
magantanitvanyokkal foglalkozott. A negy-
venes evek, a haboni szornyii idoszaka, sok-
sok fajdalmat es szenvedest hozott szamara. 
1940-ben elvesztette edesapjat. Ugyanebben 
az evben megy ferjhez, de ferjevel csak rovid 
ideig elhetett, mert munkaszolgalatoskent „a 
frontra" keriilt es 1943-ban meg is halt. 
Ot magat 1944-ben, a nemetorszagi Bergen-
belseni taborba deportaltak, ahonnan 1945 
jun.-ban terhetett vissza Szolnokra. 
1945-49-ig a szolnoki Uj varosi Alt. Isk.-ban 
tanitott, majd 1949 decemberetol, hazas-
sagkotes miatt, Debrecenbe keriilt. Dr. Bara-
bas*Erno az EM Tervezo Vallalat jogasza lett 
a ferje. Hazassagukbol 1953-ban sziiletett 
Judit nevti lanyuk. (Ma dr. Matko Janosne, 
okl. vegyesz es ket fiiigyermek edesanyja.) 
1949-60 kozott a debreceni Ispotaly-teri Alt. 
Isk. neveloje volt, majd 1960-tol, nyug.-
ijazasaig, az ugyancsak debreceni Szobosz-
loi-iiti Alt. Isk. orosz-szakos tanara, es egy-
ben az iskola egyik alapito tagja lett. 
Az orosz nyelv tanulasat, gyakorlasat fo-
lyamatosan, lelkiismeretesen es kitartoan 
vegezte. Minden lehetoseget megragadott a 

tovabbkepzesben valo reszvetelre is. Tobb-
szor volt ktilfoldi tanulmanyuton. Tanitasi 
orain jo felkesziiltseggel, egyenekre („test-
re") szabott modszereivel iranyitotta tanuloit. 
Nagy gondot forditott szemlelteto anyagok 
keszitesere, es azok rendszeres hasznalatara. 
Minden erejevel arra torekedett, hogy meg-
szerettesse tanuloival az orosz nyelvet, ami 
nem volt kis feladat. Erot es idot nem kimel-
ve, versenyekre keszitette fel tanitvanyait, 
ahol azok megyei es varosi szinten egyarant, 
kiemelkedo eredmenyeket (megyei 1. es 
varosi 2. helyezest) ertek el. Jelentos szerepe 
volt kollegai segiteseben: a varos egyik kerii-
leteben az orosz szakosok munkakozosseg-
vezetoje volt. A KLTE es a Tanarkepzo 
Intezetek felkeresere, tanarjeloltek felkeszite-
set, azok tanitasi gyakorlatat is tobb alka-
lommal, eredmenyesen vegezte. 
Szereny, kedves egyenisegevel, mind a gye-
rekek, mind a felnottek (kollegai es a sziilok) 
szeretetet, megbecsiileset es tiszteletet el-
nyerte. 

A testiilet hangulatat kedvezoen formalta, 
kollegainak szivesen adott tanacsokat, se-
gitette oket. Igazi pedagogus egyeniseg volt, 
akit tanitvanyai meg ma is tisztelettel es 
szeretettel emlegetnek, mert mint osztaly-
fonokot is, gondoskodo, tanuloit megismerni 
akaro es segito embernek ismertek meg. A 
felso tagozaton mindenki ismerte, mert hosz-
szii eveken at 6 volt az egyetlen orosz-szakos 
tanar az iskolaban, aki egyenisegevel, ked-
vessegevel - ezt az egyebkent nehezen be- es 
elfogadott targyat is - a gyerekek nagy re-
szevel, megszerettette. 
Nyugdijba menetevel, es a viszonylag nem 
reg (2000. jan. 6-an) bekovetkezett, sajnos, 
vegleges tavozasaval, igazi pedagogus pel-
dakep tavozott kozillunk. 
Forras: iskolai es csaladi dokumentumok, 
szemelyes emlekek. 

Szalay Tiborne 
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Barbocz Laszlo (Hajduszoboszlo, 1932 -
Hajduszoboszlo, 1986): kozepiskolai tanar, 
gimn.-i ig. 

Barbocz Laszlo 
Sziilovarosaban tanult, a helyi gimn. elso 
evfolyamanak tagjakent erettsegizett 1951-
ben. A debreceni KLTE-n szerzett matemati-
ka-fizika szakos tanari diplomat. Pedagogiai 
palyafutasat a hajdiiszoboszloi Thokoly Imre 
Alt. Isk.-ban kezdte 1956-ban. Ott kapcsolo-
dott be a mozgalmi eletbe szakszervezeti 
titkarkent. 
1960-ban helyeztek a Hogyes Endre Gimn.-
ba, ahol a matematikat magas szinvonalon 
tanitotta. Tanitvanyai szerettek, mert vila-
gosan, erthetoen magyarazott, igenyesen es 
ig^zsagosan osztalyozott. 1962-ben KISZ 
tanacsado tanari megbizast kapott, majd 
1963-ban kineveztek igh.-se. A tanuloifjusag 
mozgalmi munkajat lelkesen iranyitotta es 
ellenorizte. Az 6 tevekenysege soran a tarsa-
dalmi munka fellendiilt, es az akkori politikai 
elvarasoknak megfeleloen az ifjusagot sike-
riilt j o l aktivizalni. Jellemzo munkaja ered-
menyessegere, hogy az 6 idejeben nyerte el 
iskolank KISZ szervezete a KISZ KB van-
dorzaszlajat es a „Kival6 KISZ Szervezet" 
cimet. 

Nevelesi kerdesekrol tobbszor tartott eloadast 
a tantestuleti ertekezleten, melyen kitiint ala-
pos felkesztiltsegevel, lenyeglatasaval es jo 
problemamegoldo keszsegevel. Tobbek ko-
zott feladata volt az iskolai iinnepsegek meg-
szervezese, amelyeket nagy hozzaertessel, 
precizitassal es felelossegerzettel keszitett 
elo. Ezen a teriileten utodja voltam, es sokat 
tanultam tole atveve a jo modszereket. 
Amikor 1982-ben Gal Geza ig. siilyos beteg 
lett, egy evig megbizott ig.-kent, majd 1983-
tol kezdve kinevezett vezetokent iranyitotta a 
gimn.-ot, igy hat even keresztiil kozvetlen 
munkatarsakent egyiitt dolgozhattam vele, es 
jo l megismerhettem egyeniseget, emberi 
ertekeit. Mint ig. meg nagyobb felelosseggel 
es alapossaggal vegezte munkajat. Jol emlek-
szem a hetfo reggeli vezetoi megbeszelesek-
re, amelyeken kritikusan es onkritikusan 
ertekelttlk az iskola eletenek elozo heti ese-
menyeit, sajat tevekenysegiinket, es reszlete-
sen megtargyaltuk az akkori het programjat. 
Elvarta az igenyesseget toliink, a helyettesei-
tol es a beosztottaitol is, es kovetkezetesen 
ellenorizte munkankat. Ugyanakkor gondja-
ink, bajaink, problemaink megoldasaban 
emberseges volt; kozvetlensegevel, deriis 
magatartasaval sokszor hozzajarult a konflik-
tusok, feszilltsegek feloldasahoz. Az utolso 
eveiben ez mar kevesbe sikeriilt neki. 
Az ig.-i munkakorrel egyiitt jaro idegi meg-
terhelest sporttal es korszerii taplalkozassal 
igyekezett ellensiilyozni, de sajnos ez nem 
sokat segitett. Mindannyiunk megdobbenese-
re 1986 dec. 5-en teniszezes kozben szivin-
farktus kovetkezteben meghalt. Az iskola 
dolgozoinak, tanuloinak, a varos lakossaga-
nak iranta erzett megbecstileset es tiszteletet 
mutatta, hogy igen sokan voltak a temetesen. 
A varos vezetoi altal adomanyozott diszsir-
hely lett a vegso nyughelye. 
Nagy veszteseget jelentett halala az iskola-
nak es az egesz oktatastigynek is. A gimn. 
egy kivalo tanarat es egy jo l kepzett vezetojet 
vesztette el korai es varatlan elhunytaval. 
Magas szintii es eredmenyes pedagogiai, 
tarsadalmi tevekenyseget szamos kitiintetes-
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sel elismertek a felsobb szervek. Ezek koziil 
nehanyat emlitek meg, mint a Miniszteri 
Dicseretet, az Oktatastigy Kivalo Dolgozoja 
vagy a Kivalo Tanar kitiintetest. 
Sokoldalii kozossegi munkat fejtett ki evtize-
dekig. Tobbek kozott a varosban a pedago-
gus partszervezet csucstitkara, a varosi KISZ 
VB tagja, a TIT varosi titkara volt. Talan tul 
sokat is vallalt magara, es ez is hozzajarulha-
tott korai halalahoz. Meg most is kozottiink 
elhetne. Emleket mindvegig megorizziik 
sziviinkben. Ma is ugy erezhetiink, mint 
ahogy a temetesen Kosztolanyi szavaival 
biicsuztunk tole: 

„Nem elt belole tobb es most sem el, 
s mint fan se no egyforma - ket level 
a nagy idon se lesz hozza hasonlo." 

Haldsz Ferenc 

Barla Gyulane Szabo Erzsebet (Matyus, 
1929. jun. 6. - Debrecen, 2002. apr. 26.): 
kozepiskolai tanar. 
Ref. lelkesz edesapja gondoskodo jovoltabol 
„gyony6rii rozsakertben" toltotte gyermekko-
rat ket testverevel egyiitt Tiszakerecsenyben. 
Itt az elemi iskolaban tisztalelkii, emberseges 
tanitoi voltak. Ezt a szeretetteljes legkort 
vitte magaval Nyiregyhazara, Beregszaszra 
es Nagykalloba, ahol kozepiskolait kivalo 
eredmennyel vegezte. Fiatalsaga emlekeit 
kapcsolataiban es az oregdiak talalkozokon is 
apolta. 1952-ben a Debreceni Tudomany-
egyefemen szerzett magyar-tortenelem sza-
kos diplomat. Itt ismerkedett meg majdani 
ferjevel, Barla Gyula tudos tanarral, akivel 
hasonlo eletelvekre, gondolat- es izlesvilagra 
alapozott harmonikus hazassagban neveltek 
egyetlen gyermekiiket, Zsokat. O a debreceni 
Kenezy Gyula Korhaz gyermekgyogyasz es 
nephrologus foorvosa lett, akiben folytatodik 
sziilei human szellemisege. 
Pedagoguspalyajan nincsenek kiterok, 1951. 
aug. 1-jevel gyakorlo tanarjeloltkent kineve-
zest nyert a debreceni Allami Tanitokepzobe. 

innen kerult athelyezessel 1952. febr. 1-jen a 
Csokonai Vitez Mindly Gimn.-ba, ahol a 
betegsege miatti kenyszerii nyugdijazasaig 
31 evet toltott. 

Barla Gyuldne 
Kedves, jellemes egyeniseget a kollegak, a 
novendekek es a sziilok egyarant elfogadtak, 
szerettek, tekintelyt pedig tudasanak atadasa-
val szerzett. Mindket szaktargyat tanitotta, 
hat izben osztalyfonok is volt. Ket evig az 
osztalyfonoki, kozel tiz evig pedig a magyar 
munkakozosseg vezetojekent is tevekenyke-
dett. Csondes oravezeteset valasztekos 
nyelvhasznalat es lenyeglato tomorseg jelle-
mezte. A szamonkereseknel kovetkezetesen 
alkalmazta az alapos torteneti-elmeleti isme-
retek, valamint a logikus gondolkodas merce-
jet, de az osszeftiggesek meglatasara, a miier-
telmezesre tag teret hagyott a tanuloknak. 
Ezek alapjan tett javaslatot haziversenyek, 
irodalmi iinnepsegek es OKTV-k resztvevoi-
re, dijak jeloltjeire. Eleslatasaval szaktargyan 
tiil is felismerte a tehetseges diakokat. Me
mo riaj a szamtalan tanitvanyat hiven meg-
orizte. Dolgozatjavitasait mindig nagy gond-
dal vegezte, majd tartalmas ertekelessel, 
tanaccsal zarta, szobeli hibajavitasara viszont 
mar arcrezzenesebol, egy tekintetebol is 
kovetkeztetni lehetett. A temakhoz illo hang-
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vetel, a szemelyes erintettseg emlekezetesse 
tettek kiilonosen a Mikes, Arany, Vajda 
Janos, Jokai, Ady es Jozsef Attila alkotoi 
munkassagat taglalo orait. 
Bar egeszsegi allapota nem a legjobb volt -
kislany koratol kronikus szervi szivbajban 
szenvedett tudomanyos publikaciora is 
jutott erejebol. Az MPTI kiadvanysorozata-
nak 38. szamaban modszertani cikke jelent 
meg Jokai nyelvenek gazdagsdga egy regeny 
tiikreben cimmel. Rendezvenyszervezo volt 
12 evig: iro-olvaso talalkozokra, A Magyar 
Nyelv Hete kereteben rendhagyo orakra vitte 
diakjait. A MPTI vezetojenek felkeresere 
iskolai pedagogiai kiserletben vett reszt Az 
anyanyelv tanitdsdnak korszeriisitese tema-
korben, teriileti tovabbkepzesen kollegainak 
kepmagnos nyilt orat tartott. 
1962-ben kapott eloszor rendkivtlli elolepest, 
1979-ben pedig „Kival6 Munkaert" miniszte-
ri kitilntetesben reszesiilt. 
Tanitvanyainak sorsat oszinte figyelemmel 
kiserte a felveteli vizsgan tett benyomastol a 
palyavalasztasig, a csaladalapitasig, s neha 
azon is tul. Nyugdijas eveiben is lelkesen 
erdeklodott a szaktargyait megujito kiserletek 
irant. Ferje 1977-ben bekovetkezett halala 
potolhatatlan urt hagyott az eleteben, de hitet 
megtartva lanya es veje szereteteben tavozott 
koziiltink. Zsoka neni emberi es miiveszi 
ertekmintai kovetendo peldakepiil szolgaltak 
- nem csak pedagogus-tanitvanyai szamara. 

Buzsdkine Mohdcsi Agnes 

B a r r a Gyorgy (Zilah, 1901, marc. 26. -
Budapest, 1970. okt.31.): kozepiskolai tanar, 
szakfeliigyelo. 
Kivalo debreceni tanar volt, az elso rendsze-
res matematikai szakmodszertan konyv szer-
zoje. Nevevel, konyvenek es munkassaganak 
ertekelesevel tobb helyen is talalkozhatunk. 
Ertelmisegi csaladbol szarmazott, edesapja 
biro volt. Nyolcan voltak testverek. Iskolait 
Zilahon vegezte, ott erettsegizett a Ref. 
Gimn.-ban. 

Barra Gyorgy 
Egyetemi tanulmanyait Budapesten folytatta. 
192 5-ben szerzett matematika-fizika szakos 
tanari diplomat. Eloszor csaladoknal volt 
nevelo, majd 1932-tol a debreceni Fazekas 
Gimn., majd 1937-tol a Tanarkepzo Intezet 
Gyakorlo Isk.-janak a tanara. 
Simon Laszlo allamtitkarra valasztasaval 
egyidoben 6 is felkeral a miniszteriumba, a 
V K M I I I . foosztalyanak vezetoje, miniszteri 
tanacsos. Feladatkore a kozneveles ugyeinek 
az intezese. Hozzatartoztak a tanito, ovono, 
tanarkepzo intezetek es foiskolak, az altala-
nos-, kozep- es szakiskolak a Ne'veles-
lelektani Intezetek, a nevelesi kiserletek, az 
iskolak tanulmanyi rendje, oktatasi modsze-
rek, a diakok radioja, stb. 
A VKM-bol valo tavozasa utan az Egri Pe
dagogiai Foiskola, majd kiilonbozo budapesti 
iskolak (Apaczai Csere Janos Gimn., Tan-
csics Gimn., Haman Kato Kozgazdasagi 
Technikum, Varga Katalin Leanygimn.) 
tanara, illetve szakfeliigyelo. Az 1960-as 
evekben nyugdijaztak, de amig egeszsegi 
allapota megengedte, tanitott a Dolgozok Esti 
Iskolajaban. 

Barra Gyorgy szeles korii miiveltseggel es 
olvasottsaggal rendelkezo, nagyon intelligens 
ember volt. Sokat dolgozott es sok minden-
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nel foglalkozott. Vonzotta az uj, tenni akart 
valamit. 
Debreceni eveit a munkaltato fizika-tanitas, a 
tesztek bevezetese, a tanarkepzes es a mate-
matika szakmodszertan problemainak szen-
telte. A miniszteriumban eltoltott idoszakban 
az iskolarendszer problemaival foglalkozott. 
Irodalmi munkassaga egyre jobban a lelekta-
ni kerdesek vizsgalata fele tolodott el. Buda
pest tanarkent mar alig jelentek meg cikkei. 
A tanftas, a szakfeliigyelet, illetve felesege-
nek halala utan ket lanyanak (Maria es Esz-
ter) nevelese teljesen lekototte az idejet. Az 
is nyilvanvalo, hogy nezeteivel, elkepzelese-
ivel tanartarsai es felettesei nem mindenben 
ertettek egyet. Ez fokeppen a nepi demokra-
cia idoszakara vonatkozik. Ilyen problemak 
voltak: pi. a 7-es osztalyzat bevezetese, a 
tesztrendszerii felveteli rendszer. 
Az alt. isk. letrehozasa utan meggyozoen er-
velt a tanulok minel alaposabb megis-
meresenek sziiksegessege mellett. Felhivta a 
figyelmet az egyeniseguknek leginkabb meg-
felelo tanulmanyok kivalasztasanak a sziik-
segessegere. Gyermeklelektani Allomasok 
szervezeset szorgalmazta minden nagyobb 
iskolakozpontban. Ezek a vizsgalatok meg-
elozhettek volna az indokolatlan lemor-
zsolodasokat. Ugyanezt a celt probalta elerni 
a pedagogusok altal a tanulokrol keszitett 
naploszerii feljegyzesekkel, amelyekkel a 
szemelyi lapokat akarta kicserelni. 
Szamunkra Barra Gyorgy debreceni tanari 
eveiben kifejtett munkassaga az erdekesebb, 
bar Dr. Kiss Arpad professzor, Barra Gyorgy 
legjjobb baratja, szerint palyajanak a csucsat a 
VKM-ben toltott evek jelentettek. Az igaz, 
hogy az altala felvetett problemakbol mara 
mar sok minden megoldodott, pi. van fel
veteli vizsga az egyetemeken, teszteket is 
alkalmaznak, palyaalkalmassagi vizsga-
latokat is vegeznek. 

Kivalo tanar volt, ragyogo szakmai felke-
sziiltseggel, jo gyakorlati erzekkel. Onallo 
velemenyet eloadasokon, cikkekben ismertet-
te. A tanitasi orakon a munkaltato tanitas es a 
kozvetlen osztalyfoglalkoztatas meggyozo-

deses hive volt. A tanulok szinte eszre sem 
vettek, maris benne voltak a munkaban, a 
tanulasban. Volt tanitvanyai nagy lelkesedes-
sel emlekeztek vissza az oraira, evtizedekig 
oriztek az iskolai fuzeteiket. Vilagos, nyu-
godt, preciz magyarazatait szivesen hallgat-
tak. Tanuloival - elsosorban a jokkal - tani
tasi oran nil is foglalkozott. 
A Fazekas Gimn.-ban eltoltott evek alatt a 
tantestiiletben egy hasonlo erdeklodesii segi-
totarsra es baratra talalt Toth Lajos szeme-
lyeben, akivel egyiitt kiserleteztek ki az uj 
tanitasi modszereket, tartottak a matematika 
es fizika bemutato orakat. A munkaltato 
fizikaoktatasban a gyermeki tevekenysege a 
fo szerep. Az elenk es kitarto erdeklodest, az 
alaposabb megertest, a jobb elomenetelt elso 
sorban a kisebb fiuknal tapasztalta Barra 
Gyorgy. Ok szivesen keszitettek otthon esz-
kozoket. 
Fontosnak tartotta a tantargyak kozti kon-
centraciot. Megallapitotta, hogy ennek a 
megvalositasa akkor sem sikerult minden 
esetben, ha ugyanaz a tanar tanitotta a mate-
matikat is es a fizikat is (1937). Talan, mint 
szakfelilgyelo meg vilagosabban latta a prob-
lemakat, mint a tobbi tanar. Uj modszertani 
eljarasairol A neveles forradalma c. cikkeben 
szamolt be. 
Elenken ecsetelte a tesztek elonyeit: „Egy jo l 
megszerkesztett teszt pontos es megbizhato 
statisztika, amellyel a tanara tanulosereget, 
no meg onmagat is allando ellenorzes alatt 
tarthatja (1936/37)". 
Szocialis kerdesek is erdekeltek. Kereste az 
okokat, hogy miert ertekelik ala a tanar sze-
melyet es a tanari hivatast. Megallapitotta, 
hogy „az ifju tanarnemzedek mar a rajtnal is 
nagy tarsadalmi es vagyoni hatrannyal indul 
a tobbi palyak ifjiisagaval szemben." Eloadd-
sanak kovetkeztetese az volt, hogy: „egy 
tanitoi rendbe kellene egyesiilni", az egyete-
mi tanartol az elemi iskolai tanitoig, egy 
szeles frontot kellene szervezni a nevelok 
erdekeinek a vedelmere. 
Legfontosabb munkaja A mennyisegtan tani-
tctsa c. konyve. Munkajanak elonye az, hogy 
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sok kenyes problemat tisztazott, allast foglalt 
vitas kerdesekben, fellepett a felesleges, sot 
karos szokasok, pi. a magoltatas ellen. A 
konyv biraloja es ismertetqje a Protestans 
Tanilgyi Szemleben Ordogh Laszlo volt, aki 
nem ertett mindenben egyet Barraval. Az 
Orszagos Kozepiskolai Tanaregyesiilet Koz-
lonyeben Marothy Ferenc azt allapitotta meg, 
hogy ez a konyv minden matematikatanar 
szamara alapveto fontossagu. Barra szakdi-
daktikajanak masodik resze ma mar oktatas-
tortenet, de vannak benne olyan meglatasok, 
amelyek ma is megszivlelendok. Nagyon jo l 
ismerte a problemamegoldo gondolkodast. 
Fobb munkaja: 
A mennyisegtan tanitasa. Debreceni Konyv-
ek 1943. 

Kdntor Sdndorne 

Bazsa Erno (Konyar, 1916. jan. 6. - Deb
recen, 1994. febr. 15.): tanito. 

Bazsa Erno 
Sztilei Konyaron net hold foldon gazdal-
kodtak. A keves fold a harom gyermek: 
Aron, Erno es Piroska jovqjenek meg-
alapozasahoz nem elegendo - gondoltak a 

sziilok. A csalad megelheteset is csak nagyon 
szerenyen tudtak biztositani. Ezt a helyzetet 
felmerve a sziilok nagy erofeszitesek aran 
elertek, hogy Aron es Erno pedagogusi dip
lomat szerzett, Piroska pedig konyvelokent 
kereste kenyeret. 
Erno az elemi iskola negy osztalyat sziilo-
falujaban vegezte 1920-26 kozott. Ezt kove-
toen Derecsken, a szomszed faluban, bejaro-
kent a polgari isk. tanuloja lett. A negy pol-
gari elvegzese utan sziilei 1930-ban be-
irattak a Debreceni Ref. Koll . Tanitokepzo 
Intezetebe. Elvegezve a tanitokepzo I-IV. 
osztalyat, 1935-ben kepesito vizsgat tesz es 
elemi nepisk.-i tanitoi okl.-et kap, s melle 
megszerzi a ref. kantori kepesitest is. Ezutan 
mar munka mellett vegzi tanulmanyait: 
1950-54 kozott magyar-tortenelem szakos 
tanfolyamon vesz reszt, es szaktanitoi vizsgat 
tesz. 
1935-ben tanitoi diplomat szerzett ugyan, de 
egy evig allastalan volt. 1936-ban kapott 
Hossziipalyiban a Ref. elemi isk.-ban helyet-
tesitoi allast, majd ugyanott megvalasztottak 
rendes tanitonak. Az iskolak allamositasakor 
1948-ban helyettes ig.i megbizast kap. Ami-
kor egy evig iskolajanak ig-ja Bihar varme-
gye tanfeltigyeloje volt, helyette 6 latta el az 
ig-i teendoket. 
1950-ben a Hajdu-Bihar megyei Tanacs 
Miivelodesi Osztalya kinevezi megyei ta-
nulmanyi feliigyelonek. 1951-ben a Debre
ceni Jarasi Tanacs Miivelodesi Osztalyara 
helyezik at tanulmanyi, illetve szakfeliigye-
lonek. Itt dolgozik 1957-ig. Kozben 1954-
ben Debrecenbe koltoznek, ahol szolgalati 
lakast kap a Pacsirta utcai isk.-ban. A taniigyi 
igazgatasban hasznos ismereteket es gazdag 
tapasztalatokat szerez, szakmai ismereteit 
gyarapitja. Feliigyeloi munkaja nagy segitse-
get jelentett a jaras pedagogusainak, ezert 
elismeressel es tisztelettel vettek koriil. 1957-
ben keriil a Pacsirta utcai (kesobb az 6 kez-
demenyezese alapjan Bocskai Istvanrol elne-
vezett) Allami Alt. Isk.-hoz helyettes ig-nak. 
Itt, hasznositva gazdag pedagogiai es tantigy-



B E R E N Y I DENES 39 

igazgatasi tapasztalatait, eredmenyesen teve-
kenykedik 1981-ig, nyugdijba vonulasaig. 
1939-ben alapit csaladot, hazassagot kot 
Dudas Anna tanitonovel, akivel negyven evig 
- felesege halalaig - eltek egytitt. Harom 
gyermeket neveltek fel, Gyorgy vegyesz, 
egyetemi tanar, Klara gyogypedagogus, 
Tibor vasesztergalyos lett. 
A habonit 6 sem kerulhette el. Katonai szol-
galatot tobb helyen es a keleti fronton teljesi-
tett, ahol zaszloaljsegedtiszfkent szolgalt. 
1944- ben megsebesiilt, s a Kassai Hadikor-
hazban tortent apolas utan leszereltek. Ki i -
lonbozo tanfolyamok, tartalekos tisztiiskola 
elvegzese utan tartalekos hadnagyi fokozatot 
ert el. 
A hadsereget is megjart tanitot a falu koz-
vetlensege, gyermekszeretete, szereny egye-
nisege, jo emberi kapcsolattartasa alapjan 
megszeretette es befogadta. A kozeleti sze-
replesben elfogadtak velemenyet es tanacsait. 
A tantesttiletben alapos felkesztiltsege, segi-
tokeszsege tiszteletet es megbecsiilest valtott 
ki a kollegak reszerol. Kozeleti tevekenyse-
gevel mar Hosszupalyiban is elismerest szer-
zett maganak. 1945-tol 1947-ig a Szocial-
demokrata Part, majd a Magyar Dolgozok 
Partj a tagjakent vett reszt a falu politikai 
eleteben. Hosszupalyiban 6 alapitotta meg az 
littorocsapatot es vezette 1950-ig. 1963-tol 
1971-ig a Debrecen I I I . keriileti tanacs tagja
kent fejtett ki hasznos tevekenyseget a kerii-
let fejlesztese erdekeben, tanacsaival es szer-
vezo munkajaval. 
1945- tol a Pedagogusok Szakszervezetenek 
tag) a - halalaig. Munkahelyi bizalmi, titkar, 
majd jarasi kulturfelelos volt. Debrecenben a 
Varosi Bizottsag gazdasagi felelosi funk-
ciojaban megalapozoja volt a ketszaz fos 
pedagogus konyhanak, ezzel megoldva a 
pedagogusok akkor aggaszto etkezesi gond-
jait. Az erdekvedelem teriileten kezdeme-
nyezo szerepet toltott be. Nevehez is fuzod-
nek, pi. a Bukkszentkereszten es Bala-
tonszemesen letesitett pedagogus-udiilok, 
vagy a Pedagogusok Kolcsonos Segito Taka-
rekpenztara, mely 1957-ben 126 taggal ala-

kult es vezetese alatt 3500 tagra fejlodott 13 
millio forint betet-allomannyal. Felbecstil-
hetetlen erteku segitseget jelentett a varos 
pedagogusainak a gyors es kamatmentes 
rovidlejaratii hitel, amit az igenyles pillana-
taban felvehettek a raszorulok. 1970-ben a 
Varosi Bizottsag titkara, majd elnoke es 
egyiittal a Megyei Bizottsag tagja lett. 
Munkajat szamos kitiintetessel ismertek el: 
Az Oktatasiigy Kivalo Dolgozoja (1954), 
SZOT okl. (1962), Szakszervezeti Munkaert 
Erem eztist fokozat (1964), Marothi-dij 
(1972), Munka Erdemrend eztist fokozat 
(1978), Bocskai-dij (1979), Kivalo Uttorove-
zeto (1980), Kivalo Verado (1981), Pedago
gus Szolgalati Emlekerem (1981), Aranydip-
lomas tanito (1985). 
Bazsa Erno alapos pedagogiai felkesziiltseg-
gel es sokoldalii elet-tapasztalattal rendelke-
zo pedagogus szemelyiseg volt. Munkatarsait 
szereto es tisztelo, mindenkit keszsegesen 
segito embernek ismerttik. Egeszseges humo-
ra, egyszeriisege es hatarozottsaga har-
monikus vezetoi egyenisegge formaltak - a 
kozosseg hasznara es megelegedesere. 
Forrdsok: 
Csaladi okmanyok es tajekoztatasok, szak
szervezeti iratok, az emlekezo szemelyes 
elmenyei, ismeretei. 

Kakucsi Geza 

Berenyi Denes (Karansebes, 1900. szept. 
12. - Debrecen, 1971. nov. 30.): tszv. egye
temi tanar. 
Karansebesen, Erdely deli reszen sziiletett. 
1920-ban erettsegizett Nagyvaradon es meg 
ebben az evben a debreceni Tisza Istvan 
Egyetemre keriilt hallgatonak. Itt kapott 
1926-ban tortenelem-foldrajz szakos kozep-
iskolai tanari oklevelet es keriilt a Milleker 
Rezso vezette Foldrajzi Intezetbe gyakor-
noknak. 1927-ben bolcseszdoktoratust szer-
zett es kineveztek tanarsegednek. Erdeklode-
se az eghajlattan fele fordult, rovidesen 6 lett 
e (fakultativ) targy eloadoja. 



40 BERENYI DENES 

Berenyi Denes 
Kozben kideriilt, hogy Berenyi Denes kitiino 
szervezoi adottsagokkal is rendelkezik: 1928-
ban a Tiszantul teriileten az akkori Mezogaz
dasagi Kamara tamogatasaval bajororszagi 
mintara agrometeorologiai es mezogazdasagi 
fenologiai halozatot hozott letre. E halozat -
amely a I I . vh.-ig miikodott - fenologiai, 
makro- es mikro-klimatologiai megfigyelese-
it sokszorositott havi jelentes formajaban 
hozta nyilvanossagra. A haboru utani ujjaepi-
tese nem volt lehetseges, noha az egyre in-
tenzivebben atszervezodo mezogazdasagnak 
jelentos igenye lett volna ra. Megjegyzendo, 
hogy a Kamara hivatalos lapja, a Tiszantiili 
Gazda jelentos reszben Berenyi agrometeoro
logiai dolgozataira epiilt. 
Ugyancsak 1928-ban meteorologiai allomast 
letesitett az egyetem sporttelepen (a mai 
Doczy utcan), amelyet kesobb obszer-
vatoriumma fejlesztett, es amely ma is tize-
mel. A minden eghajlati elemre kiterjedo 
megfigyelesi adatokat az Orszagos Meteoro
logiai es Foldmagnessegi Intezetbe kiildtek 
Budapestre, ujabb adatsorral gazdagitva igy a 
magyar klimatologiai kutatasokat. Azt, hogy 
nem eredmenyteleniil, az is bizonyitja, hogy 
a harmincas evek vege fele egy nemzetkozi 
kimutatas a debreceni meteorologiai allomast 
a 20 legfontosabb allomas kozott sorolja fel. 

Ezek mellett Berenyi Denes 1929-ben meg-
kezdte Debrecenben a magaslegkori kutata
sokat is. Ilyen jellegu kutatasai sem csak a 
hazai tudomanyos kozvelemeny elott valtak 
ismerte. Megfigyeleseit havi jelentesekben, 
majd evkonyvekben rendszerezte, 1932-tol 
kezdve pedig mar idojarasi terkepeket is 
szerkesztett es napi prognozisokat is keszitett 
a helyi ujsagok reszere. 
Eredmenyes, intenziv es elozmeny nelktili 
kutatomunkajanak es oktatasi tevekeny-
segenek koszonhetoen 1933-ban egyetemi 
magantanari kepesitest nyert. Ezzel lehetove 
valt, hogy a Foldrajzi Intezeten beliil meg-
alakuljon a Meteorologiai Intezet, amelynek 
vezetesevel termeszetesen Berenyi Denest 
bizta meg az egyetem. 
Ekkor mar volt segitoje is: tanitvanya, Keri 
Menyhert, a mai meteorologus tarsadalom 
nagy oregje. Ezekben az evekben az eghajlat-
tan eloadojakent egyetemi jegyzetet Irt, ami 
akkor kiilonleges ujdonsagnak szamitott. 
Ezzel a munkajaval megelozte szinten nagy 
nevii budapesti kollegait. A 40-es evekben a 
pallagi Mezogazdasagi Akademian es az 
egyetemen egyidejiileg oktatott klimatologi-
at. 
A Berenyi altal letrehozott tiszantuli kutato-
allomasoknak sajatos szerepe lett 1944 osze-
tol. A szovjet hadsereg egy-egy teriilet elfog-
lalasa utan ugyanis azonnal megkezdte a 
harcok kovetkezteben szetzilalt • infra-
struktiira es kozigazgatas helyreallitasat es 
kezben tartasat. Igy az Ideiglenes Kormany 
megalakulasa utan annak foldmiivelesiigyi 
minisztere, Nagy Imre intezkedett a meteoro
logiai tevekenyseg feliijitasaval kapcsolatban 
is. Ez termeszetesen elsodlegesen a szovjet 
hadsereg reszere torteno informacioszolgalta-
tast jelentette. E feladatot Berenyi Denes 
kapta es vegezte - katonai segitseggel - a 
korabbi regionalis, kizarolag agrometeo
rologiai celii mero-halozatanak ujrainditasa-
val. Megbizasat „Az Orszagos Meteorologiai 
Intezet hivatalfonoke" megnevezessel kapta 
kezhez, azaz a debreceni Meteorologiai Inte
zet lett az Orszagos Meteorologiai Intezet 
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kozpontja is. Ez az allapot - amelyben 
Berenyi Denest nem egyszer atrocitasok is 
ertek - Budapest ostromanak befejezese utan 
meg kb. ket honapig tartott. 
Berenyi 1945 tavaszan atadta az Orszagos 
Meteorologiai Intezetnek az altala feltigyelt 
idoszak megfigyelesi anyagat es majdnem 
teljes mertekben visszatert egyetemi kutato 
es oktato munkajahoz. Sajnalattal kellett 
ugyanis tudomasul vennie, hogy a haboru 
utani elso, felsooktatasra vonatkozo kor-
manyrendelet felfiiggesztette a mezogaz-
dasagi akademiak mukodeset. Kutato-
munkajat azonban a kormany tovabbra is 
tamogatta es 1947-ben orszagos jelentosegii, 
iskolateremto munkassaganak elismeresekent 
egyetemi c. ny. rk. tanari cimet adomanyo-
zott neki. Az oktato- es kutatomunka meg-
alapozasa mellett az egyetemi Meteorologiai 
Intezet megfigyelo allomasa latta el az 1945 
vegen megindulo repiiloteri meteorologiai 
szolgalatot is. 1949-ben jott letre a fuggetlen 
repiiloteri meteorologiai allomas Debrecen-
ben, az egyetem megfigyelo allomasa a to-
vabbiakban eghajlatkutato allomaskent mii-
kodott. A debreceni meteorologiai halozat 
helyzetenek rendezodese utan Berenyi okta-
tasi feladati mellett intenziv kutatoi munkaba 
kezdett. Mar 1947-ben attert a rendszeres 
szabadfoldi meresekre, a kiilonbozo noveny-
allomanyokban vegzett mikroklimatologiai 
mereseket a novenyklima minel reszletesebb 
feltarasa erdekeben. Pallagon, az akkori 
Orszagos Dohany-kiserleti Intezetben egy 
kiilon agro-meteorologiai kutatocsoportot 
sz«rvezett es vezetett, melynek koltsegeit az 
FM fedezte. Az itteni, 11 even at vegzett 
allomanyklima kutatas terjedelme es folya-
matossaga miatt uttoro munkanak szamit. 
A felsooktatas korszeriisiteset 1947-ben 
kezdte meg a feliigyelo tarca, melynek ko-
vetkezteben kiszelesedtek a meteorologiai 
oktatas es kutatas lehetosegei is. Az 1949-
ben letrejott Termeszettudomanyi Karon a 
Meteorologiai Intezet onallosult, kiilon kolt-
segvetessel es nemi szemelyzettel. Az inte-
zetbol tanszek 1951-ben lett, melynek meg-

szervezesevel s iranyitasaval Berenyi Denest 
biztak meg. 1952-ben egyetemi tanarnak 
neveztek ki , es a Magyar Tudomanyos Aka-
demia a mezogazdasagi tudomanyok kandi-
datusava nyilvanitotta. 
A Termeszettudomanyi Kar megszerve-
zeseben Berenyi Denes lelkesen es teveke-
nyen vett reszt. Latta ugyanis a Kar letrejot-
teben az elorehaladas lehetoseget, a celszerii-
seget es ennek oriasi tudomanyos jelentose-
get. Kitiino kapcsolatokat alakitott ki az 
alapitasi folyamat soran Debrecenbe erkezett 
uj professzorokkal (Bognar Rezso, Szalay 
Sandor, Gyires Bela), veliik es masokkal 
egytitt olyan uj fakultast hoztak letre, ame-
lyet tudomany es az oktatas szinvonalanak 
emelkedese szempontjabol mar abban az 
idoben kiemelkedonek lehetett tekinteni. Mas 
egyetemek meteorologiai tanszekeivel szoros 
kapcsolatot tartott fenn, azok vezetoivel 
pedig kollegialis, tartalmas egytittmiikodest 
folytatott. Ilyenek voltak Wagner Richard 
professzor Szegeden, Szava-Kovats Jozsef es 
Dobosi Zoltan professzorok Budapesten, 
akikkel egyritt erveltek e diszciplina tansze-
keinek elismereseert. Igen tartalmas volt a 
kapcsolata az Orszagos Meteorologiai Inte-
zettel is, elsosorban Rethly Antal egyetemi 
tanarig-val. Bensoseges szemelyes kapcsola-
tuk - melyben szerepet jatszhatott az a talan 
veletlen egybeeses is, hogy mindketten az 
agrometeorologiaban (is) tevekenykedtek -
igen nagymertekben segitette a tanszek okta-
tasi es kutatasi celjainak az OMI tamogatasa-
val torteno megvalositasat. A legszorosabb, 
barati kapcsolata azonban a szinten Budapes
ten elo es alkoto Aujeszky Laszloval es Bell 
Belaval alakult ki . 

Berenyi professzor nagyaranyii rovid es 
hosszii tavu fejlesztesi koncepciot dolgozott 
ki a tanszek szemelyi allomanyara, oktato- es 
kutato munkajara vonatkozoan. Mellette 
oktatokent miikodott ekkor Szasz Gabor, 
majd kesobb Justyak Janos. Mindketten 
aspiransok is voltak a professzor ur vezetese-
vel. Mindket „szellemi gyermeke" kesobb 
tanszekvezeto egyetemi tanar lett Debrecen-
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ben: Szasz Gabor az Agrartudomanyi Egye-
temen, Justyak Janos pedig a KLTE-en. 
Ezekben az evekben a Berenyi professzor 
altala oktatott targyak a kovetkezok voltak: 
altalanos meteorologia, altalanos eghajlattan, 
a Fold eghajlata, mikroklimatologia. Elso-
kent a magyar felsooktatasban ez utobbi 
targyhoz egyetemi jegyzetet irt a hallgatok 
felkesziileset segitendo, amelyben hazai, 
elsosorban sajat legiijabb kutatasi eredme-
nyei alapjan magyarazta a ktilonbozo jelen-
segeket. Megkovetelte, hogy eloadasain ott 
legyenek fiatal munkatarsai, de 6 is gyakran 
megfordult azok orain. Ezeket az orakat 
mindig kozos ertekeles kovette. A tantargyi 
reformok kovetkezteben azonban a tanszek 
oktatott targyainak listaja allandoan valto-
zott. Vegill is Berenyi professzor szinte hala-
laig az Altalanos meteorologia es eghajlattan 
c. targyakat oktatta a foldrajz szakos hallga-
toknak ket szemeszterben. 
Hallgatoi korokben igen kozkedvelt szeme-
lyiseg volt, akit mindig kello tisztelet ovezett. 
Oktatoi alapossaga elsosorban abban nyilva-
nult meg, hogy az irott tananyag mellett 
mindig igyekezett a legiijabb kutatasi ered-
menyeket a hallgatosaggal is megismertetni. 
Oktatoi sikerenek titka pedig talan az, hogy a 
legbonyolultabb kerdes elemzese soran is 
vilagosan meg tudta kiilonboztetni a lenye-
gest a lenyegtelentol. Hallgatoi koziil sokan 
szivesen vallalkoztak klimatologiai, meteoro-
logiai temaju szakdolgozatok keszitesere, 
mivel mindig a legnagyobb igyekezettel 
segitett a fiataloknak a feladat eredmenyes 
megoldasaban. Szamos foldrajz-tanar keriilt 
ki az egyetemrol ugy, hogy professzoruk 
hatasara hosszii idore elkoteleztek magukat a 
meteorologia mellett: megfigyeloallomas ve-
zetok lettek, vagy tovabb folytattak tanulma-
nyaikat a meteorologia teriileten, vagy ilyen 
temaju doktori ertekezeseket irtak. 
Berenyi professzornak volt koszonheto, hogy 
Meteorologiai Tanszek szemelyi allomanya a 
tanszek szervezese kapcsan az 1951-60-as 
idoszakban kilenc fore boviilt, az oktatokat, 
kutatokat es a tanszeki segederoket ide-

szamitva. Kozben az egyetemi meteorologiai 
allomast obszervatoriumma fejlesztette a ket 
helyisegbol alio laboratorium megepitesevel, 
a teriilet es a muszerezettseg megnove-
lesevel. 
Az egyetem Termeszettudomanyi Karan 
Berenyi Denes dekansaga idejen (1958-62) 
vetodott fel egy uj kemiai komplexum felepi-
tesenek gondolata az oktatasi es kutatasi 
feltetelek megjavitasa erdekeben. Ennek a 
gondolatnak kezdettol fogva lelkes tamogato-
ja, kesobb a megvalositas tevekeny reszese 
volt. Tanszekvezetokent es ligyis, mint dekan 
nagy energiat forditott arra, hogy az akkor 
mar jelentos kulfoldi es belfoldi tudomanyos 
hirnevnek orvendo Meteorologiai Tanszek 
ebben az uj epiiletben melto elhelyezest 
kapjon. Erofesziteseinek eredmenyekeppen 
1969 aug.-ban a tanszek az eptilet foldszint-
jen nyolc tagas helyisegbe koltozott. A leg
nagyobb helyiseget termeszetesen a tanszeki 
konyvtar foglalta el. Berenyi professzor 
hihetetleniil szeles szakirodalmi ismeretekkel 
rendelkezett, nem volt a meteorologianak 
olyan teriilete, amelynek legiijabb eredme-
nyeirol ne lett volna kello tajekozottsaga. A 
„tanitva tanulas" modszerenek, amelyet 
egesz palyafutasa alatt kovetett, alapveto 
feltetele azonban az allandoan gyarapodo 
konyvtar. A tanszekke alakulas elott a 
konyvtar 100-200 kotetbol es nehany folyo-
iratbol allt. Nyugalomba vonulasakor sok 
ezer kotetet hagyott utodjara es a meteorolo
gia irant fokozottan erdeklodokre, es ez a 
konyvtar volt az, ahol a legnagyobb szamii 
szakmai folyoirat volt megtalalhato Magyar-
orszagon. 

Berenyi professzor szeleskorii, kiilfoldon es 
belfoldon is nagyra ertekelt tudomanyos 
munkassaganak eredmenyei nemcsak 6n-
magukban jelentosek. Szellemi es tudoma
nyos egyenisege teremtette meg a debreceni 
agrometeorologiai iskolat. Tudomanyos 
erdeklodese ugyanis kezdettol fogva elsosor
ban a meteorologia es annak a mezogazdasa-
gi aspektusa, a novenytermesztessel valo 
kapcsolata fele iranyult. A fent elmondottak-
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bol kovetkezik azonban, hogy a meteorologia 
mas teriiletein is tudott maradandot alkotni. 
A lehetosegekhez alkalmazkodo, de a gazda-
sagi igenyeket is kielegito temavalasztas, a 
korszerii eszkozok es onallo modszerek al-
kalmazasa, a szeles korii szakirodalmi taje-
kozottsag es a tudomanyos otletekben valo 
gazdagsag jellemezte Berenyi Denes tobb 
mint negy evtizedes kutatomunkajat, amelyet 
200-nal is tobb igen szinvonalas tanulmany 
es hat konyv femjelez. 
A I I . vh. elott es alatt kutatomunkajat a T i -
szantuli Mezogazdasagi Kamara tamo-
gatasaval vegezte. Ennek fo vonulata hosszu 
eghajlati (elsosorban homerseklet es csapa-
dek) es mezogazdasagi (termesmennyiseg -
minoseg) idosorok orszagos meretu feldolgo-
zasa volt. Vizsgalataiban az egyszerii teny-
megallapitasok mellett korszerii matemati-
kai-statisztikai modszereket alkalmazott. A 
hazai szakirodalomban eloszor hasznalta fel 
kovetkezteteseihez a noveny fejlodesere 
kritikus ertekek bekovetkezesenek tertlleti 
valosziniiseget. Alkalmazott modszereivel, 
eredeti gondolataival olyan osszefilggesek 
feltarasara nyilt lehetoseg, amelyekre a ko-
rabbi empirikus modszerek mar nem voltak 
alkalmasak. E latszolag elmeleti kutatasok 
eredmenyeit a kesobbiekben a mezogazdasag 
fejlesztese soran szeleskoriien hasznositottak, 
hozzajarulva ezzel a novenytermesztes mo-
dernizaciojahoz. Fenti alapveto kutatasi te-
vekenysege ugyanis a tajtermesztes, a no-
venyhonositas es a termesbecsles szempont-
jabol kiterjedt a legfontosabb mezogazdasagi 
noyenyeinkre. Eredmenyei, amelyeket kiilon 
kotetekben novenyenkent publikalt az agro-
meteorologiai irodalomnak ma is becses 
ertekei, forrasmunkai. 

A habonit koveto evekben Berenyi Denes 
munkassaga az lij felteteleknek megfeleloen 
modosult. Tobbek kozott megszunt ugyanis a 
Tiszantuli Mezogazdasagi Kamara, a pallagi 
Mezogazdasagi Akademia pedig 1949-ben 
mezogazdasagi kutatointezette alakult. Veze-
tqje, Manninger G. Adolf professzor ezzel 
egyidoben egy jelentos kutatasi feladat ira-

nyitasara kapott megbizast, amelynek lenyegi 
kerdese a magyar novenytermesztes elmele-
tenek es gyakorlatanak korszeriisitese es 
tovabbfejlesztese volt. Berenyi es Man
ninger kozott rendkivul szoros egyuttmuko-
des alakult ki , amelynek reven e nemzeti 
kutatasi programba beepiiltek a mikro-
klimatologiai kutatasok is. Berenyi profesz-
szor erdeklodeset ugyanis mar a 30-as evek-
tol felkeltette a nyilt es zart mikroklimatikus 
terek klimajanak, tovabba a novenyalloma-
nyok mikroklimajanak problematikaja. Er-
deklodese akkor azonban nem realizalodha-
tott intenziv kutatomunkaban, ugyanis hia-
nyoztak ennek feltetelei: a kiserleti novenyal-
lomanyok es a pontos, megbizhato meteoro-
logiai miiszerek. A nemzeti programban tehat 
- amely 1956-ig tartott - jo l tamogatott, 
rendkivul szeleskorii mikrometeorologiai es 
mikroklimatologiai vizsgalatok folytak, lehe-
tove teve Berenyi Denes elmeleti es gyakor-
lati tudomanyos kibontakozasat ezen a terii-
leten is. E munka egyik leglenyegesebb 
eredmenye a kiilonbozo novenyallomanyok 
kiilonbozo technologiai hatasok (pi. agro-
technika, tragyazas, ontozes) altal modositott 
mikroklimajanak elemzese. 
A mikroklima kutatasok mellet tovabb foly-
tatta agroklimatologiai vizsgalatait is. Ebben 
a munkaban kitiino partnere volt Kreybig 
Lajos egyetemi tanar, akademikus, akivel 
kozosen keszitettek a „Magyarorszag no-
venytermesztesenek iranyelvei" c. sorozatot 
az FM megbizasabol. Kesobb Kreybig ezeket 
egy tobb mint 500 oldalas konyvbe szerkesz-
tette „Az agrotechnika tenyezoi es iranyel
vei" cimmel. Az 1953-ban megjelent mu egy 
olyan jelentos tudomanyos kezikonyvve valt, 
amelyben a Berenyi Denes altal irt 
agroklimatologiai fejezetek nelkiiloz-
hetetlenek a problema megertesehez. 
Berenyi professzor mikroklimatologiai kuta-
tasai fokent a novenyallomanyok belso tere-
re, valamint a felszin alatti talajterre szorit-
koztak. Koncepcionalis tevekenysegenek 
kozeppontjaban mindvegig az allomany-
klima sajatossaga es a novenyfaj kozotti 
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kolcsonos kapcsolat feltarasa allt. Ezzel 
lerakta hazankban a korszerii mikro-
klimatologia alapjait, melynek legfontosabb 
alapkoveit az Akademiai Kiado altal 1951-
ben kiadott Aujeszki-Berenyi-Bell: „Mez6-
gazdasagi meteorologia" c. kotet tartalmazza. 
Szerzotarsai is a magyar meteorologia meg-
hatarozo egyenisegei. Ez a munka tulajdon-
keppen az elso olyan magyar agrometeorolo-
giai konyv, amely nem kiilfoldi kutatasok 
eredmenyeire, hanem hazai vizsgalatokra 
eptilve foglalja ossze azokat a legfontosabb 
agronomiai kerdeseket, amelyekben az idoja-
rasnak, i l l . az eghajlatnak fontos szerep jut. 
Berenyi Denesnek tudomanyos munkassaga 
nemcsak a nyilt terek (pi. a noveny-
allomany), hanem a zart terek mikroklimaja-
nak vizsgalatara is kiterjedt. Behatoan fogla-
kozott a Tokaj-hegyaljai borospincek, vala-
mint az aggteleki karszt barlangok mikro-
klimatologiai viszonyaival is. A pincek k l i -
maviszonyainak szabalyozasat illetoen olyan 
fontos megallapitasokat tett, hogy egy kii l 
foldi folyoirat az errol megjelent cikket ne-
met nyelven „egy az egyben" megjelentette. 
Szakmai berkekben a barlangok mikro-
klimajat taglalo munkainak is hasonlo volt a 
fogadtatasa. 

Berenyi Denes munkassaganak sajatos sza-
kasza volt az, amikor egy nemzetkozi biolo-
giai programba bekapcsolodva - melynek 
hazai koordinatorai Mate Imre es Soo Rezso 
professzorok voltak - az ujszentmargitai 
erdoben es a hortobagyi szikeseken energia 
haztartasi vizsgalatokat. Ennek eredmenyei 
alapyan valt vilagossa es erhetove, hogy a 
novenyi produkcio es a klimatikus feltetelek 
kozott rendkiviil szoros osszefugges all fenn, 
valamint az, hogy a szolaris energianak a 
novenyi szervezetbe valo beepiilese milyen 
mertekben ftigg az eghajlati, idojarasi feltete-
lektol. A Hortobagyon folyo expedicios 
vizsgalatok nemzetkozi egytittmiikodesben, a 
Lipcsei Egyetem Agrometeorologiai Tansze-
kevel kozosen folytak. 
Berenyi professzor sokoldalusaga abban is 
megnyilvanult, hogy kutatasai soran mindig 

meg tudott ujulni ugy, hogy a mar megkez-
dett kutatasi iranyvonalat sem adta fel. Bizo-
nyitja ezt az a teny is, hogy mikozben inten-
ziv agrometeorologiai es mikroklimatologiai 
kutatasokat vegzett, valoszinuleg Magyaror-
szagon eloszor 6 kezdett el foglalkoznia a 
legkor szennyezettsegenek vizsgalataval. Az 
atom- es hidrogenbomba robbantasok idejen 
Szalay Sandor akademikussal egytittmiikod-
ve elemezte a levego mesterseges radio-
aktivitasat. A gyakorlati tapasztalatok mellett 
uj elmeleti megallapitasokat is tett, ugyanis a 
radioaktiv anyagokkal szennyezett levego 
mozgasa alapjan kimutatta a ket foldi felteke 
legcserejet. E sajatos eredmeny az altalanos 
legkorzes reszletesebb megismereset segitet-
te elo. Kesobb konimetrikus meresek alapjan 
varosunk levegqjenek portartalma ido- es 
terbeli alakulasat tarta fel, aminek kozegesz-
segiigyi jelentosege volt. 
Az eghajlatot is kutatta. Munkassaganak 
kezdeten szoros egyuttmukodesben a Tiszan-
tiili Mezogazdasagi Kamaraval tajklimatolo-
giai kutatoallomasokat szervezett Debrecen 
kornyekenek jellegzetes tajain: a Hortoba
gyon, a tiszanhili loszhaton, az Illancs-
kornyeki erdovidek Debrecenig lehuzodo 
tolgyeseben. Eveken at vegzett 
pilotmereseket azzal a cellal, hogy a Karpa-
tok hegyvonulata es az Alfold peremteriilete 
kozotti hegysegi-sikvideki (termikus eredetii) 
szel letezeset bebizonyitsa. Meg a -30-as 
evekben az egyik legnivosabb nemet folyo-
iratban jelent meg cikke a Magyar Alfold 
mediterran ciklon hatasara kialakulo 
aerologiai viszonyairol. Ez az elso magyar 
munka az idojaras harom-dimenzios analizi-
senek meg ma is nagyon aktualis temakor-
cben. Nyugdij fele kozeledve munkassaga 
ismet a klimatologia iranyaba tert el, miifaji-
lag a statisztikus klimatologia fele. Elsosor-
ban a homerseklet es csapadek idosorok 
sajatossagaival foglalkozott. Felfedte a ho-
mogenitas, inhomogenitas kerdesenek lenye-
get, sot egyik munkajaban (1961-ben!) az 
eghajlatvaltozas problematikajat is megemli-
tette. Ez lehetett tehat az elso hazai tudoma-
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nyos kozlemeny, amely az eghajlatvaltozas 
okait elemezte es megkiserelte a kulonbozo 
eghajlat-ingadozasok idopontjanak statiszti-
kai alapon torteno kijeloleset. 
A hosszii es tevekeny eletpalya alatt oriasi 
tapasztalat es tudomanyos ismeretanyag 
halmozodott fel Berenyi Denes munkassaga 
nyoman. Annak ellenere, hogy vizsgalatainak 
egyes reszeredmenyei rendszeresen publi-
kalta tudomanyos kozlemenyeiben es kony-
veiben megis hatarkonek tekintheto az, ami-
kor az Akademiai Kiado es a stuttgarti 
Fischer ceg kozos gondozasaban nemet nyel-
ven megjelent a „Mikroklimatologie. Mikro-
klima der bodennahen Atmosphare" c. mun-
kaja. A mii - az eletmii - szinteziset adja 
mindazoknak a vilagviszonylatban addig 
elert eredmenyeknek, amelyek a talajmenti 
legreteg sajatossagaira, fizikai torveny-
szeriisegeire vonatkoznak. Tobb sajat-
eredmenyt is publikalt ebben a konyvben, 
amely akkor mind hazai mind nemzetkozi 
teren igen nagy elismerest valtott ki , es 
amely a mikroklimatologiat miivelok vagy 
tanulok koreben ma is kozkezen forgo mu. 
Berenyi professzor aktiv tarsadalmi es tudo-
manypolitikai tevekenyseget fejtett ki az 
egyetemen es kulonbozo tudomanyos tarsa-
sagokban, valamint akademiai bizott-
sagokban. Hosszii idon at tagja volt a Magyar 
Meteorologiai Tarsasag valasztmanyanak es 
tudomanyos tanacsanak, a Magyar Tudoma
nyos Akademia Meteorologiai Tudomanyos 
Bizottsaganak. Kiilonosen sokat tevekenyke-
dett ez utobbi bizottsag agrometeorologiai 
alV^izottsagaban, amelynek elnoke volt. A l -
lando tagja volt a Termeszettudomanyi Kar 
tanacsanak, eveken at foszerkesztokent szer-
kesztette az egyetem Acta-jat. 
Kiemelkedo kutatoi, oktatoi es neveloi teve
kenyseget az akkori kormanyzat a Munkaer-
demrend es az Oktatasiigy Kivalo Dolgozoja 
kitiintetesekkel ismerte el. A Magyar meteo
rologiai tarsasag pedig Hegyfoky Emlek-
eremmel tilntette ki . 

Berenyi professzor 1971. jiin. 30-an nyuga-
lomba vonult. Justyak Janos, a Meteorologiai 

Tanszek akkori vezetoje kezdemenyezte, 
hogy ebbol az alkalombol a 70. eletevet 
betoltott professzort egy, tanitvanyai es bara-
tai altal irt dolgozatokat tartalmazo emlekko-
tettel koszontsek. A diszkotesben megjelent 
konyv elso oldalan ez olvashato: „...Berenyi 
professzor azonban 1971. nov. 30-an elhunyt, 
mielott e konyv megjelenhetett. Hirdessek 
mostmar ezek az irasok az emlekezetet!" 
Forrasok: 
Justyak Janos: Dr. Berenyi Denes professzor 
emlekere. In memoriam prof. Dionysii 
Berenyi, Acta Geographica Debrecina, Tom. 
X V - X V I , 1971. 
Justyak Janos - Keri Menyhert: Emlekezes 
Dr. Berenyi Denes professzorra. Emlekezes 
Berenyi Denes professzorra sziiletesenek 95. 
evfordulojan. KLTE Meteorologiai Tanszek, 
Debrecen, 1995. 
Justyak Janos - Tar Karoly: Berenyi Denes, 
1900-1971. Debreceni szemle, 1997, 3-4. 
Justyak Janos - Keri Menyhert - Szasz Ga
bon Dr. Berenyi Denes professzor eletutja, 
munkassaga. Dr. sen. Berenyi Denes sziilete
senek 100 eves jubileumi iinnepsege. Debre
cen, 2001. 
Tar Karoly: A DE Meteorologiai Tanszek-
enek tortenete. Dr. sen. Berenyi Denes sziile
tesenek 100 eves jubileumi iinnepsege. Deb
recen, 2001. 

Tar Karoly 

Biri Gabor (Debrecen, 1916. febr. 20. -
Hajdiiboszormeny, 1981. Jul. 12.): kantor-
tanito, matematika-fizika szakos alt. isk. 
tanar. 
Edesapja eredetileg cipesz - csizmadia mes-
ter volt, de sok even at, mint villamoskalauz 
es ellenor tevekenykedett. Edesanyja haztar-
tasbeli volt. Tanulmanyait 1923-ban Debre-
cenben kezdte, majd 1926-tol, mivel szvilei 
Hajdiiboszormenybe koltoztek, itt folytatta. 
A Bocskay Istvan Gimn.-ban, 1935. j i in. 28-
an erettsegizett. Debrecenben a Ref. Tanito-
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kepzoben 1940 jun.-aban tanitoi diplomaja 
melle az orgonista-kantori oklevelet is meg-
kapta. 

Biri Gdbor 
Rovid ideig segedtanito Hajduboszo-
menyben, majd Erdelybe, Erdoszadara ke-
riilt, ahol hitoktato es kantor is volt. Egy 
idore Szilagylampertra helyeztek, de onnan 
visszakeriilt elozo tanitoi allasaba. 1941-ben 
beiratkozott a kolozsvari egyetemre jogot 
tanulni. 
1941. okt. 13-an hivtak be katonai szolgalat-
ra, mely ido alatt elvegezte a tartalekos tiszti 
iskola 2 evfolyamat. A haboni miatt nem 
szereltek le, hanem zaszlosi rendfokozattal 
frontszolgalatra kerult. 1945. maj. 5-en orosz 
fogsagba esett, es Sziberiaba kerult, ahonnan 
1947^ okt. 12-en erkezett haza. 
Tanitott Hajduhadhazon, Viden, majd 1948-
tol a hajdiiboszormenyi Bocskay teri alt. isk.-
ban. Tiz even at a dolgozok iskolajanak is 
matematika - fizika tanara volt. 
1949- ben kotott hazassagot Szocs Piroska 
tanitonovel, hazassagukbol sziiletettek Gab-
riella es Eva nevii leanyaik. 
1950- ben szaktanitoi oklevelet szerzett. 
1951. szept. l-tol ig-ja volt a I I . Rakoczi 
Ferenc Allami Alt. Isk.-nak. 

1955-ben Emleklappal, majd az Oktatasiigy 
Kivalo Dolgozoja kitiintetessel ismertek el 
munkajat. 
1957-tol ismet a Bocskai Istvan Alt. Isk.-ba 
helyeztek. 
1964-ben kapta meg tanari diplomajat az 
Egri Tanarkepzo foiskolan. 
1966-tol a hajdiiboszormenyi Eotvos utcai 
alt. isk.-ba kerte athelyezeset, ahol az 1974-
ben bekovetkezett leszazalekolasaig tanitott. 
1971-tol szerzodessel, mint fotos a Hajdiisagi 
Muzeumban tevekenykedett. 
1981. jul . 12-en varatlan szivroham vegzett 
vele. 
Tanarom volt. A TANAR volt. Nem ismer-
riik eletenek reszleteit, csak azt tudtuk, hogy 
Biri tanar bacsi nagyon erdekeseket mond, 
mutat, mindig lehet tole valami ujdonsagot 
tanulni, szokott hegedillni, lehet hozza szak-
korre jarni, es ha azt mondja: „Micsoda ma-
dar a pillango!", akkor valamit elvetettiink. 
Fizikat tanitott nektink. Ma is emlekszem a 
kiserletekre. Gyakran dolgoztunk csoport-
munkaban; egy-egy talcan keszitette elo 
kisebb csoportok szamara az eszkozoket, 
anyagokat, es a tevekenykedestink eredme-
nyekent valami mozgasba jott, vilagitott, 
melegedett, hangot adott, stb. Azt tudtuk, 
hogy a fizika ott van eletunk minden mozza-
nataban, csak kesobb lett elvont tudomany, 
kellemetlen tantargy. 
Tole tanultam meg a belyeggyiijtest, a lomb-
furesszel valo banasmodot, a fenykepezes es 
fenykepelohivas fortelyait. A fotoszakkoron 
latottak alapjan rendeztiink be otthon fotola-
bort, es eletem elso olvasolampajat is a tole 
tanult modon szereltem ossze. 
Harminceves tanari gyakorlattal magam mo-
gott allitom, hogy Biri Gabor tanar lir felke-
szilltsegeben, modszereiben, kovetke-
zetessegeben a pedagogushivatas csiicsan 
allt. Velilnk parhuzamos osztaly fonoke volt, 
tudom, rajongtak erte diakjai. 
Felesege apolja emleket, orzi es rendszerezi a 
hatrahagyott kincseket. Elhozta es meg-
mutatta nekem a bizonyitvanyokat, okl.-eket, 
szakkori fuzeteket, szakfeliigyeleti jegyzo-
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konyveket, tovabbkepzesek, tanfolya-mok 
feljegyzeseit, stb. Ezek alapjan allt ossze a 
kep arrol az emberrol, akit en csak tanarom-
kent szerettem es tiszteltem, de akinek aka-
ratereje, kitartasa, helytallasa emberi pelda-
kent is szolgal. 
Mar diakkent is rendkivtil aktiv volt: enek-
karban, zenekarban jatszott, irodalmi palya-
zatokat irt. Keszitett faesztergalyos termeke-
ket, diszmiiarut festett, dolgozott iigyved 
meliett irnokkent, konyvelt a Hangya szovet-
kezetben. Tanitokepzoskent tanulmanyi 
elomeneteleert, palyamunkakert, onkepzoko-
ri es egyesiileti munkakert evente kapott 
penzjutalmat, juttatast. 
Tanitoi tevekenyseget a kotelezo katonai 
szolgalat miatt 1941. okt. 16-an meg kellett 
szakitania. Debrecenben a 17. M . Kir. Tabori 
Tiizerosztaly harmadik iitegeben bemero tiszt 
volt, majd Hajmaskeren tartalekos tiszti 
iskolaba keriilt. 1944. okt. 14-en a frontra 
vezenyeltek. Feleves frontszolgalat utan esett 
orosz fogsagba. 8500 km-re hazajatol, Nyu-
gat-Sziberiaban Bajdejevkaban a 7525/9-es 
lagerbe keriilt. Katonatiszti kemenyseget, 
onfegyelmet fogolytarsai kesobb is emleget-
tek. 29 honapig tarto fogsag utan meg 32 
napig tartott az utazas marhavagonban haza-
ig-
1947 oszetol allhatott ismet a tanitoi katedra-
ra. 19494>en a felajanlott ipari iskolai ig.i 
posztot nem fogadta el. Ktilonbozo kepzesek-
re ktildtek, pi. a pedagogus szakszervezet 
tanfolyamara, matematika-fizika tovabbkep-
zesre, konferencia vezetoi tanfolyamra, ter-
meszettudomanyi targyak tantervevel kap-
csolatos ertekezletre, stb. 
1951-tol hat even at ig-ja volt a I I . Rakoczi 
Ferenc nevet viselo, de akkoriban csak Vasut 
utcainak nevezett belvarosi alt. isk.-nak. 
1955- ben tobb kiriintetest kapott. Hivtak a 
Varoshazara az oktatasi osztaly vezetqjenek, 
de az atlathatatlan koriilmenyek miatt nem 
vallalta el a beosztast. 
1956- ban nemzetori szolgalatot latott el. 
1957- ben politikai ellentetbe keriilt a varosi 
eloljarokkal, s mivel nem akart onkent le-

mondani ig-i beosztasarol, bizonyitatlan 
vadakkal rendorsegi feliigyelet ala helyeztek 
fel evre. Salamon Pal ujsagiro kozbenjarasara 
sziintek meg a csaladjat sem kimelo zaklata-
sok. A tovabbtanulasat meg evekig megaka-
dalyoztak. Amikor bemutato tanitas kerete-
ben dr. Bayer Istvan egyetemi tanar es a 
megyei szakfeliigyelo megismertek oktato 
munkajanak ertekeit, intezkedtek, hogy en-
gedelyezzek foiskolai tanulmanyait. Ez utan 
vegezhetett Egerben a tanarkepzon. 
A szakmai munkajat azzal ertekeltek, hogy 
anketokra, fizika versenyek zsiirijebe, iskola-
televizios szakmai programra ktildtek es 
meghivtak. Tagja volt a TIT Fizikai Szak-
osztalyanak. 
Az iskolaban a tanitas meliett volt tankonyv-
felelos, filmfelelos, a neveloi es az ifjusagi 
konyvtar kezelqje, gyakorlokert vezeto, bal-
esetvedelmi felelos, vezetett fizika, matema-
tika, foto, belyeg, elektrotechnika szakkort. 
Bekapcsolodott az uttoromozgalomba, rajve-
zeto volt, a riporter orsot iranyitotta, taboro-
zast szervezett Salgobanyan, Salgotarjanban 
es Matrahazan. A varosi elnoksegben szakagi 
felelos volt. Tevekenysegeert Kivalo Uttoro-
vezeto kitiintetesben reszesitettek. 
A Pedagogus Szakszervezet kereteben az 
enekkarban, zenekarban es a tanccsoportban 
is tevekenykedett. 
A varosban a polgari vedelemtol kapott ke-
reskedelmi-elelmezesi torzsparancsnoki be
osztast. A varosi Lovesz-kor tagja volt. Mint 
oroszul is erto, volt hadifoglyot biztak meg a 
MSZBT vezetesevel. A Hazafias Nepfront 
valasztasi bizottsaganak tagja volt. 
Tagja volt a MABEOSZ-nak. Gyujtotte a 
termeszettudosokat abrazolo belyegeket. A 
Numizmatikai Korhoz azert kapcsolodott, 
mert a vilag apropenzeit gyujtotte az ermek 
es regi penzek meliett. Gyiijtott kepeslapokat 
es ex libriseket. Szeretett utazni. Jart a csa-
ladjaval Jugoszlaviaban, Lengyel-orszagban, 
Nemetorszagban, Ausztriaban, Romaniaban, 
Csehszlovakiaban. Olasz-orszagba mar nem 
juthatott el. Hazai utazasokat a taboroztata-
son kivtil is tett, a Tajak - Korok - Miizeu-
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mok Barati Korenek tagjakent csaladjaval 
jarta az orszagot, megszereztek a mozgalom 
bronz, eziist es arany fokozatat is. Arany 
emlekplakettet nyertek a I I . Rakoczi Ferenc 
jubileumi emlekturajan 1976-ban. Termesze-
tesen tagja volt a H-B megyei Miizeumbara-
tok Korenek is. Hagyatekeban tobb mint 
1000 db. diakep szerepel. Ezeket annak ide-
jen vetitette, felhasznalta szemleltetesre. 
Peckes jarasa, tokeletesen fesiilt haja, kifo-
gastalanul vasalt nadragja, valasztekos be-
szede, furkeszo tekintetenek oszinte erdeklo-
dese, mosolya felidezodik nevenek hallatan. 
Rola mindenki tudta, hogy O, a tandr. Nem 
elt reflektorfenyben, megis koztiszteletben 
allt. Hiresen pedans eletvitelenek koszonhe-
toen olyan tanari hagyatekot oriz felesege, 
amelyben a hadifogsagbol kiildott lapjai 
sorszamozva, oklevelei, kituntetesei, kepes-
lapjai, konyvei, ex librisei, tanitasban hasz-
nalt fiizetei, az altala vezetett szakkorok 
tematikaja es a szakkorosok nevsora, palya-
munkai, diai es fotoi feldolgozva, egyeb 
gyujtemenyei rendszerezve lathatok. Igy 
egyben, egy miizeumban a pedagogus eletiit 
dokumentalasara kivaloan alkalmas lehetne. 
Alkotasainak, fotoinak nagy reszet a helyi 
kiadvanyokban lathatjuk: 
Biri Gabon Keritesdiszek Hajdiiboszor-
menyben = Muzeumi Kurir. 1973. okt. 34-
36.p. 

Kathy Imre - Sz. Kiirti Katalin: Hajdu-
boszormeny epiteszete es kepzomiiveszete. 
1979. (Regi kepek reprodukcioi es sajat fel-
vetelei, osszesen 14 foto) 
Bencsik Janos: Paraszti allattartas Hajdii-
boszormenyben. 1971. (16 db foto) 
Bencsik Janos: Polgar tortenete. 1974. (kb. 
40 foto) Bencsik Janos - Nyakas Miklos: A 
Zqja Termeloszovetkezet tortenete. 1975. 
(kb. 30 foto) 
Forrasok: 
A csalad tulajdonaban levo dokumentumok, 
levelek, fotok es targyi emlekek. 

Bagossine O. Szabo Katalin 

Bodnar Janos (Nagyvarad, 1889 - Debre
cen, 1953): tszv. egyetemi tanar. 
Sztilohelyen erettsegizett. Kolozsvarott ve-
gezte az egyetemet. 

Bodnar Janos 
A matematika-termeszet-tudomanyi es orvosi 
karon szerezte, 1911-ben vegytan fotdrgybol, 
doktori oklevelet. Abszolvalasa utan Bees, 
Praga, Berlin es Svajc egyetemein szelesitet-
te es gazdagitotta tudasat. 1916-ban a 
"Biochemia" c. targykor magantanarava 
habilitaltak a kolozsvari egyetemen, 'ahol 
kezdetben gyakornok, kesobb, mint tanarse-
ged miikodott. 1921-ben letesitette a buda-
pesti m. kir. 1 Novenybio-chemiai Intezetet, 
amelynek egeszen 1931-ben tortent meg-
sziinteteseig, ig.ja volt. Az intezet munkatar-

1 Sokkal korabbi (Osztrak-Magyar Monar-
chia -kori) eloiras ertelmeben, ahhoz hogy 
egy intezmeny miikodeset megkezdhesse -a 
kiralyi hazbol- partfogot kellett keresnie, es 
neveben a Kiralyi jelzot felvennie. (L. Beck 
M . : Kossuth Lajos es a Magyar Termeszet-
tudomanyi Tarsulat. TERMESZET VILAGA 
2002/12. 559. oldal.) 
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sai kb. 200 dolgozatot allitottak ossze a no-
venyek novenyi es allati kartevoirol, mikoz-
ben azok ellen, lij modszereket es megolda-
sokat fejlesztettek ki . 1920 es 1923 kozott, a 
Kolozsvarrol Szegedre koltozott Ferenc 
Jozsef Tudomanyegyetem „chemia" tanszeke 
vezeteset latta el, mint helyettes.2 

1923. ju l . 18-an neveztek ki a debreceni 
Tisza Istvan Tudomanyegyetem orvosi-
kemiai tanszekere egyetemi nyilvanos rendes 
tanarnak. Tudomanyos munkassaga foleg az 
analitikai - es a "biochemiai" buvarkodasban 
meriil ki. Analitikai kemiai kutatasanak fobb 
iranyai: Az altalanos kvalitativ es kvantitativ 
kemiai targykorokben buvarkodik, foleg az 
intezetet latogato bolcseszettan-hallgatok 
kedveert: altalanos makro-analitikai kemia; 
alkalmazott makro- es mikroanalitikai kemia: 
a) biokemiai; b) orvosi; c) torvenyszeki; d) 
viz- es asvanyvizsgalati; e) dohanyvizsgalati; 
f) gyogyszereszeti; g) novenyvedelmi vonat-
kozasokban. Ezzel kapcsolatban meg kell 
emliteni, hogy ez az elso egyetemi intezet 
Magyarorszagon, amelynek vezetojekent 
torvenyszeki kemiai laboratoriumot alakitott 
ki, rendezett be es tartott fenn. 
Ennek kereteben, ktilonosen az arzen es a 
higany meghatarozasara, egyediilallo, uj 
modszert dolgozott ki , amely anyagokat, az 
emberi szervezetben, egeszen gamma (y = 
10"6 g, azaz 0,001 mg!) ertekig ki lehetett 
mutatni, 3-4 ora alatt. Dohanykemiai labora
toriumot is alakitott ki , es ennek nyoman 
szamos ertekezes kesziilt, amelyek a dohany-
fajtak minosege meghatarozasatol kezdve, a 
dor^anyfiistnek az emberi szervezetre kifejtett 
hatasaig terjedtek ki , vagyis szamtalan prob-
lemara adtak - akkori szinten es mar - koz-
hasznii megoldasokat. Ugyan-csak az intezet 

2 A forrasmunka eredeti szohasznalatat he-
lyenkent, a korabeli viszonyok tilkrozese 
celjabol, megtartottuk. (L. : Debrecen Sz. 
Kir. Varos es Hajdu Varmegye. Szerkesztette 
Csoban Endre, Varmegyei Szociografiak 
Kiadohivatala, Bp. 1940, 12. kotetben a 27-
29. hasab.) 

kereteben letrehozott novenyvedelmi kemiai 
osztalyon, szamos novenyvedelmi szert vizs-
galtak feliil, es adtak ki szakvelemenyt, meg 
kulfoldre is. 
Biokemiai kutatasainak fobb iranyai: a szen-
hidrat- es anyagcsere enzimologiai vizs-
galata, normalis es koros (rak, cukor-
betegseg) stb. esetekben; az endemias golyva 
vizsgalata a jodhiany-elmelet es ionhatasok 
alapjan; a vegetarius taplalkozas hatasa a 
szervezet kemizmusara. Tovabba a dohany-
fiist biokemiai hatasa az emberi szervezetre; 
allati es novenyi szervezetben emisszios 
spektral-analitikai uton kimutathato nehez 
femnyomok biokemiai szerepenek tanulma-
nyozasa. A higany es az arzen eloszlasanak 
es kivalasztasanak vizsgalata, az emberi es 
allati szervezetben, kiilonos tekintettel a tor
venyszeki kemiai vonatkozasokra. A dohany-
kezelesi folyamatok (szarftas, fermentalas) 
miben-letenek vizsgalata, kiilonos tekintettel 
a dohany minosegere. A novenyi lelegzes 
(szenhidrat es feherje disszimilacio) es az 
asszimilacio enzimologiai vizsgalata. A szer-
vetlen es szerves eredetii, mergezo anyagok 
hatasmechanizmusa a kulturnovenyekre (pi. 
gabonafelekre). Novenyvedelmi szerek bio
kemiai vizsgalata, gyiimolcsok aromaanyag-
tartalmanak osszehasonlito vizsgalata. As-
vanyvizek katalitikus hatasanak vizsgalata. 
Ezen kiviil - nem kis mertekben - pedagogiai 
kerdesekkel is foglalkozott. , 
1937-ben valasztottak a MTA levelezo tagja-
va. Az idezett forrasmunka, mint szak-mai 
oneletrajz megirasaig, 85 onallo es 72 gya-
korlati iranyu kozlemenye jelent meg, tanit-
vanyai pedig (csupan a vezetesevel es iranyi-
tasaval kesziilteket veve szamitasba) 85 tu
domanyos es 38 gyakorlati iranyu kozle-
meny mellett, de 39 bolcseszdoktori erteke-
zest is irtak. 

Tagja a Deutsche Chemische Gesellschaft-
nak, az Orszagos Tanulmanyi es Oszton-
dijtanacsnak, a Tisza Istvan Tudomanyos 
tarsasag r. tagja, illetve fotitkara, valamint a 
I I . osztaly titkara, tovabba a debreceni orvos-
tudomanyi kar 1930/31, 1931/32 es 1932/33 
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tanevekben dekanja, az 1933/34, 1934/35, 
1935/36, 1936/37 es 1937/38 tanevekben 
pedig prodekanja volt. 
Az arckep osszeallitoja (Sz. T.) ugy veli, 
hogy az elozo, igen gazdag munkassagot is-
merteto, szakmai eletrajzot, melto modon le-
het kiegesziteni, netan pontositani a tanit-
vany, majd munkatars (dr. Szabo Sandor a 
KLTE Szerves Kemiai Tanszeke egyetemi 
docense) altal irt, es 1984-ben megjelent, 
osszeallitas nyoman: 
Bar a DEen elobb dr. Hatos Geza, majd dr. 
Doby Geza inditotta el a vegytan oktatasat, 
az elso egyetemi kemiai intezet es kemiai 
iskola megalapitdsa megis dr. Bodndr Jdnos 
nevehez fuzodik, aki a kolozsvari Ferenc 
Jozsef Tudomanyegyetemen szerezte meg, 
1911-ben a bolcseszdoktori diplomat summa 
cum laude mino-sitessel. Ugyanitt - az orvosi 
vegytani intezetben - lett tanarseged. 
A foldmiivelodesiigyi miniszter 1913-ban 
bizta meg a magyarovari m. kir. Novenyelet-
es Kortani Allomas biokemiai laborato-
riumanak vezetesevel, segedvegyeszi mino-
segben, de mar a kovetkezo evben athe-
lyeztek az intezmeny budapesti reszlegebe. 
Idokozben azonban, osztondijaskent leheto-
seget kapott szakmai tudasanak es lato-
korenek kiszelesitesere es bovitesere dan, 
holland es svajci egyetemeken. A kolozsvari 
egyetemen 1916-ban nyert magantanari 
kepesitest, mint lartuk: biokemia targykorbol. 
1918-ban soron kivtil lepert elo kiralyi fo-
vegyessze, ezt kovetoen pedig, 1920-ban 
felkertek (a Kolozsvarrol elobb Budapestre, 
maĵ d Szegedre helyezett) tudomanyegyetem 
vegytani tanszeke vezetesere, ahol vezeto-
helyetteskent latta el feladatat. A kovetkezo 
evben, ahogyan mar korabban is, a fold-
muvelesiigyi miniszter bizza meg a bp.-i m. 
kir. Novenybiokemiai Intezet megszerve-
zesevel. 

J Szabo Sandor: dr. Bodnar Janos (in Debre-
ceni Kemikusok, szerkesztette Patonay Ta-
mas, KLTE Kemiai Intezete, Debrecen, 
1984. 16-20. oldal.) 

1923-ban a szegedi tudomanyegyetem mate-
matikai es termeszettudomanyi kara, majd -
roviddel ezt kovetoen - a debreceni tudo
manyegyetem orvostudomanyi kara is meg-
hivja nyilvanos rendes tanarnak az orvosi 
vegytani tanszekre. A kinevezest Debrecenbe 
kapta meg 1923. aug. 13-an. (Ez lehet a valo-
sziniibb, es nem az elozoekben mar kozolt 
Jul. 18. Am a kis elteres nyilvan nem lenyeg-
bevago.) 
Az orvostanhallgatok kemiai kepzesen ti i l-
menoen, kezdettol fogva ellatta a kemia-
szakos bolcsesztan-hallgatok oktatasat is, 
ami egyet jelentett nemcsak a hallgatoi labo-
ratoriumok, hanem a megfelelo mukale-
hetosegek egetoen siirgos eloteremtesevel. 
(Ami nem lehetett konnyii feladat az I . vh. 
utan eloallt, sok-sok vonatkozasban is, igen 
nehez helyzetben.) 
Az osszetett feladat megoldasaban segitette 
az, hogy 1924-ben megbizast kapott a Do-
hanykiserleti Allomas kemiai laboratoriu-
manak debreceni megszervezesere es veze
tesere. Ezzel nem csupan a dohanykutato 
laboratorium letrehozasa, hanem az orvosi 
analitikai es torvenyszeki kemiai labora
torium tovabbfejlesztese is lehetove valt. 
1928-ban a budapesti Novenykemiai Intezet 
c. ig.java is kineveztek. Immar az ebbol 
adodo tovabbi lehetosegek nagy mertekben 
elomozditottak, a debreceni Orvosvegytani 
Intezet biokemiai es novenyvedelmi labora-
toriuma egeszenek a tovabb epiteset, felfej-
leszteset. (Mindezek aligha nem, hitelesitik 
azt a sokretii es oriasi teljesitmenyt, amirol az 
eletrajz szol.) 
Nem szorul tehat bizonygatasra, hogy az 
adott feladatok megoldasa milyen rendkiviili 
szervezokeszseget es munkabirast kovetelt 
meg. Sziiletett tehetsegenek, de es nem ke-
vesbe, felhalmozott oriasi ismereteinek is 
koszonhetoen, intezeteben mar a harmincas 
evek elejen, megteremtette a korszerii oktatds 
es kutatds minden feltetelet. 
A teljesitmeny nagysagat csak no veli, hogy 
hazankat is elerte ("begyuriizott") a harmin
cas evek nagy gazdasagi vilagvalsaga. E 
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nyomaszto kortilmenyek kozott az elert szin-
vonalnak mar a tartasa sem volt konnyii, a 
tole megszokott es mar szinte elvart, 
nagyobb aranyii fejlesztesre meg remeny is 
alig volt. Megis megtaldlta a kiutat (ami 
egyebkent ma sem lenne eppen elhanya-
golando megoldas): nem felejtkezett el, sot 
tudatosan gondoskodott a sokretti munka 
ellatasahoz segitseget nyujtani kepes, vezetoi 
munkatarsak felneveleserol: Straub Janos 4 , 
Barta Laszlo, V. Nagy Laszl6,Szep Odon, 
Tanko Bela 5 , Porcsalmy Ilona, Benocs Klara 
es masok. 
Tevekenysege elismeresekent (es kiteljese-
desekent) az orvostudomanyi kar harom 
egymast koveto tanevben, majd ujabb harom 
evi prodekansaga letelte utan, meg ujabb 2 
evre prodekanna valasztotta meg. Tudoma-
nyos es tudomanyszervezo, iskolateremto 
munkassaga nyoman, 1937-ben az MTA 
levelezd tagja lett. 
A I I . vh. vegen, az 1943/44 tanevben az 
Egyetem rektori tisztet latja el, mikozben a 
haboni, az ejjel-nappali bombazasok es az 
atvonulo front megprobaltatasai kozepette, 
nemcsak az Egyetem egeszet vedi, hanem 
nagyon sajatosan, a Klinika-telepet is, mint 
"bekeszigetet" orzi, sot a varos egyik veze-
tojekent, kitiinen allt helyt, elobb a nemetek, 
majd az oroszok zsarolo stb. koveteleseivel 
szemben. 
1945 jan.-jatol prorektorkent folytatja a rek-
torsagot, mert - egeszsegugyi okbol - lemon-
dani kenyszeriil Hankiss Janos profesz-szor, 
mint rektor. 
Els^sorban is neki koszonheto, hogy a habo
ni es az azt koveto viszontagsagok ellenere, a 
megszallo csapatok vezetoje, a szovjet varos-
parancsnok tamogatasaval, az Egyetemen az 
oktatas mar 1944 dec.-ben megkezdodhetett. 
Rektori es professzori teendoi mellett, ujra 
szervezni kenyszeriil: az 1944-ben bomba-
seriiltte valt, Bem-teri Orvosi Vegytani Inte-

4 L. E kiadvany megfelelo oldala. 
3 L elobbi megjegyzes. 

zetet kell helyreallitatnia.6 Ez a munka 1947-
ben fejezodik be, amikor vegiil is a tanszek 
visszakoltozhet a Torvenyszeki Orvostani 
Intezetbol, mint ideiglenes es kenyszer tars-
berletbol. 
A megfeszitett munka erett gyiimolcseit, nem 
sokaig elvezhette mar B. J. professzor, mert a 
progredialo (felgyorsulo, vagy fokozodo) 
Parkinson-korja, mar 1950 elejen, nyuga-
lomba vonulasra kenyszeritette, 1953. okt. 
29-en tett pontot a haldl az igazdn tiszteletre 
meltd, tevekeny eletere. 
"Kotelessegemnek erzem, hogy volt tanit-
vanyakent es munkatarsakent a szervezo 
keszsegen es munkabirasan tul, mas emberi 
tulajdonsagairol se feledkezzem meg", irja 
Szabo Sandor: 
Rendelkezett azzal a ritka adottsaggal, hogy 
a helyzetbol adodo lehetosegeket mind rovid, 
mind hosszu tavra gondosan merlegelni tud-
ta. Tetteit es intezkedeseit bamulatos rea-
litaserzek jellemezte, a kello erelyes fellepes 
kepessege pedig alkalmassa tette arra, hogy a 
magyar miiszaki es termeszettudomanyos 
kultura szamara, mindenkor elsodleges i i -
gyet, eredmenyesen szolgalhassa. Szenvede-
lyesen szerette a tisztasdgot mind a fejekben, 
mind a kornyezetben. Talan ezert nem sze-
godott el, a legnehezebb idokben sem, a 
fasizalo nemetbarat politikai kurzus szeker-
tolojanak, (ami egyertelmiien kitunt az 1943. 

6 A sors ktilonossege folytan az arckep 
osszeallitoja -mar gyermekkent-
megismerhette, a debreceni kemikusok talan 
legnagyobb alakjat, majd pedig -
asztalosmester edesapja mellett- maga is 
reszt vett az emlitett feluj itasi es helyrehozasi 
munkalatokban. Mit sem sejtve, hogy 
valamikor nemcsak hallgatokent, hanem okl. 
vegyeszkent 6 maga is megeli, sot vegig 
jarhatja, a nagyot valtozott Egyetemen, az 
oktatoi es kutatoi munka lepcsoit. Meg-
tapasztalhatja annak szepsegeit, de utvesztoit 
es megprobaltatasait is, mikozben egyik 
kovetoje, kozvetve es talan, nemikepp foly-
tatoja is lehet a nagy elodnek. 
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evi "Handel - iigyben" tett lepeseibol, /es 
nem kevesbe, az 1944. evi itthon-
maradasabol, az igazan peldamutato helyt-
allasabol is. Sz. T./) A valosag objektiv felta-
rasat, mindenek fole helyezo, igazi tudoshoz 
meltoan, megvetette a hizelgest, a kepmuta-
tast es az ezekkel karoltve jaro emberi buta-
sagot. Minden ilyen megnyilvanulast kime-
letlen szigorral utasitott el. 
Oktatoi magatartasat is a szigoni objektivitas 
jellemezte. J61 tudta, hogy hallgatoinak zome 
atlagos kepessegii es csak keves, atlagon 
feliili akad kozottiik. Am az atlagtol is meg-
kovetelte azt a szintet, amellyel a gyakorlati 
elet valamely posztjan helyt tud allni, az 
atlagon feliiliektol viszont elvarta, hogy az 
altalanosan kotelezo ismereteken tiilmenoen 
fejlesszek felkesziiltsegiiket, ugyanakkor - e 
torekvesiikben - minden segitseget meg is 
adott nekik. Koran, gyakran mar masodeve-
sen, bekapcsolodhattak az intezet laboratori-
umaiban folyo kutatasokba, sot esetenkent, 
onallo kezdemenyezeseik megvalositasahoz 
is megadott minden tamogatast. Beosztottjai-
nak es doktorandusainak tevekenyseget sze-
melyesen es rendszeresen ellenorizte, mun-
kajukat gondos elemzeseivel, es a tisz-
tazandokat, lenyegre tapinto tanacsaival, hat-
hatosan segitette elo. 

Tudomanyos munkassagat a sokoldalusag es 
a korszeriiseg jellemezte. Mar palyaja kez-
deten is megkulonboztetett figyelemmel for-
dult a noveny-biokemia problemai es a no-
venyvedo szerek elemzesi kerdesei fele. 
Igencsak figyelemre meltoak a novenyek 
enzimatikus folyamataival, valamint a hi-
gany-, rez-, arzen- es tallium-tartalmu no-
venyvedo szerek analitikajaval, illetve azok 
gyakorlati alkalmazasaval kapcsolatos vizs-
galatai. A huszas evek kozepetol tudomanyos 
munkassaga jelentosen keszelesedett, ugyan
akkor a makro-analitika mellett, fokozottan 
erdekelni kezdik a mikroanalitikai modszerek 
es gyakorlati alkalmazasaik. 
Az ivo- es asvanyvizek, valamint az emberi 
tapanyagok elemzese vezetett annak felis-
meresere, hogy az endemias (= tomeges 

elofordulasii) golyva jodhiany-elmelete, jel-
legzetesen ervenyes, a Debrecen-kozeli bo-
dahegy-kozsegi es Miskolc kornyeki golyvas 
teriiletek vonatkozasaban. Tovabbi igen 
jelentos felismeres az is, hogy egyertelmii 
osszefiigges allapithato meg a fogszuvasodas 
elterjedtsege es az ivovizek fluorszegenysege 
kozott. 7 

Nem kevesbe figyelemre meltoak a tor-
venyszeki kemia teren (is) az arzen-, higany-, 
rez- es bizmut meghatarozasara kidolgozott 
mikro- es ultramikro-modszerek, valamint 
ezek alkalmazasa a normalis emberi szove-
tekben, valamint a mergezes-gyanus, hullare-
szekben vegzett vizsgalatokban. 
Szamos, nemzetkozi vonatkozasban is kor-
szerii eredmenyeket kozolt a dohany es a 
dohanyzas kemiaja teren is. Uj mikro-titralasi 
modszerekkel vizsgalta a dohany nikotin-, 
piridin-, ammonia- es hamutartalmat, vala
mint ezek valtozasat kiilonfele fermentacios 
eljarasok soran. Osszefuggest allapitott meg 
a dohany osszetetele es minosege kozott. 
Vizsgalta a nikotin reszorpciojat es meta-
bolizmusat az emberi szervezetben. Ezzel 
osszefuggesben az elsok kozott mutatott ra a 
szervezetbe keriilo egesi es bomlastermekek, 
valamint a leguti rakos megbetegedesek ko-
zotti kapcsolat lehetosegere. 
A novenyvedelem teren a rez-, az arzen- es 
kentartalmii novenyvedo szerek biokemiai 
hatasanak vizsgalata mellett, reszletesen fog-
lalkozott a gyakorlati hasznositasukkal ossze-
fuggo problemakkal es kerdesekkel is. Sza
mos hasznos utmutatast adott a gyakorlat 
embereinek. Jelentosen hozzajarulva ezzel a 
hazai noveny- es gyiimolcstermesztes fellen-
ditesehez. 

A biokemia teriileten, a noveny-biokemiai 
vizsgalatain tulmenoen, az allati szervezet
ben bekovetkezo foszforilezesi, anaerob cu-
korbomlasi folyamatok es a gliikone-
ogenezis vonatkozasaban kozolt, a maga 

L. Meg Straub Janos eletrajzaban is, e kotet 
megfelelo oldalain. 
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idejeben, europai szinten is korszerii eredme-
nyeket. 
Az emlitett temakorokbol kozel 200 sajat 
tudomanyos es ismeretterjeszto kozlemenye 
jelent meg. A vezetese mellett kesziilt, fel-
szaznal tobb doktori ertekezes temaja is a 
vazolt szakteriiletekre esik. 
Valogatas tarsszerzosegben irt miiveibol: 
Bodnar J. - Tanko B.: Wirkungsmecha-
nismus der Muskel-phosphatase, cozymase 
und des Insulins. Biochem. Z. 210, (1-3), 
144-174(1929) 
Bodnar J. - Tanko B.: Az izomphosphatase, 
cosymase es az insulin hatasmechanizmusa. 
In Magyar Orvosi Archivum tudomanyos 
kozlemenyei. 1930. 31. kotet 2. ftizet p. 29. 
Bodnar J. - Tanko B.: Phosphorylierung 
Milchsauerbildung und Phosphatasewirkung 
in Muskelbrei und Muskelpulwer. Biochem 
Z. 230 (1-3), 228-233 (1931) 
Bodnar J. - Tanko B.: Insulin und 
Phosphorylierung. Biochem. Z. 239 (4-6), 
315-317(1931) 
Bodnar J. - Tanko B.: Phosphorifikalas, 
tejsav-termeles es phosphatase hatas izom-
pepben es izomporban. In Magyar Orvosi 
Archivum tudomanyos kozlemenyei. Buda
pest Centrum K. 1932. 32. kotet 5. fuzet, pp. 
1-5 
Bodnar J. - Tanko B.: Versuche iiber die 
Wirkung von Kalkarsenaten auf die 
Schwefelfahigkeit der Kupferkalbruche. In 
Neuheiten auf den Gebiete der 
Pflanzenschutzes Mitteilungen. Nr. 5. 1938. 
pp. 3-7. 
Bodnar J. - Tanko B.: Die Rolle der 
Phosphat bei der alkoholischen Garung 
hoherer Pflanzen. Hoppen-Seyler's Z. f. 
physiologische Chemie. 257 (5-6), 255-267 
(1939) 
Bodnar J. - Tanko B.: Bemerkungen zur 
Phosphorylierung von Glykogen in Muskel 
und in Organen (Leber, Niere). Biochem. Z. 
303 (5-6), 332-397 (1940) 
Bodnar Janos az iskolateremto debreceni 
kemikusok egyike, vagy aligha nem, eppen 

legnagyobbika. Tevekenysege es emleke az 
utodok sokkal nagyobb figyelmet erdemelne. 

Szalay Tibor 

Borbely Endre (Markotabodoge, /Gyor 
megye/ 1904. Jan. 19 - Debrecen, 1970. okt. 
27): tanito, alt. isk. ig. 
Csaladi hagyomanyai visszamenoleg a tavoli 
osokig tanitok es lelkeszek. Hetgyermekes 
csaladban no fel, ahol a gyermekek tanittata-
sa szinte megoldhatatlan feladatot jelent a 
csaladnak. Nepkonyhan ebedel, a reggelire es 
vacsorara valot elemi iskolas gyermekek hazi 
tanitasabol biztositja. 

Borbely Endre 
Az elemi iskola 6t osztalyat sziilofalujaban, a 
Gyor megyei Markotabodogen vegezte 1915-
ben. A gimn.-i tanulmanyait Komaromban 
folytatja, azonban a haboru miatt csak egy 
evi kesessel tehet erettsegi vizsgat. 1920-tol 
1925-ig tanul a soproni Ev. Tanitokepzo 
Intezetben. 1925-ben tanitoi kepesito vizsga 
utan megkapja a nepiskolai tanitoi oklevelet. 
1925-ben Mihalyiban (Sopron megye) kap 
helyettes tanitoi allast az evangelikus elemi 
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nepiskolaban. Innen palyazatot nyert a Bezi 
kozseg (Gyor megye) evangelikus iskolaja-
ban meghirdetett tanitoi allasra. Beziben tanit 
1931-ig. Mivel ez allam-segelyes alias volt, 
1931-ben a Vallas -es V K M megvonta az 
allamsegelyt, ezzel az alias megsziint, a fiatal 
tanitot pedig athelyezte a Szabolcs megyei 
Balkany-Megyeri tanyai allami elemi nepis-
kolahoz, ahol egyedill tanit 117 tanyasi 
gyermeket I -VI . osztalyban. 
A maga valosagaban itt latja a szegenyseg 
pokoli bugyrait, a nagyon nehez emberi, es 
gyermeksorsokat. Lampaskent veti bele ma-
gat az igazan neptanitoi feladatokba. Osztat-
lan iskolaban kezdi a tanitast, analfabetakat 
tanit betiivetesre, kultur-csoportokat szervez, 
s felesegevel egyiitt estebe nyiiloan hasznos 
tudnivalokra tanitja a felnotteket is (himzes, 
tanc, stb.). A tanyan csak neki van egy detek-
toros radioja. Raero idoben osszegyiilnek a 
tanyasi emberek a tanitoi lakas udvaran, es 
egyiitt hallgatjak, ertekelik a hireket es egyeb 
adasokat. 

A tanito-hazasparnak kozben gyermekei 
sztiletnek, ezzel egyiitt megjelennek az isko-
laztatasi gondok is. 1941-ben megpalyazza a 
debreceni ev. isk. tanitoi allasat es azt el is 
nyeri. Az iskolak allamositasaig tanit az 
evangelikus isk.-ban. Az allamositott iskolat 
osszevontak a tobb epiiletben miikodo Dimit-
rov utcai es Ispotaly utcai iskolakkal. Bor-
bely Endret neveztek ki az isk. ig.-java. Az 
isk. a kesobbiek soran felvette Toth Arpad 
nevet. Az iskolat alapos felkesziiltseggel, 
hozzaertessel vezette nyugdijazasaig, 1966-
ig. * 
A nagy habonit 6 sem keriilhette el. 1942-
1943-as evekben pottartalekoskent behivtak 
kikepzesre, s 1944. jun.-aban mar katonai 
szolgalatra viszik Nemetorszagba, ahol ha-
marosan amerikai hadifogsagba keriil. A 
fogsagbol gyalogosan indul haza, s vegre 
ismet csaladja koreben lehet a negy gyerme-
kes csaladapa. Igaz, betegen, megrendiilt 
egeszsegi allapotban, de megis otthon. 
Hazaterese utan belep a Pedagogusok Szak-
szervezetebe, ahol tevekenykedik es kulon-

bozo feladatokat old meg. A Nevelesi Bizott-
sag tagjakent a pedagogia es a tortenelem 
tanitas modszereivel foglakozik. Egy ideig a 
Megyei Bizottsag ujitasi felelose volt. 
Politikai tevekenyseget a Szocialdemokrata 
Partban folytatott, melynek 1951-ben lett 
tagja. A kozossegi ertekekert sokat dolgozo 
pedagogusra felfigyelt az iskola korzetenek 
lakossaga s tanacstagga is megvalasztottak. 
Ezt a feladatot is lelkiismeretesen es becstile-
tesen vegezte. 
Borbely Endre azon nevelok koze tartozott, 
akik reszesei voltak a felnottoktatas debrece
ni tortenetenek. 
Amikor Keresztury Dezso kolto, kultusz-
miniszter megalkotta az iskolai rendszerii 
felnottoktatasrol szolo rendeletet, azonnal 
megkezdte a szervezo munkat, es kialakitotta 
iskolaja mellett a Dimitrov utcai (Miklos u.) 
felnottoktatasi korzetet. Itt foleg vasutas 
dolgozok tanultak. A felnottoktatas oraado 
tanarait a sajat tantestiiletenek tanarai koziil 
szervezte, igy az ott folyo munka szervezese 
nem jelentett ktilonosebb gondot szamara. Ez 
a felnottoktatasi korzet - vezetese alatt -
1960-ig - az onallo felnottoktatasi intezmeny 
megszervezeseig miikodott. Az Onallo Dol
gozok Altalanos Iskolajanak meg evekig 
oraado tanara volt, s gazdag tapasztalataival 
segitette a megindulo munkat. Tapasztalatait 
felhasznalta az onallo iskola tantestiilete a 
metodikai kiserletekben, a felnott tanulok 
elet- es munkakoriilmenyeinek vizsgalataban. 
Ezzel segitette megalapozni a pedagogiai 
miihely miikodeset. A felnottoktatasban 
vegzett alkoto pedagogiai munkassaga min-
denkeppen figyelmet es elismerest erdemel. 
Irodajanak falan a belepo a kovetkezo jel-
mondatot olvasta: ,,Hideg fej, meleg sziv, 
tiszta kez. " Ra ez volt jellemzo. 
Munkajat 1955-ben „Az Oktatasiigy Kivalo 
Dolgozoja" kitiintetessel ismertek el. 
Az utodokra, volt munkatarsaira, oroksegiil 
onzetlen munka- es hivatasszeretetet, nagy 
tiirelmet, gyermek- es emberszeretetet hagy-
ta. 
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Forrdsok: 
Csaladi dokumentumok, csaladi meg-
emlekezes: Borbely Aniko tortenelem-
pedagogia szakos tanar, iskolai dokumentu
mok. 

Kakucsi Geza 

Boros Dezso (Szatmarnemeti, 1918. szept. 
15. - Debrecen, 1987. dec. 20.): egyetemi 
docens. 
Az elso vh. utolso eveben sziiletett 
Szatmaron. A Trianonnal bekovetkezo tragi-
kus valtozasok - mikent az elcsatolt teriilete-
ken elo, kisebbsegi sorba sullyedok zomet -
az 6 gyermek- es ifjukorat is alig elviselheto 
terhekkel sujtottak. Az az anyagi, egziszten-
cialis es szellemi kaloda, amelybe a tobbsegi 
hatalom zarta a magyar nepesseget, szinte 
minden mozgasteretol megfosztotta a Boros 
csaladot is. A tehetseges ifjii szamara, aki 
tanarnak kesziilt, a magyar nyelvii erettsegi 
birtokaban sziilofoldjen ez a lehetoseg nem 
adatott meg. Teologiai tanulmanyokat kez-
dett 
E nehez, de egyben jellemet erosito, akaratot 
edzo eletszakasz 1940-nel, Magyarorszagra, 
Debrecenbe valo attelepiilesevel zarult. 
Itt valthatta valora tovabbtanulasi szandekait. 
Elobb az egyetem hittudomanyi karan, majd 
az 1943/44. tanevtol kezdve magyar-latin 
szakon folytatott tanulmanyokat. 1946-ban 
tett szakvizsgat, s meg ugyanabban az evben 
kineveztek Csurgora magyar-latin tanarnak. 
1960-tol a kaposvari Tancsics Mihaly 
Fiugimn. megbecsult tanara, igh., a magyar 
tantargy szakfelugyeloje. 
Az altala elete vegeig nagy szeretettel emle-
getett dunantiili evek 1958-ban zaraltak, 
amikor Debrecen „visszahivta": a KLTE 
gyakorlo iskolaja alkalmazta, mint vezetota-
nart, kesobb mint igh.-t. 1962-ben az egye
tem Nevelestudomanyi Tanszekenek oktatoja 
lett. 1964-ben doktoralt a regi magyar iroda-
lombol, Csokonai avatott kutatojakent. 

Boros Dezso 
Ebben az utolso, munkassaga szempontjabol 
legjelentosebb munkakorben, egyetemi ok-
tatokent, az irodalom es a nevelestudomany 
eredeti latasmodu, sikeres kutatojakent bon-
takozott ki teljes gazdagsagaban es osszetett-
segeben tehetsege, sokoldalii alkotokepes-
sege s valt ismert es koztiszteletben alio 
szemelyisegge nemcsak tanitvanyai koreben, 
hanem szakmai korokben is. 
Kutatoi munkasaga szinte egyszerre indult 
tanari palyajaval. (Publikacioinak teljes lis-
taja az Acta Paedagogica Debrecina 92. sza-
maban jelent meg 1990-ben „Boros Dezso 
kiadatlan dolgozatai Karacsony Sandor pe-
dagogiajarol es a tanarkepzesrol" cimmel. A 
tovabbiakban ezek koziil csak nehany kiilo-
nosen jelentos miivet emlitjuk cim szerint.) 
A szilard, rendezett, lenyrigozoen gazdag 
miiveltseg es tudasanyag, az otletes, szelle-
mes kepzettarsitasok, a szintezisteremto 
kreativitas, az intuiciok egyszerre, egyiitt 
bukkantak felszinre elmeleti munkaiban, 
kutatasaiban es gyakorlati tanari tevekenyse-
geben, nagyhatasii egyetemi eloadasaiban 
egyarant. 

Utanozhatatlan, metaforikus nyelvezetevel, 
humorral atszott stilusaval 6 maga igy jelle-
mezte eletmuvet, szakmai erdeklodesenek es 
munkasaganak kettos iranyat: az irodalom 
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volt szamara a sirig tarto szerelem, a pedago-
gia a sirig tarto boldog hazassag. 
E kettos biivolet vilagaban kotottsegeket, 
merev szabalyokat alig elviselo dinamiz-
musa, kreativ nagyvonaliisaga mar az elso 
dunantiili evekben kiegesziilt egy - a terme-
szetetol latszatra „idegen" vonassal: a mar-
mar szerzetesi onfegyelemmel es tiirelem-
mel, ami a gondos anyaggyujtes, az elmelytilt 
kutatomunka velejaroja. Ezt tukrozik elso 
irodalmi, illetve kulturpolitikai tanulmanyai, 
irasai Csokonairol, Berzsenyirol, Aranyrol, 
Juhasz Gyularol, Adyrol es masokrol. 
Debrecenben - foleg 1962, azaz egyetemi 
oktatova kinevezese utan - folytatja az iro-
dalomtorteneti kutatasokat, es Barta Janos, az 
egyetem europai hirii professzora felkeresere 
jelentos reszt vallal a Vajda kritikai kiadas 
munkaibol. Ez tekintheto talan irodalomtor-
teneti kutatasai kozt a legkiemelkedobb telje-
sitmenynek. 

A nevelestudomany teren is az egyetemi 
oktatoi evek, evtizedek hoztak meg munkas-
saga legfontosabb, maig is hato eredmenyeit. 
Mint a Nevelestudomanyi Tanszek didakti-
kusa „A didaktika alapfogalmai" c. (Tk, Bp. 
1973) egyetemi tankonyv alkotoja, meg-
gyozoen tarta fel a hagyomanyos didaktikai 
koncepciok s az azokon alapulo iskolai di
daktikai folyamatok legsiilyosabb fogyate-
kossagait: az alapfogalmak tisztazatlansagat, 
a rendszerszemlelet hianyat, a neveles es 
oktatas merev es a gyermeki fej lodes komp-
lexitasanak tiikreben abszurdnak nevezheto 
szettagoltsagat, az iskolai tevekenysegek 
egyoJdalusagat. Ezekrol a kerdesekrol „A 
pedagogiai targyak integralt oktatasa es a 
tanarkepzes" c. tanulmanyaban is maig erve-
nyes sorok olvashatok: „Az iskola ma is a 
mennyisegi mutatok buvoleteben el: ijedten 
szemleli az ismeretanyag [ervenyessegenek] 
otevenkenti felezodeset, szaporitja a tantar-
gyak szamat, boviti az ismeretkoroket, ujra 
meg ujra megemeli az iskolai elfoglaltsagok 
(tanorak) szamat, az iskolaban valo tartozko-
das idejet, es a mennyisegi biivkorben egyre 
nagyobb terhet rak a tanuloifjusagra. Az 

iskola idealja meg mindig a mindent tudo, az 
adatokat elraktarozo s azokra emlekezni 
koteles tanulo. (...) A tarsadalom (...) az 
iskolatol pedig kreativ, magas fokii intelli-
genciaval, a humanitas erkolcsi normaival 
rendelkezo ifjusag formalasat kivanja, mert 
ezzel biztosithato a jovendo tarsadalmanak 
jolete es tovabbi egyenletes fejlodese." 
A mindent megtanitani akaro iskola kora 
tehat lejart! Boros Dezso kristalytiszta logi-
kaval jut el a sziikebb ertelemben vett didak
tika megiijitasanak felismert alapvonalaitol 
az egesz tanarkepzes korszeriisitesenek ige-
nyeig, illetve az elmeleti megalapozasaig. Ha 
ugyanis az eredmenyes tanulasi-tanulasi 
folyamatot epp az jellemzi, hogy nem a tanar 
benne a „foszerepl6", hanem a tevekeny-
kedo, s ennek reven fejlodo tanulo, akkor a 
tanarkepzes egyik alapveto feladata, hogy 
erre a „szerepvaltasra" keszitse fel a pedago-
gusjelolteket. 

Minderrol mar a 70-es evekben tobb tanul
manyaban beszamolt - az un. 6. szamu ku-
tatasi foirany keretein beliil vegzett munkaja 
alapjan. Kapcsolodva a Kelemen Laszlo pro-
fesszor altal vizsgalt temahoz, az egyseges 
tanarkepzes differencialasanak lehetosegeit 
tarta fel a rudomanyegyetemi kepzesben. A 
kulonbozo intezmenyek kepzesi feladatai 
kozotti egyseget felfogasa szerint az adja, 
hogy az osszes intezmeny a szemelyiseg 
fejlodesenek iranyitasara kivanja felkesziteni 
a pedagogusjelolteket, az egymastol eltero 
ellatando funkciok pedig azt a determinanst 
jelentik, amely az egyseges tanarkepzesen 
beliil a differencialas alapja lehet. 
Ezekbol az alapgondolatokbol kiindulva jut 
el az egyetemi tanarkepzes megujitasi kon-
cepciqjanak folvazolasaig. A tanarkepzes 
hagyomanyos tantargyi keretei ugyanis sze-
rinte sem arra nem alkalmasak, hogy meger-
tessek a jelolttel majdani komplex feladatait, 
sem pedig arra, hogy begyakorolja a teve-
kenysegnek a gyakorlatban elsajatithato 
elemeit. Mit var a tarsadalom a ma iskolaja-
tol? Boros Dezso igy allitja parhuzamba a ma 
es a jovo iskolait: „Itt a tudas teljessege - ott 
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az elet teljessege, s e ketto Qsszebekithetet-
lensege a pedagoguskepzes legnehezebben 
megoldhato problemaja." 
O maga e problemak megoldasi lehetosegei-
nek kutatasaval, eloadasaival, publikacioival, 
ujito torekveseit osszefoglalo tankonyveivel, 
egyetemi jegyzeteivel nagyban hozzajarult 
ahhoz, hogy uj korszak nyilhatott a KLTE-n 
folyo tanarkepzesben, hivatasra nevelesben a 
70-es evek kozepetol, elsosorban a pedago-
giai targyak integraciojanak kidolgozasaval s 
bevezetesevel az egyetemi oktatasban. Ezt a 
folyamatosan fejlodo integraciot tiikrozi „A 
nevelestudomany alapkerdesei" c, 1979-ben 
megjeleno egyetemi jegyzete. Mint mas 
irasaiban, e hosszu ideig a legkedveltebb 
tankonyvkent ismertte valo miiveben is az 
„emberi lenyeget" igyekezett a pedagogia 
szamara megragadni: az ember koriilhatarolt, 
de egymassal szoros osszefiiggesben levo 
tarsadalmi viszonyainak rendszeret. A neve-
les, szemelyisegfejlesztes feladatrendszeret 
az e viszonyokat formalo tevekenysegkorok-
ben hatarozta meg. Az az egyseges pedago-
giai folyamat, amely erre az elmeleti vazra 
epulhet fel, a kozeppontba a tevekenykedo 
novendeket allitja, akinek szemelyisegfejlo-
deset iranyitja, szervezi a pedagogus, le-
mondva „foszereper61" es szaktargyi sovi-
nizmusarol egyarant. Ahogy Boros Dezso 
irja: „A novendek csak a maga tevekenysege 
reven lephet elore a fejlodesben: a szociali-
zacio - humanizacio - jellemformalas - ke-
pessegfejlesztes - individualizacio - tudat-
formalas folyamataban." 
Ezva szemleletvaltas tiikrozodik - az egyete
mi tantargyi integraciok alapjain - a hivatasra 
neveles egeszeben az altala es munkatarsai 
altal kidolgozott elkepzelesekben. Akik 
munkassagat ismerik, megalapozottnak erzik 
azt a velemenyt, hogy tiil a koncepcio maig 
tanulsagos szakmai ujdonsagain, ezen a te-
ruleten: a hivatasra nevelesrol szolo irasaiban 
emelkedett a legcsillogobb magassagokba 
tudasa, gazdag kepzelete, utanozhatatlan szep 
stilusa. Ezek a miivek egesz publikacios 
tevekenysege csiicsai kozt foglalnak helyet: a 

pedagogus hitet, a palya iranti szenvedelyes 
elkotelezettseget, az Qrokke megiijulo re-
menyt sugalljak. 
Az eleten at tarto tanulasnak, alkotokedvnek, 
a megujulas kepessegenek talan legbeszede-
sebb es legmeginditobb peldait adjak utolso 
evei. Versenyt futva a betegsegekkel es a 
koriilotte settenkedo halallal ket nagy mun-
kaba kezdett. Tanarszakos hallgatok szamara 
egy - az elozo tankonyveinek ujdonsagait 
osszegzo, szintetizalo - egyetemi jegyzetet 
irt meg munkatarsai kozremiikodesevel, s 
megalkotott egy hianyt potlo, nagy pedago-
giai tanulmanyt. Az egyikkel, a „Bevezetes a 
nevelestudomanyba" c. miivel felfogasa 
szerint a hivatasra neveles ilgyenek tartozott, 
a masikkal, a „Kiserlet Karacsony Sandor 
pedagogiajanak rendszerezesere" c. ta-
nulmannyal a hazai nevelestortenet megko-
pott tisztessegenek. Utolso irasaival nemcsak 
lezarja eletmiivet, hanem eredetiseget tiik-
rozo latasmodja es a „m6gottes" erkolcsi 
indittatas es iizenet reven folytatasra, tovabb-
gondolasra is sarkallja az utodokat. 
Egesz eletmiive, munkassaga azt peldazva, 
hogy tajekozodo kepessegenek, velemeny-
formalasanak forrasa a lelki szabadsag volt, 
amely a tudasbol, muveltsegbol, ember- es 
eletismeretbol taplalkozott; dontesei nem a 
kiilvilagi iteletetol, hanem a belso paran-
csoktol ftiggtek. 

Hivatalos elismeresekben ritkan regzesiilt. 
Kivalo tanari munkajaert kapott ugyan k i -
tiintetest, de deriis bolcsessegevel 6 tudta 
legjobban: a „3 T" vilagaban, a 20. sz. maso-
dik feleben tevekenykedo, szellemi szabad-
sagahoz mindvegig konokul ragaszkodo 
pedagogus legfobb palyadija, igazi kitiinte-
tese az lehet, hogy „ifju szivekben el s min-
dig tovabb..." 
Mint rajongasig szeretett koltoje, Ady, 6 is 
erzekelhette - tanitvanyai, munkatarsai kore-
ben - ,hogy elete „millio gyokerii". Meg azt 
is el tudta hitetni veliik, hogy a korszakok, 
korok pedagogiai divathullamai, ertekpusz-
tito legaramai tiinekenyek, s bar megmegte-
pazzak a tudas es tisztesseg pompas lombko-
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ronajat, a gyokerek ellenallnak. Tiilelik a 
mindenkori Mat. 

Vecsey Beatrix - Brezsnyanszky Ldszlo 

Bujdoso Sandor (Esztar, 1927. okt. 24. -
Debrecen, 1995. nov. 4.): alt. isk. tanar. 

Bujdoso Sandor 
Paraszti csaladbol szarmazott, szillei egyetlen 
gyermeke volt. Elemi isk.-it sziilofalujaban 
vegezte, majd Nagyvaradra kerillt polgari 
isk.-ba. Sziilei gyermekiikert vallaltak a tanit-
tatassal jaro anyagi aldozatokat is. 
Eszak-Erdely ujboli Romaniahoz csatolasa 
miatt az az elgondolasa, hogy a nagyvaradi 
tanitokepzoben folytassa tanulmanyit, nem 
valosulhatott meg, a frontvonal kozeledese 
kiilonben is megbenitotta az isk.-k miikode-
set. 1946-ban nem nyert felvetelt a debreceni 
tanitokepzobe, ezert a kereskedelmi iskolaba 
iratkozott be. A kozepisk. elvegzese utan -
mivel kozben eveket veszitett - behivtak 
sorkatonai szolgalatra a hatarorseghez. A 
nagyatadi egyseghez vezenyeltek mint tavi-
raszt. A fegyveres erok kereteben szervezett 
tavirasz-versenyeken hamarosan az elvonal-

ba keriilt, s ezutan mint versenytaviraszt 
tartottak szamon. A kozel harom evig tarto 
sorkatonai szolgalat masodik felet mar a BM-
ban toltotte taviraszkent. Felettesei megtisz-
telo ajanlatokkal a hivatasos katonai palya 
fele iranyitottak, de 6 nem akart katona ma-
radni. 
1953-ban leszerelt, s penziigyi palyan he-
lyezkedett el. Meg abban az evben megno-
stilt, felesege Fonyad Emma tanitono. Hazas-
sagukbol ket lany sztiletett, Maria es Gyon-
gyi. Mariabol szakpszichologus, Gyongyibol 
a KLTE Matematikai es Informatikai Inteze-
tenek oktatoja lett. 
Gyermekeit, csaladjat nagyon szerette, palya-
juk alakulasaban mindig feltetlen es biztos 
tamaszt jelentett szamukra, barmilyen aldo-
zatvallalasra keszen. 
Amikor lehetoseg kinalkozott ra, az esztari 
alt. isk.-ba keriilt kepesites nelkiili nevelo-
kent, igy eletutja visszakanyarodott eredeti 
elkepzelesehez. A KLTE levelezo tagozatan 
vegzett, s tortenelem szakos tanarkent, ke-
sobb ig.helyettesi beosztasban vegezte okta-
to-nevelo munkajat. 
Onmagaval es masokkal szemben is igenyes 
volt. Munkatarsai becsiiltek hatarozottsagat, 
egyenesseget, de mindig erzekeltek megerto, 
es segiteni akaro szandekat is. Igenyelte, de 
sokat is tett azert, hogy jo munkahelyi legkor 
vegye koriil. Meggyozodese volt, hogy a 
fesztilt legkor nemcsak az emberr kap-
csolatokat mergezi meg, hanem besziirodik a 
tanorakra is, s ettol kezdve mar lelkiismeret 
es felelosseg kerdese. A gyermekek iranti 
felelosseg volt ugyanis omnaga es neveloi 
merceje. Tanitvanyai nagyon tiszteltek benne 
a tanart, elveztek logikusan felepitett orait, 
elfogadtak munkafegyelmet es teljesitmenyt 
elvaro magatartasat, s mindig meggyozo 
ervekkel alatamasztott ertekeleset. A tanoran 
kivul mindenfajta problemaval hozza lehetett 
fordulni tanacsert, segitsegert. Ilyenkor volt 6 
Sanyi bd\i mellett a legfekezhetetlenebb 
vaganyok is kezelhetove valtak. 
A tanitas mellett igen sok tarsadalmi elfog-
laltsaga is volt. Reszt vett az MHSz munka-
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jaban, a muvelodesi otthon kozmiivelodesi 
tevekenysegeben, jo l miikodo, minositett 
pdvakort szervezett es vezetett. Munkajaert 
szamos esetben kapott dicseretet, elismerest, 
kitiintetest, de legjobb erzessel a falubeliek 
megbecsiilese toltotte el. 
1979-ben Debrecenbe keriilt. Gyermekeinek 
tovabbtanulasa is indokolta a munkahely 
valtoztatast. Elobb a Nyulasi Alt. Isk., majd a 
felepiilt Bekessy Bela Alt. Isk lett az uj mun-
kahelye. Ebbe a kozossegbe is hamar beil-
leszkedett. Emberi, pedagogusi tulaj-
donsagai alapjan kollegai hamar befogadtak, 
megszerettek. Tapasztalataira, jozan iteloke-
pessegere, jo szervezoi adottsagaira bizton 
epithetett az iskola vezetosege az uj iskola 
inditasa soran is. A tanulokkal es a sziilokkel 
valo jo kapcsolatteremto kepessege alapjan 
az iskola gyermekvedelmi felelose lett. Sokat 
segitett a palyakezdo fiataloknak is az indu-
las szakmai buktatoinal, s a kritikus nevelesi 
helyzetek megoldasaban. Jol erezte magat 
ebben a kozossegben, mindig szivesen ment 
be a munkahelyre, ahol elvezte a szakfel-
iigyelet, az iskolavezetes, kollegai, valamint 
tanitvanyai megbecsiileset es szeretetet. 
Munkaja elismeresekent megkapta a Pedago-
gus Szolgalati Emlekermet. 
A pihenes eveiben tobb ideje jutott kedvenc 
idotolteseire, kerteszkedesre, horgaszasra, 
barati talalkozokra es csaladi kirandulasokra. 
Emberi, pedagogusi mentalitasat Kiss Tamas 
kolto soraival lehetne leginkabb meg-
fogalmazni: 

„>S hogy miivem le nem merheto, 
az nem bant, nem nyugtalanit, 
ki embert nevel, az abban el, 
amit mdsokkal megtanit." 

Bujdoso Sdndorne 
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Czegledy Sandor (Nagysallo, 1909. jun. 
16. - Debrecen, 1998. okt. 19.) egyetemi 
tanar, teologiai professzor. 

Czegledy Sandor 
A XX. szazadi magyar teologiai tudo-
manyossag legendas alakja, Czegledy Sandor 
1909-ben sztiletett Nagysallon. Apja, id. 
Czegledy Sandor tudos lelkipasztor volt, aki 
bibliaforditokent is beirta magat az egyhaz-
tortenetbe. Edesanyja Kosa Margit volt. 
Kozepisk.-i tanulmanyait Papan kezdte, ahol 
apja teologiai tanar lett, majd Gyorben a 
benceseknel erettsegizett. Teologiai tudasat 

Papan, Budapesten, Daytonban, Princetonban 
es a Halle-Wittenbergi Egyetemen szerezte. 
1932-tol segedlelkeszkent rmikodott a buda-
pesti Skot Misszional, majd a Budapest-
Szilagyi Dezso ten illetve a Kalvin teri Egy-
hazkozsegben es Cegleden. Doktori cimet 
1936-ban kapott Debrecenben rendszeres 
teologiabol, magantanari okl.-et 1938-ban 
szerzett Papan gyakorlati teologiabol. 
Teologiai tanarsagat Budapesten kezdte 
1938-ban, majd 1940-tol 1983-ig Debrecen
ben volt a Hittudomanyi Kar, illetve a Teolo
giai Akademia professzora, melynek soran 
1971/72-ben es 1979/80-ban volt az intez-
meny dekanja, prodekani tisztet 6 alkalom-
mal viselt. Amig egeszsege engedte, nyugdi-
jas koraban is kivette a reszet a teologiai 
hallgatok nevelesebol. 
Csaladot 1941. aug. 16-an alapitott, amikor 
felesegiil vette Molnar Arankat. Peldamutato 
hazaseletiik alatt harom gyermeket (Sandor, 
Judit, Maria) neveltek fel. 
Ktilfoldi utak es okumenikus megbizatasok 
sokfele ismertte tettek nevet. Igy adott elo 
hosszabb-rovidebb ideig Pragaban es Svajc-
ban (1947), Jenaban (1963), a I I . Theologus 
Kongresszuson Becsben (1972), hosszabb 
eloadoi koniton jart az Egyesult Allamokban 
(1974, 1984). Mar 1945 elott tagja a Ref. 
Egyetemes Konvent kiiliigyi bizottsaganak es 
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a Magyar Ref. Kiilmisszioi Szovetseg iigyve-
zeto alelnoki tisztet is betoltotte. A Ref. V i -
lagszovetseg egyik teologiai szakertqje volt, 
1974-1984 kozott a ref. es baptistak bi-
laterialis forumain jatszott aktiv szerepet. 
Czegledy Sandor tobb egyhazi lapban is 
rendszeresen publikalt, illetve kivette reszet a 
szerkesztes munkalataibol is. Nevehez fuzo-
dik kulonosen is a „Reformatus Elet" ci'mii 
egyhazi hetilap, amelynek 1940 elott fomun-
katarsa volt, 1941-tol pedig a „Theologiai 
Szemle" cimu igen jelentos hazai szaklap, 
amelynek 1941-tol volt felelos szerkesztoje. 
Czegledy Sandor meg olyanoktol tanult, akik 
a Barth elotti protestans modernizmus, a 
liberalis es vallastudomanyi szemleletii teo
logiai iranyzat kepviseloi voltak, s mesterei 
kezei kozul kinove, teologussa erese ideje 
egybeesett a „barthi fordulattal" hogy tanito 
es alkoto munkaja soran a Kijelentes feltetele 
ala helyezze sajat eletet, teologus exisz-
tenciajat es reformatussagunk donto kerdese-
it. Az idosebb es fiatalabb palyatarsak, a 
nagynevti debreceni kartarsak mind-mind 
elmentek mar mellole. 

Czegledy Sandor, a teologiai tudomanyok 
meghatarozo tudosa ugy marad meg emleke-
zettinkben, mint aki a szo klasszikus ertel-
meben vett professzor volt. Nemcsak azert, 
mert mindig pedans alakjat fiatal koratol 
orzik a rola szolo diaktortenetek, amelyekben 
megjelenik kedves szorakozottsaga es sajatos 
kedvtelesei: a rendszeres kerekparozas es az 
irogepekkel valo bibelodes, valamint az 
evfolyamokat fogado professzor-csalad deriis 
piljanatai. Sokkal inkabb azert, mert profesz-
szor volt a profiteor ige ertelmeben: tudo-
manyban valo jartassaga elismert szaktekin-
tellye tette 6t tanitvanyai es palyatarsai kore-
ben, de ugy, hogy kozben tanitasa egyuttal 
hitvallas is volt. 
Alapos felkesziiltsegii, tartalmi es mod-
szertani szempontbol kivalo teologus volt. 
Makkai Sandor jellemzese szerint: 
„Theologiai allaspontja melyen bibliai, re-
formatori es hitvallasos meghatarozottsagu, 
tudomanyos erdeklodese a kor legnagyobb es 

legegetobb theologiai es egyhazi problemai 
fele iranyul s azok megoldasara hatarozott, 
vilagos, praktikus meggyozodessel s egyben 
igazi tudos magatartassal torekszik. Tudo
manyos egyenisegere jellemzo a gyokerekig 
hato lelkiismeretesseg es az Qnellenorzes 
aprolekossagig meno szigorusaga." - Komp-
lex teologiai ismeret jellemezte, amely ottho-
nossa tette az exegezis teren, ahogyan az 
latszik a Thesszalonikai levelekhez irt kom-
mentdrjaiban, "A vdlasztott nep"-xo\t 
konyvenek (1940) helytallo bibliai teologiai 
megallapitasain es igehirdeteseinek alapos 
exegetikai hatteren. 
Rendszeres teologuskent indult "Hit es torte-
net" (1936) cimu doktori ertekezesevel, s 
biblikus tortenelemszemlelete mutatkozik 
meg Meliusz-tanulmanydn, a Rdday Pal lelki 
arcdt bemutato irasaban es a teologiai tanitas 
Kollegiumi tortenetet feltaro konyvfejezet-
ben. 
Czegledy Sandor teologiai munkassaganak 
lenyeges vonasa, hogy nemzetkozi szinten is 
szamon tartott hymnologus volt. Kiilfoldon 
megjelent tanulmanyai is bizonyitjak ezt: Zur 
Geschichte der evangelischen Kantional-
biicher in Ungarn. (In: Jahrbuch fur Liturgik 
und Hymnologie 8. kotet. Kassel 1963. 159-
163.) es Hymnologische Forschung in 
Ungarn 1945-61. (In: Jahrbuch fur Liturgik 
und Hymnologie 8. kotet. Kassel 1963. 275-
276.) Kulonosen jelentosek a XVI.-XVII. 
szazad istentiszteletevel kapcsolatos kutata-
sait dokumentalo tanulmanyai, amelyekben 
uj felismereseket es szempontokat adott. 
Ezekben egyszerre kap ralatast az olvaso az 
egyhaztorteneti, dogmatikai, egyhazszerveze-
ti , muvelodestorteneti, irodalmi es hym-
nologiai-egyhazzenei tenyezokre. (Emberi 
hagyomdnyok ostorozdsa, A debreceni kolle
giumi nagykdnyvtdr irott gradudljai, Meliusz 
Agenddja es himnologiai teve-kenysege, 
Nehdny megjegyzes Huszdr Gdl most megta-
Idlt enekeskdnyverol, Megijjodo dreg 
gradudlok). 

Gyakorlati teologiai munkassagat 100 eletes 
szemeszteren kereszttil fejtette ki es a fotar-
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gyak mindegyikehez keszitett folyamatosan 
boviilo kompendiumokat. Mint igehirdetot 
orszagszerte ismertek es szamon tartottak. 
Tanszekelodje Csikesz Sandor volt, akinek 
me ltd utodja lett es sajat gyakorlati teologiai 
iskolat teremtett a szeminariumi foglalkoza-
sokon, a szaktanfolyamokon es a Doktorok 
Kollegiuma szekcioiilesein ktllonosen is 
elmenyszerii eloadasaival, mertektarto meg-
fontoltsagaval, ertekelo, osszefoglalo, impul-
zusokat ado iranyitasaval. Legendas memori-
aja, fenyes intellektusa, naprakesz ismeretei 
sokak elott nyilvanvalo volt. Egykori 
doktoranduszaibol lettek a hazai teologiak 
gyakorlati teologiai professzorai. — Tudo-
manyos munkas-saganak elismeresekent 
diszdoktora lett a Budapesti Ref. Teologiai 
Akademianak (1989), megkapta a „Magyar 
Felso—oktatasert" dijat es Debrecen varosatol 
pedig tanari munkassagaert nyerte el a Cso-
konai-dijat (1995), mint olyan egyetemi 
tanar, aki azok koze tartozik, akik a varosban 
legregebben kaptak meg kinevezesiiket. 
Hatalmas tudasa miatt a Teologiai Karnak az 
egyetembol valo 1950. evi kizarasa utan is 
szamtalan szallal kapcsolodott a varos tudo-
manyos eletehez. 

Mindezek kozben tanitasa nemcsak tudoma-
nyos volt, hanem hitvallassa valt. A Debre-
cen-Nagytemplomi Ref. Egyhazkozsegnek 
1940 ota volt presbitere, peldamutato, ferfias, 
ref. kegyesseget elo es hiiseges gytllekezeti 
tagja. Bator, hitvallo magatartasa azzal lepett 
a nyilvanossag ele, hogy 1937-ben megjelen-
tette Martin Niemollerrel keszitett hallei 
interjujat es hiteles beszamolokat adott a 
nemet hitvallo egyhazrol, amely magatartas 
teologiai allasfoglalassa notte ki magat "A 
vdlasztott nip" cimii konyveben. 
Hosszii elete soran nem kornyekezte meg a 
napi politikaba vegyiiles vagy az egyhazpoli-
tika kisertese. Minden idoben rendithetetlen 
maradt azok szamara, akik masra akartak 
volna hasznalni tehetseget, tudasat es nepsze-
riiseget, mint amit bibliai meggyozodese neki 
diktalt. Egyenisegere szinte kiult ez az 
attitiid, ami vedettseget is adott neki. Elete 

masodik felenek egyhazi vezetoi felretenni 
nem akartak, de igazan hasznalni sem mer-
tek. Hatterben maradasat alazattal viselte, s a 
reszt-nem-venni szabadsagaval kezelte a 
dolgokat es az Elo Isten akarata ala helyezett 
minden emberi erdeket, hogy az Isten gon-
dolata valosuljon meg. A legnehezebb donte-
si helyzetekben, vitakban is vallalta a teolo
giai megkozelitas elsodlegesseget, amely 
modszer sohasem hagyta cserben. O maga 
vallotta: „Nem erdemli meg nevet az a teolo-
gia, amely elfelejti, vagy nem tudja, vagy 
nem akarja tudni, hogy idegenek es vandorok 
vagyunk a foldon." „A teologiat nem lehet 
gettoban miivelni; annak az egyhaztortenet 
tanulsaga szerint vallalkoznia kell arra, hogy 
beleilleszkedjek a kor kulturalis kontextusa-
ba, megalkuvasok nelkiil, identitasat meg-
orizve, de nem felelemmel es aggalyoskodva, 
hanem a segiteni kesz szeretet indulataval." 
A „segiteni kesz szeretet indulatanak" jegye-
ben tanitott 6 is, es ezt a feladatot hagyta 
orokill rank is! 

Konyvei, nagyobb tanulmdnyai: 
Hit is tortinet. Sylvester. Budapest. 1936. 
A pridikdcio gyiilekezetszerusige. Budapest. 
1938. 
A vdlasztott nip. Sylvester. Budapest. 1940. 
Thesszalonikai levelekhez irt kommentar 
A homiletika vdzlata. Debrecen. 1971. 
Liturgika. Debrecen. 1979. 
Poimenika. Debrecen. 1981. 
A katechetika vdzlata. Debrecen. 1981. 
The Hungarian Puritans. In: The Evangelical 
Quarterly. 1935. 7/1. 
A teologia tanitasa a Kolligiumban. In: A 
Debreceni Reformatus Kollegium tortenete. 
Bp. 1988. 534-591. 
Meliusz Agenddja is himnoldgiai tevikeny-
sige. In: A I I . Helvet Hitvallas Magyarorsza-
gon es Meliusz eletmuve. Bp. 1967.) 
Irodalom: 
„A vdlasztott nip szolgdlatdban". Tanulma-
nyok a 80 eves Czegledy Sandor teologiai 
professzor tiszteletere. (Szerk.: Gaal Botond) 
Debrecen. 1989. 



CSEKE LAJOS 63 

Id. Fekete Karoly: Eltemettiik Czegledy San-
dor professzort (1909-1998). Reformatio 
Tiszantul. 1998/5. 19-20.; Reformatus Egy-
haz. 1999. 69-71. 
Gaal Botond: Czegledy Sdndor a rendszeres 
teologus. Confessio. 2001/1. 99-109. 
Ifj. Fekete Karoly: Dr. Czegledy Sdndor 
emlekezete. Reformatus Szemle 1999/1. 77-
78.; Reformatusok Lapja 1998. november 29. 
9. oldal; Kepes Kalvin Kalendarium 2000. 
82-83. 

Iff. Fekete Karoly 

Cseke Lajos (Szamostatarfalva, 1909. 
szept. 24. - Debrecen, 2001. szept. 9.): tani-
to. 
A Szamos mellekerol, az aprofalvak hazaja-
bol szarmazott, apai es anyai agon is paraszti 
csaladbol. Edesapja igen jo tanulo leven 
tovabb tanult, s a Debreceni Koll . Tanitokep-
zojeben szerzett tanitoi oklevelet. Cseke 
Lajos az elemi nepiskola I-V. osztalyat szii-
lofalujaban - Szamostatarfalvan - vegezte, 
majd a csaladi hagyomanyt folytatva, 6 is a 
Debreceni Koll.-ba keriilt. Eloszor a gimn. 
negy osztalyat vegezte el, majd beiratkozott a 
Tanitokepzo Intezetbe. Iskolai tanulmanyai 
alatt fokeppen a sportban jeleskedett, a sport 
iranti szeretete vegig kiseri eletet. A Tanito
kepzo I-V. osztalyanak elvegzese utan kepe-
sito vizsgat tesz, es 1930-ban tanitoi okleve
let kap. 
Tanitoskodasa elso allomasa Porcsalma, ahol 
nepcsak az iskolaban vegzett ertekes tanitoi 
munkat, hanem iskolan kiviili tevekenysege-
vel is meltan vonta magara a kozfigyelmet. 
1943-ban Ugocsa megye egy kis kozsegebe, 
Szolosgyulara keriilt, ahol a szorvany magya-
rok kozott vegzett elismeresre melto es pel-
damutato munkat. Eletutjaval kapcsolatos 
,gyujtemenyeben" tobb ujsagcikk talalhato 
ennek bizonyitasara. Ha kellett, egyiitt aratott 
a tanulokkal, termeszetesen az elso rendet 6 
vagta. Tanfolyamokat szervezett, pi. csuhe-
munka megismertetesere, miisoros esteket, 

eloadasokat rendezett, ahol egymas szeretete-
re, megbecsiilesere, toretlen igaz magyar 
hiisegre hivta fel a hallgatoi figyelmet. 

I 111 % 

• % 
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Cseke Lajos 

A I I . vh. utan Nyirabranyban helyezkedett el, 
ahol 3 evig igh.-kent tevekenykedett, majd 
1947-ben megszervezte az uttorocsapatot, s 
csapatvezeto lett. 1950-ben athelyeztek Deb-
recenbe, ahol folytatta csapatvezetoi teve-
kenyseget egeszen nyugdijazasaig. 
Eloszor Szepesen, majd a Szikgati Alt. Isk.-
ban tanitott. Mindket helyen - az oktato-
nevelo munka mellett - kimagaslo eredme-
nyeket ert el kulturalis es tarsadalmi teren 
egyarant. Ezek elismeresekent tobb kitiinte-
tes birtokosa lett. 
Iskolaja korzeteben eredmenyesen szervezte 
es tanitotta az alt. isk.-i vegzettseggel nem 
rendelkezo dolgozokat. Kiilonosen nagy 
gonddal foglalkozott az analfabetakkal. Nagy 
tapasztalatokat szerzett a felnottekkel valo 
foglalkozas modszereinek kimunkalasaban es 
alkalmazasaban. Az onallo felnottoktatasi 
intezmeny oraado tanarakent tovabb folytatta 
a felnottoktatast nyugdijba vonulasat koveto-
en is. 
1970-ben 41 evi szolgalat utan nyugdijba 
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vonult. Csak az iskolai munkaja fejezodott 
be, a tarsadalmi tevekenysege megsok-
szorozodott. Tanacstag, vegrehajto bizottsagi 
tag lett. A Gyozelem Mezogazdasagi Terme-
loszovetkezet tagjait neveli, oktatja. A Sza-
bad Fold „Teli estek" igen nepszerii eloadqja. 
A munkaban faradhatatlan, kiemelkedo teve-
kenyseget szamtalan elismeres ovezi. Az 
iskolatol sem tudott vegleg elszakadni. 
Nyugdijaskent meg 3 even keresztiil 2-3 
honapos idotartamban kiilonbozo debreceni 
iskolakban tanitott. 
Eletenek kiemelkedo szakasza kotodik a 
Debreceni Pedagogus Sportegyesiilet Terme
szetjaro Szakosztalyanak mukodesehez, 
melynek vezeteset 1970-ben vette at elodje-
tol, Nagy Zoltantol, s nehany honapos sziinet 
utan folytatta egeszen halalaig. E korszaka-
ban ismerhettem Lajos bacsit szemelyesen, s 
tapasztalhattam azt a sok jot, amit korabban 
hallottam rola. Szinte lehetetlen felsorolni azt 
a sok-sok alkalmat, kirandulo utakat, melye-
ket az egeszseges eletmod, a foldrajzi, torte-
nelmi ismeretek gyarapitasa, a nepmuveszeti 
ertekek, miiemlekek megismerese celjabol 
szervezett, s melyek igen nepszeriiek voltak a 
tagok koreben. Az egesz orszagot bejartak, s 
eljutottak t5bb hataron tiili videkre is, igy a 
Magas-Tatraba, a Vag volgyebe, a Felvidek-
re, Erdelybe, stb. A szervezest misszioi mun-
kanak tartotta, szivesen vegezte, ez eltette. 
,£n akkor vagyok bolclog, amikor egy-egy 
seta vagy kirdndulds utan latom a megelege-
dett arcokat" - mondta egy alkalommal. 
Eletenek mindig is resze volt az utazas. Kol-
legakat, baratokat beszelt ra az erdei setakra. 
Btiszken mondta, hogy a legidosebb turazo-
juk 1907-ben sziiletett. (O sem volt sokkal 
fiatalabb!) Nem kifarasztani akartak magu-
kat, a feliidiiles volt mindig a cel. Ezert a 
hosszabb utakat autobusszal tettek meg. 
Kozben tobbszor leszalltak a jarmiirol es 
gyalogoltak. Debrecenben „sdmlis turistd-
nak" hivtak. A samli eredetileg azt a celt 
szolgalta, hogy alkalomadtan segitsen a le- es 
felszallasban az arra raszoruloknak. Az evek 
azonban felette sem multak el nyomtalanul, 

igy a samli neha arra kellett, hogy Lajos 
bacsi raulhessen, amikor elfaradt. 
1996. marc. 27-en elvesztette tanitono fele-
seget. Hianyat gyermekei - 3 gyermekilk 
sziiletett - es unokai mellett a termeszetjaro 
szakosztaly tagjai, a kollegak, baratok, a 
tiirak szervezesevel jaro munka probaltak 
feledtetni. 
Cseke Lajost szereny embemek ismertem, 
ismerhette mindenki, s aki nem szerette, ha 
dicsertek. Mindig mosolygott, kiegyen-
sulyozott, harmonikus leny benyomasat kel-
tette. A 80-as evei vegen is ruganyos mozga-
sii, furge eszjarasii, kifogyhatatlan meselo. 
Ilyennek lathattuk meg akkor is, amikor 91 
eves koraban atvette a Rubin oklevelet. Szin
te az utolso percig tervezgetett, a kovetkezo 
kirandulasrol gondolkodott. Aldozatos, tar-
talmas elete 2001-ben ert veget. Szept. 9-en, 
ket hettel a sziiletesnapja elott hunyt el. 
Kituntetesei: 
Kivalo Uttoro Csapatvezeto, Kivalo egesz-
segiigyi nevelo 1962, 1966. Kivalo femgyiij-
to csapatvezeto 1966, KISZ Erdemerem 
1970, Pedagogus Szolgalati Emlekerem 
1970, Beke tanacs eztlst jelvenye, „Debrece-
nert" Emlekerem 1977, Aranydipl. 1980, 
Kivalo tarsadalmi munkaert 1978, 1986, 
Aranyjelvenyes termeszetjaro 1987, Matyas 
kiraly emlekezete turamozgalom bronz foko-
zata 1992, Termeszetjaras fejleszteseert 
bronz fokozata 1992. 
Forrasok: 
Csaladi es hivatalos okmanyok, lijsagcikkek, 
szemelyes visszaemlekezes. 

Kakucsine Szegedi Etelka 

Csiha Margit (Hajduboszormeny, 1903. 
okt. 15. - Debrecen, 1996. aug. 26.): ig.-
tanito, alt. isk. tanar. 
Elemi iskolait es a polgari leanyiskolat szii-
lovarosaban vegezte. Tanulmanyait a debre
ceni Ref. Tanitokepzo Intezetben folytatta, 
1923-ban kapott diplomat. 
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1923-1936. helyettes tanito Hajduboszor-
menyben, 1936-1948. tanitono, 1948 jan.-
jatol igh. 

Csiha Margit 
1949. aug. l-jetol 1964. okt. 31-ig, nyugdijba 
vonulasaig ig. a Hajduboszormenyi Bethlen 
utcai iskolaban. 
1952-ben megszerzi a termeszetrajz-foldrajz 
szakos alt. isk.-i tanari diplomat. 
Nagyon nehez volt szamara az ertelmisegive 
valas utja. Edesapja MAV-palyaorkent dol-
gozott, a csalad 1 kilometerre lakott a varos 
szeletol a vasiiti orhazban. Eleinte onnan jart 
iskolaba, kesobb a varos kiilso teruleten, egy 
akkor meg reszben kiepitetlen teruleten vet-
tek hazat. 
A pojgariban jo tanulmanyi eredmenyei miatt 
tandfjmentesseget elvezett, hogy anyagi 
helyzeten javitson, mar akkor voltak magan-
tanitvanyai, s kesobb is, az allamositasig, 
kiilonorak adasaval javitott elet-
korulmenyein. 
Az I . vh. utan, a roman megszallas idejen 
keriilt tanitokepzobe, sokaig akadozott a 
vonatkozlekedes, s gyakran kellett gyalog 
hazamennie sziileihez elelemert, tiszta ruha-
ert. Diplomaja megszerzese utan nem kapott 
vegleges allast, a varos iskolaiban helyettesi-

tette azokat a tanitokat, akik betegek voltak, 
esetleg mas okbol hianyoztak. Volt olyan ev, 
hogy hat iskolaban is tanitott egymasutan. 
Egyenisegere jellemzo volt, hogy soha nem 
elegitette ki a sziiken vett pedagogiai munka, 
mindig megtalalta a lehetoseget annak, hogy 
valamit tegyen a tagabb ertelemben vett 
kozosseg javara. 
Mind '45 elott, mind '45 utan tavol tartotta 
magat a politikai partoktol, ig.kent is parton-
kiviili volt. Azonban magtalalta mindig a 
tarsadalom altal partfogolt olyan kozeleti 
tevekenyseget, amely lehetoseget adott az 
ertekteremto hasznos munkara. O volt a 
vezetoje a leanycserkeszcsapatnak, be-
kapcsolodott a KIE tevekenysegebe is. Ke
sobb a Hazafias Nepfrontban, a Voroske-
resztben, a szakszszervezetben dolgozott 
faraszto ig.i munkaja mellett. 
Beosztott pedagoguskent es ig.kent is a 
kartarsiassag es a gyermekszeretet jellemezte 
munkajat. Vallotta, sok regi ig.hoz hasonlo-
an, hogy az iskola jo miikodesenek sziikse-
ges, de nem elegseges feltetele bizonyos 
tigyviteli munkak elvegzese (naplobeiras 
stb.), ezert ezen a teren is hatarozott kove-
telmenyeket tamasztott a tantestiilettel szem-
ben. 
Kiilonosen nagy gondot forditott a palyakez-
dok segitesere. Rendszeresen latogatta oket, 
esetleges kudarcaikat megertessel kezelte. 
Sziikseg eseten vedte beosztottait a kiilso 
tamadasok ellen. Koziiliik tobben kesobb 
maguk is ig-k lettek, es arrol vallottak, hogy 
Margit neni peldaja, a vezetoi gyakorlatara 
valo visszaemlekezes segitett nekik felmerii-
16 vezetoi problemaik megoldasaban. 
Igen jo kapcsolatot alakitott ki a sziilokkel. A 
sziiloi munkakozosseg sok teruleten a meg-
szokottnal nagyobb mertekben tamogatta 
munkajat. 
Emlekezve nehez gyerekkorara, kiilonosen 
nagy gondot forditott a hatranyos helyzetii 
gyerekekkel (bar akkor meg nem hasznaltak 
ezt a fogalmat) valo foglalkozasra. 
A ket vh. kozti helyettes tanitosagnak, min-
den nehezsege mellett, megvolt az a haszna, 
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hogy nagyon sok gyereket tanitott, a varos-
ban mindenki ismerte. Ez az ismertseg nem-
csak a sziilokkel valo kapcsolatat segi'tette, 
hanem kozeleti tevekenyseget is. 
20 evig volt tanacstag, ebbol 12-6t vegrehaj-
to bizottsagban is dolgozott, igy resze volt a 
varos akkori fejleszteseben. 
Tanacstagkent is megmutatkozott humaniz-
musa. 46 evig lakott abban a korzetben, 
amelynek erdekeit a testiiletben kepviselte, es 
tisztseget valoban szolgalatnak fogta fel. 6 
allitotta ki a bejelento lapokat azoknak, akik-
nek az gondot okozott volna, kervenyeket, 
beadvanyokat irt, „lobbyzott" az infrastruktu-
ra fejleszteseert. 
Elete utolso eveit Debrecenben elte le. Ebben 
az idoszakban, mig egeszsege engedte, foly-
tatta sokoldalu tarsadalmi tevekenyseget. 
Kiilonosen otthon erezte magat a Pedagogus 
Szakszervezet nyugdijas tagozataban. Reszt 
vett az erdekvedelmi es karitativ munkaban, 
kirandulasokra jart tarsaival, szorakoztato 
miisorokat szervezett. 
Palyajanak emlekezete arra tanit, hogy em-
berszeretetiinket egyarant probaljuk megva-
lositani hivatasunkban, a kozeletben es sze-
melyes kapcsolatainkban. 
Tartalmas tevekenysegeert sok elismerest 
kapott, ezek koziil a legjelentosebbek a ko-
vetkezok: 
Magyar Ifjusagi Voroskereszt eztist jelveny 
1943. 
Munkaerdemrend bronz fokozata 1964. 
Oktatasiigy Kivalo Dolgozoja 1964. 
Tarsadalmi Munkaert arany (I960.), eztist 
(1970. es 1979.), bronz (1981) fokozat. 
Kivalo Tarsadalmi Munkaert arany fokozat 
1985. 
Hajduboszormeny Varos Onkormanyzata 
Dobo SandorDij 1993. 
A Debreceni Tanitokepzo Intezet 1973-ban 
arany, 1983-ban gyemant, 1988-ban vas, 
1993-ban rubin okl.lel koszontotte. 
Forras: Oneletrajz, szemelyes visszaemleke-
zesek, dokumentumok 

Csiha Ldszlo 
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D 
Di Gleria Janos (1899-1976): ig., egyete-
mi tanar, a mezogazdasagi tudomanyok dok-
tora. 

Di Gleria Janos 
A M . Kir. Jozsef Miiegyetem vegyesz-
mernoki Karanak elvegzese utan 'Sigmond 
Elek tanarsegedjekent 1924-ben kezdte meg 
tudomanyos palyajat. 1927-ben muszaki dok-
tori kepesitest szerzett. 1930-31-ben a Ziiri-

chi Muszaki Egyetemen osztondijasakent 
fejlesztette tovabb talajtani, kolloidikai isme-
reteit. 1927-tol 1942-ig az Orszagos Chemiai 
Intezetben, mint kiserletiigyi vegyesz, kesobb 
pedig osztalyvezetokent miikodott. 1942-ben 
a Budakeszi Mezogazdasagi Kiserleti Telep 
megszervezesevel, majd Kiserletiigyi foigaz-
gatokent annak vezetesevel biztak meg. 
1946-ban az Agrartudomanyi Egyetem Deb-
receni Osztalyan a Mezogazdasagi Kemiai 
Tanszek egyetemi tanara lett. Emellett a 
Debreceni Tudomanyegyetemen, mint meg-
hivott eloado a fizikai-kemia es kolloidika 
targykoroket oktatta. 
Az Agraregyetem atszervezesekor, a' Deb
receni Osztaly megsziinesevel 1950-ben Bu-
dapestre, az Agrokemiai Intezetbe keriilt. 
1952-ben helyettes ig.nak neveztek ki , majd 
1954-tol 1959-ig, mint ig. vezette az inteze-
tet. Nem kis resze volt abban, hogy idokoz-
ben tobb atszervezes utan 1957-tol az intezet 
az MTA Talajtani es Agrokemiai Kutato 
Intezete neven valt az idevago kutatasok 
kozpontjava. 
Kubaban vallalt megbizast 1967-ben, a ha-
vannai Talajtani Intezetben szervezte meg es 
vezette 1970-ig az izotopok mezogazdasagi 
felhasznalasanak kutatasara alakult laborato-
riumot. Hazaterese utan tovabbra is reszt vett 
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a magyar talajtan es agrokemia tudomanyos 
eleteben. 
Di Gleria professzor munkassaga szeles korii 
volt. A talajkemia es a talajfizika elmeleti 
kerdesei mellett - fiatal koratol kezdve -, 
kiilonos tehetsege volt a talajvizsgalatokban 
hasznalatos miiszerek keszitesehez es altala-
ban a modszertani kutatasokhoz. Szamos 
cikitben szamolt be a pH meghatarozasaval, a 
talaj telitetlenseg, az adszorpcios komplexum 
meresevel, a talaj P-tartalmanak meghataro
zasaval es forgalmaval kapcsolatos kutatasai-
rol. 
Tudomanyszervezoi es vezetoi feladatai mel
lett a publikacios tevekenysege az 1950-es es 
60-as evekben is jelentos volt. Nemzet-
kozileg is ismert volt a tarsszerzokkel irt ta-
lajtani kezikonyve (di Gleria-Klimes-Szmik-
Dvoracsek: Talajfizika es talajkolloidika. 
Akademiai Kiado, Budapest, 1957). Szeles 
korii ismereteit bizonyitotta a Mezo-
gazdasagi Kemia c. hianypotlo munkaja 
(Akademiai Kiado, Budapest, 1959). Ket 
kiadast is megert a Mezogazdak talaj ismereti 
es tragyazasi utmutatoja (szerkesztette Di 
Gleria Janos, Mezogazdasagi Kiado, 1958 es 
1964). Ballenegger professzorral kozosen 
szerkesztett „Talaj- es tragyavizsgalati mod-
szerek" (Mezogazdasagi Kiado, 1962) konyv 
tobb mint 20 even keresztiil a kuta-
tointezetek, egyetemek es egyeb labora-
toriumok nelkiilozhetetlen kezikonyve volt. 
Di Gleria professzor szamos allami es tarsa-
dalmi kitilntetest kapott. Tobb allami bizott-
sagban, szerkesztobizottsagokban, a Magyar 
Talajtani Tarsasag elnokekent, majd kesobb 
Qrokos tiszteletbeli elnokekent vegzett teve
kenysege soran osztatlan megbecsiilesben, 
elismeresben volt resze. Fiatalabb munkatar-
sainak, koztiik nekem is gyakran nyujtott 
ertekes szakmai es emberi segitseget. 
Maganemberkent is nyitott volt, intezeti 
rendezvenyeken, kozos nyaralasokon csalad-
jat is modunkban volt megismerni. Kozvetlen 
modoraban gyakran beszelt ifjukori elmenye-
irol a Miiegyetem Mezogazdasagi Kemiai 
Tanszeken, az Orszagos Chemiai Intezetben, 

a DE-en tortentekrol. Mindazok, akik ismer-
tek, mindig tisztelettel es szeretettel orzik Di 
Gleria professzor emleket. 

Sarkadi Jcmos 

Dobo Arpad (Othalom, Arad megye, 1907. 
marc. 11. - Debrecen, 1988. dec. 7.): kozep-
isk.-i tanar, ig., cimzetes egyetemi tanar. 

Dobo Arpad 
Otgyermekes vasiiti tisztviseloi csaladban 
sziiletett, edesapja kiilonbozo beosztasokban, 
kiilonbozo allomashelyeken szolgalt. Elemi 
isk.-it Aradon kezdte, majd Karcagon foly-
tatta, ott vegezte a gimn. elso hat osztalyat is. 
Hetedik es nyolcadikban mar a debreceni 
piarista gimn. diakja, 1925-ben erettsegizett. 
Meg ebben az evben beiratkozott a debreceni 
Tisza Istvan Tudomanyegyetem latin-
tortenelem szakara, amelyet kitiino ered-
mennyel vegzett el 1930-ban. 1926-tol dfjta-
lan gyakornok volt az egyetemen. Legkedve-
sebb professzorai, akikkel vegzes utan is 
tartotta a munkakapcsolatot, Lang Nandor, 
Alfoldi Andras es Szabo Dezso voltak. 
1930-36 kozott az Orszagos Oszton-
dijtanacs alkalmazasaban allt, kozben masfel 
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tanevet toltott Berlinben, a Collegium 
Hungaricumban, 1930-31-ben Csanad var-
megye osztondijasakent, illetve 1932-33. I . 
feleveben allami osztondijjal. 1934-35-ben 
pedig a M . Kir. Ferenc Jozsef nevelo-
intezetben nevelotanar. 
1936-tol 41-ig tanarseged a debreceni egye-
tem Tortenelmi Intezeteben. 
1939-ben hazassagot kotott Spitko Magdolna 
matematika-fizika szakos kozepiskolai ta-
narral, leanyuk, Eva, szinten kozepiskolai 
tanar, magyar-francia szakos. 
1941-tol 49-ig tanar az egyetem gyakorlo 
gimn.-aban. 
1949-50-ben eloado az egyetem Terme-
szettudomanyi Kar Tanulmanyi Osztalyan. 
1951 jan.-jaban athelyezessel keriilt a debre
ceni 5. sz. Magasepitoipari Technikumba 
(kesobb Pechy Mihaly Epitoipari Techni-
kum), ahol eloszor gondnok volt, majd felev 
elteltevel kineveztek igh.-nek. Ebben a be-
osztasban dolgozott 1961-ig, majd 1969. dec. 
31-ig, nyugdijba vonulasaig, ig.. A hatvanas 
evektol tortenelembol vezeto tanar. Iskolai 
munkaja mellett folytatta okortorteneti tema-
j i i tudomanyos kutatasait is. 
Tobb evig reszt vett a TIT Tortenelmi Szak-
osztalyanak munkajaban. 
Az a 20 ev, amit a technikumban toltott, 
egybeesett ezen iskolatipus formalodasaval, 
megerosodesevel, viragzasaval. Turcsanyi 
Bela epiteszmernok ig.-val, kesobb helyette-
sevel, Zilahi Janos epiteszmernokkel olyan 
tantestiiletet szerveztek, amelyben orom volt 
dolgozni. J61 felkesziilt, energikus, nagy 
muinkabirasu testulet volt, melynek tagjai 
vitaik mellett nemcsak kollegakent, magan-
emberkent is tiszteltek egymast. Ket evtized 
alatt tucatnyi egyetemi vagy foiskolai tanar 
kerult ki a testiiletbol (Dr. Gyarmathi Laszlo, 
Dr. Borbely Andras, Dr. Lengyel Imre, Dr. 
Szabo Geza, Dr. Toth Zoltan, Molnar Sandor 
es masok.) 

Zilahi Janos okleveles epiteszmernok, c. ig.: 
„Dr. Dobo Arpad ig. urral - Arpad bacsival -
harom, szamomra jo l elvalaszthato idoszak-
ban voltam kapcsolatban. 

Eloszor az iskola diakjakent az 1950-es evek 
kozepetol. Bar engem nem tanitott, de sokat 
hallottam arrol, hogy milyen vilagosan es 
erthetoen tanitotta a tortenelem tantargyat, 
illetve annak osszefuggeseit. Mar akkor is 
hires volt pontossagarol, kovetkezetes-
segerol. 
Tanarkent az 1960-as evek elso feleben is-
mertem meg, amikor friss epiteszmernoki 
dipl.-val egykori iskolamba vitt az eletutam. 
A fiatalabb tanarokat mindig segitette, de 
hatarozottan szamon kerte toliik a pedagogiai 
es a szakmai programok teljesiteset. Nem 
hallottam, hogy a hangjat egyszer is fel-
emelte volna. Turelmes volt, amit masoktol 
megkovetelt, azt onmaga sokszorosan foliil-
multa. Kozvetlen, nagy miiveltsegii tudos-
tanar volt. Kollegait tisztelte, bizalommal 
volt irantuk, onallosagukat nem korlatozta, 
inkabb osztonozte oket. 
A munkajanak elt. Ig.-kent a felnottoktatas 
jellegzetes arculatanak kialakitasaban is nagy 
erdemeket szerzett. 
Iskolavezetoi munkamban sokat segitett 
mindaz, amit tole atvehettem, amit tole meg-
tapasztaltam. Neki is koszonhetem, hogy az 
alma matertol annyi municiot kaptam, hogy 
28 evig a Pechy Mihaly Epitoipari Techni-
kum ig.-ja voltam, es folytathattam, amit 
elodeim megkezdtek." 
Bodnar Laszlone, az isk. ny. vezeto tanara 
mondjarola: 
„Dob6 Arpadot kitiino szakembernek, kor-
rekt, kivalo ig.-nak ismertem meg. Oraelem-
zesein nem beszelt sokat, de meg-jegyzesei 
frappansak es talaloak voltak, mindig a le-
nyegre tapintott ra. Mindvegig ereztem bi-
zalmat es szakmai megbecsiileset, ami meg 
inkabb osztonzott a munkamban. Ebben a 
bizalomban eltem es dolgoztam az iskola-
ban." 
Az iskola eredmenyei is figyelemre meltoak. 
Az 1952 - 53-tol megtartott orszagos szakmai 
tanulmanyi versenyekrol folyamatosan hoz-
tak a tanulok a dobogos es az egyetemi felve-
telt jelento helyezeseket. Igen jelentos a 
ktilfoldi egyetemeken diplomat szerzettek 
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szama is. A volt tanitvanyok koziil tobben 
egyetemi vagy foiskolai oktatok, orszagosan 
ismert tervezok, nagy epitoipari vallalatok 
vezetoi lettek. 
Dobo Arpad igenyes tanar volt, aki elsosor-
ban onmaga ele allitott magas kovetelme-
nyeket, sajat munkajat is onkritikusan erte-
kelte. Tanitvanyaihoz valo viszonyat a ko-
vetkezetesseg es a masik ember tisztelete 
jellemezte. Arra torekedett, hogy nyilt eszii, 
becsiiletes, onallo gondolkodasra kepes em-
bereket neveljen. Az iskola 1974-ben megje-
lent evkonyvebe - mar nyugdijaskent -
egyebek mellett a kovetkezoket irta: „Az a 
ket evtized, amit ebben az iskolaban eltoltot-
tem, kiegeszitve azzal, hogy reszt vehettem a 
felnottoktatasban is, ... igen ertekes oktatasi-
nevelesi tapasztalatok birtokaba jutta-
tott....Ha lijra kellene kezdenem az oktato-
nevelo munkat, vagy a vezetest, magam is 
sok mindenben valtoztatnek. Egyben azon-
ban szilardan kitartanek ars pedagogicam 
mellett, aminek a lenyege a kovetkezokeppen 
fogalmazhato meg: mindenki igyekezzek a 
kotelesseget a legjobb tuddsa szerint teljesi-
teni, .. .fuggetleniil a menet kozben felmeriilo 
nehezsegektol." 

Palyka Bela ny. epiteszmernok: „Testvereim 
es gyermekeink is egykor az iskola tanuloi 
voltunk. Magas szakmai felkeszilltsegu, hu-
manus, igazsagos, segitokesz tanarnak ismer-
tilk meg. Az erettsegi talalkozokon a mai 
napig tisztelettel es kegyelettel emlekeziink 
ra. Kiilfoldon praktizalo egykori iskolatarsa-
ink allitjak, hogy a tortenelmi esemenyekben 
valp eligazodast tobbek kozott az 6 oktato-
nevelo munkajanak is koszonhetik." 
Munkaja elismeresekent 1958-ban az Okta-
tasilgy Kivalo Dolgozqja, 1969-ben a Munka 
Erdemrend arany fokozata kituntetest kapta. 
Nyugdijas eveiben is folytatta tudomanyos 
munkajat, amig a latasa meg nem romlott, 
azonban legtobb idejet unokai es rokonsaga 
koreben toltotte. 
Tudomanyos tevekenysege: 

1932-ben doktoralt summa cum laude Pan-
noniai es daciai vonatkozasu feliratok c. 
dolgozataval. 
1958-ban vedte meg Pannonia provincia 
helytartoi c. kandidatusi ertekezeset. Munka
jat a Tudomanyos Minosito Bizottsag „he-
zagpotlonak" itelte. 
Egyeb, nyomtatasban megjelent munkai: 
1. Pannoniai vonatkozasu ktilfoldi 
feliratok, Bp. Kiralyi Magyar Egyetemi 
Nyomda 1932. 
2. Publicum Portorium Illyrici. A 
Pazmany P. Tudomanyegyetem Erem- es 
Regisegtani Intezete, 1940. 
3. Die Verwaltung der Romischen 
Provinz Pannonien von Augustus bis 
Diocletianus. Akademiai Kiado Bp., 1968. 
4. Inscriptiones extra fines Pannoniae 
Daciaque repertae ad res earundem provin-
ciarum pertimentes quas collegit 
adnotationibusque instruxit. Arpadus Dobo, 
Akademiai Kiado Bp.. 1975. 
5. Contribution a 1' histoire de la 
douane en Dacie. Acta Classica Univ. Scient. 
Db. X - X I . 1974-75. p. 145-150. 
6. Contribution a 1' histoire de la 
dou-ane en Illyricum. Acta Classica Db. 
X I I I . 1977. p. 59-61. 
Tudomanyos tevekenysege elismeresekent 
elobb cimzetes egyetemi docens lett, majd 
1981-ben a miivelodesi miniszter cimzetes 
egyetemi tanarra nyilvanitotta. 
Forrasok: csaladi iratok, dokumentumok. 

K. Nagy Jdnos 

Dobo Sandor (Hajduboszormeny, 1864. 
apr. 10. - Hajduboszormeny, 1931. febr. 
16.): ig.-tanito, lapszerkeszto. 
Apja, Dobo Gabor, bar a tortenelmi Dobo 
csalad ruszkai agabol szarmazott, maga sze-
reny koriilmenyek kozott elo csaladban nott 
fel. Edesanyja Gyongyosi Zsuzsanna. Az 
elemi es a kozepiskolat szulovarosaban jarta, 
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a tanitokepzot Zilahon vegezte. Diplomajat 
1882 jun.-ban kapta meg. 

ffi » 

Dobo Sdndor 
Egy evig sziilovarosaban, majd negy even at 
Biidszentmihalyon (ma Tiszavasvari) tanitott. 
1884-ben vette felesegiil Sores Szidoniat, 
hazassagukbol ot gyermek szilletett. 
1887-ben valasztottak Hajduboszormenyben 
ismet tanitonak, ahol 1908-tol az Uzonyi, ma 
Bethlen Gabor Alt. Isk. ig.jakent tevekeny-
kedett 1925-ig, nyugdijazasaig. 
Elnoke volt a helyi es az Alsoszabolcs-
hajduvideki ref. egyhazmegyei tanito-
egyesiiletnek, a Gonczy Egyesiiletnek, 1923-
tol az Orszagos Ref. Tanito Egyesiiletnek, 
valamint tiszteletbeli elnoke a Magyarorszagi 
Tajiitoegyesiiletek Orszagos Szovetsegenek. 
Irogatni a zilahi tanitokepzo onkepzokoreben 
kezdett, elobb a Szabolcs-varmegyei Koz-
lony, majd a Protestans Nepiskolai Lap mun-
katarsa. 1891-ben a Protestans Tanltok Lap-
jat es a Magyar Protestans Neptanitot egyesi-
tette, es mint szerkeszto Tanftok Lapja cim-
mel jelentette meg. 

Kossuth Lajos 90. sziiletesnapjara adta ki 
,J5let esjellemrajz" c. miivet, 1895-ben pedig 
megjelentette A Magyar Nepoktatdsugy es a 
Neptanitok helyzete c. munkajat. Irt nyelvtan, 

szamtan, termeszetrajz es foldrajz tankony-
vet. 
Munkassagat a Magyar Tudomanyos Aka-
demia Wodianer-dijjal jutalmazta, az Also-
szabolcs-hajdiivideki egyhazmegye pedig 
nyugalomba vonulasakor eziist koszoruval 
tiintette ki. 
Temetese orszagos esemeny volt, halala utan 
ot evvel sirja folott a halas utokor felavatta a 
Nagy Sandor Janos debreceni szobrasz-
miivesz altal keszitett eletnagysagu tiloszob-
rat. 
Hajduboszormeny Dobo Sandor-dijat alapi-
tott, amelyet evente a Varos Napjan, szept. 
13-an kaphat meg egy kivalo helyi pedago-
gus. 
Erdeklodesem Dobo Sandor elete irant onnan 
ered, hogy sziileim 1956-ban megvasaroltak 
egykori lakohazat a Benedek Janos utcan. A 
haz kisebb reszeben elete vegeig veliink volt 
a neves tanito legfiatalabb gyermeke, Anna. 
Annuska nenivel csaladias kapcsolat alakult 
ki, amelyben 6 is megosztotta veliink elete 
minden apro reszletet. Mesebe illo tortene-
tekben tarult fel elottiink a Dobo-haz meg-
annyi emleke, a „Kedvesapam"-mal kapcso-
latos esemenyek. 
Gyermekkorom egyik felemelo elmenye, 
amikor kezembe vehettem a kemeny doboz-
ban, sotetkek barsonyon nyugvo jubileumi 
eziistkoszonit, vagy a Kossuth temetesen 
viselt karszalagot, amelyeket ma mar a Haj-
diisagi Miizeum tarlojaban lathatunk. Sajnos 
egy tiizeset sok csaladi dokumentumot el-
pusztitott. Rendelkezesemre nehany lijsag-
cikk, foto, csaladfa es iidvozlolap all, ame-
lyek reszben Annuska nenitol, reszben egyik 
unokajatol, dr. Molnar Kalmanne tanarnotol 
szarmaznak. Ezek alapjan gyiijtottem ossze a 
kortarsak meltatasat, emlekezeset felhasznal-
va az alabbiakat. 
Dobo Sandor palyaja kezdeten, mar biid-
szentmihalyi tanitokent is a legnemesebb 
ertelemben vett neptanito volt. Szamtalan 
egyesiiletben viselt tisztseget, pi. a Gazdakor 
jegyzoje, az onkentes tiizoltoegyletben jegy-
zo es tiszthelyettes, ket temetkezesi egyletet 
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szervezett, igazgatott egy keresztyen fo-
gyasztasi szovetkezetet. Kozben tanugyi 
cikkeket irt a Szabolcsvarmegyei Kozlonybe, 
kozuliik egyet a Barsvarmegyei Kozlony is 
atvett, es munkajat palyadijjal jutalmazta. 
Rendszeresen dolgozott a Protestans Nep-
iskolai Lapba, es mar elnoke volt az 
Alsoszabolcs-hajdiivideki ref. tanitoegyesillet 
eszaki reszenek. 
Tanugyi lapszerkesztokent olyan tiszteletben 
allt, hogy halala utan a Tanitok Lapja cimol-
dalan feltiintettek: „Negyven evig szerkesz-
tette Dobo Sandor". 
A tanitosag erdekeben irt szamtalan cikke 
alapjan nevet mar az 1890-es evektol orszag-
szerte, igy a Parlamentben is ismertek. 
1891-ben felkinaltak szamara a tan-
feliigyeloseget, de 6 maradt tanitoi hivatasa-
nal. 
1894-ben szervezoje volt a debreceni tan-
szerkiallitasnak, tagja a biralo-bizottsagnak, 
es szerkesztette a Kiallitasi Ertesito c. lapot. 
Reszt vett a tanitok minden orszagos gyiile-
sen, tagja volt az Orszagos Bizottsagnak. Az 
1896-ban tartott I I . Tanugyi Kongresszusnak, 
es az akkor tartott egyetemes tanitogyiilesnek 
jegyzoje volt. Szerkesztette a Protestans 
Egyhaztortenelmi Irkat. 
Az 1907-es kozoktatasi torvennyel kapcso-
latban a miniszter, Apponyi Albert jelenlet-
eben kifejtett biralataval elerte, hogy irasban 
beadott javaslatait a torvenyhozok reszben 
figyelembe vettek. Ebben a munkaban barat-
ja, a hajduboszormenyi kepviselo Benedek 
Janos segitette. 
Ig-\ tortent kinevezese utan is toretleniil 
harcolt a tanitosagert. 
1911. dec. 8-ra a regi kepviselohazba orsza
gos tanitogyiilest hivtak ossze, ahol 6 volt a 
tanitosag anyagi megbecsiileset kovetelo 
tema eloterjesztoje. Meggyozodesetol semmi 
nem teritette el, programjanak merseklesere 
meg az allamtitkar sem tudta ravenni 1913-
ban. 
1917-ben a varos kozellatasat szervezte. 
Kellemetlensegei voltak a kommtin alatt, de 
a tarsadalmi tevekenyseget nem hagyta abba. 

Presbiter, egyhazi es kozsegi iskolaszeki tag, 
varosi kepviselo, a varmegyei torveny-
hatosagi bizottsag tagja. Az egyleteket, ala-
pitvanyokat jotekonysagi rendezvenyekkel 
segitette. Az iparos ifjusagnak onkepzokort 
alakitott. Tanitoi otthont letesitett, jegyzoje 
volt az elso vh.-ban elesett hosok emlekszo-
bor bizottsaganak. 
A Tanitok Orszagos Szovetsegenel vegzett 
szervezomunkaja soran az egyetemes tanito
sag iigyeert harcolt, legtobbet megis a kalvi-
nista tanitosag egyesitese es joleti intezme-
nyeinek megtermelese teren tett. 
Amikor 1923-ban az Orszagos Ref. Tanito-
egyestilet elnokeve valasztottak, hozzalatott 
az atszervezeshez. Terveit az 1926-ban 
Hodmezovasarhelyre osszehivott kdzgyiile-
sen a nagy ellenzeki tiltakozas ellenere is 
megvalositotta. Az egyesiiletet olyan vagyoni 
helyzetbe hozta, ami lehetove tette, hogy 
Hajduszoboszlon es Balatonalmadiban nya-
ralohelyet teremtsenek a tanitok szamara. 
„Pazar kezzel szortad lelked gazdag tarhaza-
bol a kincseket. Gyujtogattad az apro mecs-
vilagokat a gyermeki lelkekben (...) De nem 
elegedtel meg azzal, ami egy ember koteles-
segenek elo volt irva, azon foliil, szinte em-
berfelettit cselekedtel (...) Vandorbotot vettel 
kezedbe, hogy megtanitsd a magyar tanitosa-
got manko nelkiil jarni. Hogyan ragyogott 
homlokod kortil a gloria, amikor Isten altal 
kegyelembol adott csodalatos szonoki kepes-
segeddel felnyitottad a szemeket, felgyiijtot-
tad a sziveket. Bejartad az orszagot. Ostor 
voltal azokkal szemben, akik nem akartak 
megerteni nemes harcod igazsagos voltat. 
Korbacsa voltal a tespedoknek, tetleneknek. 
Ero voltal a gyengeknek" - meltatta ezekkel 
a szavakkal Ormos Lajos, az ORTE alelnoke. 
Sokat utazott, de 6t is sokan felkerestek. A 
Benedek Janos utca 19. szam alatt levo haz-
ban gyakran megfordultak a neves vendegek. 
Jart itt Jokai Mor, Deak Ferenc, Benedek 
Janos, Ady Endre. 

Szemelyes tragediakbol boven kijutott neki. 
Kisebbik fiat, Istvant, 17 evesen temette el 
1909-ben. 1914. aug. 15-en elsosziilott gyer-
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meke, Gusztav, a haboru elso hajduvarme-
gyei halottja lett Sabacnal. A haboru aldozata 
volt legkisebb lanyanak volegenye is. A mely 
gyasz sem allitotta meg celjai megvalositasa-
ban. 
Csaladja ovo-felto gondoskodassal vette ko-
riil. Egyik legfobb tamasza a kozepso lanya
nak ferje, Varga Lajos tanito. O aposanak 
mindenben kovetqje, segitoje, szerkesztotar-
sa, aki maga is rendkiviil kreativ, zenet sze-
rez, hegediil, verset ir. 
Elete alkonyan, a csaladon tul boldogga tette 
az idos, de faradhatatlan tanitot, ha latta 
alkotasait. 

Dgbo Sdndor szobra 
Meg 1930. dec. 11-en valasztmanyi gyiilesen 
vett reszt, januar vegen azonban a tiidogyul-
ladas legyozte. Ereje kezdett hanyatlani, es 
1931. febr. 16-an este vegleg megpihent. 
A Keleti temetoben helyeztek orok nyuga-
lomra. Meg a temetese idejen letrehoztak a 
Dobo Sandor-alapot. Felesege haromevi 
ozvegyseg utan keriilt szeretett tarsa melle. 
A halalanak otodik evfordulojan elhelyezett 
szobra ma is eredeti helyen all, sajnos meltat-
lanul elhanyagolt kornyezetben. Ugy velem 

gondosabb emlekezetet erdemel, akit Balta-
zar Dezso a kovetkezokeppen meltatott: 
„Az 6 hatasa alatt szazadok mulasztasat potlo 
elorehaladas tortent a magyar ref. tanitosag 
erkolcsi es jogi erdemesitettsege tekintete-
ben" 
Forrasok: 
1. Debreczen. 1929. szeptember 25. 7. p. 
2. A Debreczen vasarnapi melleklete. 1929. 
szeptember 29. 3. p. 
3. Tanitok Lapja. XLV. evf. 5. sz. Debrecen, 
1931. marcius l.(Emlekszam) 
4. Hajduboszormeny. 1933. december 9. 5. p. 
5. Tanitok Lapja L. evf. 4. sz. Debrecen, 
1936. februar29. l . p . 
6. Tabella Geneologica Familiae Dobo de 
Ruska. 
Fenykepek, szemelyes beszamolok. 

Bagossine O. Szabo Katalin 

Dorogi Marton (Szerep, 1911. szept. 11. 
— Piispokladany, 1980. no v. 10.): tanito, 
vezeto megyei szakf. 
Edesapja Dorogi Marton, parasztszarmazasu 
kantortanito. Edesanyja Elekes Margit, kiske-
reskedo sztilok gyermeke. Edesapja hosi 
halalt halt az olasz fronton. 
Az elemi isk.-t a Piispokladanyi Ref. 
Nepisk.-ban kezdte, de a negyedik osztaly 
utan Kecskemetre, a Tanitok Arvahazaba 
keriilt. 15 eves koraban a debreceni Kegyes-
rendi Romai Kat. F6gimn.-ba keriilt. Itt csak 
egy evet tanult, s a kozepisk. tovabbi oszta-
lyait mar a kecskemeti Ref. Fogimn.-ban 
vegezte. Egyetemre szeretett volna menni, 
ezt a csalad jovedelme azonban nem tette 
lehetove. Ezert kervenyezte, hogy tanulma-
nyait a Debreceni Ref. Tanitokepzo Intezet-
ben folytathassa 1927-tol. 
Ekkor a tanitokepzos tanulmanyok 6t evig 
tartottak. 1932-ben kapta meg dipl.-jat. 
Ugyanekkor szerzett ref. orgonista-kantori 
okl.-et 
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Dorogi Mdrton 
1932-36-ig a ptispokladanyi Petri-telepi ref. 
elemi isk.-ban alkalmaztak, kisegito tanitoi 
munkakorben. 1937-ben rendes tanitoi allast 
kapott. Ebben az evben kapcsolodott be a 
Magyar Neprajzi Tarsasag munkajaba. 
Ugyancsak ez evben kotott hazassagot Dor-
osz Mariaval. Harom gyermekuk sziiletett: 
Agnes ('40), Marton ('43) es Farkas ('49). 
A katonai szolgalat alol egeszsegiigyi okok 
miatt felmentettek, de 1944-ben munka-
szolgalatra vittek. A kozseg felszabadulasa 
idejen megszokott es hazatert. 1945-ben 
Nemzeti Parasztpart tagja lett. A part kep-
viseleteben komoly szerepet vallalt a fold-
miivesszovetkezet megalakitasaban. 
Az otvenes evek elejen, a tanacsi valasztaso-
kon, a Jarasi Tanacs Vegrehajto Bizottsaga-
nak* tagja lett. Ugyanekkor pedagogus-
tarsaival egyiitt bekapcsolodott a termelo-
szovetkezetek szervezesebe. 
Az 1956-os esemenyekben nem vett reszt, 
felkertek ugyan a kozsegi Nemzeti Bizottsag 
elnoki feladatainak ellatasara, de ezt nem 
vallalta. 

Az isk.-k allamositasakor az akkori Allami 
Fiuisk.-ban folytatja tanitoi munkajat. Az 
1949/50-es tanevben megbizzak igh.-i fel-
adatok vegzesevel. Errol egy ev mulva le-
mond. Az 50-es 60-as evekre esik az orszag 

muzeumai borruhazati anyaganak katalogiza-
lasa, feldolgozasa. Ezt elobb a nyari sziinet-
ben vegezte, majd kesobb egy ev miniszteri 
osztondijat kapott. 
Kozben megyei szakf.-nek neveztek ki , ami 
fokozott megterhelest jelentett, kora hajnal-
ban kellett indulnia, hogy a megye tavolabbi 
pontjaira is eljusson. 
1971-ben mehetett volna nyugdijba, de a me
gyei rmivelodesi osztaly felkeresere maradt. 
1973-ban ereje, munkabirasa megfogyott es 
nyugdijba vonult. 
Nyugdijas eveiben tovabb folytatta neprajzi 
kutatasait, a gyiijtott anyag rendszerezeset. 
Nem kimelte magat, nem forditott eleg gon-
dot egeszsegi allapotara. Igy tortenhetett 
meg, hogy 1980. nov. 10-enek ejszakaja utan 
nem ebredt fel tobbe. Almaban erte az ujabb, 
vegzetes infarktus. 
Dorogi Marton - mind tanitoi, mind pedig 
szakf.-i minosegeben - nevelo volt a szo 
legnemesebb ertelmeben. Gyermekeknek, 
felnotteknek egyarant fel tudta mutatni azt a 
fenysugarat, mely utan haladva a leheto leg-
messzebb lehet eljutni. 
Izes beszede, nyugodt kiegyensiilyozott 
egyenisege, gazdag emberi es neveloi tapasz-
talata, szeles korii szaktudasa, koz-
vetlensege, bolcsessege es tiirelme reven 
megkiilonboztetett tisztelet ovezte. 
Kivaloan rajzolt, 6 latta el isk.-jat szemlelteto 
rajzokkal. Gondosan megtervezett tanitasi 
orai elmenyt jelentettek tanuloi szamara. 
Kimagaslo munkajat tobb alkalommal a 
miivelodesi osztaly penzjutalommal ismerte 
el. Tobb kitiintetest is kapott. 
Osztalyaban a tanterv altal eloirt anyagot 
hamar megtanitotta. Ennek erdekeben renge-
teg szemlelteto eszkozt keszitett, ezekbol, es 
mas tanitok munkaibol kiallitast szervezett. 
Az alapokon tul a tehetseges gyerekekkel is 
foglalkozott: agyagozas, rajzolas, jatekok 
keszitese, olvasas. Vasarnap delelott szakkort 
tartott nekik. 

Szamtalan szindarabot szervezett es rende-
zett. Majdnem minden idoben szerepelt va-
lamelyik - oregek, fiatalok, felnottek, gyere-



DOROGI MARTON 75 

kek - csoportja a nyilvanossag elott. Enekes, 
nepi, tancos mesejatekot is irt: Argyilus k i -
ralyfi es Ttinderszep Ilona cimmel. Az 6 
otlete volt, hogy karacsony kozeledtevel 
minden osztaly kesziiljon miisorral a szeretet 
iinnepere. Az Orszagos Babszinhazzal is 
tartotta a kapcsolatot, tobb napra meghivta 
oket; delelott a gyerekeknek, delutan pedig a 
felnotteknek tartottak eloadasokat. Igy pro-
bait miivelodesi lehetoseget teremteni min-
denki szamara. 
Sok kivalo kollegajaval feladatlapokat szer-
kesztettek, melynek vegen mindig a gyermek 
irta le a szabalyszeriisegeket, magatol vonta 
le a kovetkeztetest. Feladatrendszereket alli-
tottak ossze, melyek onallo gondolkodasra 
kesztettek a gyereket. Az 6 nevehez fiizodik 
az irodalom es a nyelvtan ilyen jellegii fel-
dolgozasa. Emellett foldrajz-konyvet is irt, 
valamint az altala irt Lakohelyismeret c. 
tankonyvet hasznaltak, tanitottak Ptispokla-
danyban. Elso osztalyos gyerekeknek is irt 
olvasokonyvet, melyben minden olvasmany 
utan gondolkodtato kerdesek, feladatok sze-
repeltek. Mindezeken kiviil egy mesekonyv 
is fiizodik a nevehez. 
Ladanyban 6 szervezett eloszor isk.-i k i -
randulasokat. A gyereket a falu hataraba, a 
Farkas-szigetbe vitte. Kerekpartiirara indult 
veliik. Meglatogattak egy-egy ismeros pasz-
torembert. 
Az isk. folyosqjan keszitett egy kis pakasz-
kunyhot. Delutan az erdeklodo gyerekeknek 
a kunyho elott meselt a benne elo emberek 
eleterol. 
Sdk tanitvanyaval egesz eleteben tartotta a 
kapcsolatot. A tanitoi-tanitvanyi viszonyok 
egesz eleten at tarto baratsagga fejlodtek. E 
barati korbe tartozott tobbek kozott Csak 
Gyula iro, Molnar Janos miivelodespolitikus, 
Varga Jozsef irodalomtortenesz, Baranyai 
Janos egyetemi tanar, Csenki Imre zene-
szerzo, Borsos Istvan szobraszmiivesz is. 
Szakf.-sege soran sok felmerest kellett ve-
geztetnie, ezeket mindig 6 allitotta ossze, 
javitotta ki es ertekelte. A kezdo pedagogu-
sokat vegtelen tiirelemmel es szeretettel tudta 

tanitani arra, hogy mit es hogyan tegyenek, a 
sajat egyenisegiikhoz merten. Sohasem kove-
telt, inkabb segitseget nyiijtott. A keze alol 
kikeriilo tanitok ott szerepeltek kesobb a 
jutalmazasokon, dijazasokon, es sokan gya-
korlo iskolakban tanitottak. 
Egyiittmiikodve a megyei also tagozatos 
altalanos feltigyeloivel - elsosorban Zagonyi 
Laszloneval - hatarozottan torekedett a tan-
targykozi kapcsolatok szelesitesere, a tantar-
gyi koncentracio bovitesere, a tantargyak 
elkiilonitesenek csokkentesere. Jelentos sze-
repet vallalt a pedagogiai tervezes megujita-
saban, celszeriibbe teteleben. A gondolkodasi 
alapmiiveletek vezeto szerepenek tudataban, 
a gyakorlatban munkaltak ki, hogy a miivele-
teket hogyan kell es lehet tenylegesen a tanu-
loi tevekenyseg keretebe beepiteni. A gyen-
gebb tanulok egyeni, differencialt segitese 
mellett olyan gyakorlat kialakitasat szorgal-
mazta, amely miden tanulo fejlesztesere 
iranyult ugy, hogy az oktatasi folyamatban a 
gyengebb tanulo is magasabb szintre jusson. 
Szinte egy idoben lett tanito es neprajzkutato, 
es oly hofokon vegezte mindket munkajat, 
hogy meltan emlegethetik peldakent mindket 
teriileten. 

1937-ben kapcsolodott be a Magyar Neprajzi 
Tarsasag munkajaba, 1958-ban a Tarsasag 
tagja lett. A neprajzi munkatarsai koztil senki 
ugy nem ertett a bor kikeszitesenek es fel-
hasznalasanak munkajahoz, mint 6. 'A ke-
sobbiekben tobb felkerest kapott a Tar-
sasagtol: keszitsen elotanulmanyt (pi.: csont, 
bor, szor feldolgozasa), attekinto osszefogla-
last. Ktilonbozo szocikkek megirasat kertek 
tole a Magyar Neprajzi Lexikonba (pi.: bor-
ruha, kacagany). A szticshimzesek a magyar 
diszito-miiveszet talan leggazdagabb forrasat 
alkotjak, melybol nagyszerii rajzaival, bamu-
latosan pontos szinezesevel a legtobbet 6 
orokitette meg az utokor szamara. 
A felszabadulas utan tevekenyen vett reszt a 
kozsegi rend, a Nemzeti Bizottsag megszer-
vezeseben. O lett a foldoszto bizottsag elno-
ke. Megalakult a helyi Nemzeti Parasztpart. 
Az alakulo iilesen 6t valasztottak titkarra. F6 
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szervezoje volt 1945. aug.-ban a piispoklada-
nyi vasutallomason atutazo es ideerkezo 
hadifoglyok ellatasanak. 6 szervezte 1945-
46 telen, majd az azt koveto idoszakokban 
azokat a tanfolyamokat, eloadassorozatokat, 
melyek mezogazdasagi, politikai, ismeretter-
jeszto targyuak voltak. Ifjusagi szinjatszo 
csoportokat szervezett. 
Fobb munkdi: 
A bunda. Adatok a nagykunsagi nep-
viselethez, Kiilonnyomat a Jaszkunsag 1958. 
evfolyamabol. Szolnok, 1958. 
A csont, a szor, a toll, a tojashej es a tragya 
felhasznalasa a Hajdiisagban es a Nagykun-
sagban = Ethnographia'LXXXVIII. evf. 4. 
szam, Budapest, 1978. 
A juhbor nepi kikeszitese es felhasznalasa a 
Hajdiisagban es a Nagykunsagban = 
Ethnographia LXV11. evf., Budapest, 1956. 
A kunsagi kisbunda. Szolnok, 1962. Damja-
nich Janos Miizeum kiadasa. 
Adatok a belek, burkok, holyagok, erek, inak 
kikesziteserol es feldolgozasarol = Bajomi 
Kronika, Neprajzi antologia Sziics Sandor 
70. szilletesnapjara. Biharaagybajom, 1973. 
Adatok a hajdiisagi es a nagykunsagi allattar-
tashoz, kulonos tekintettel a 16, a szarvas-
marha es a szamar betanitasara = Neprajzi 
Kozlemenyek, 1969. 3-4. szam. 
Borbol kesztilt nepi dohanytartok = Kiilon
nyomat az Ethnographia, LXIX. Evf. 2. sza-
mabol. 
Gombozasok = Neprajzi Kozlemenyek, 
1956. 3-4. szam 
Ladanyi nepdalok nyomaban = Ladanyi 
Hira46, 1973. 1. szam. 
Puspokladanyi foldosztas = Valasz, 1948. 1. 
szam 
Sarreti es nagykunsagi adatok a kacagany 
viseleterol = Kiilonnyomat a Szolnok Megyei 
Muzeumi evkonyv 1973. evi kotetebol, Szol
nok, 1973. 
Kiemelkedo pedagogiai es neprajzi munkas-
sagaert meltan kapott szamos kitiintetest: 
Oktatasiigy Kivalo Dolgozoja, 1956.; Kivalo 
Tanito, 1962.; Munka Erdemrend arany fo-
kozata, 1973.; Tarsadalmi munkaert erem 

arany fokozata, 1974.; Piispokladany Kozse-
geert emlekerem, 1980. 

Dorogi Lilla 
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Elek Sandor (Debrecen, 1917. jan. 5.-
Debrecen, 1999. dec. 31.): tanito, alt. isk. 
tanar, vezeto megyei szakf. 

El^k Sandor 
Hatgyermekes csaladban sztiletett. Apja, 
Elek Peter, M A V kocsikezelo, kesobb aszta-
los mesterkent tartotta el nepes csaladjat. 
Anyja neve Hubert Maria. A sztilok csalad-
centrikusan neveltek gyermekeiket, ennek 
vezerfonalat az egymas iranti szeretet erze-
senek apolasa jelentette. 
Sziilovarosaban jart isk.-ba, s a polgari isk. 
elvegzese utan a Ref. Koll. Tanitokepzo 
Intezeteben 1938-ban tanitoi kepesitest es 
orgonista-kantori okl.-et szerez. Csaladjaban 

- felmenoit is figyelembe veve - 6 az elso, 
aki dipl.-at szerez, igy a szellemi munkaban 
talalta meg hivatasat. 
Palyajat a Hajdiiszovathoz tartozo Nagymezo 
diiloi tanyai isk.-ban helyettes kantor-
tanitokent kezdi. Itt az I -VI . vegyes osztalyo-
kat tanitja, az iskolaszek elnokenek es a szti
lok megelegedesere. A masodik vh. azonban 
megszakitja tanitoi munkajat. 
1940-tol 1943 aug.-aig katonai szolgalatot 
teljesit a Szovjetuniobeli hadmiiveleti teriile-
teken. Szazadparancsnoki beosztasaban me-
lyen aterzi felelosseget beosztottjai eleteert, 
testi epsegukert. Emberseges magatartasat 
szamosan irasban is megkoszontek. Az al-
lando fesziiltseget kivalto frontszolgalat 
kronikus szivbetegseget okoz neki, s ennek 
kovetkezteben 1943-ban hadirokkantkent le-
szerelik. Ez ev okt.-eben foglalja el lij szol-
galati helyet Hajdiinanason, ahol 1955-ig 
tanit. 
1943-ban hazassagot kot Bokor Erzsebettel, s 
ebbol a csaladi kapcsolatbol sziiletik Sandor 
nevri fia. Kesobb felesegetol elvalt, 1951-ben 
lijra megnostil, felesegtll veszi Nemes Ilona 
tanitonot. 
Hajdiinanason bizakodva fogott a tanitashoz. 
Lendirletes munkaval reszt vett a haboru 
okozta helyi karok elharitasaban, elsosorban 
az ablaktalan, siilyosan megrongalodott tan-
termek hasznalhatova teteleben. Erdeklodest 
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tamisitott a kozoktatas szellemi lijjaepitese 
irant is. 
Elfogadta a miivelodesi monopolium meg-
sziintetesenek, az eselyegyenloseg meg-
teremtesenek es a mindenkire kiterjedo 8 
osztalyos alapisk. altalanossa tetelenek gon-
dolatat. Az atszervezett pedagoguskepzes 
kereteben 1950-ben szaktanitoi kepesitest 
szerzett a novenytan, allattan, foldrajz, tarsa-
dalomtudomany es testneveles szaktargyak 
oktatasara Pecsett. A tanitas mellett tovabb 
folytatta tanulmanyait es 1952-ben az Egri 
Pedagogiai Foiskolan kitiino minositesii 
foldrajz-termeszetrajz szakos tanari okl.-et 
szerez. 
A '40-es evek masodik fele az az idoszak, 
amikor Elek Sandor a tanitas gyakorlataban 
kialakitja pedagogusi mivoltat. Pedagogusi 
szemelyisegen azonban kirajzolodik a kor-
szak jellemzo oktataspolitikai iranyainak 
lenyomata. Ebben az idoben zajlik ugyanis 
az oktatas strukhirajanak es tartalmanak a 
megvaltoztatasa. Igy pi. a tantervek, tan-
konyvek reviziqja es az alapiskolazas celja-
nak ujrafogalmazasa. Az lij tantervek a tanu-
16k ertelmi kepessegeinek fejlesztesere he-
lyeztek a hangsulyt, vilagnezeti szempont-
bol pedig az erteksemlegesseget jeloltek 
meg. Ugyanebben az idoszakban tomegesse 
valt a tanulas a felnottek koreben is. (Ez 
persze szinvonalcsokkenest eredmenyezett.) 
Ezekbol eredeztethetok Elek Sandor pedago
giai elvei, jobbito torekvesei es alkoto elkep-
zelesei, amelyekkel majd - tapasztalatainak 
rendszeres gyiijtese es feldolgozasa utan - a 
nyilvanossag ele lep. 

Pedagogusi tevekenysegenek tengelyeben a 
korszeriisites es a modszertani kultiira szin-
vonalanak emelese allt. 
A korszeriiseget a tanuloi tevekenysegre, az 
onallosagra es aktivitasra epito tanari gyakor-
latkent ertelmezte. Az ilyen gyakorlat fejlesz-
teset es elterjeszteset fontos feladatnak tartot-
ta beosztott tanarkent es szakf.-kent egyarant. 
Az '50-es evek elso feleben a megyei taniigyi 
iranyitas megbizta korzeti tovabbkepzesek 
szervezesevel, vezetesevel, majd 1954-tol 

szakf.-i, kesobb vezeto szakf.-i megbizast 
kapott. E feladat ellatasa is indokolta, hogy 
munkahelyet valtoztasson. Teglas utan Deb-
recenben tanitott, majd sajat keresere Ebesre 
keriilt, s innen ment nyugdijba. 
Vezeto szakf.-i tevekenysegenek ket karak-
terisztikus vonasa emelheto ki. 
Az egyik az iskolai elet valosaganak feltara-
sara iranyult. A tanitas korillmenyeinek tar-
gyilagos feltarasara torekedett, erre kerte 
szakf. tarsait is. Ennek erdekeben, a hagyo-
manyos megfigyelesek, oralatogatasok mel
lett, bevalt meresi modszereket alkalmazott. 
Az elert eredmeny es a feltetelek kozotti 
osszefiiggeseket kereste, s ennek alapjan 
vonta le kovetkezteteseit. A pedagogia gya
korlat valosagos sziiksegleteit torekedett 
feltarni. Feliigyeloi tevekenysegenek masik, 
dominans vonasa a korszerii modszerekhez 
kapcsolodik. 
Szilard meggyozodese volt, hogy az eredme-
nyek javitasanak nelkillozhetetlen tenyezoje 
a modszertani kultiira szinvonalanak folya-
matos emelese. Erre osztonozte kollegait, s 
ebben mutatott peldat sajat pedagogiai gya-
korlatanak feltarasaval. 
Nagy figyelmet forditott onmaga es nevelo-
tarsai tovabbkepzesere. Szivesen vallalkozott 
maga is bemutato orak tartasara. Az altala 
gondozott szakteriileten igen harmonikusan 
ervenyesiilt a kiilonbozo tovabbkepzesi for-
mak egymasra epiilese, osszehangoltsaga. 
Kiemelten foglalkozott az un. komplex tanfo-
lyamok szerepevel, azok iskolai kisugarzo 
hatasaval. 
Szamos alkoto munkakozosseget szervezett, 
amelyekben csapatmunka eredmenyekent jo l 
hasznosithato mero- es feladatlapok szulet-
tek. 
Nem idegenkedett a korszerii eszkozok al-
kalmazasatol. Az elsok kozott hasznalta ki a 
MPTI altal kiepitett zartlancu TV lehetosege-
it, egy-egy tanitasi ora elemzesere vagy kor
szerii eljarasok bemutatasara. 
Az OPI szamos esetben bekapcsolta tanter
vek kimunkalasaba, felkerte tankonyvek 
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irasara vagy eppen reform elkepzelesek ve-
lemenyezesere. 
A MPTI keszseggel vallalkozott ket onallo 
kiadvanyanak megjelentetesere, s ezzel M6d-
szertani segedanyagok cimmel sorozatot 
inditott. A peldat sokan kovettek, s alig egy 
evtized alatt mas szerzoktol tobb mint otven 
kotet jelent meg a sorozat kereteben. 
Elek Sandort orommel toltotte el, ha egy-egy 
iskolaban tapasztalta a korszerii tanitas-ta-
nulas gyakorlatat. Ugyanakkor ez nem jelen-
tett nala euforikus hangulatot, mert latta, 
tudataban volt annak a fesziiltsegnek, ami a 
valosag es a tarsadalmi igeny kozott huzo-
dott. Fogekony volt az uj gondolatok irant, 
de azokrol mindig alapos atgondolas utan 
mondott velemenyt. 
Onallo es tarsszerzokkel irt tankonyveiben a 
termeszettudomanyokhoz kapcsolodo fejeze-
teket dolgozta fel. Az ebben talalhato ismere-
teket a neveles eszkozenek tekinti, kiilonosen 
a kifejezokepesseg, a gondolkodas fejleszte-
seben, valamint a hazaszeretet elmelyitese-
ben, es mas nepek megbecsiileseben. 
Elek Sandor alkoto tevekenysege a peda-
gogiai lijitasokban is megnyilvanult. Megyei 
es orszagos szinteken elfogadott 18 uj itasaval 
elnyerte az Orszagos Talalmanyi Hivatal 
Kivalo Uji'to kitiintetesenek bronz fokozatat. 
Ujitasainak temaja szinten a modszertani 
korszeriisiteshez kapcsolodik, segiti a fogal-
mak kialakitasat, az iskolai eredmenyek 
megbizhato mereset. 
Elek Sandor tanari palyajan vegig hiizodik az 
a meggyozodese, hogy minden (normalis) 
g^ermeket meg lehet tam'tani az alap-
kovetelmenyek teljesitesere. Ez a kerdes mar 
palyakezdokent is izgatja. Kulonos figye-
lemmel foglalkozik a kozepes vagy annal is 
gyengebb tanulok tanulasi nehezsegeivel. 
Ennek kereste az okat: miert vail kudarcot, 
vagy hagyja el az iskolat tudasbeli fedezet 
nelkiili bizonyitvannyal a tanulok tekintelyes 
resze? Ennek okat reszben az uniformizalt 
oktatasban latja. A tananyagot mindenkinek 
ugyanannyi ido alatt, ugyanolyan ritmusban 
kell(ene) megtanulnia. Ugyanakkor teny, 

hogy a tanulok adottsagai nagyonis kulon-
bozoek. Ezzel a mindenkori oktatas egyik 
kulcsproblemajat fogalmazza meg. A meg-
oldast az egyeni adottsagokhoz igazodo 
modszerekben keresi. Ez a problema ma is 
idoszerii, ezert erdemes lenne az erre vonat-
kozo hatrahagyott feljegyzest tanulma-
nyozni. 
Elek Sandor kivalo alkoto pedagogus volt. 
Szakteriileten jelentosen hozzajarult, hogy 
megyenkben a modszertani kulturaltsag szin-
vonala emelkedett. Kollegait jobbito torek-
veseikben segitette, eredmenyeiket elis-
merte, veliik szembeni magatartasa mindig 
kartarsi es emberi volt. Meltan ismertek el 
munkajat rangos kittintetesekkel. 
Munka Erdemrend bronz fokozata (1964); 
Kivalo Tanar (1971); Apaczai Csere Janos 
dij (1973), Pedagogus Szolgalati Emlekerem 
(1980). 
Fobb onallo miivei es publikacioi: 
Elek Sandor: Az onallo tanulas lehetosegei a 
foldrajzorakon Bp., Tk., 1971 
Elek Sandor: A foldrajzi ismeretek logikai 
szerkezete, MPTI, Debrecen, 1971. 
Elek Sandor: Az elovilag-ismeretek logikai 
szerkezete, MPTI, Debrecen, 1972. 
Elek Sandor: Becsiiljuk meg az elgardat = 
Foldrajztanitas, 1986. 2.sz., 50p. 
Elek Sandor: A csillagaszati ismeretek ellen-
orzesenek nehany kerdese = A Foldrajz Tani-
tasa, 1967. 2.sz., 38p. 
Elek Sandor: Az egyeni iitemii tanulas terve-
zese es iranyitasa = Foldrajztanitas, 1970. 
2.sz., 38p. 
Elek Sandor: Az Elovilag tananyag vilagne-
zeti nevelesenek problemai = A Biologia 
Tanitasa, 1975. 3.sz., 76p. 
Elek Sandor: Foldrajzi algoritmus = Fold
rajztanitas, 1970. 5.sz., 143p. 
Elek Sandor: A gondolkodas hianyossagai a 
foldrajztanitasban = A Foldrajztanitas, 1974. 
6.sz., 161p. 
Elek Sandor: Kepessegfejlesztes a fold
rajztanitasban = Foldrajztanitas, 1982. 3.sz., 
83p. 
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Elek Sandor: A negyedik osztalyos kornye-
zetismeret anyaganak tervezo munkaja = 
Foldrajztanitas, 1981. 4.sz., 106p. 
Elek Sandor: Tajekozodas a vilagtajak segit-
segevel az oktatasi folyamat alkalmazasi 
fazisaban = Foldrajztanitas, 1979. 2.sz., 39p. 
Elek Sandor: A tankonyv szerepe az oktatas 
folyamataban foldrajzorakon = A Foldrajz 
Tanitasa, 1964. 6.sz., 184p. 
Elek Sandor: Tanulasi modszer oktatasa az 
Elovilag-orakon = A Biologia Tanitasa, 
1971. 5.sz., 133p. 
Elek Sandor: A tanitok onallo munkajanak 
lehetosegei Nyugat-Europa feldolgozasanal 
6.osztalyban = A Foldrajz Tanitasa, 1964. 
5.sz., 138p. 
Elek Sandor: A visszacsatolas problemaja = 
Foldrajztanitas, 1968. 3.sz., 65p. 
Forrasok: 
Hivatalos iskolai es csaladi dokumentumok, 
korabban vele keszitett interjiik es szemelyes 
emlekezes. 

Ungvdri Jdnos 
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Ferenczi Janos (Balmazujvaros, 1935. 
febr. 24. - Debrecen, 1986. Jul. 22.): kozepis-
kolai tanar, igh. 

Ferenczi Janos 
Sokgyermekes parasztcsalad masodik gyer-
mekekent sziiletett. Apja foldet berelt, de volt 
napszamos es kubikos. 1945-ben a foldre-
form soran 6 kh szantofoldhoz jutott a csalad. 
1945-ben az eveinek jelentos reszet a kozseg-
tol tavol levo tanyavilagban toltotte. Gorog-
tanyan jart alt. isk.-ba. Erdeklodo, sokat 
olvaso szillei es tanitoja gondos, lelkiismere-
tes iranyitasa erlelte benne az elhatarozast, 

hogy tovabbtanul. A hajduboszormenyi 
Bocskai Istvan Gimn.-nak lett a diakja. A 
kozepisk.-ban eltoltott evek alakitottak elet-
es vilagszemleletet. Nagy hatassal volt ra 
Mihalyi Janos ig. Szoros baratsag fiizte ket 
hires osztalytarsahoz: Kertesz Laszlohoz es 
Szekelyhidi Agostonhoz. Szive melyen de-
delgetett alma volt, hogy tanar lesz. Erettsegi 
utan tanulmanyait Debrecenben a KLTE 
tortenelem-foldrajz szakan folytatta. Olyan 
idoben volt egyetemi hallgato, amikor szep-
segrol, igazsagrol csak megkotesekkel lehe-
tett beszelni. Ot nem metelyezte meg az 
emberekre eroszakolt marxista-leninista 
istentagado ideologia. 
Foldrajzbol 1957 jul.-aban allamvizsgazott. 
Ezutan tanitani ment. Tiszafured egyik alt. 
isk.-jaban kapott allast. Irt napkozis csoportot 
vezetett. Mindossze egy evet toltott a Tisza-
parti kisvarosban. A tortenelem szakon al-
lamvizsgaja 1958-ban volt. Vagyott haza, 
Balmazujvarosba. A kozseg kozponti alt. 
isk.-jaba neveztek ki. Tortenelmet es foldraj-
zot tanitott, es vezette az littorocsapatot. 
Egyiitt elt-lelegzett a gyerekekkel. Megpro-
balta a legtobb jot kihozni beloliik. Rendki-
vtlli szerenysegevel, szeles korii miiveltsege-
vel, szaktudasaval a fiatal tanar kivivta peda-
gogustarsaitol, tanitvanyai szilleitol a meger-
demelt megbecstilest. 
Egy alom valt valosagga szamara, amikor 
1964-ben megszerveztek Balmaziijvaroson 
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az 1. szamii Alt. Isk.-val kozos ig.-sagu 
gimn.-ot. A szervezessel megbizott Kalmar 
Zoltan ig. 6t es a szinten a Kozponti Alt. Isk.-
ban tanito Balogh Erzsebetet nevezte ki a 
kozepisk.-ba. Fordulopont volt ez az elete-
ben. Tulajdonkeppen ok tekinthetok a gimn. 
alapito tanarainak. 1964-ben megszerveztek 
a gimn. esti tagozatat is, melynek tobb evig 
Ferenczi Janos volt a vezetoje. A nappali 
tagozaton es az estin is tortenelmet es fold-
raj zot tanitott. A gimn. letet sokan ketsegbe 
vontak Balmazujvaroson. A ketelkedoknek 
meg kellett mutatni, hogy eletkepes kozepis-
kolaja van a kozsegnek. Az ujabb tanarokkal 
bovtilo kis tantestiilet Kalmar Zoltan ig.-val 
lehetetlent nem ismerve dolgozott, hogy 
bizonyitsa ezt. A bizonyitasbol oroszlanreszt 
vallalt Ferenczi Janos. Pedagogiai feladatnak 
tekintette az alt. isk.-bol a kozepisk.-ba valo 
atmenet tapasztalatainak osszegyiijteset, a 
kozos igazgatas helyes aranyainak kialakita-
sat, az iskolai hagyomany alapjainak leraka-
sat, a hazirend, a kozos igazgatasii iskola 
munkarendjenek az osszeallitasat. Uj felada-
tot jelentett szamara is az alt. isk.-t elhagyo 
15-16 eves gyerekek serdiilokori problemai-
nak megfigyelese, vilagnezetiik kibontakoz-
tatasa. Az ezzel kapcsolatos felmeresek utan 
keszitette el Balogh Erzsebettel az osztalyfo-
noki orak temakorenek osszeallitasat, a tanu-
lokat legjobban erinto kerdesek felvetesevel. 
Mindezt teljes odaadassal, orakedvezmeny es 
dijazas nelkul vegezte. Mar ekkor boven 
szorta kollegainak es tanitvanyainak mindazt, 
arhi sajatja volt: emberseget, miiveltseget. 
Arra torekedett, hogy nevelomunkaja oszinte 
vilagos, szabad, killdetesszerii legyen. 
Kalmar Zoltan tobbszor kerte a miivelodes-
tigyi osztalytol a kozos igazgatasii intez-
menyhez masodik igh. beallitasat, a gimn.-i 
tagozatra Ferenczi Janos kinevezeset. Csak 
1968. okt. 1-en biztak meg az igh.-i teendok 
ellatasaval. Ekkor az esti tagozat vezeteserol 
lemondott. E beosztasaban is masokra figye-
16, baratsagos, segito es nyiltszivti maradt. 
Szabad idejenek legnagyobb reszet a felesege 
altal vezetett kozsegi konyvtarban toltotte. 

Elso kezbol jutott a konyvtarba erkezo szep-
irodalmi es ismeretterjeszto konyvekhez, 
folyoiratokhoz. Ezeket ajanlotta olvasasra, 
tanulmanyozasra a tanuloknak. A gimn. 
konyvtaranak allomanya az 6 idejeben gyor-
san gyarapodott. Ig.-javal egyiitt vallotta, 
hogy az egesz eleten at tarto miivelodes, 
onmiiveles megalapozasaban, az iskolaban 
szerzett ismeretek elmelyiteseben kiilonosen 
fontos szerepet tolt be az iskolai konyvtar. A 
mindenkori konyvtarosnak segitette a mun-
kajat. Javaslatara rendeltek a tanitast segito 
szakkonyveket, a kivalo szepirodalmi alkota-
sokat. 
A szabad velemenynyilvanitas hive volt. 
Mindig tisztan, vilagosan fogalmazta meg 
mondanivalojat. Az alapveto erkolcsi kerde-
sekben kerlelhetetlen volt. Sokszor elmondta 
nevelesi ertekezleteken, hogy a tanaroknak 
nemcsak oktatni kell a diakokat, hanem er
kolcsi normak alapjan nevelni is. 
A tanyai kisfiubol igazi pedagogusi nagysag 
lett; olyan ember, aki a tanari palyat szolga-
latnak tekintette. Palyaja csiicsahoz ert de a 
sors kozbeszolt. Egeszsege megromlott, de 6 
a betegseggel viaskodva, erejet megfeszitve 
tanitott es vezetett. Aggodo figyelem kiserte 
minden lepeset. 
Az 1985/86. tanev befejezese utan tavozott 
az elok sorabol. 
Korszerii pedagogiai munkajaert jelentos 
elismeresekben reszesiilt. 1974-ben az Okta-
tasiigy Kivalo Dolgozoja kitiintetest kapta. 
1980-ban a H-B megyei Tanacs Miivelodes-
iigyi Osztalyatol kapott ertekes jutalmat. 
Eleteben peldat mutatott: becsiiletesen elt, 
nem tert ki a kotelessegek alol, es vallalta 
mindazt, amit az elet raparancsolt. A bal-
mazujvarosi Veres Peter Gimn.-nak pedig 
olyan erteket adott, amelyhez hasonlot na-
gyon keveset kapott az iskola. 
Forras: 
Oneletrajz, valamint csaladi es iskolai doku-
mentumok. 

Kirdly Istvdn 
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Futo K l a r a (Debrecen, 1916. okt. 1. -
Debrecen, 2002. szept. 8.): tanito. 

Futo Klara 
Edesapja Futo Andras, ref. puspoki titkar. 
Edesanyja Hizok Agnes. 
Isk.-it Debrecenben vegezte. 1935. jiin. 20-an 
szerzett tanito kepesitoi okl.-et a debreceni 
Elemi-nepiskolai Tanitokepzo Intezetben (a 
kesobbi Doczyban). Az akkori kovetel-
menyeknek megfeleloen orgonista-kantori 
oklevelet is szerzett. 1937. maj. 29-en gyors-
irastanitoi oklevelet is kapott Szegeden. 
Palyajat a Doczy Leanynevelo Intezet elemi 
es gyakorlo isk.-iban kezdte, mint allando 
helyettes. 
1937/38-as iskolai evben gyorsirast, gepirast 
es jszepirast is tanitott a Doczy kozepfoku 
isk.-iban, mivel kozepfoku oktatasra is jogo-
sito oklevele volt ezekbol a szaktargyakbol. 
1938. aug. 29-en rendes tanitova nevezik ki a 
Doczy intezetben, majd 1941-ben veglegesi-
tik. 
1943-ban gyakorloiskolai tam'toi vizsgat tesz 
sikerrel a Ref. Tanitokepzoben tanitoi alias 
betoltesehez. 
1948-ban allami tanito lesz az Allami Alt. 
Isk. Szent Anna utcai intezmenyeben. 

1949-ben a M A V Miihelytelepi Alt. Isk.-ban 
tanit, ahonnan szept. l-jetol az Allami Tani
tokepzo gyakorlo isk.-ba kerul. 
Itt tanit elso osztalyosokat 1972-ig, nyugdija-
zasaig. 
Sokat hasznosit gyorsirasi, gepirasi kepe-
sitesebol. 1937-ben irodai gyorsirova minosi-
tik. 1948-ban kinevezik a debreceni gyors-
iras, gepiras es szepiras tanitoi vizsgabizott-
sag tagjanak. 
Sok-sok tanitvany es szulo orzi emlekezete-
ben Futo Klari nenit, aki a kisiskolasokat 
szeretetteljes szigorral vezette be az isk.-i 
rendbe, fegyelembe es a tudas csodalatos 
elmenyet nyujtotta szamukra. Akkor meg 
nem volt ovodai elokepzettseg. Nem tartottak 
attol a sztilok, hogy ha nem tud meg olvasni 
a gyermekiik, nem tud megbirkozni 6 evesen 
az isk.-i feladatokkal. A tanito nenik es tanito 
bacsik jo l ismertek a kisgyermekek lelktlle-
tet, szorongasait es ennek ismereteben vettek 
szarnyaik ala a kisiskolasokat. Koztiluk is 
kiemelkedett Futo Klara. Valosaggal miive-
sze volt munkajanak. A betiik, a szamok 
megismerteteset elmennye tudta tenni, meg-
alapozva a tudas gyonyoriiseget. Gondosan, 
otletesen elokeszitett elgondolas alapjan 
tanitott. Maga keszitette eszkozeivel es a 
sziiloknek irt kis „cedulas" uzeneteivel bizto-
sitotta a sziilok bevonasat elsos gyermekiik 
segitesebe, a gyakoroltatas modszereinek 
alkalmazasaba. 

A tanitasi orak elmenye szeretetteljes, kovet-
kezetes szigora eredmenyesse tette munkajat. 
Tanitvanyai szerettek, szerettek isk.-ba jarni. 
A sztilok is tiszteltek, becsiiltek, hisz egyiit-
tesen iranyitottak gyermekiik fejlodeset. 
Klari neni meghatarozo szemelyiseg volt 
tanitvanyai eleteben, de emlekeiben is. Klari 
neni is emlekezett tanitvanyaira, jellem-
vonasaikra. Ha lehetseges volt, nyomon ko-
vette sorsuk alakulasat. 
A gyakorlo isk. elismert tanitonoje. Felettesei 
ugy ertekeltek, hogy kivalo felkesziiltsegii, a 
legkorszeriibb eljarasok alapjan dolgozo 
pedagogus. Peldamutato lelkiismeretessege, 
mintaszerii vazlatai, dokumentacioi, otletei a 
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tanitojeloltek szamara is kovetendo pelda 
volt. Egyenileg is foglalkozott a tanitojelol-
tekkel, akik szakszerii utmutatast kaptak az 
elmelet es gyakorlat szerencses osszekapcso-
lasabol. Szemelyes varazsa is hatott rajuk. 
Debrecen iskolaitol szamos also tagozati 
levelezo jart hozza hospitalni, tapasztalatot 
szerezni, 6 pedig szivesen adta at tudasat. 
Jelentos szerepet jatszott az orszagos tovabb-
kepzeseken is. 
Gepirasi, gyorsirasi gyakorlataval sok tamo-
gatast adott az iskola adminisztraciojahoz. A 
tantestiilet jegyzoje volt. Kozvetlensegevel, 
kedvessegevel szaktudasa mellett kivivta 
kollegai szeretetet es tiszteletet. 
Munkassagaert szamos elismerest kapott: 
Az Oktatasiigy Kivalo Dolgozoja es a Kivalo 
Tanito kitiintetesekben reszestilt. 
Giday Gabriella Emlekere Alapitvany Okle-
vele es Erem tulajdonosa. 
Pedagogus Szolgalati Emlekerem birtokosa. 
Sok-sok tanitvanya oromere megelhette, 
hogy Vasdiplomas tanito legyen. 
Forrasok: 
Csaladi iratai, valamint a Doczy Gimn. 
konyvtaraban talalhato minositese es sztiloi 
emlekezesek. 

Molnctr Lajosne 
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G 

Gal Geza (Maramarossziget, 1926. - Haj-
diiszoboszlo, 2000.): kozepisk.-i tanar, 
gimn.-i ig. 

Gal Geza 
Hajdiiszoboszlo varos es H-B megye koztisz-
teletben alio szemelyisege es jeles pedagogus 
egyenisege. Az emberek szeretete, tisztelete, 
a pedagogus palya iranti elhivatottsaga a 
sziiloi haztol eredeztetheto. Edesapja ig.-
tanito volt. 
Elemi isk.-ba Rapolton jart. A gimn. 1-3. 
osztalyat a Debreceni Ref. Koll . Gimn.-aban, 

4-8. osztalyat Maramarosszigeten vegezte. 
1945-ben Szatmarnemetiben erettsegizett. A 
Debreceni Tudomanyegyetemen szerzett 
tortenelem-foldrajz szakos kozepisk.-i tanari 
dipl.-t, 1950-ben. 
Elso munkahelye a debreceni Epitoipari 
Technikum Koll.-a volt, ahol a diakelet meg-
szervezese, a sztiloi haz potlasa, a neveles 
volt a kollegistaktol alig idosebb tanar fel-
adata. Nagyon fiatalon lett vezeto. 1957-ben 
nyert kinevezest az akkor 10 eves hajduszo-
boszloi gimnazium elere. Az uj munkahely lij 
otthont is jelentett, ezt kovetoen Hajdiiszo-
boszlon elt csaladjaval elete vegeig. 
Dinamikus, magaval ragado egyeniseg volt, 
aki egyarant szot ertett tanarral, diakkal, 
megertoen targyalt a sziilokkel, hatarozottan 
kepviselte intezmenye erdekeit az oktatasiigy 
minden szintjen. Iranyitasa alatt fokozatosan 
fejlodott a gimn. A 60-as evekben lezajlott 
oktatasi reform munkalatok soraba tartozott 
az 5+1-es rendszer, amikor a human miivelt-
seggel egy idoben technikai, miiszaki ismere-
teket nyujto politechnikai foglalkozason is 
reszt vettek a tanulok, ezzel is segitve a pa-
lyaorientaciot. Volt ipari, mezogazdasagi, 
pedagogiai ismereteket nyujto kepzes, fel-
nottoktatas, beindult a szakkozepiskolai 
kepzes. 

Errol az idoszakrol visszaemlekezeseben igy 
vallott: „Egyik oldalrol a gimnaziumok vajii-
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dasa, utkeresese volt ez a korszak, masreszt 
egy uj, masfajta pedagogia akkor is, ha az uj 
feltetelei nem mindig voltak adottak." 
Bamulatos energiaja, igenyessege a lelkes 
tanari karra is hatassal volt. 
A felsofoku oktatasra valo felkeszitest szol-
galtak a tagozatok: kemia, biologia, fizika. A 
fakultacios rendszer elofutara volt a gyakor-
lati fakultacio, a gepjarmiivezetes, a gepszer-
keszto rajz oktatasa. 
Ebben az idoben tanulmanyi es sportverse-
nyeken, kulturalis teren, az ifjiisagi mozga-
lomban is kiemelkedo eredmenyek sziilettek 
megyei es orszagos szinten. 
Az ismeretszerzes mellett fontosnak tartotta a 
nevelest. A tananyag kapcsan vagy a gyakor-
lati lehetosegek felhasznalasaval folyamatos 
volt a neveles, az eletre valo felkeszites. 
Ig.saga alatt az erettsegizett diakok 32 - 34 
%-a diplomas lett. Sok pedagogus, jogasz, 
mernok, orvos keriilt k i a Hogyes diakok 
kozul. A tanuloletszam is megnovekedett. 
1964-ben uj epiilettel gazdagodott az intez-
meny. 
Gal Gezat mindig es minden helyzetben a 
szakmai hozzaertes es az emberi tisztesseg 
jellemezte. Kozvetlen kapcsolata volt tanit-
vanyaival is. Sziinetekben gyakran tartozko-
dott az udvaron, kollegaival es a diakokkal 
beszelgetve. Problemaerzekeny es segitokesz 
volt, ha szemelyes gondokkal, problemakkal 
talalkozott, de alkalomadtan vidam tortene-
tekkel, trefakkal szorakoztatta korayezetet. 
Elmenyszerii torteneteire, joizii beszedere, 
humorara szivesen emlekeziink. 
Foptos szakmai es tarsadalmi tisztsegeket is 

betoltott varosi es megyei szinten. 
Gal Geza a Hogyes Endre Gimn. 50 eves 
tortenetenek meghatarozo egyenisege volt. 
Sokiranyii es eredmenyes munkajaert szamos 
kitiintetest kapott. Az Oktatasiigy Kivalo 
Dolgozoja, Kivalo Tanar, a Munka Erdem-
rend arany fokozatanak tulajdonosa. Sze-
renyseget mutatta, hogy az elismereseket 
sohasem csak onmaganak tulajdonitotta. Az 
intezmeny elen toltott 26 evet igy osszegezte: 
„Az egeszben megitelesem szerint a legjobb, 

a legszebb, a sokaig marado emlek: a sok-sok 
kozos munka!" 
Harmonikus csaladi legkorben elt felesege-
vel, aki szinten pedagogus. Nagy szeretetben 
neveltek fel ket lanyukat Magdit es Gyon-
gyit, akik unokakkal is megorvendeztettek 
oket nyugdijas eveikre. 
Evtizedekig tarto betegsege ellenere varatlan 
volt a halala, hiszen oly sok terve volt meg az 
ezredfordulora. 2000. Jan. 26-an, 73 eves 
koraban elhunyt. 
„Elete tanulsag, emleke orokseg." (Juhasz 
Gyula) 
Felhasznalt irodalom: 
Az elso 50 ev - A Hogyes Endre Gimnazium 
tortenete 1997. 
Szerkesztette: Juhasz Istvan es Juhasz 
Istvanne. 

Kdlman Antalne - Haldsz Ferenc 

Gergely Arthur (Gergelyi, 1921. marc. 10. 
- Debrecen, 1986. jiin. 5.): tszv. egyetemi 
tanar, a kemia tudomany doktora. 

Gergely Arthur 
Egy hatgyermekes kistisztviselo csaladban 
szuletett. Az 1920/30-as evekben a sziilok 
anyagi helyzete nem tette lehetove a gyerme-
kek magasabb szintii iskolaztatasat, igy Ger-



GERGELY ARTUR 87 

gely Arthur szaboinas lett, majd lenyegeben 
a I I . vh. vegeig szabosegedkent dolgozott. A 
I I . vh. alatt sziileit deportaltak es 1944-ben 
Auschwitzban eletiiket vesztettek. Egy test-
vere ugyancsak eltiint a haboru soran, mig a 
tobbiek ktilfoldre emigraltak. Gergely Arthur 
igen fiatalon - mar a haboru kitoreset meg-
elozoen - csatlakozott a baloldali ifjusagi 
mozgalmakhoz. Az illegalis szervezkedesben 
valo reszvetele miatt a 40-es evekben tobb-
szor letartoztattak, 1940-ben 6 honapot bor-
tonben toltott, majd 1942-ben biintetosza-
zadba hivtak be. 1944-ben Mautthausenba 
deportaltak, ahonnan csak a haboru vegen 
szabadult. Felesegevel, Kapusi Erzsebettel 
1954-ben kotott hazassagot. Gyermekuk nem 
sziiletett. 
A koncentracios taborbol hazaterve azonnal 
folytatta a korabban mar maganuton meg-
kezdett kozepisk.-i tanulmanyait es 1946-ban 
a debreceni Fazekas Mihaly Gimn.-ban erett-
segizett. Meg ugyanebben az evben beiratko-
zott a DE-re es kemia-fizika szakon kezdte el 
tanulmanyait, majd harmadeves koraban - a 
debreceni vegyeszkepzes beindulasat kove-
toen - vegyeszhallgatonak minositettek at. 
1950-ben az egyetemi tanulmanyait atmene-
tileg megszakitotta, mivel az 1949 osze es 
1951 tavasza kozotti idoszakot a Partfoisko-
lan toltotte. A vegyesz diplomat 1952-ben 
szerezte meg, jeles minositessel. 
A DE-en folyo kemiaoktatashoz valo szoro-
sabb kotodese 1949-ben kezdodott, amikor 
demonstratori kinevezest kapott az akkor 
meg az Orvostudomanyi Kar keretein beliil 
m^kodo Kemiai Intezetbe. A vegyesz dipl. 
megszerzeset es az ujonnan letrehozott Ter-
meszettudomanyi Kar megalakulasat koveto-
en a Szervetlen es Analitikai Kemiai Tansze-
ken kapott tanarsegedi kinevezest. A kezdeti 
idoszakban az oktatomunkajaval parhuzamo-
san jelentos politikai-kozeleti szerepet is 
vallalt, igy az otvenes evek elejen a TTK 
Dekani Hivatalaban kari titkarkent is teve-
kenykedett. 

A TTK Szervetlen es Analitikai Kemiai 
Tanszekevel valo kapcsolata egy teljes eletre 

szolo hivatasnak bizonyult, mivel munkavi-
szonya az 1986. jiin. 5-en bekovetkezett 
halalaig folyamatosan fennallt. 1952-59 
kozott tanarsegedi, 1959-1967 kozott adjunk-
tusi, majd 1967-1973 kozott egyetemi docen-
si beosztasban dolgozott. Az egyetemi tanari 
kinevezest 1973-ban kapta meg es ezt kove-
toen 1975 es 1980 kozott a tanszekvezetoi 
feladatokat is ellatta. Egyetemi palyafutasa-
nak kronologiajahoz szorosan hozzatartozik, 
hogy a tanszek iranyitasa mellett szamos mas 
egyetemi vezetoi feladatot is ellatott: 1967 es 
1969 kozott a TTK dekanhelyettese, majd 
1969 es 1972 kozott dekanja volt, 1972-ben 
az egyetem (KLTE) rektor-helyettesenek 
neveztek ki es ezen megbizatasa 1978-ig 
folyamatosan fennallt. 
A tudomanyos munkaba 1953-ban kap-
csolodott be es a kezdeti idoszakban - a tan
szek akkori tudomanyos profiljanak megfele-
loen - a titanvegyiiletek analitikai kemiajaval 
foglalkozott. Tudomanyos palyafutasaban a 
donto fordulat az egyetemi doktori cim meg
szerzeset kovetoen (1960) kezdodott, amikor 
kutatasai a komplex egyensulyok vizsgalata-
nak iranyaba fordultak. Az 1960-70-es evek
ben munkatarsaival egyiitt szamos modszert 
dolgozott ki a stabilitasi allandok meghataro-
zasara es szamitasara, illetve a komplexkep-
zodesi egyensulyok altalanos jellemzoinek 
feltarasara. A kidolgozott meresi es szamitasi 
eljarasokat sikeresen alkalmaztak bonyolult 
egyensiilyi rendszerek kulonbozo termodi-
namikai parametereinek meghatarozasara es 
az aminosavak atmenetifem komplexeire 
kapott eredmenyeik nemzetkozi szinten is 
komoly figyelmet keltettek. A kutatasi terille-
tekhez kapcsolodva keszitette el kandidatusi 
ertekezeset is, amelyet 1967-ben vedett meg, 
majd 1982-ben a kemiai tudomany doktora 
fokozatot is megszerezte. Tudomanyos pa-
lyafutasa soran tobb mint 120 tudomanyos 
kozlemenye jelent meg, a hetvenes evek 
kozepetol kezdodoen szinte kivetel nelkiil 
rangos nemzetkozi folyoiratokban. Tudo
manyos publikacioinak fobb megallapitasai 
mind hazai, mind nemzetkozi ossze-
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hasonlitasban helytallonak bizonyultak es 
azokra mar a nyolcvanas evek kozepeig tobb 
szazan hivatkoztak. Elert eredmenyeirol 
nemzetkozi konferenciakon is tobb eloadast 
tartott es fontos szerepe volt a Szervetlen es 
Analitikai Kemiai Tanszek sokiranyu nem
zetkozi tudomanyos kapcsolatainak kiepite-
seben. 
Hosszu idotartamu egyetemi oktatoi munkaja 
soran az egyetemi oktatas, kutatas es tudo-
manyszervezes teriileten egyarant igen sok
iranyu feladatot latott el beosztott oktatokent 
es egyetemi vezetokent egyarant. Ezen fel-
adatok es munkakorok reszletes felsorolasa 
helyett celszeriibb talan az iskolateremto 
kepessegere es egykori munkajanak jovobeli 
kihatasaira felhivni a figyelmet. Az 1960-as 
evek legelejen a koordinacios kemiai kutata-
sok a DE-en szinte a nullarol indultak es 
nehany palyatarsaval egyiitt meghatarozo 
szerepe volt abban, hogy a DE Kemiai Tan-
szekcsoportja ma a hazai koordinacios kemia 
fellegvaranak tekintheto. Szamos vegyesz es 
kemia tanar szakos hallgato szakmai munka-
jat iranyitotta, akik a kesobbiek soran a tu-
domanyterulet elkotelezett hiveive es a hazai 
tudomanyos elet fontos szemelyisegeive 
valtak. Egykori kozvetlen munkatarsai es 
tanitvanyai koztil igen sokan szereztek tudo
manyos fokozatot, es ugyancsak tobben 
vannak, akik egyetemi tanari vagy mas veze-
to poziciokban napjainkban is a Gergely 
Arthur altal elinditott komplexegyensiilyi 
kutatasok nyomdokain haladnak. Iskolate
remto kepesseget, szakmai elorelatasat ki i l -
foldon is elismertek es halalat kovetoen is 
nagyrabecsiilessel emlitettek. 
Eredmenyes szakmai es vezetoi munkajanak 
koszonhetoen valamint a tudomanyos es 
politikai kozeletben jatszott aktiv szerepebol 
adodoan szamos kitilntetesben reszesiilt: 
Magyar Partizan Emlekerem (1956), Szocia-
lista Munkaert Erdemerem (1956, 1958), 
Szocialista Hazaert Erdemrend (1967), Fel-
szabadulasi Jubileumi Emlekerem (1970), 
Munkaerdemrend Arany fokozata (1974), 
Pro Universitate (1978). 

Dr. Gergely Arthur egyetemi tanar egy igen 
sokoldalii, nagy munkabirasu es szeles alta-
lanos miiveltsegu ember volt, aki a DE (illet-
ve volt KLTE) fejleszteset es ezen beliil a 
kemiai oktatasat es kutatasat sziviigyenek 
tekintette. A nyolcvanas evek elejen az egyre 
siilyosbodo betegsegei sem hatraltattak, hogy 
lankadatlan szorgalommal es toretlen lelke-
sedessel dolgozzon. Az eletrol vallott elveit, 
nezeteit es velemenyet mindig nyiltan vallal-
ta es azokat - az esetenkent emberi osszeiit-
kozesektol sem mentes - vitakban is kepvi-
selte. Munkassaganak es iskolateremto ke-
pessegenek meghatarozo szerepe volt abban, 
hogy a DE Szervetlen es Analitikai Kemiai 
Tanszeken szinvonalas egyetemi oktatas 
valosuljon meg es nemzetkozileg is elismert 
tudomanyos miihelyek alakuljanak ki. 

Sovdgo Imre 

Gorog Sandor (Hajdiiszoboszlo, 1890. 
dec. 7. - Hajdiiszoboszlo, 1946. okt. 25): 
tanito, ig. 
Haromgyermekes foldmiives csalad leg-
idosebb gyermeke. Ket hiiga, az egyszerii, 
dolgos sziilok, bekes csaladi legkorben eltek 
egyiitt. A kor szokasainak megfeleloen, a 
fiugyermeket tanittattak csak, amire nagy 
sziikseg is volt, hiszen edesapja 1909-ben 
meghalt, es egyszerre csaladfenntarto lett. 
Az 5 elemi es a 4 polgari isk.-t Hajdiiszo-
boszlon vegezte. Az elemi isk.-ban 6t even 
keresztvil olyan meghatarozo egyenisegii 
tanitok tanitottak, akiktol emberseget, olyan 
erkolcsi magatartast vehetett at, ami nagyon 
meghatarozta tovabbi eletet, hivatasszerete-
tet. 
Szorgalmas, jo eszti tevekeny diak volt, aki-
nek hamar penzt is kellett keresni, segiteni 
csaladjat. A polgari isk. elvegzese utan, egy 
evig a varoshazan, az adoiigyi tanacsnok 
mellett dijnokkent dolgozott. 
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Gorog Sandor 
Tovabbtanult, tanitoi kepesitest akart szerez-
ni. Az ottagu csalad eltartasa nem engedte 
meg, hogy Debrecenbe jarjon iskolaba, igy 
Sarospatakra keriilt az Allami Tanitokepzo 
Intezetbe, abba az isk.-ba, ahol hozza hason-
16 szegeny, egyszerii csaladok gyermekeivel 
tanulhatott. Termeszetesen, koll.-ban lakott, 
ahol a kozosseg formalo ereje, nagyszerii 
tanarai meghataroztak kesobbi eletet, mun-
kassagat. 
1911-ben szerzett tanitoi oklevelet, s ez ev 
szept. l-tol valasztottak meg tanitonak a 
hajdiiszoboszloi ref. elemi iskolaba. 
1942. szept. 20-an ig.-nak, tantestiileti elnok-
nek valasztjak, majd presbiter lett. 
1942. nov. 20-an egyhazmegyei tanito-
kepviselo, taniigyi eloado lesz, es mint isko-
lalatogato Piispokladany, Foldes, Tetetlen, 
Sap elemi iskolait latogatja. 
Betoltott tisztsegei: tantestiilet elnoke, ref. 
egyhaz tanitopresbitere, iskolaszek tagja, a 
Fiiggetlen Olvasokor alelnoke, kesobb a 
szamvizsgalo bizottsag elnoke. 
Tevekenyen reszt vett a Ferfiak bibliakore-
ben, az Evangeliumi munkas-szovetsegben, a 
Dalardaban enekeskent es annak penztarosa-
kent, a Kaszino munkajaban, ennek penzta-
rosa is volt. 

Nagyon szeretett fiatalokkal foglalkozni. A 
KIE, a gazdakor fiataljaival miisoros esteket 
rendezett. 
Mindeniitt jelen volt, ahol a koz erdekeben 
tehetett valamit. Nagyon jo szervezo, iranyito 
egyeniseg volt. Mint ig., szinte apai szeretet-
tel segitette, iranyitotta fiatal kollegai eletet. 
Ktilonosen azoket, akik a frontrol sebesiilten, 
hadifogsagbol jottek haza, es szeretett iskola-
jaban kaptak allast. Szerette, tamogatta oket, 
ez a szeretet, ragaszkodas kolcsonos volt. 
Tanito volt, a szo legnemesebb ertelmeben. 
Ma szinte elkepzelni is nehez, hogy milyen 
nagy letszamu osztalyokban vegezte aldasos 
munkajat, 50 - 55 elso osztalyos gyermek 
kozott mutatjak a korabeli fenykepek. Meg-
tanultak megis irni, olvasni, szamolni, tudtak 
enekelni, ahogy ma mondjuk, elsajatitottak 
az alapkepessegeket. 
Nagyon szigoni, kovetkezetes pedagogus 
volt, azt vallotta, csak rend es fegyelem mel-
lett lehet tanitani, csak igy lehet komoly 
munkat vegezni. 
Szerette tanitvanyait, nagyon jo kapcsolata 
volt a sziilokkel. Szoboszloi sziiletesii, 
szoboszloi lakos, ismerte valamennyit, ter-
meszetes a jo kapcsolat, a bizalom. Tudtak a 
sziilok, hogy szigoni, de ,jo tanito". Nem 
volt veletlen az a nagy osztalyletszam. 
Mint ig.-tanito kovetelt kollegaitol, annyit, 
amennyit onmagatol is megkovetelt. Igazsa-
gos, jo barat volt, szerettek nevelotarsai, 
minden koriilmenyben mellealltak. 
1942-tol 1946-ig - halalaig - habonis evek, 
nehez esztendok voltak az elet minden teriile-
ten. A haboni nem keriilte el az iskolat sem, 
volt ott hadikorhaz, pusztulas, romhalmaz. 
1946. okt. 28-an kelt iskolaszeki jegyzo-
konyvbol idezve Feher Janos ref. lelkesz, isk. 
szeki elnok szavait: 
„Szivb61 jovo szep szavakkal ecsetelni 
mennyire faj lelkiinknek meg egy-egy kedves 
targy elvesztese is, de legjobban annak az 
elvesztese faj, aki utan nagy ur marad, akit 
nagyon nehezen lehet potolni. Ezert faj lel
kiinknek annyira Gorog Sandor elvesztese, 
mert 6t nagyon nehez lesz potolni. Nehez 
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potolni az 6 munkaszeretetet, paratlan buz-
galmat. A legnehezebb idoben mutatta meg 
es bizonyitotta be egyhazunk iranti hiiseget, 
amikor paratlan, korat meghazudtolo furge-
seggel allott a romok eltakaritasanak ele-
re...." 
Tovabb igy folytatodik: 
„Azt mondjak, katonanak legjobb, i l l . leg-
szebb halal a harcteren elesni. O tanito volt, s 
ennek megfelelo legszebb helyen, regi mun-
kalkodasi helyen all ravatala. Azon a helyen, 
ahol sok szaz meg szaz gyermeket tanitott 
meg a bettivetesre, az emberszeretet nagy 
„abc-jere." 
1946. nov. 9-en felvett presbiteri gyiiles 
jegyzokonyvi kivonata igy meltatja: 
„T6megesen zarandokoltak a tisztelok rava-
talahoz. Okt. 28-an vegbement temetesi szer-
tartasa alkalmabol zsufolasig megtelt oreg 
templomunk..." 
Majd tovabb: 
„Iskolanknak 4 evig ig.-ja, egyhaz-
megyenknek taniigyi eloadoja volt, s mint 
ilyen, egyhazmegyenk iskolai eleteben is 
tevekenyen reszt vett. Sziviigye volt az iskola 
tigye, mikor a haboni zaja elcsendesedett, 
mindjart munkahoz latott, ...a lazas munka-
ban koran, 56 eves koraban kifaradott a szi-
ve, mely ismetlodo rohamok utan, okt. 25-en 
megsziint dobogni." 
36 even at tanitott egy munkahelyen, abban 
az iskolaban, ahol maga is tanult 1897-1902-
ig, az elemi iskolaban. A hely kotelezte, 
szivvel-lelekkel vegezte munkajat az isk.-
ban, volt ideje csaladjara, es a sok-sok isko-
lan^kiviili tevekenysegre is. Mindenutt ott 
volt, ahol sztikseg volt ra, a koztigyek farad-
hatatlan munkasa volt. 
Elete, aldasos munkaja pelda volt kollegai 
elott, csaladja koreben es szeretett varosaban 
egyarant. 
Felhasznalt forrasanyag: 
A hajduszoboszloi Ref. Egyhaz iskola-
szekenek 1946. okt. 27-en tartott gyiilesenek 
jegyzokonyvi kivonata, 

A hajduszoboszloi ref. egyhaz presbi-
teriumanak 1946. nov. 9-en tartott gyulese 
jegyzokonyvi kivonata 

Gorog Maria 

Gorog Sandorne Somogyi Maria (Hajdu-
szoboszlo, 1903. nov. 11. - Hajduszoboszlo, 
1984. jan. 16.): tanitono. 

Gorog Sandorne 
Harom lany nevelkedett a csaladban jo ko-
riilmenyek kozott, szeretetben. Az edesapa 
kisbirtokos, regi nemesi csalad sarja, aki 
Hajduszoboszlo varosnal varosgazda mino-
segben dolgozott. Szigoru, kovetkezetes, 
igazsagos ember, a rendet, a rendesen elveg-
zett munkat szerette. Ilyen szellemben nevel-
te lanyait, akik koztil a ket idosebb tanitono 
lett. 
Maria - a legidosebb - a 6 elemi es 4 polgari 
iskolat Szoboszlon vegezte 1910-1919 ko-
zotti idoben. 
1919-ben keriilt be a debreceni Ref. Tanito-
kepzo Intezetbe. Itt 4 evig tanult, internatus-
ban lakott, amit nagyon szeretett. Az ottani 
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kozosseg meghatarozta egesz eletet, egyen-
sege itt bontakozott ki igazan. 
1923-ban szerzett elemi nepiskolai tanitonoi 
oklevelet. 
1923. szept. 8-an a hajdiiszoboszloi presbite-
rium megvalasztotta rendes tanitononek a 
leanyiskolaba, ahol 36 evig, nyugdijazasaig 
megszakitas nelkiil dolgozott. 
1964-ben a hajdiiszoboszloi Varosi Konyvtar 
ig.-ja megkerte, hogy nehany hetig helyette-
sitsen a konyvtarban. Elvallalta, es 14 evig 
maradt ott a gyermekkonyvtarban. 
1979-ben, 76. sziiletesnapjan koszontottek a 
konyvtar dolgozoi, a korabeli hajdiiszobosz
loi lijsag ezt irja: 
„Korat meghazudtolo kitarto, rendszeres 
munkaja, megnyugtato vidamsaga, igazi pe
dagogics lenye, a fiatal kollegak es a meg 
fiatalabb olvasok kozott kiteljesedett." 
Tanitono volt sziwel, lelekkel elete vegig. 
Amikor a palyat kezdte 5. es 6. osztalyban 
tanitott. 
1929- ben kotott hazassagot Gorog Sandor 
tanitoval. 
Ekkor koltoztek olyan szolgalati lakasba, 
ahol egy tanterem is volt. A varos kozpontja-
tol kicsit tavolabb, termeszetes hogy elso 
osztalyosok tanitoja lett, es az is maradt 
nyugdijba vonulasaig. 
Nagyon szerette tanitvanyait, szinte az edes-
anyjuk volt. Szigoni, kovetkezetes pedago-
gus. 50 - 60 gyermekkel nehez lett volna 
foglalkozni, azokat megtanitani irni, olvasni, 
szamolni, ha nines rend, fegyelem az orakon. 
Szerette a gyerekeket, volt arra is ideje, hogy 
csajadi koriilmenyeiket megismerve azonnal 
tudjon segiteni az arra raszorulokon. Sokszor 
ebedeltiink az asztalnal tigy, hogy 1-2 tanit-
vanya is veliink evett. Nehez idoszak volt, az 
1930- as, majd 40-es evek nyomoriisaga sok 
szegeny csalad eletet nehezitette. Mindent 
megprobalt, hogy enyhitsen a gondokon. 
A sziilokkel nagyon jo kapcsolatot tudott 
kialakitani, ismerte oket, bizalommal fordul-
tak hozza. 
Nevelotarsai nagyon szerettek. Vidam alap-
termeszete, megnyugtato, igazi pedagogus 

lenye, segitokeszsege kornyezetere is hatas-
sal volt. Szeretett dolgozni, segitett minden-
kinek, aki igenyelte a segitseget. Az 1950-es 
evek elejen volt egy kis elmozdulas az okta-
to-nevelomunkaban. A tananyag is valtozott 
egy keveset, a modszerek is, a tanitok elozo 
evi vazlataikat csak atdolgozva, illetve lijra 
irva tudtak hasznalni, ha eredmenyesen akar-
tak tanitani. 
A mindenki „Marika nenije" termeszetes, 
hogy akart lijitani, a legtobbet adni kis tanit-
vanyainak. Ennek erdekeben kezdte el a 
munkat szeptemberben, maga kore gyiijtve 
kolleganoit, megbeszeltek az orak anyagat, 
irtak a vazlatokat. Nagyon jo kis csapat ala-
kult ki korillotte, az igaz, hogy a 2. felevben 
mar csak ketten maradtak, de ok lelkiismere-
tesen, aprolekosan kidolgoztak minden ora-
vazlatot ev vegeig. 
Reszt vett az iskola minden rendezvenyen, 
minden munkajaban: miisoros estek szerve-
zeseben, a gyermekek nyari taboroztatasa-
ban, kozhaszmi munkaban. 
Fiatal koraban tagja volt a Varosi Dalarda-
nak, nyugdijba vonulasa utan 1964-tol a 
Varosi Konyvtar munkajaban tevekenykedett 
14 even at. Eveken keresztiil az iskola tanulo 
nyilvantartasanak vezetqje volt. 
Peldamutato munkafegyelme, munka-
szeretete elismeresre melto volt, ezt megko-
vetelte tanitvanyaitol is, a csaladban gyerme-
keitol is. Olyan legkort tudott teremteni maga 
koriil, ami megkonnyitette olykor nagyon 
nehez munkajat, kivaltotta kornyezete szere-
tetet, megbecsiileset. 
A varosi gyermekkonyvtarban eltoltott 14 ev 
szinte folytatasa volt pedagogusi munkaja-
nak. Nagyon kozel keriiltek hozza a gyere-
kek, igen jo kapcsolatot tudott veltik kialaki
tani. Ismerte a gyermekek csaladjat, itt is 
bizonyitotta, hogy rendkiviil fontos a gyer
mekek csaladi hattere. Ezt a felismerest hozta 
ide magaval az iskolabol. 
Tartalmas elete, hivatasszeretete pelda lehet 
elottunk. 
Felhasznalt forrasanyag: 
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Hajdiiszoboszloi Ujsag 1979-es szamaban 
megjelent cikk: 50 ev kozszolgalatban. 

Gorog Maria 

Grozdits Antal (Semse, 1902. aug. 27. -
Balmazujvaros, 1977. dec. 5.): alt. isk.-i 
tanar. 

Grozdits Antal 
Balmazujvaros foldesuranak felvideki birto-
kan, az Abauj-Torna varmegyei Semsen 
sziiletett. Apja uradalmi lovasz volt. Elemi 
isk.-ba sziilofalujaban jart, majd Kassan 
tanult a polgari isk.-ban. A tanitoi palyara 
kesziilt. Almai, remenyei semmive valtak, 
arrftkor a trianoni bekeszerzodes kovetkezte-
ben szillofoldje Csehszlovakia resze lett. A 
tanulast nem folytathatta, mert a cseh impe-
rium alatt a fiatal tanitojeloltet katonai szol-
galatra hivtak be. O azonban a megcsonkitott 
Magyarorszagra menekult, es daccal, melto-
saggal, szilaj elhatarozottsaggal vagott az uj 
eletnek. A szokese utan Egerben, a Liceum-
ban tanult, s ott szerzett tanitoi okl.-et. Tani
toi allast nem kapott. Semsey Laszlo alkal-
mazta a balmazujvarosi uradalomban. A 
joszagig.-nak segitett a tobb ezer holdas 

birtok iranyitasaban, foleg adminisztracios 
munkat vegzett. 1924-ben a harom taneros 
romai kat. isk. egyik tanitonoje nyugdijba 
ment. A foldesur tamogatasaval a kat. egyhaz 
Grozdits Antalt nevezte ki a 3. szamu tanitoi 
allashelyre. A reszben osztott isk.-ban min-
dig az elso es masodik osztalyos gyerekeket 
tanitotta. 
A kozsegben negy olvasokor miikodott. 
Ezekhez hasonlot alapitottak a telepiiles kat. 
vallasu lakosai. Ez volt a Kat. Otthon. Az 
egyhazi vezetok eberen vigyaztak, hogy a 
kor szigonian vallaserkolcsi alapon mii-
kodjon. A fiatal tanito tevekenyen reszt vett 
az otthon munkajaban. Segitette a tagok 
miivelodeset. Resziikre kozerdekfi, fokent 
gazdasagi kerdesekrol tartott eloadasokat. Az 
otthonba jaro fiataloknak a teli napokon 
egyfelvonasos szindarabokat, jeleneteket 
tanitott be; a letezo ertekek befogadasara es 
humanista szellemben nevelte oket. Az isk.-
ban a kis tanitvanyai, az otthonban a felnot-
tek es az ifjak fele oromet sugarzott. Tanitasi 
orain mindig a tanitokepzoben tanult mod-
szert alkalmazta. 
1946-ban paraszt dolgozok gimn.-ot szervez-
tek Balmazujvaroson. Benke Gyula polgari 
isk.-i ig. keresere Grozdits Antal vallalta a 
matematika es a fizika tanitasat a tiszavirag 
eletii iskolaban. 
1948-ban a kat. isk. allamositasa utan a ha
rom tanito koziil csak 6 maradhatott a koz
segben. Az allami fiuisk.-ba helyeztek. 1950-
ben uj ig. keriilt a tantestiilet elere, aki meg-
nehezitette a tanitok eletet. Nyiltan reakcios-
nak tekintette a regi es idosebb pedagoguso-
kat. A tanitas utan a marxizmust-leninizmust 
kellett tanulmanyozniuk. Elvarta a volt egy
hazi tanitotol is, hogy tervszerii, iranyitott 
felvilagosito harcot folytasson a klerikalis 
reakcio ellen, es a gyermekeket a hittantani-
tasbol minel nagyobb szamban vonja ki. 
Korabban arra nevelte az ifjusagot, hogy 
becsiiletben kell elniiik, ne terjenek ki a kote-
lessegek elol. Szamara is elerkezett a bizo-
nyitas: erejehez merten vallalta mindazt, amit 
az elet rea parancsolt. Beiratkozott az egri 
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Pedagogiai Foisk. levelezo tagozatara. Ma-
tematika-fizika szakos tanari oklevelet is ott 
szerezte 1954-ben. 
Hivatasat aterzo, j o l kepzett, faradhatatlan 
pedagogus lett. A gyermeki lelket j o l ismero 
tanar alapos, megbizhato tudas adasa mellett 
szilard erkolcsi normarendszert, belso irany-
tut alakitott ki tanitvanyaiban. A szeretet es 
az igazsagossag kettos kovetelmenye hata-
rozta meg a gyerekekhez valo viszonyat. 
Tanitasi orain kifogyhatatlan volt az otletek-
ben. A teljesitmeny-centrikus oktatas hive 
volt. A tehetseggondozast mindig sziviigy-
enek tartotta, egyengette a tovabbtanulashoz 
vezeto utjukat. Oriilt, ha ezek a tanulok revbe 
jutottak. Tole barmikor kerdezni lehetett, de 
soha nem eroltette elkepzeleseit a gyerekek-
re. Hangsiilyozta elottiik az emberi meltosag 
tiszteletet. Teljes erejevel a diakjai boldog 
jovqjeert munkalkodott. Tehette ezt azert, 
mert eros szocialis erzekenyseggel aldotta 
meg a sors. 
1964-ben ment nyugdijba. Nyugdijas eveiben 
is vallalt tanitast. Tobb evig tanitotta a felnot-
teket a dolgozok alt. isk.-jaban. Az iskola-
padba iilo munkasokkal, parasztokkal mind-
jart megtalalta a kozos lelki koheziot. Vigya-
zott arra, hogy hallgatoi ne keriiljenek a 
kisszeriiseg halojaba, ezert a tanitasat a sok-
sziniiseg, a vilagos, kozertheto modszer 
jellemzte. A szellemileg friss, jo humorii, 
orokifjii mindenki Tom bacsija fele aradt a 
szeretet. 
Oly korban elt es tanitott, amikor nem osztot-
tak a kitiinteteseket. Elismerest a balmaziij-
varpsiaktol kapott. O felvette az lij idok rit-
musat, es tehetsege reven lett a bal-
mazujvarosi pedagogusok kiemelkedo sze-
melyisege. Emleket napjainkban is sok-sok 
tanitvanya orzi. 
Forras: 
Csaladi dokumentumok, tanitvanyok vissza-
emlekezesei. 

Kirdly Istvdn 
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Hanzeros Adam (Gyula, 1933 - Hajdu-
szoboszlo, 1985): tanar, ig. 

Hanzeros Adam 
Harom gyermekes ertelmisegi csalad gyer-
meke. Edesapja korzeti foorvos volt. Az 
emberszeretetet, a kitartast, a tiirelmet, a 
tudomanyok szeretetet mind a csaladbol hoz-
ta magaval, tisztes oroksegkent. 
Az ut, amely Gyularol Hajdiiszoboszlora 
vezetett, igen tevekeny es tartalmas volt. 
1958-ban szerzett matematika-fizika szakos 
kozepisk.-i tanari diplomat a debreceni 
KLTE Termeszettudomanyi Karan. 

Elso munkahelye Komadiban volt, ahol nem-
csak gyerekeket, hanem felnotteket is tani-
tott. Mar ekkor megmutatkozott az emberi 
problemakra valo erzekenysege. Aktivan 
reszt vett a telepiiles, majd a terseg tarsadal-
mi eleteben. A tudomanyos ismeretterjeszto 
munkaja elismeresekent a biharkeresztesi 
jaras TIT titkarava valasztottak 1963-ban. 
1967-tol a Korosszegapati Alt. Isk. ig.-ja lett. 
Mint mindeniitt, itt is nagy hozzaertessel, a 
kozoktatas iranti elkotelezettseggel dolgozott 
kollegaiert es a gyermekekert. 
Palyajanak kovetkezo allomasa Hajdiiszo-
boszlo volt. 1974 es 1977 kozott a Hajduszo-
boszloi 4. sz. Alt. Isk. igh.-i feladatait latta el. 
1977. nov. l-jetol kineveztek a Kisegito 
Iskola es Nevelootthon ig.-java. Ez l i j kihi-
vast jelentett szamara, hiszen ertelmi fogya-
tekos gyermekek neveleset-oktatasat kellett 
szerveznie, iranyitania. A nevelootthonban 
elhelyezett allami gondozott gyermekek 
szamara az otthont, a csaladot is potolni 
kellett. Itt teljesedett ki az emberszeretete, a 
turelme, a kitartasa. Nagy igyekezettel for-
malta azt a kozosseget, amely ellatta a sulyos 
problemakkal ktizdo gyermekeket, fiatalokat. 
Sokat tett az iskola jo hirnevenek megalapo-
zasaert, azert, hogy a varos lakossaga, a 
tarsadalom el- es befogadja a seriilt, ktilonfe-
le fogyatekkal elo gyermekeket. 
A 80-as evekben betegsege egyre inkabb 
elhatalmasodott, de toretleniil dolgozott. 
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Amikor a gyaloglast mar nem birta, a felese-
ge autoval vitte be naponkent munkahelyere. 
Peldamutato akaraterovel, onfegyelemmel 
dolgozott, amihez a kollegak tisztelete, a 
gyermekek szeretete is hozzajarult. 
Munkajat szamos kitiintetessel ismertek el: 
Erdemes Tarsadalmi Munkaert, az Oktatas-
iigy Kivalo Dolgozoja, Kivalo Munkaert, 
Pedagogus Szolgalati Emlekerem. 
Orvosai tanacsara 1984-ben nyugdijba vo-
nult, majd 1985 nyaran, 51 eves koraban 
elhunyt. 

Szabo Gezdne 

Harangi Peter (Balmaziijvaros, 1922. nov. 
24. - Balmaziijvaros, 1985. nov. 7.): alt. isk-i 
tanar, ig. 

Harangi Peter 
Tosgyokeres balmaziijvarosi. Apja kis-
birtokos volt. Gyermekkorat tanyan toltotte. 
A tanyajuktol tavoli Darassa-tanyai elemi 
isk.-ban vegezte el a hat osztalyt. Ezutan 
irattak be szillei a polgari isk.-ba. Kitiino 
tanulo fiuk tovabbtanulasarol is gondoskod-
tak. A debreceni Ref. Koll. Tanitokepzo 

Intezetebe irattak. Itt szerzett nepiskolai 
tanitoi oklevelet 1944-ben. Meg abban az 
evben a hajduboszormenyi ref. egyhaz pres-
biteriuma rendes tanitova valasztotta a haj-
duvaros Ret I I . szamu ref. elemi nepisk.-jaba. 
A kozeledo front miatt nem tanitott. Hivata-
losan 1945. febr. 1-en jelentkezett Balmazuj-
varoson a kozsegi isk.-ban. Azonnal kinevez-
tek. Ettol az idotol nyugdijazasaig tanitotta, 
nevelte a balmaziijvarosi gyerekeket. 
Halado gondolkodasii apja reven eros sza-
lakkal kotodott az iro Veres Peterhez es csa-
ladjahoz. Ifjonti hevvel kapcsolodott a 
MADISZ 1944 dec.-eben alakult balmaziij
varosi szervezetenek munkajaba, majd a 
Nemzeti Parasztpart altal letrehozott Nepi 
Ifjiisagi Szovetseg helyi szervezetenek, a 
Petofi Kornek lett tagja. Nehany fiatal tani-
tonak - kozottiik neki is - koszonheto, hogy 
a parasztparti ifjiisagi szervezetben ember-
segre felkesztilt, miivelt, szabadlelku ifjiisag 
nevelodott. A parasztpart es ifjiisagi szerve
zetenek megsziinese utan nem lepett be a 
Magyar Dolgozok Partjaba. Partonkiviili 
maradt. A tanitasnak elt, a politikat hagyta 
masnak. 

Kozeleti elkotelezettsege eltephetetleniil 
kotodott Balmaziijvaroshoz. Hiteles taniija 
volt a kozsegben lezajlott esemenyeknek. 
Fontos feladatanak tartotta a tudomanyos 
ismeretek minel szelesebb korben valo ter-
jeszteset. A termeszettudomanyos ismeret-
terjesztesnek szakembere volt. Tudta, hogyan 
lehet a nagyobb kozonseg szamara elvezhe-
toen tovabbadni a tudomanyos ismereteket. 
Mindenki szamara erthetoen fogalmazott. 
1945-ben Balmaziijvaroson is megalakult a 
Nevelo Munkasok Szabad Szakszervezete. 
Az alakulo iilesen vezetosegi tagnak valasz-
tottak. Ettol kezdve tevekenyen reszt vett a 
szakszervezeti munkaban. O lett Balmaziij
varoson, majd a debreceni jarasban a Peda-
gogusok Szakszervezetenek elnoke. Kuzdott 
kartarsai anyagi es tarsadalmi megbecsiilese-
ert, a megyei es az orszagos ertekezleteken 
felemelte szavat a pedagogus oktato-nevelo 
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munkajat biirokratikus szabalyzatokkal aka-
dalyozo intezkedesek ellen. 
1946-ban a Varga Antal vezette tantestiilet-
ben kezdodott pedagogusi szemelyisegenek 
kialakulasa. A debreceni Ref. Koll. szelle-
men iskolazva lett szulofoldje meghatarozo 
tanitoja. Eletenek valamennyi esemenye 
Balmazujvaroshoz kototte. Vallalta 6 is, 
hogy az iskola falai kozott nevelodo nemze-
dekek lelkiiletet erosse teszi. Neveli benniik 
az elethez valo batorsagot, a szepsegekben 
valo gyonyorkodest, a becsiiletesseget, a 
josagot, a megalkuvast nem tiiro hitet. Ezert 
torekedett az ertelem fejlesztese mellett az 
erzelmi es akarati neveles osszetevoinek 
tokeletesitesere. Alapos ismeretekkel rendel-
kezo, aldozatkesz, hazajat szereto ifjusag 
nevelese volt a cel. 1946-ban isk.-jaban Kal-
mar Zoltan kezdemenyezte az orszagban az 
elsok kozott az uttoroszervezet letrehozasat. 
Harangi Peter is lelkesen kivette reszet az 
uttorocsapat vezetesebol. Tervezte Varga 
Antallal es kollegaival Balmazujvaroson a 
nemzeti ertekeink es sorskerdeseink felterke-
pezeset, nepi kultiirank hagyatekanak felta-
masztasat. Az 1947/48-as tanevben az isk. 7. 
osztalyos tanuloi az 6 iranyitasaval is gyiij-
tottek az 1848/49-es szabadsagharccal kap-
csolatos nephagyomanyokat, melyek az eltelt 
szaz ev alatt az ujvarosi nep emlekezeteben 
megorzodtek. 

Alt. isk.-i biologia-kemia szakos tanari okle-
velet az 1950-es evekben szerezte. Kulono-
sen a kemiai tantargy tanitasat kedvelte. 
Kemeny munkaval ert el kivalo eredmenye-
ket.^ Megkonnyitette az ismeretek befogada-
sat; erzelmileg igyekezett kozelebb vinni 
diakjai szamara a tananyagot. Tanitvanyait 
elsosorban tanari palyara iranyitotta. AiTa 
kivaltkepp bilszke volt, hogy tobben koziiliik 
a kemiatudomany egyetemi tanarai, orszagos 
hirii kutatoi lettek. 
1963-ban kineveztek a Kozponti Alt. Isk. ig.-
janak. Az isk.-ban folyo oktato-nevelo mun-
ka szinvonalanak megorzesere, tovabbfej-
lesztesere torekedett. Igyekezett gondolatban, 
akaratban, cselekedetben egytitt lenni kolle

gaival, veltik egytitt elerheto celokat maxi-
malisan megvalositani. Az iskolajaban meg-
szervezte a kozsegben lako kozismereti tar-
gyakra oktathato ertelmi fogyatekos (debilis) 
tankotelesek oktatasat ellato kisegito oszta-
lyokat, melyekbol kesobb letrejott az onallo 
igazgatasu kisegito isk. 1983. Jan. 1-en ment 
nyugdijba. 
Kivalo szakmai munkajaert, a Pedagogusok 
Szakszervezeteben vegzett tarsadalmi teve-
kenysegeert meltan erdemelte ki Balmazuj-
varos tobb mint 250 pedagogusanak, vala-
mint az oktatast iranyito felettes szerveknek 
az elismereset. 
Kitiintetesei: 
SZOT Emlekerem(1968) 
Oktatastigy Kivalo Dolgozoja (1971) 
Pedagogus Szolgalati Emlekerem (1983) 
Forras: 
Csaladi es iskolai dokumentumok 

Kirdly Istvdn 

Horvath Karoly (Mezotur, 1895. febr. 9. -
Debrecen, 1977. aug. 10.): kozepiskolai 
tanar, szakf. 
Sokgyermekes csaladbol szarmazott, de a 
nagyaranyii gyermekhalandosag miatt csak 
harman ertek meg a felnott kort. Egy regi 
Biblia tamisaga szerint O mar a masodik 
Karoly volt. Az elso ujsztllott koraban, meg 
Edesapam sztiletese elott meghalt. Mivel 
joeszti es szephangu gyerek volt, tanitoja 
biztatasara a mezoturi Ref. Gimn. diakja lett. 
Hamar kapcsolatba keriilt a zenevel. Az 
iskolai zenekar es enekkar adta az indulast. 
Megismerkedett a zongoraval, harmonium-
mal es felsos koraban az orgonaval. Sokszor 
kantorkodott az ottani ref. templomban, ha 
sztikseg volt ra. Ebben szep tenor hangja is 
segitette. 1913-ban erettsegizett Mezotiiron. 
Felkeriilt Budapestre, elvegezte az enektani-
toi es kantorkepzot a Zeneakademian. 1914-
ben beiratkozott az egyetemre magyar-
tortenelem szakra. Ket evet el is vegzett, 
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alapvizsgat tett, de a haboru miatt tanulma-
nyait abba kellett hagynia, mert behivtak 
katonanak. Az olasz fronton harcolt, ott is 
sebestilt meg, majd hadifogsagba keriilt. 

Horvdth Karoly 
Hazakertilese utan elobb rovid ideig Kisuj-
szallason kantorkodott es tanitott. Hamarosan 
Torok Tibor ref. lelkesz-tanar javaslatara -
aki akkor mar a Docziban tanitott - megpa-
lyazta a Doczi Gimn. enektanari allasat. Ott 
kezdett tanitani 1921-ben. 
1925- ben megnosult, felesegul vette Vegh 
Irent, ebbol a hazassagbol sziilettem en 
1926- ban. 
A kezdeti evekrol nehany fenykep jelzi, hogy 
mind a diakokkal, mind tanartarsaival jo volt 
a kapcsolata. Iskolai kirandulasok vidam 
hangulatu kepei, es Koncz Aurelne, „Tili 
neni", a Doczi akkori ig.ja, a Bocskai-
kerrtpen rendezett vidam delutanjai is ezt 
bizonyitjak. Sokszor megfordultak nalunk 
Edesapam tanartarsai: Antal Erzsike neni, 
Kovacs Duci neni, akik Edesanyam baratnoi 
lettek. Egytitt kezimunkazgattak, beszel-
gettek. 
Mar palyaja kezdeten sokat foglalkozott az 
enek-oktatas magasabb szintre emelesevel. 
Magaeva tette Toth Aladar velemenyet: „Ze-
nekulturank alapja a nepzene!". Felutazott 
Budapestre, hogy meghallgassa a Szilagyi 
Erzsebet Gimn. korusanak hangversenyet, a 

radioban meghallgatta az ifjiisagi hangverse-
nyeket. Igy ismerkedett meg Kodaly: Gyer-
mekkaraival, Bardos, Kerenyi nepdalfeldol-
gozasaival. Bovitette az iskolai kottatarat. Az 
enekkari probak, a sok gyakorlas arra sarkall-
tak, hogy 1929-ben Kodaly: Villojevel pro-
balkozzon. 1930 apr.-ban be is mutattak, igen 
nagy sikerrel. Kodaly miivet Debrecenben 6 
mutatott be eloszor! Mindezt egy Kodaly 
Zoltannak irott levelebol tudjuk. (Az eredeti 
levelek megtalalhatok a Ref. Koll. leveltara-
ban. E levelezesrol cikk jelent meg a 
Confessio c. folyoirat 1982/4-es szamaban 
(98-107. oldal) Berkesi Sandor tollabol.) 
Valaszaban a szerzo tovabbi lelkes munkara 
biztatta a szep siker utan, es elkiildte a Piin-
kosdolo dedikalt peldanyat. Ennek bemutata-
sara 1934-ben keriilt sor a Debreceni Ady 
Tarsasag Kodaly hangversenyen. A korabeli 
Fiiggetlen Ujsag igy ir errol: 
„A hangverseny minden egyebet feliilmulo, 
nagy esemenye a Piinkosdolo eloadasa volt. 
Horvath Karoly, a Doczi Intezet fiatal tanara 
olyan karmesteri munkat vegzett, amely 
hosszii idore felejthetetlenne teszi a Kodaly-
hangversenyt. Enekkara fegyelmezett, a 
legaprobb fmomsagokat is hiven kifejezo, 
dus hangszer, amelyet virtuoz modon kezel 
karmestere. Voltakeppen Horvath Karoly 
teremtette meg az igazi koruskultiirat Debre
cenben." 

1935-ben nagy esemeny volt a Doczi elete-
ben: Kodaly Zoltan Debrecenben jart es 
meglatogatta az iskolat. A Mester mindig 
figyelemmel kiserte az enekkar munkajat, 
tudott a szep sikerekrol, igy keriilt sor a lato-
gatasra. Fenykep is orzi ezt a talalkozast: az 
iskola tornatermeben, a korus elott til Kodaly 
Zoltan, Koncz Aurelne, Baranyai Janos, a 
Zenede ig.ja es Szabo Emil zenetanar. (A kep 
megtalalhato a Confessio elobb emlitett sza
maban.) 
Ugyanebben az idoben - a harmincas evek 
elso feleben - sokat foglalkozott egy olyan 
tankonyv megirasaval, amely segitsegere 
lenne a felsos diakoknak a zenetortenet meg-
ismereseben. Igy irta meg es 1933-ban ki is 
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adta a magyar ref. kozepiskolak 7. es 8. osz-
talya szamara Zenetortenet c. konyvet. (Ki-
adta a Harmathy Nyomda, Debrecen.) Az 
elso resz az okor, kozepkor, ujkor zenejevel, 
a masodik a magyar zene tortenetevel foglal-
kozik. Nehany ev mulva bovtilt a kiadvany, 
mar az 5. es 6. gimn. is kapott tankonyvet. 
Birtokomban van egy 1933-as elso kiadas es 
1943-as harmadik kiadas. Ez utobbi cime: 
Bevezeto a zenetudomanyba es zenetortenet. 
(Kezikonyv a Ref. Gimn.-k felso osztalyai 
szamara) 
Pedagogiai munkajara mar inkabb akkor 
eszmeltem, mikor engem is tanitott 1936-tol, 
nyolc even keresztiil. A korszerii enektanitast 
szolgaltak a hanglemezek. Egy-egy szerzot 
igy miivein keresztul is megismerhettunk. PI. 
Debussy: Egy faun delutanja c. miivet meg 
ma is ugy hallgatjuk osztalytarsaimmal 
egyiitt, ahogy ezt 6 nekiink bemutatta. Ha 
szemelveny nem volt a lemeztarban, a zon-
gora melle tilt, es ugy ismerkedtiink a zene-
vel. Meg kisgimnazistak voltunk, amikor az 
enekeskonyv nepdalai, miidalai, kanonjai, 
mas nepek dalai megszerettettek veliink az 
eneklest. Az egyhazi enekek megtanitasa is 
szivtigye volt. Az enekles szeretete megma-
radt, nemcsak felsoben, hanem egesz ele-
tunkben. 
Karenekre szivesen mentiink, mert olyan 
imiveket enekeltiink, amik orommel toltottek 
el benniinket. Kodaly Katalinkaja, Lengyel 
Laszlo, Piinkosdolo, a CL. genfi zsoltar maig 
is fiilembe csengenek. 
Az 1941-42-es tanevben Debrecen vala-
rnennyi kozepiskolajanak (nemcsak a ref. 
iskolak!) kozos Eneklo Ifjiisag-i koncertje a 
legszebb emlekeim koze tartozik. (Merem 
remelni, hogy nemcsak nekem!) Kodaly: 
Forr a vilag bus tengere c. kanonja az Arany 
Bika nagytermeben hangzott el, ahol 800-
1000 fiatal a szinpadon, karzaton, oldalt, a 
foldszinten enekelt es a terem kozepen Edes-
apam dirigalt. Olyan csodalatos volt, hogy 
meg ma is emlegetik azok, akik ennek resze-
sei voltak. 

A nepdalok szeretete vezette bizonyara arra 
az elhatarozasra, hogy a ballago diak ilyen 
dalokkal bucsuzzon az iskolajatol. Nagyon 
ellene volt az addig szokasos „Ballag mar a 
ven diak" kezdetii dalnak, s igy kerultek elo 
pi. Elmegyek, elmegyek, Rigomadar ne szallj 
fel a fara stb. kezdetii nepdalaink. A diakok 
szivesen, orommel enekeltek ezeket. 
Az 1940-es evekben volt egy Eneklo Ifjusag 
c. folyoirat, abban is sok cikke jelent meg, es 
tanitvanyait is biztatta, irjanak ebbe az ujsag-
ba. Az 1943. juniusi szamban arrol ir: Mit 
daloljon a magyar diak a magyar tajakon? A 
dalokat igy csoportositotta: indulas, vonaton, 
hegyen-volgyon, erdon-mezon, vizparton, 
falun stb. Minden cimhez 6-8 nepdalt kap-
csolt. Az Enekszo c. enek es zenepedagogiai 
folyoiratban a 30-as evektol egeszen a habo-
niig jelentek meg irasai. 
Az 1943-44-es tanev mar nagyon habonis 
volt. Kesobb kezdodott, hamarabb be-
fejezodott. Ebben a tanevben erettsegiztem. 
Nem sokkal ezutan iskolank hadikorhaz lett. 
Jiin. 2-an volt Debrecen elso bombazasa. 
Edesapamat hamarosan behivtak katonanak. 
Edesanyam es en kimentiink Nyirabranyba, 
mert a nagyallomas melletti lakasunk az elso 
bombazas utan nem runt valami biztonsagos-
nak. Ez igaznak is bizonyult, mert a szep-
temberi legitamadas utan alig tudtunk belole 
kimenteni valamit. Mivel az agyiizas felel-
metes hangjait egyre kozelebbrol hallottuk, 
elmentiink Edesapam utan Tiszavarkonyba, 
ahol katonaskodott. Dunapentele, 
Magyarkimle, Ausztria volt az utvonal, s 
Linz mellett vartuk be a haboru veget. 1945 
jiiliusaban indulmnk haza a katonai alakulat 
szekereivel. Augusztus 9-en Stockenaunal az 
alakulat ferfi tagjait elvittek az oroszok. 
Nagyon kalandos es keserves lit utan, aug. 
21-en ertiink Debrecenbe. Szept. kozepen jott 
az elso hir, hogy talan hazajon Edesapam. 
Ezutan mar csak vagonbol kidobott, papir 
fecnikre irt iizenetek jutottak el hozzank, 
amiket a joerzesii megtalalok elktildtek a 
Koll.-ba. Ezek tele voltak aggodalommal, 
minden szavabol ereztiik a teljes remeny-
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vesztettseget. 1946 febr.-ban tudtuk meg, 
hogy talan Esztorszagban van. Ezt a hirt 
majus vegen a Voroskereszt is megerositette. 
Nyaron, egy ev utan level erkezett, az elso, 
amiben sajat irasat ismertiik fel. Nyaron es 
koraosszel erkeztek meg az elso hadifogoly-
vonatok. Az egyik Valgabol jott, ok hoztak 
hirt Edesapamrol. De O csak 1947. szept. 30-
an jott haza, meglehetosen gyenge egeszsegi 
allapotban, nagyon lesovanyodva. Egyetlen 
megmaradt ruhajaba ketszer is belefert volna. 
Elso utja az iskolaba vezetett, ahol igen nagy 
szeretettel fogadtak, mind a tanarok, mind a 
diakok. Nov.-to 1 mar ujra tanitott, s hamaro-
san ismet O lett a debreceni tankeriilet enek 
szakf.-je. A gazdag lemeztarbol, kottatarbol 
nem volt semmi. Zongora, lemezjatszo, radio 
mar csak voltak. De toretlen lelkesedessel 
fogott munkahoz, es nagy oromere szolgalt, 
hogy immar hivatalosan is atterhet a relativ 
szolmizacion alapulo enekoktatasra, amit 6 
mar 43-ban elkezdett. A korus a CL. Genfi 
Zsoltarral es a Jelenti magat Jezus c. korus-
miivel kesziilt a felujitott nagytemplom elso 
Istentiszteletere. 

Amikor 1948-ban a kollegiumi korusban 
kezdtem enekelni Csenki Imre vezetesevel, 
igen nagy kedve lett veliink egyiitt enekelni. 
Csenki orommel vette ezt, szolamvezetoje 
lett a tenornak. Boldogan vett reszt Kodaly 
Psalmusanak es Bartok Cantata Profana-
janak tanulasaban, s azon a nagyszabasii 
hangversenyen, ahol ezeket a miiveket a 
korus a M A V Szimfonikusokkal bemutatta. 
Nagy megrazkodtatas volt szamara az isko-
lak^ allamositasa. Nem tudta magat konnyen 
tultenni rajta. Ugy erezte, elvesztette az isko-
lat, a diakokat, eddigi eredmenyeit. Gulyas 
Gyorgy hivta Bekestarhosra, nem ment, inert 
nem tudta elhagyni sem Debrecent, sem az 
Egyhazat. Ekkor keriilt at a Ref. Koll . Gimn-
ba. Nehezen szokta meg a koedukalt iskolat, 
az ottani nevelesi es oktatasi modot. A 
vegyeskari hangzas es a korus mas, mint 
amivel eddig foglalkozott. A ritmikus zsol-
tarenekles jobb elterjedesere irt 40-50 zsoltar 
biciniumot, es nehany zsoltarkorust, elsosor-

ban tanitvanyai szamara, hogy ezeket egy-
egy Istentiszteleten a gyiilekezetnek bemu-
tassak. 
Szomoruan irja 1958-ban, egy leveleben 
Kodalynak, hogy amikor 1957-ben a debre
ceni Kodaly-napok voltak, 6t erre az alka-
lomra meg sem hfvtak, pedig a Mesterrel 
kapcsolatos kepeket, emlekeket, leveleket a 
kiallitasra elkertek tole. Ezt mar csak en 
fuzom hozza: ha valakinek ott lett volna a 
helye, az bizonyara 6 lett volna, aki eloszor 
mutatott be Kodaly muvet Debrecenben! 
Ugyanebben a levelben igy biicsuzik: „Meg-
oregedtem, de mig katedran leszek, nevelem 
tanitvanyaimat Kodaly Zoltan es muzsikaja 
szeretetere, enekeltetem es elemzem miiveit, 
s kiilonleges egyhazi enek tananyagom szer-
ves reszekent nevelem oket halara azert, amit 
a mi magyar ref. egyhazi eneklesunk meguj-
hodasa erdekeben tett." 
Ez a biicsiizas a kozeledo nyugdijba-menetel 
elozmenye. Egyre tobbszor lett beteg a vese-
jevel, ketszer is operaltak, persze csak a nyari 
vakacioban, hogy szept.-re munkakepes 
legyen. Pontosan nem tudom, mikor ment 
nyugdijba, valamikor 1965-67 kozott. Ezutan 
oraadokent a kantor-kepzosoket keszitette fel 
a kepesito-vizsgara. Iskolai palyafutasat 
ezzel befejezte. Ezutan a debreceni nagyerdei 
gyiilekezetben kantorkodott, elobb az Egye-
temi templomban, majd amikor az az Egye-
tem konyvtara lett, az uj templomban. Itt 
szolgalta a ref. egyhazat 1977-ben bekovet-
kezett halalaig. 

Egesz eletet a zene szeretete hatotta at, es 
arra torekedett, hogy ezt tanitvanyaiban is 
eliiltesse. 

Pompola Kdrolyne sz. Horvath Katalin 
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I 
I M R E L A J O S (Litke, 1900. marc. 21. -
Debrecen, 1974. szept. 22.): tszv. egyetemi 
tanar. 

Imre Lajos 
Keresztlevelenek taniisaga szerint, Imre 
Lajos 1900. marc. 21-en sziiletett egy Nograd 
megyei kisfaluban, Litken. Az edesapja, Imre 
Antal ekkor 30, az edesanyja, Csobany Bor-
bala pedig 28 eves. A korabeli allapotokra 
jellemzoen, az eredetileg banyasz apa „kitan-
torog Amerikaba", ahol munkakeptelenne 
valik, es megtakaritott keveske penzevel 

hazater. Am a vh. vegere a csalad nincstelen-
ne valik. A nehezsegek ellenere, a fiii dicse-
retes magaviselettel es ernyedetlen szorga-
lommal vegzi elemi iskolai tanulmanyait 
sziilofalujaban, mikozben minden tantargy-
bol kitiino eredmenyt mutat fel. 
A tehetseget koran felismero tanitoja hosszas 
rabeszelesere engedik csak sziilei, hogy a 
losonci magyar kiralyi allami fogim-
naziumban - tores nelkul - folytathassa isko
lai eveit, mindvegig jeles eredmennyel. Az 
osztondij mellett korrepetalasbol tartja fenn 
magat. 1918. apr. 27-en jeles eredmennyel 
teszi le nemcsak az erettsegi, hanem (gorog 
nyelvbol es irodalombol) a kiegeszito erett
segi vizsgait is, majd pedig katonai szolgalat-
ra vonul be. 
1919-ben a Kiralyi Jozsef Miiegyetem ge-
peszmernoki karara iratkozik be, de csakha-
mar belatja, hogy ennek vegzese anyagi 
nehezsegekbe iltkozik, ezert atiratkozik a 
Kiralyi Magyar Pazmany Peter Tudomany-
egyetem (ma ELTE) Bolcseszettudomanyi 
Karanak matematika-fizika szakdra. Har-
madeves, amikor kedvet kap a kemidhoz, es 
igy ezt a szakot is elvegzi. 
1919 es '24 kozott, 8 feleven at, vegez egye
temi tanulmanyokat. 1924. szept. l-tol mar 
megbizott tanarsegedkent dolgozik az egye-
tem Radioldgiai Intezeteben, Weszelszky 
Gyula egyetemi magantanar iranyitasa mel
lett. Kozben, 1925. jun. 16-an abszolval. A 
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doktori szigorlatnak 1926. Jan. 25-en summa 
cum laude minositessel tesz eleget, fotargya 
a kemia (Adatok az actinium chemidjdhoz), 
mellektargya pedig matematika, vegiil is sub 
auspiciis gubernatoris (= kormanyzogyiiriis 
doktori) cimmel avatjak bolcseszdoktorra 
1928 febr.-jaban. 
1926. febr. l-tol rendes tanarsegedkent dol-
gozik tovabb. 1926 maj.-aban szerzi meg a 
kozepisk.-i tanari oklevelet, de nemcsak ma-
tematikabol es fizikabol, hanem kemiabol is. 
1928 szept.-etol 1931 marc.-aig a berlini 
Collegium Hungaricum dllami dsztdndijasa-
kint, (az urdnhasadds felfedeziseirt -1944. 
ivben- kimiai Nobel-dijat kapo) Otto Hahn 
mellett, a Kaiser Wilhelm-Institut fiir 
Chemieben, Berlin-Dahlemben dolgozik. A 
vilaghirii kutatointezetben radioaktiv anya-
gok kutatdsdval foglalkozik (folytatolagosan, 
ugyanis a Radiologiai Intezetben mar egye-
temi hallgatokent is ezt tette). 
1935. nov. 14-en Mestersiges atomok cim
mel tartja magantanari probaeloadasat, dec. 
27-en pedig mar magantanarra habilitaljak az 
egyetem Bolcseszettudomanyi Karanak 
1935/36. tanevi I I I . rendes ulesen, radioakti-
vitds targykorbol. 1937. okt. l-tol adjunktus, 
1939. Jul. 1-en pedig intezeti tandrrd nevezik 
ki a Kiserleti es Fizikai-kemiai Tanszekhez, 
azzal a kitetellel, hogy miikodeset elsosorban 
a Radiologiai Intezetben fejtse ki . Erdemes 
megjegyezni, hogy e tanszek vezetoje (1936 
es 1950 kozott) az a Groh Gyula (1886-
1952) professzor volt, aki hosszii idon at 
hatarozta meg a magyarorszagi kemia fejlo-
de^et. Nemcsak kitiino tankonyvei reven, 
hanem ligy is, hogy pi. Hevessy Gyoggyel 
(1885-1966) eloszor kezdtek alkalmazni a 
radioaktiv indikdcios modszert. (Hevessy is 
Paneth ennek nyomdn lettek kemiai Nobel-
dijasok 1943-bari). 

Egyetemi magantanarkent, es egyben, mint a 
budapesti Pazmany Peter Tudomanyegyetem 
Altalanos es Fizikai Kemiai Tanszekenek 
intezeti tanara, palyazza meg 1940. okt. 5-en 
a kolozsvdri Ferenc Jozsef Tudo
manyegyetem Altalanos es Fizikai-kemiai, 

vagy pedig az Anorganikus is Analitikai 
Kimiai Tanszikire meghirdetett vezetoi 
dlldst. („E ket tanszek /vezetese/ vala-
melyikenek az ellatasan kiviil, vallalnam a 
radiologia tanitasat is, bolcseszettan- es 
orvostanhallgatok reszere egyarant" irja 
palyazataban.) 1940. okt. 19-in nyilvdnos 
rendkiviili tandrrd nevezik ki az Altalanos is 
Fizikai Kemiai Tanszikre, is 1943. Jan. 13-
dn lesz egyetemi rendes tandr. 
1944. nov. 11-en, ideiglenes szolgalattetelre 
visszarendelik a budapesti Jozsef Nador 
Miiszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetemre, 
ahol a gepesz- es vegyeszmernoki kar fizikai 
kemiai intezeteben kap beosztast. 
Megis (1947. nov. l-tol 1949 nyaraig) tudja 
meg folytatni tevekenyseget Kolozsvarott, 
espedig az 1945-ben atkeresztelt Bolyai 
Tudomanyegyetemen. (A roman Babes Tu-
domanyegyetemmel 1959-ben tortent egyesi-
tes utan ez lett a Babes-Bolyai Tudo
manyegyetem.) 

Egykori munkatarsa, Szabo Arpad (egyetemi 
docens a kolozsvari FIRKA 1995/96 4. sza-
ma 147-149. oldalan) igy emlekezik meg 
rola: ,,1940-ben a fiatal, 40 eves tudosra, a 
Kolozsvaron ujraindulo Ferenc Jozsef Tudo
manyegyetem kemiai fakultasan, az Altala
nos es Fizikai-kemiai Intezet vezeteset biz-
zak, amely funkciot 1944-ig tolti be. Nagy 
lelkesedessel kapcsolodott be Kolozsvar 
tudomanyos, tarsadalmi es kulturalis eletebe. 
A tanszeken oktato szemelyzetet foleg erde-
lyi kemiatanarokbol allitotta ossze. E sorok 
iroja is akkor valt munkatarsava, mint elso 
tanarseged. A didaktikai es kutato laboratori-
umok ujraszervezese megfeszitett munkat 
igenyelt. 
Jo hegediis leven, vonosnegyest szervezett es 
lakasan hetente zenes osszejoveteleket ren-
dezett, amelyekre egyetemi tanarok, tanarse-
gedek, sot diakok is hivatalosak voltak. Az 
uzemekben ismeretterjeszto eloadasokat tar-
tott, es munkatarsaival segitseget nyujtott az 
iparvallalatok technikai gondjainak megolda-
saban. 
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A vh. vegen Budapestre vonult vissza, de 
mihelyt ertesiilt a Bolyai Egyetem szer-
vezeserol, azonnal, gyalogszerrel indult visz-
sza Kolozsvarra, ahol az uj egyetem alapito 
tagjai soraba lepett. Az Altalanos es Fizikai-
kemiai Tanszek megszervezese es felszerele-
se volt az elso feladat. A bukaresti „6szerr61" 
kellett visszavasarolni a haboru alatt ossze-
lopkodott meromiiszereket es laboratoriumi 
felszereleseket. Kozben altalanos kemiat, 
fizikai kemiat, aruismerettant, mechanikai es 
kemiai technologist adott elo, valamint tobb 
doktoratusi munkat iranyitott. A termelesben 
dolgozo vegyeszek tovabbkepzeset szolgal-
tak az uzemekben tartott szakeloadasai, illet-
ve szakkonyvek kiadasai. A Dermata borgyar 
gepesz- es vegyeszmernokeinek tamogatasa-
val adta ki a Sugdrzo atommagok c. kotetet, 
amelynek cimlapja Gy. Szabo Bela grafi-
kusmuvesz alkotasa. A Bolyai Egyetem 
kiadasaban jelent meg az Anyag es kultiira c. 
kotete, amely altalanos ismeretterjeszto cellal 
kesziilt, valamint a Bevezetes az altalanos 
kemidba c. egyetemi tankonyve. Tudo-
manyos munkassaga a radioizotopos nyom-
jelzessel, a hatarfeluleti jelensegek fiziko-
kemiajaval, a katalizatorok hatas-mechaniz-
musaval es elektrokemiai jelensegek kutata-
saval kapcsolatosak. Tudo-manyos dolgoza-
tai magyar, roman, nemet es angol nyelven 
jelentek meg hazai es kulfoldi szakfolyoirat-
okban. Az Acta Bolyaiana matematikai es 
termeszettudomanyi sorozatanak egyik szer-
kesztqje volt. 

Nagyon megszerette az erdelyi eletvi-
szonyokat. Beutazta Romania vadregenyes 
tajait, tanulmanyozta a nepszokasokat, s 
tervezte, hogy Erdelyben telepedik le veg-
legesen. Sajnos, ez a vagya nem teljesiilhe-
tett, mert 1949-ben a roman allam felmondta 
a magyar allampolgarsagu professzorok 
szerzodeset, es ezert elfogadta a DE meghi-
vasat." 
A budapesti kozoktatasiigyi miniszterium 
ugyanis megbizza a DE fiziko-kemiai tan-
szekenek a megszervezesevel es vezetesevel, 
ahol az 1950/51. tanevben mar a termeszet

tudomanyi kar dekanja, az 1951/1952. tanev
ben pedig prodekanja es oktatasi 
dekanhelyettese lesz. (A TTK 1949. szept. 
22-i rendes ulesen felvett jegyzokonyv sze-
rint: Az 1420/1-1/1949. V. 1. sz. rendelet a 
Fizikai Kemiai Intezet szervezesevel dr. I . L. 
egy. ny. r. tanart bizza meg.) 
A TMB elobb (1952-ben) a kemiai tudoma-
nyok kandidatusava, majd (1955-ben) un. 
egyszeriisitett eljarassal, a Heterodiszperz 
rendszerben vegbemeno izothermikus dtkris-
tdlyosoddsi folyamatok kinetikdja c. dolgozat 
alapjan, a kemiai tudomanyok doktorava 
nyilvanitja. 
Emlitesre melto, hogy az 1956-os eseme-
nyekben tortent reszvetele miatt „szobeli 
feddest kapott". (L. Filep T.: Debrecen, 
1956. /gyiijtemeny, 1993./ 135. oldal: Egye
temi fegyelmik, illetve Az ellenforradalom 
tenyei Hajdit-Biharban c. kiadvany, Debre
cen, 1957. 24. oldal: Imre Lajos professzor ur 
ezekben a napokban elol jart a , jo peldaval". 
Biztatta az egyetemistakat a diakszallokban a 
harcra, valamint olyanfele igeretet is mon-
dott, hogy a „vizsgakon pedig mi segitiink". 
Az arckep osszeallitoja sokkal jellemzobbnek 
veli a kovetkezo tanacsat: ,JIideg fejjel, forro 
szivvel", amit a tiintetesre indulo otodeves 
hallgatonak, a tanszeki irodan ajanlott a f i -
gyelmebe.) 
A debreceni tanszek vezetese mellett, 1957-
ben elvallalja a Budapest - csilleberci K6z-
ponti Fizikai Kutatd Intezetben a hazai izo-
toptermeles megszervezeset es beinditasat. 
Egy 1964-ben kelt oneletrajza szerint, ezt a 
vallalast 1961 kozepere befejezi, es a mun-
kassaganak elismeresekent, Debrecenben 
felepitett Izotop Labo-ratoriumban folytatja 
tovabb magkemiai kutatasait 1968-ig, meg a 
Fizikai Kemiai Tanszek kereteben. 
A TTK 1968. szept. 19-i ulesen keszitett 
jegyzokonyv szerint: dr. Beck Mihalyt, 1968. 
Jul. 1. hatallyal nevezik ki Szegedrol egyete
mi tanarra, es aug. l-tol pedig a tanszek 
vezetesevel is megbizzak, mikozben I . L. - t 
1968. ju l . 31-i hatallyal mentik fel a feladat-
kor ellatasa alol, es megbizzak 1968. aug. 1-
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tol, az ondllositott Izotop Laboratorium veze-
tesevel. (Ezt a feladatkort 1970 dec.-eben 
tortent nyugalomba vonulasaig latja el.) 
Hivatkozott oneletrajzaban igy foglalja ossze 
kozeleti tevekenyseget: „Kolozsvari tartoz-
kodasom idejen tagja voltam a Romaniai 
Magyar Nepi Szovetsegnek, Debrecenbe 
valo teleptilesem ota pedig egy ideig az 
MSZT orszagos elnoksegenek tagja s egye-
temi bekebizottsagi elnok, majd pedig a 
Hazafias Nepfront Debrecen varosi bizottsa-
ganak voltam a tagja. Hasonlokeppen tagja 
lettem az 1951-ben ujjaszervezett Termeszet-
tudomanyi Tarsulat orszagos elnoksegenek, 
majd a TIT H-B megyei szervezetenek alel-
noke (1953-tol), elnokhelyettese es megbi-
zott elnoke voltam 1958-ig. A Magyar Ke-
mikusok Egyestilete debreceni csoportjanak 
vezetosegeben is elnoki teendoket lattam el 
1960. okt. 29-ig. 1956-ban az Oktatasiigy 
Kivalo Dolgozoja kitiintetest kaptam. 1956 
ota tagja vagyok az Orszagos Atomenergia 
Bizottsagnak. A KLTE „forradalmi bizott-
many"-aban valo reszvetel miatt 1957 ji in.-
aban szobeli intest kaptam, azonban az errol 
szolo bejegyzest a Miivelodesiigyi Miniszte-
rium 1962. Jul. 10-i rendeletevel torolte. A 
folyo ev eleje ota a Magyar Kemikusok 
Egyesvileteben a fizikai-kemiai szakosztaly 
elnoki tisztseget toltom be." 
1968-ban a radiokemiai kutatas meghono-
sitasa teren vegzett uttoro munkajaert, vala-
mint az izotopfelesegek hazai termelesenek 
meginditasaban kifejtett jelentos tevekenyse-
geert az Akademiai Dij I . fokozata kituntetes-
bet) reszesiil. 

A hazai magkemiai kutatas es az oktatas 
teren vegzett, tobb mint negy evtizedes mun-
kdssdgdt 1970-ben az Allami Dij II. fokoza-
tdval ismerik el. A H-B-i Naplo 1970. apr. 
16-i szamaban igy nyilatkozik: „Kiil6n6sen 
azert oriiltem a kitiintetesnek, mert igazolni 
lattam eletemet, es mert hiszem: fiatal mun-
katarsaim, tanitvanyaim elgondolkoznak, 
erdemes dolgozni, szivosan, kemenyen, nem 
a pillanat sikereert. En az ev vegen mar nyu
galomba vonulok, de amig csak tudom, mun-

katarsaimmal tartom a kapcsolatot, figye-
lemmel kiserem utjukat. Meg akarom meg 
irni a Modern magkemia c. konyvet. Sok uj 
eredmenyt foglalok majd bele." 
Ezt a konyvet mar nem tudta befejezni, a 
sokretii es sikeres tevekenyseget hirtelen 
allitotta le az 1974. szept. 22-en bekdvetkezett 
haldl. A H-B-i Naploban (XXXI. 227. sz. 5. 
oldal) Beck Mihdly professzor igy meltatta 
tanszekvezeto elodjet: „74 eves koraban 
hunyt el Imre Lajos nyugalmazott egyetemi 
tanar, a kemiai tudomanyok doktora, a KLTE 
fizikai-kemiai tanszekenek alapito professzo-
ra... Imre Lajos nemcsak nagy tudos, hanem 
minden szepet szereto, minden uj irant erdek-
lodo, szeretetre melto ember is volt. Kiilono-
sen vonzodott a zene irant, felnott koraban 
autodidakta modra tanult meg hegediilni. 
A Debreceni Koztemetoben 1974. szept. 28-
an biicsuztak tole baratai, munkatarsai es 
tanitvanyai, de csaladi korben, Szegeden 
helyeztek orok nyugalomra. 
Az Izotop Laboratorium vezeteseben 6t ko-
veto tanitvanya, Mddi Istvdn igy emlekezik 
rola (Magyar Kemikusok Lapja, 1974. 
/XXX. evf./ 2. sz. 68. oldal): „Imre Lajos 
munkassaganak elismereset jelentette a 
KLTE Izotop Laboratoriumdnak letesitese, 
mely a Miivelodesiigyi Miniszterium es az 
Orszagos Atomenergiai Bizottsag tamogata-
saval 1960-ban epiilt fel. Az Izotop Labora-
toriumban lenyegesen jobb feltetelek mellett 
folyhattak a radiokemiai kutatasok. 
A 60-as evekben nagy erdeklodest es elisme-
rest valtottak ki azok az eredmenyek, ame-
lyek a radioaktiv anyagok egyilttes adszorp-
ciojanak vizsgalataval kapcsolatosak. Az 
elegyfazisokbol vegbemeno adszorpcio er-
telmezesere - a Langmuir-fele elmelet mo-
dositasaval - olyan izotermat allitott fel, 
mely alkalmas ket radioaktiv ion, szi-
lard/folyadek hatarfeliileten vegbemeno 
egyiittes adszorpciojanak leirasara. Jelen-
tosen tovabbfejlesztette a hordozonelkuli ra
dioaktiv anyagok elektrokemiajat es a fem-
korrozio egyes problemainak tisztazasahoz is 
erdemben jarult hozza. 
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Maradando eredmenyeket ert el a radioaktiv 
standardizalas modszereinek tovabbfejlesz-
tese teren. A rendszeres Rn-kutatas eredme-
nyekent lehetove valt a RaD- nuklidok bom-
lassebessegenek pontos meghatarozasa es 
ezaltal a szabatos RaD- standardizalas mod-
szerenek kidolgozasa. Iranyitasaval indult el 
az Izotop Laboratoriumban a hazai radioaktiv 
etalonok keszitese. 
Kutatasi eredmenyeinek jelentosege hazai 
vonatkozasban kiilonosen akkor kezdett k i -
bontakozni, amikor a (csilleberci kutato) 
atomreaktor felepitesevel a kemiai, gyogy-
aszati, biologiai, (ipari) es mezogazdasagi 
kutatasokhoz sziikseges radioaktiv izotopok 
termelese kozvetlen feladatta, tarsadalmi i -
gennye valt. A radioaktiv izotopok elktiloni-
tese ugyanis a legtobb esetben olyan hetero-
gen reakciok soran valosithato meg, melyek 
tanulmanyozasara Imre Lajos ekkorra mar, 
tobb mint negy evtizedet szentelt; eredme-
nyei hasznos utmutatasokkal szolgaltak az 
izotoptermeles szempontjabol is. A hazai 
(kutato) atomreaktor felepitese utan, eveken 
at, hetenkent utazott Budapestre; elinditotta, 
szervezte, es tudomanyosan iranyitotta a 
hazai izotoptermelest. 
Amilyen szenvedelyes volt a kutatomunka-
ban, olyan odaadassal vegezte oktato-nevelo 
munkajat. Nagy gonddal felepitett, elvezetes 
fizikai-kemiai es magkemiai eloadasait a 
fiatalsag mindig nagy orommel es lelkese-
dessel hallgatta. A magasabb szintii kepzes-
ben is jelentos szerepet vallalt; szamos egye-
temi doktori disszertaciot, kandidatusi es 
tudqmanyok doktora fokozatert benyujtott 
ertekezest biralt." (Megjegyzes: iranyitott is, 
hiszen iskolateremto tevekenyseget szamos, 
tudomanyosan minositett tanitvanyanak pa-
lyafutasa is igazolja.) 
Aligha fejezhetjiik be mas szavakkal ezt az 
eletrajzot, mint amelyeket az 1954. Jul. 27-i 
dipl.oszto tanacstilesen, iinnepi beszede befe-
jezesekent, mondott: „Az egyen erteke is 
annyit er, amennyit a kozosseg erdekeinek az 
elomozditasaban tett." 
Fobb miivei : 

Radioaktivitasi meresek = In: Erdey-Gniz 
Tibor es Proszt Janos:Fizikai-kemiai prakti-
kum V I . javitott kiadas. Tankonyvkiado, 
Budapest 1952. 399-434 p. 
Izotopia I-II. Orszagos Atomenergetikai 
Bizottsag (= OAB), Budapest, 1961. 
Radioaktiv nyomjelzos modszerek elvi alapjai 
OAB, Budapest, 1962. 
Fizikai-kemia I-IV (jegyzet 600 oldal ter-
jedelemben), Tankonyvkiado, Budapest, 
1968. 
Szabadalmai: 
HU 119141: Eljaras es kesziilek radiumema-
nacionak folyadekokban valo elnyeletesere 
es az abszorbealt allapotban valo pontos 
adagolasara. (Bejelentes: 1958. 05. 02.) 
HU 157007: Korroziovedo keszitmeny vas
es acelotvozet-alapu targyak, kiilonosen 
csapagyak vedelmere. (1965. 02. 25.) 
Valogatas tudomanyos cikkeibol: 
Adsorption leicht- und schwerloslicher 
Elektrolyte an Oberflachenreichen Nieder-
schlagen.= In: Z. f. angew. Chemie 43, 875-
877 (1930) 
Neuartige radioaktive Verfahren zur 
Bestimmung der Ionenadsorption an 
kristallinen Oberflachen. I - I I . In: Kolloid-
Zeitschrift 87 (Heft 1), 12-21 (1939), illetve 
91 (1), 32-39 (1940) 
Uber die Anwendbarkeit der radioaktiven 
Indikatormethode zur Bestimmung der 
Oberflache fester Korper. I-II.= In: Ibid. 99 
(2), 147-157 (1942), illetve 106 (1), 39-46 
(1944) 
Neuere prinzipielle Bemerkungen zur 
heterogenen Reaktionskinetik. I-IV.= In: 
Ibid. 131 (1), 21-38 (1953), 135 (3), 161-176 
(1954), 154 (2), 119-130 (1957), 166 (2), 
122-135 (1959) 
RaD standard keszitmenyek eloallitasanak uj 
modszere. (Tarsszerzok Fabry Gy. es Dezsi 
I.) = In: MTA KFKI Kozl. 9 (4), 233-250 
(1961) 
Uber die Anwendbarkeit der radioaktiven 
Indikatormethode zu Bestimmung der 
Oberflache fester Korper. 111= In: Ibid. 183 
(2), 134-141 (1962) 
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Radioaktiv abszoliit meresek atommag-
kemiai jelentosege, (Tarsszerzo Fabry Gy. es 
Dezsi I.)= In: MTA Kemiai Oszt. Kozl. 19 
(1), 1-24(1963) 
A KLTE Fizikai Kemiai Tanszeke uj 
izotoplaboratiuma, I I . (Tarsszerzo Nagy J.)= 
In: Magyar Kemikusok Lapja 19 (4), 185-
188 (1964) 
Corrosion kinetic studies by the radioactive 
method. Acta Chim. Acad. Scient. Hung. 53 
(3), 219-240 (1967). Tarsszerzo Konya J. 
Mikromennyisegii radioaktiv atomfajtak 
egyuttlecsapasos koncentralasanak es 
elvalasztasanak problemai= In: Kem. Kozl. 
35, 33-67 (1971) 

Szalay Tibor 
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J 
Jakucs Istvan (Mezotiir, 1882. aug. 5.-
Debrecen, 1964. marc. 10.): 
Jakucs Istvan kivalo tanar volt, aki a maga 
csendes, szereny egyenisegevel sok diakkal 
kedveltette meg a matematikat es a fizikat. 
Hiresse valt diakjai eletrajzukban mindig 
megemlekeztek rola. O volt a „nagy osztaly" 
(Nemeth Laszlo elnevezese) tanara. Ebbe az 
osztalyba jart pi. Bay Zoltan radarcsillagasz, 
Beber Laszlo iro, Gulyas Pal es Szabo Lorinc 
koltok, Toro Imre akademikus. 

Jakucs Istvan 
Edesapja koztisztviselo volt. Iskolait Mezo-
tiiron vegezte. A budapesti Tudomany-

egyetemen tanult tovabb matematika-fizika 
szakon. Eotvos kollegista volt. Kodaly Zol-
tannal egyidoben jart az egyetemre, baratsa-
guk az Eotvos Kollegiumban alakult ki . Ta-
nari oklevelet 1905-ben kapta meg. Egyetemi 
tanulmanyainak utolso eveben 6 vegezte el a 
polarizacioval kapcsolatos mereseket 
Frohlich Izidor konyvehez. 
1904/1905-ben a debreceni Ref. Koll.-ban 
tanitott, 1906-ban egy felevet Gottingenben 
toltott. 1906-1909 kozott Karcagon majd 
1909-tol, nyugdijaztatasaig, 1939-ig, a Ref. 
Gimn.-ban tanitott. 1934-1945 kozott kolle-
giumi ig. volt. 
Nyugdijas eveit igen hasznos gyiljto-kutato 
munkaval toltotte el es oraadokent segitett a 
tanitasi orak ellatasaban. 
F6 erdeme a debreceni Ref. Koll . regi fizikai 
eszkozeinek a szambavetele, katalogizalasa 
es muzeumi elhelyezese. Ebben a munkaban 
Kovacs Margit tanarno, szertaror is segitse-
gere volt. Hasonlo munkat vegzett a Sarospa-
taki Koll.-ban volt tanitvanya Urban Barna
bas, akivel kozosen irtak meg errol szolo 
publikaciojukat. 
Jakucs Istvan tudasat rendkiviili modon at 
tudta adni a diakjainak. Miben rejlett tanitasi 
modszerenek titka? 
Az ora elejen pattogo kerdesekkel kerte sza-
mon az anyag lenyeget az egesz osztalytol. 
Az uj anyag ismertetesenel, a feleltetesnel 
egytitt gondolkodott diakjaival. 
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„A tanar ne osszefiiggoen magyarazzon, mint 
az egyetemen, hanem vonja be az osszes 
tanulot az uj anyag feldolgozasaba, a felelo 
mellett az osztaly tobbi tagjat a szamonke-
resbe." - vallotta. A matematikai levezete-
sekben, a peldak megoldasaban mindig ke-
reste es kerestette az egyeni megoldasokat es 
azokat rendkiviil nagyra ertekelte. Akkor 
meg nem volt divatban, de 6 mindenkinek 
megmondta, hogy hanyasra felet es szoban is 
ertekelte a feleletet. Az altala teremtett leg-
korben a matematika nem volt felelmetes 
tantargy. A hatarozottan irodalmi erdeklode-
sii osztalyok tanuloi is versengve oldottak 
meg a sziinidoben a matematikai feladatokat, 
amelyeket be is adtak. Ha sziikseg volt ra, 
akkor a tantargyi kiilso koncentracio biztosi-
tasa erdekeben osszevonta a matematika es 
fizika orakat. Az 1900-as evek elejen a legel-
sok kozott tanitott differencial es integral-
szamitast a kozepiskolaban, ami akkor nem 
volt tananyag. 

Kedves mackos jarasa volt, tekintete jo sagos. 
Minel szigonibb akart lenni, annal halkabban 
beszelt. 
„01yan tanar volt, aki a tananyagot erdekesse 
tudta tenni, olyan ember, aki a tanar es a 
diak, a tanar es a szillo kozti valaszfalakat 
nem ismerte. Minden egyes diakkal szeme-
lyes kapcsolatot tudott kiepiteni es kovetke-
zeskeppen minden diak igyekezett a legjobb 
eredmenyt felmutatni" (Maday Bela 
antropologus professzor velemenye) 
A szemelyes kapcsolat kialakitasaban nagy 
szerepe volt a zenenek is. „Kitiin6 hegediis 
volt, s mivel en abban az idoben zongorat 
tanultam a varosi zeneiskolaban a zene is 
tema lett kozottiink, a matematikatol es a 
fizikatol eltekintve" ( Bay Zoltan). 
Nagyon jo erzekkel valasztotta ki a tehetse-
ges diakokat, es onallo feladatokkal bizta 
meg oket. 
„Jakucs semmivel sem szerezhetett volna 
nekem nagyobb oromet, mint azzal, hogy 
kivalasztott asszisztensenek. Mikor 1918-ban 
harmadszorra kellett a nyolcadikos fizikat 
megismetelnie, akkor ideadta nekem az inte-

zet kulcsat es azt mondta, hogy az 6 idejebol 
ez mar nem futja, keszitsem elo a bemutatan-
do kiserleteket. En ezt nagy orommel vallal-
tam. Ebbol a cselekedetebol azt is kiereztem, 
hogy 6 engem onallosagra akar nevelni, 
mintegy elore sejtve, hogy valaha az effajta 
Snallosagra nekem is sziiksegem lesz a pa-
lyamon" ( Bay Zoltan ). 
Urban Barnabas is azt vallotta, hogy Jakucs 
Istvan inditotta el palyajan. Mint 6.-os gim-
nazistat egy altala meghirdetett versenyfel-
adat megoldasaert egy ertekes matematika 
konyvvel jutalmazta meg. 
Barcza Gedeon sakknagymesternek, mint 
tanarjeloltnek, volt vezeto tanara. „Jakucs 
tanar urnak nagy hire volt: nagyon szigoru es 
magasak a kovetelmenyek, amde viszont bar-
mit mond, azt elso hallasra meg lehet erteni" 
Jakucs Istvan szeretett utazni, nirazni. Ked-
velte a miiveszeteket is. A zenet magas fokon 
miivelte. A debreceni kvartett egyik tagja 
volt, illetve evtizedekig hegediilt a MAv 
Filharmonikusoknal. 

Foglalkozott meteorologiai megfigyelesekkel 
is. 
Nagyon erdekeltek a szocialis kerdesek. 
Sokszor tartott eloadast a debreceni Tanari 
Korben. 
Az 1950-es evektol kezdve vegzett a Ref. 
Koll.-ban kutatasokat a fizika tortenetere es 
oktatasara vonatkozolag. Az 6 kutatasai 
kepeztek M . Zemplen Jolan: A magyarorsza-
gi fizika tortenete 1711 -ig c. munkajanak 
alapjat. 
F6 munkai: 
1. Segner Andras. Fizikai Szemle, 1955. 65-
68. 
2. Hatvani Istvan. Fizikai Szemle, 1957. 3-9 
(Barna Peterrel kozosen) 
3. A debreceni es a sarospataki ref. Kollegi-
um legregibb fizikai eszkozei Fizikai Szem
le, 1961.2. (Urban Barnabassal kozosen) 
4. A kiserleti fizika tanitasanak kezdetei 
hazankban Termeszettudomanyi Kozlony, 
1961,320-322. 
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5. Debrecen es a magyarorszagi fizika Fizi-
kai Szemle,1962. 361-368 ( Zemplen Jolan-
nal kozosen) 
6. Hatvani Istvan Miiszaki Nagyjaink I I I . 
kotet. ( Szokefalvi Nagy Zoltannal kozosen ) 

Kdntor Sdndorne 

Julias/ Ge /a (Debrecen, 1894. dec. 20. -
Debrecen, 1968): irodalomtortenesz, kritikus, 
kolto, tszv. egyetemi tanar. 

Juhasz Geza 
Debrecenben sziiletett, az akkor meg falusi 
jellegu kerthelyisegeben, a Honvedtemeto 
utca 24. sz. alatti, ma is osi formajaban alio 
hazban. Apai, anyai osei debreceniek voltak. 
Egyik dedapja, Juhasz Peter hortobagyi pasz-
torember. Nagyapja, Juhasz Gergely a sza-
badsagharc katonaja; apja, Juhasz Gabor 
MAV-fokalauz. Anyja, Salanky Roza csalad-
ja gubas mesterseget folytatta, cehmester is 
kerult ki az osok kozul. 
Iskolait Debrecenben vegezte. K6zepisk.-i 
tanulmanyait a Debreceni Ref. Koll . 
Fogimn.-aban folytatta, olyan osztaly tagja 

lett, ahol Szabo Lorinc is tanult, s az evek 
soran baratjava is valt. 
1913-ban erettsegizett. Erettsegi utan a buda-
pesti bolcseszeti karra iratkozott be. Reszt 
vett az elso vh.-ban, francia fogsagba esik, s 
csak 5 ev utan, a roman megszallas alatt ter 
haza megrazo elmenyekkel. 
Debrecenben folytatja tanulmanyait, itt nyer 
dipl.-t magyar-nemet szakon 1922-ben. 
1923-ban kot hazassagot a latin-nemet sza-
kos Gulyas Margittal, Gulyas Pal kolto test-
verevel. Ket leanya sziiletett, Izabella es Edit. 
Diplomaja elnyerese utan a debreceni Fiu-
Felsokereskedelmi Isk. tanara lesz, ahol 
1939-ig dolgozik. Innen politikai okokbol 
tavozik es a Doczi Leanygimn.-ba keriil. 
1944 tavaszan a nemet megszallas idejen 6t 
is letartoztatjak, de par heti fogsag utan sza-
badul. (Erdekesseg, hogy erettsegi elott alio 
osztalyanak irasbeli vizsgaja megirasakor 
tartoztatjak le a nemet SS-ek, es a szobeli 
vizsga idejere szabadul ki. Az SS megfigyelo 
tiszt a csaladot naponta „latogatja".) 
1944-ben, a haboni Debrecenen is atvonul, s 
mar dec.-ben a felszabaditott orszagresz 
„Ideiglenes Nemzetgyiiles"-enek tagja lesz. 
1945 jan.-jatol tankeriileti foig., majd ez ev 
vegetol 1964-ig, nyugdijba vonulasaig, a DE 
irodalom professzora. 1968-ban halt meg 
Debrecenben, s a Koztemeto diszhelyei kozt 
kapott nyugovo helyet. Sirkovet Medgyessy 
Ferenc kisplasztikaja diszitette (amitazota 
ismeretlen tettesek el-vittek). 
Sogoraval, Gulyas Pallal egytitt kezdte koltoi 
palyajat, s bar elete vegeig irt verset, szinpadi 
miivet, prozat, az orszagban kritikuskent valt 
ismertte. Kritikai cikkei, tanulmanyai nagy-
reszt folyoiratokban jelentek meg. Mint a 
nepi iranyzat teoretikusa, jelentos munkassa-
got fejtett ki. 
Diakevei alatt kezdodo irodalmi kiserleteit 
1904-1909 kozott tobb kezirat-kotet orzi, 
minden mufajbol. Erdekli a tortenelem, a 
filozofia es a termeszettudomanyok is. 1906-
1909 kozott a „Pallas, Diakok, Ifjiisag" c. 
kezzel irott diaklapokat szerkeszti. Keziratos 
ciklusa: „Politikai peldatar" c. verskotete 
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Elek Ferenccel egyutt orzi koltoi gyakorlatat. 
„Csokonai utoda" c. koltemenye eloadasat a 
gimn. tanari kara nem engedelyezte, emiatt 
honapokig sztinetelt az onkepzokor. Hetedi-
kes koraban egyik osztalytarsa temetesen 6 
mondta a bucsiibeszedet, meghiilt es tiido-
csiicshurutot kapott. Honapokat toltott a 
gyulai szanatoriumban. 
Egyetemi evei alatt megalapitja a debreceni 
Ady Tarsasagot, 1927-tol kezdve aktiv sze-
repet vallal Debrecen es az orszag irodalmi 
eleteben. Ady eszmejenek nepszerfisitese 
mellett a modern magyar irodalom kibonta-
kozasat is segiti. Igy jut el a nepi irany valla-
lasaig, amely mozgalom generacios osszefo-
gasa alkalmat Debrecen adja egy Ady Tarsa-
sag kereteben rendezett irodalmi (innepsegen. 
1933-34-ben reszt vesz a „Valasz" c. folyo-
irat megalapitasaban, szerkeszti az ,,Uj Idok" 
sorozatot, amely Kosztolanyi, Illyes, 1 assak, 
Gulyas Pal miiveit adja kozre. A szellem es a 
baratsag fiizi a Vajdasag es Erdely iroihoz, 
Csuka Zoltanhoz, Malter Karolyhoz, Aszta-
los Istvanhoz, Nagy Istvanhoz. 1942-ben 
fomunkatarsa a „Tiszantul" c. politikai napi-
lapnak, s ekkor, 1943-ban irja es jelenik meg 
"Nepi irok" c. miive. 1945-ben az 6 szerkesz-
teseben jelenik meg a haboru utani elso szep-
irodalmi folyoirat, a Debrecenbol indulo 
„Magyarok"(1945). 

A haboru utani korszak elso evei politikai 
tevekenysegben telnek el. 1944-ben a Kis-
gazda part tagja, majd a Nemzeti Parasztpar-
tot valasztja eszmei szovetsegeseivel. Elete 
utolso szakaszaban Csokonai tanulmanyai es 
Cspkonai kritikai kiadasan dolgozott. 
Ismertebb, nyomtatasban megjelent mtivei: 
Bevezetes az uj magyar irodalomba (Debre
cen, 1928); 
A francia kozonseg szamara megirja a ma
gyar irodalom tortenetet 1867-1930 ig. 
(Panorama de la litterature hongroise 
contemporaine Paris, 1930, tobb kiadasban); 
A magyar szellem vandorutja (Debrecen, 
1942). 
Babits Mihaly(1928); 
Moricz Zsigmond (1928); 

Bevezetes az uj magyar irodalomba (tanul-
many, Debrecen, 1928) 
Nepi irok (tanulmany, 1943); 
Csokonai tanulmanyok (1977); 
(Uj Magyar Irodalmi Lexikon, 2 kotet / Aka-
demia/2. 2000.) 
Verseskotetei: 
Testvergolyak (Nyiregyhaza, 1923); 
Haboru (Debrecen, 1937); 
Keziratban megjelent „Az egig ero fa" c. 
gyermekek szamara frt szindarabja, ami 
eloadasra is keriil a szinjatszo korokben. 
Dr. Juhasz Geza az 1939-40-es tanevben 
vette at a Doczi Gimn. IV. A osztalyaban a 
magyar nyelv tanitasat, majd 1940-tol az 
erettsegiig, 4 even at lett az osztalyfonokunk. 
A serdiilokorban levo, nehezen kezelheto 
osztalybol a 4 ev alatt olyan csodalatos osz-
szetarto egyseget nevelt, hogy most 55 ev 
utan is minden honapban talalkoznak a regi 
osztalytarsak. Verbeli pedagogus volt. Ujsze-
rii nevelesi es oktatasi modszerevel az egesz 
50 fos osztalyt olvasova, alkotova, kritikaval 
elo aktiv irodalmi erdeklodesii tarsasagga 
nevelte. Minden magyar orara irasbeli felada-
tot kert tolunk, vagy megadott, vagy szaba-
don valasztott temaval, de a format mi hata-
roztuk meg. Lehetett novellakent, dramakent, 
versben vagy tanulmanykent irni. Az altala 
ismertetett, felolvasott vagy elolvasasra ajan-
lott konyv szamonkeresekor mindig a tanulo 
egyeni velemenyere, ra tett hatasara vagy 
kritikajara volt kivancsi. Erzekeny, foge-
kony volt a serdiilokor problemaira, csaladi 
helyzetek, ebredo szerelmi erzelmek irant. 
Ezeknek megvitatasara mindenkor idot szaki-
tott. Szilnetekben soha nem volt egyediil, 
mindig voltak koriilotte tanulok, problemaik-
kal, kerdeseikkel. 

Az osztalyban fellendiilt az irodalom szerete-
te. A tanulok jo resze foglalkozott vagy vers, 
vagy novella irasaval, muforditassal. A re-
formacio es ellenreformacio vitairatainak 
targyalasakor a ket tabor tanainak ervelese-
kor szembeallitott ket masvallasii tanulot, 
majd szerepkoreiket megcserelte. Egy kije-
lolt tema koruli onkepzokori foglalkozasokat 
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szervezett, amiben versmondas, vita, novella, 
essze, zene szerepeltek. Ha az osztalyt jutal-
mazni akarta, valami szepet, orokervenyii 
reszletet olvasott fel nekiink valamelyik 
remekmiibol. 
Hihetetlen jo erzekkel tapintott ra a giccs es 
az igazi irodalom kozotti kiilonbseg felisme-
resenek atadasara. Olyan eletbolcsessegeket 
tanultam meg tole, amit pedagoguskent, 
valamint koll.-i ig.-nokent egesz eletemben 
hasznat vettem. Szerette a gyermekeket, 
oszinten, hibaikkal, onzetleniil. Egesz ele
temben, noha rengeteg tanart es tanari kart 
ismertem meg, nem talalkoztam meg ilyen 
szemelyiseget formalo, szeretetre melto, 
valodi pedagogussal, aki oktatott, nevelt es 
peldat mutatott. 
Mindnyajan szeretttik, tiszteltiik, s emleket 
orokke szi'viinkbe zartuk! 

Ddvidhdzy Gdborne Ordog Eva 

Julow Viktor (Debrecen, 1919. aug. 21. -
Debrecen, 1982. jan. 15.): egyetemi tanar, 
irodalomtortenesz, miifordito. 
Csaladja felmenoi Nemetorszag Schleswig-
Holstein-i tartomanyabol az 1800-as evekben 
teleptiltek at az orszagba, de a 19. szazadban 
nagyapja mar - gyartulajdonoskent - virilise, 
azaz az egyik legnagyobb adofizeto polgara 
volt Debrecennek, jogasz apja pedig elnoke a 
varos Mezogazdasagi Kamaranak. 
Az jpv. elemi isk. elvegzese utan a ref. gimn. 
tanuloja lett, ahol a rigorozus, tankonyvhoz 
tapado kovetelmenyeket figyelmen kivtil 
hagyja ugyan, de sokat olvas, es sorra meg-
nyeri az onkepzokori palyazatokat. 1938-ban 
kittintetessel erettsegizik, es magyar iroda-
lombol elnyeri az orszagos tanulmanyi ver-
seny elso helyezeset. Tanulmanyait a Paz-
many Peter Tudomanyegyetem magyar-
angol szakan folytatja Eotvos kollegistakent. 
Az elobbiben Keresztury Dezso, az utobbi-
ban Orszagh Laszlo lett a peldaado mestere. 

Julow Viktor 
A kivalo tehetsegek szamara - francia minta-
ra megszervezett - Eotvos Koll. legkore -
amiben a targyi tudas maximalizalasara valo 
torekves az eszmek felfogasbeli liberalizmu-
saval keveredett - eleinte riasztotta, elannyi-
ra, hogy az elso szemeszter vegen meg a 
„szokes" gondolata foglalkoztatta, am vegiil 
is az intezmeny versenyszelleme, meg gaz-
dag konyvtaranak szabad hasznalata mara-
dasra kesztette. Idovel a kezdeti ellenerzes 
arrnyira feloldodott benne, hogy tanitvanyai 
koreben szivesen es gyakran anekdotazott 
koll.-i elmenyeirol. 
Alighogy megkapta tanari diplomajat, 1943 
oktobereben behivtak katonanak. Bar hirados 
egysege a harci tevekenysegben nem vett 
reszt, alakulataval egytitt 1945 maj.-aban az 
ausztriai Szt. Poltenben hadifogsagba keriilt. 
Innen Odesszaba hurcoltak, ahol - derekig a 
vizben - a kikoto ujjaepitesen dolgozott. 
Amikor 1948 maj.-aban a hadifogsagbol 
hazatert, az orvosi sziirovizsgalat soran kide-
riilt, hogy a fizikai megterheles kovetkezte-
ben gyogyithatatlan betegsegben, Bechterev-
korban szenved. Ebben a tudatban kezdte el 
munkajat 1948 okt.-eben a Fazekas Mihaly 
Gimn.-ban elobb oraado, majd pedig kineve-
zett tanarkent. Mivel rendkivtili pedagogiai 
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adottsagai hamarost nyilvanvalova valtak, 
elobb a gimn. igh.-e, majd pedig - 1951-ben 
- a megye tanulmanyi szakf.-je lett. Alig egy 
ewel kesobb meg ennel is magasabb szintii 
allast kapott: kineveztek az egyetem vilag-
irodalmi intezetenek adjunktusava. Ezt a 
munkakoret azonban csupan egy eves szana-
toriumi gyogykezeles utan tudta ellatni. 
1956-ban meghazasodott. Felesegeben, Mezo 
Magdaban egy olyan eszmenyi tarsra talalt, 
aki az elkovetkezo evek megprobaltatasaiban 
nem csupan tamasza lett, hanem - az 6 sza-
vait idezve - „kibanyaszta a melankoliara 
valo hajlandosagombol az oromre valo ke-
pesseget". Erre nagy sziiksege is volt, mivel 
az '56-os forradalomban valo tevekeny resz-
vetele miatt fegyelmi liton elbocsatottak az 
egyetemtol. Uj allast csak 1958 febr.-jaban 
kapott a Deri Muzeumban, ahol a rendezetlen 
irodalmi hagyatekok gondozasat biztak ra. 
Itteni munkaja eredmenyekent jott letre az 
orszag elso videki irodalmi miizeumanak 
alapja, amelynek elso demonstrativ megnyi-
latkozasa, egy maig egyedtilalloan gazdag 
Szabo Lorinc emlekkiallftas volt. Muzeolo-
gusi feladatai lehetove tettek, hogy folytassa 
szakteriiletenek kutatasat, igy szillethetett 
meg A debreceni felvildgosodds problemdi-
rol, es a Bepillantds a Magyar Fuveszkdnyv 
miihelyebe c. dolgozata, tovabba tobb olyan 
tudomanyos ertekezese, amelyek mind a 
magyar irodalom egeszet, mind pedig a varos 
irodalmi hagyomanyait tekintve maig megke-
rillhetetlenek, mint peldaul a Toth Arpad 
ifjiikori leveleirol es rajzairol, avagy a Mata 
Janos kolteszeterol szolo tanulmanya. De ami 
meg ezeknel is fontosabb: itteni munkalko-
dasa soran talalt ra - egy angol archeologiai 
szemleben - a Liidas Matyi legosibb eloke-
pere, a sumer ekirassal lejegyzett nippiiri 
szegeny ember tortenetere. 
Noha formalisan mar 1962-ben rehabilital-
tak, egyetemi allasat csak 1965-ben nyerte 
vissza. A felvilagosodas es a reformkor okta-
tojakent kifejtett tevekenyseget, valamint 
tudomanyos munkassagat elismerve 1968-
ban az iro-dalomtudomanyok kandidatusa, 

1977-ben pedig akademiai doktora lett. 1978-
ban tanszekvezeto egyetemi tanari kinevezest 
kapott. 
Juhasz Gyula szerint a tanar leghatekonyabb 
eszkoze az emberszeretet es a magas szintii 
tudas. Erne ket „eszkoznek" - mint azt elobb 
kozepiskolaskent, majd pedig egyetemi hall-
gatokent is megtapasztalhattam - M o w 
Viktor birtokaba volt, de kozuluk az ember
szeretet" volt szamara fontosabb. Pontosab-
ban az a pedagogusi magatartas, ami alapjan 
nemhogy egyetemi hallgatoit, de mar kozep-
iskolas diakjait sem csupan partnerkent ke-
zelte, hanem magaval egyenrangii szemelyi-
segeknek tartotta. (Ennek egyik megnyilat-
kozasa volt, hogy amikor meg a tanar-diak 
viszonyt a „harom lepes tavolsag" jellemezte, 
6 ligy koszont el 16 eves diakjaitol, hogy 
mindegyikqjukkel kezet fogott.) Oravezetesi 
technikaja hagyomanyos volt ugyan, de ma
gas szintii szakmai ismereteit kepes volt 
kozerthetoen, erdekesen kozvetiteni. Ennek a 
kepessegenek maradando dokumentuma, 
hogy a vele egy „hullamhosszon" alio kolle-
gaival (Kosaras Istvannal es Margocsy J6-
zseffel) kozosen egy olyan tankonyvet irt a 
gimn. elso osztalyos tanuloi szamara, ami - a 
kulturpolitika megannyi valtozasa ellenere -
1954-tol 1964-ig hasznalatos volt. 
Szemelyisegenek, pedagogiai mentalitasanak 
varazsa magaval ragadta egyetemi hallgatoit 
is, elannyira, hogy noha szakteriilete - a 
felvilagosodas kora - tobbnyire tavol esett 
erdeklodesi koriiktol, mindazonaltal az evfo-
lyamok legjobbjainak tobbsege hozza koto-
dott, nala irtak szakdolgozataikat, es 6t tekin-
tettek mentoraknak meg azt kovetoen is, 
hogy kutatasi teriileruket tekintve „hiitlenek" 
lettek hozza. Tanitvanyainak „palfordulasat" 
mar csak azert is megertessel kezelte, mert 
eredendoen 6 sem a felvilagosodas kori ma
gyar irodalom kutatojanak kesziilt, hanem a 
tarsadalmi koriilmenyeit jozanul merlegelve 
dontoen praktikus okokbol valasztotta azt, 
vagyis azert, mert Debrecenben ehhez allt 
rendelkezesere a kor legjelesebb iroinak 
(Fazekas, Csokonai) hagyateka. Igy egykori 



112 JULOW V I K T O R 

gimnaziumi padtarsaval, baratjaval, Kery 
Laszloval kozosen sajto ala rendezte Fazekas 
Mihaly eletmiivenek kritikai kiadasat, es 
ezzel parhuzamosan megirta a kolto monog-
rafiajat, kesobb pedig - Ban Imrevel ossze-
fogva - kiadta a felvilagosodas-kori debrece-
ni diakkolteszet antologiajat. Utobb ugy latta, 
ez a valasztasa mas tekintetben is szerencses 
volt. Egyfelol, mert a felvilagosodas filozofi-
ai alapja, a racionalizmus harmonizalt vilag-
szemleletevel, masreszt pedig azert, mert 
meggyozodese szerint ez a szellemi iranyzat 
volt az elinditoja minden modern irodalmi 
torekvesnek el egeszen az avantgardig, ko-
vetkezeskepp kutatasi eredmenyei a kortars 
irodadalom aktualis kerdeseinek megvalaszo-
lasahoz is hasznos adalekokkal szolgalhat-
nak. 
Amikor 1965-ben visszakeriilt az egyetemre, 
oktatoi munkaja mellett ra harult az a feladat 
is, hogy a Juhasz Geza altal megkezdett, de 
tobb okbol felbe szakadt Csokonai kritikai 
kiadasat ujra inditsa. Ennek az elvarasnak 
eleget tett: foszerkesztokent 6 adta kozre a 
vallalkozas harom kotetet, mi tobb, ezzel 
parhuzamosan monografiat irt a koltorol, 
aminek jelentoseget az adja, hogy nem csu-
pan a konzervativ nepnemzeti Csokonai 
kepet rajzolja at, hanem a - foleg Juhasz 
Geza altal - a kor irodalompolitikajahoz 
igazodo „forradalmar" Csokonai portret is. 
Kesobb - tanulmannyal ellatva - sajto ala 
rendezte Gvadanyi Jozsef fomiivet, Egy 
falusi notarius budai utazasa c. elbeszelo 
koltemenyet. 
Noha tudomanyos munkassaganak targya 
tobbnyire Debrecenhez kotodik - es ilyen-
forman publikacioi a helytortenetiras tekinte-
teben is fontosak - legfobb erdeme megis az, 
hogy vizsgalodasanak nezopontja es ertek-
rendszere a vilagirodalom egyetemes tenden-
ciaihoz igazodott. Igy jutott arra a kovetkez-
tetesre, hogy az az „aszinkron", ami az euro-
pai eszmek es stilusiranyzatok befogadasa-
ban a magyar irodalomban megmutatkozik, a 
kiemelkedo alkotok eseteben nem hatrannyal 
jar, hanem egy sajatos esztetikai tobbletet 

eredmenyez, mert lehetoseget ad nekik arra, 
hogy az europai mintabol es a hazai hagyo-
manybol egy ktilonleges, csak a magyar 
irodalomra jellemzo szintezist teremtsenek. 
Az Uj magyar irodalmi lexikonban meg csak 
utalas sem tortenik miiforditoi tevekenysege-
re, holott eletmiivenek ez a resze tudomanyos 
munkassagaval egyenertekii, es szamara 
szubjektive is fontos volt, ket okbol is. Egy
felol azert, mert Babits-csal egyet ertve val-
lotta, hogy a muforditas a legonzetlenebb 
szolgalata a nemzeti kultiiranak, masreszt 
pedig azert is, mert elvetelt szepiroi ambicio-
it ez altal nemileg kompenzalhatta, hiszen a 
16. - 18. szazadi angol miivek magyaritasa 
megannyi nyelvi problema ele allitotta, ame-
lyeknek megoldasa nem keves alkotoi lele-
menyt igenyelt. Nehany vers- es egy rovi-
debb prozareszlet forditasa mar egyetemista 
koraban megjelent, kesobb leforditotta 
Fielding es Smollett regenyeit, Pope A furt-
rablas c. komikus eposzat (ami Csokonai 
Dorottyajanak a mintat adta), az angol es az 
amerikai esszeirodalom szamos klasszikus 
darabjat, Bacontol kezdve Swiften at George 
Steinerig. 

Onallo kotetben megjelent irasai: Julow 
Vitor - Kosaras Istvan - Margocsi Jozsef: 
Magyar irodalmi olvasokonyv a kozepisko-
lak I . oszt. szamara. Bp. 1954., 13. atdogo-
zott kiadasa 1967.; Fazekas Mihaly (mono-
grafia) Bp. 1955. atdolg. bov. kiadas 1982.; 
Csokonai Vitez Mihaly (monografia) Bp. 
1975. Arkadia koriil (Tanulmanyok) Bp. 
1975. 
Forditasai: Henry Fielding: Tom Jones (Re-
geny) Bp. 1949. 4. kiad. Bukarest 1971.; 
Henry Fielding: A nehai nagy Jonathan Wild 
lir elettortenete (Regeny) Bp. 1954.; Tobias 
Smollett: Roderick Random (Regeny) Bp. 
I960.; Francis Bacon: Esszek avagy tanacsok 
az okos es erkolcsos eletre. Bp. 1968.; Ale
xander Pope: A furtrablas (Komikus hoskol-
temeny)Bp. 1980. 
Rola szolo irodalom: Julow Judit: Julow 
Viktor (Bibliografia) Debrecen, KLTE 1981.; 
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Irodalomtudosaink foruma. Julow Viktorral 
beszelget Imre Laszlo. = Jelenkor, 1978. 7-8. 
sz.; Kery Laszlo: Julow Viktor hatvan eves. 
= Elet es Irodalom, 1979. 33. sz.; Fried Ist-
van: Julow Viktor hatvan eves. = Irodalom-
torteneti Kozlemenyek, 1979. 4. sz.; 
Gorombei Andras: Viktor bacsi. = Alfold, 
1992. 4.sz. 

Simon Zoltdn 
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K 
Kalman Bela (Lakompak, 1913. febr. 28. 
— Debrecen, 1997. aug. 22.): egyetemi ta-
nar, akademikus. 

Kalman Bela 
Eletpalyaja nehezen indult, erdomernok 
edesapja 1914-tol 1920-ig orosz fogsagban 
volt, s hamarosan meghalt. Az arvahazba 
keriilt fiu Szombathelyen erettsegizett, majd 
a pesti egyetemre ment, ahol a hires Eotvos 
Koll. diakja lesz. 1936-ban szerez magyar-
francia szakos tanari diplomat. 1938-ban 
doktoral. Vegzes utan „kiil6nfele allasaim 
voltak. A leghosszabb nevii es a legkevesebb 

penzzel jaro ez volt: ideiglenesen megbizott 
oraado-helyettes" - olvashatjuk a professzor 
szavait a Cs. Nagy Ibolya altal keszitett r i -
portban (H-B-i Naplo 1978. marc. 16). 
1939-tol 1944-ig az Ersekujvari M . Kir. 
Allami Pazmany Peter Gimn.-ban tanit. 
19444oen a frontra keriil, s a szovjet hadifog-
sagbol csak 19474oen ter haza. Ekkor a pesti 
egyetem bolcseszkaran lesz dekani titkar, 
majd 1949-ben a Nyelvtudomanyi Intezet 
munkatarsa. 1952-ben nevezik ki a Debre-
cenben akkor letrehozott Finnugor Nyelvtu
domanyi Tanszek professzorava. 19574oen 
vedte meg akademiai doktori ertekezeset. 
1973-ban az MTA levelezo, majd 1981-ben 
rendes tagjava valasztotta. 1984-ben ment 
nyugdijba. 
Nemzetkozileg is j o l ismert tudos volt, hi-
szen szamtalan hosszabb-rovidebb kulfoldi 
tanulmanyuton jart, nyelveszeti kongresszu-
son szerepelt eloadokent. Kulfoldi utjai koziil 
talan az alabbiak voltak a legjelentosebbek: 
1934-ben egy evet toltott Esztorszagban, 
1957-58-ban Leningradban gyujtott vogul 
nyelvi anyagot, 1963-64-ben Finnorszagban 
jart vendegprofesszorkent, 1968-69-ben 
pedig az USA-ban volt Ford-osztondijjal, s 
tartott eloadassorozatokat ket egyetemen is 
(New Yorkban es Californiaban), s tanulma-
nyozta az amerikai magyarok nyelvet. 
Igen sok akademiai vagy egyeb bizottsagnak 
volt tagja, s tobb tekintelyes hazai es kulfoldi 
tudomanyos tarsasagnak, peldaul: Finnugor 
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Tarsasag (Helsinki), Kalevala Tarsasag (Hel
sinki), Finn Irodalmi Tarsasag (Helsinki), 
Societas Uralo-Altaica (Hamburg/G6t-
tingen), Int. Committee of Onomastic 
Sciences (Leuven) stb. Kiemelkedoen jo 
munkajaert szamos dijban, kitiintetesben, 
elismeresben reszesiilt az MTA Samuel-
Korbel dijatol kezdve (1939) kulonbozo 
emlekermeken keresztiil (Gombocz, Barczi) 
a Finn Oroszlanrend lovagkeresztjeig (1970). 
Kulso tagja volt a Finn Tudomanyos Akade-
mianak, diszdoktora es professzor emeritusza 
a debreceni KLTE-nek. Debrecen varosa 
diszpolgarava valasztotta. 
„Egyenisegeb61 adodoan nevenek emlitese-
kor egy kozvetlen modoni, halk szavii, sze-
reny tudos alakja elevenedik meg elottiink, ... 
az onteltsegnek nyomat sem talaljuk jelleme-
ben, melynek egyik kedves kiegeszito vonasa 
az eredetien kdlmdnbelai deriis kedely es 
humor. Egesz lenye nyugodalmat, egyfajta 
csaladias atmoszferat araszt, ... a szelesebb 
szakmai korokben is altalanosan kozkedvelt 
egyenisegge valt s maradt palyafutasa soran 
mindig" - irta rola rendkiviil talaloan Hajdii 
Peter professzor, koszontve a hetven eves 
tudost (Magyar Nyelv 80:103). 
Kalman Bela erdeklodesi kore igen szeles 
volt - igazi tanaregyeniseg. A szombathelyi 
realiskola hetedikes diakjakent tortenelembol 
nyert orszagos palyazatot, majd nemet-
francia, kesobb magyar-francia-nemet szak-
ra iratkozott be a pesti egyetemre, s kezdet-
ben bizony nem tudta, hogy irodalmar le-
gyen-e vagy nyelvesz (vo.: Veletlenek sora. 
I n : k A nyelveszetrol egyes szam, elso sze-
melyben. MTA Nyelvtud. Intezete. Bp., 
1991. 107-112). Miutan a nyelvtudomany 
mellett dontott, azutan is foglalkozott stilisz-
tikaval, miiforditassal, irt egy kitiino ossze-
foglalast a vogul nepkolteszetrol, s munkas-
sagaban nehez eldonteni, hogy melyik a 
jelentosebb resz, a linnugrisztikai vagy a 
magyar nyelvjarasokkal, nevtannal foglalko-
zo. Munkassagat szinte lehetetlen roviden 
ismertetni, hiszen bibliografiajaban tobb mint 
kilencszaz tetel talalhato. 

Finnugrisztikai temajii miivei kozott kiilon 
csoportot alkotnak a vogul nyelvvel foglalko-
zok. Tudomanyos munkassaganak talan leg-
maradandobb darabja a Wogulisches 
Worterbuch (1986), a vogul nyelvnek az elso 
tudomanyos szotara, amely Munkacsi szotari 
gyiijtesen kivtil tartalmazza a Munkacsi es a 
Kalman Bela altal gyujtott szovegek teljes 
szoanyagat is. Kalman Bela sajat szoveg-
gyujtese is megjelent: Wogulische Texte mit 
einem Glossar (1976). A 104 szoveg kozott 
van a kesobb vilaghiriive valt Juvan 
Sesztalov vogul iro es kolto 30 verse is. 
Akademiai doktori disszertaciojaban a vogul 
nyelv orosz jovevenyszavait vizsgalta: Die 
russischen Lehnwdrter im Wogulischen 
(1961). Az urali nyelvek modern tankonyve-
inek sorat Magyarorszagon az 6 vogul nyelv-
konyve nyitotta meg 1963-ban 
(Chrestomathia Vogulica), amely atdolgoz-
va, ujabb es ujabb kiadasokban is megjelent, 
sot angolra is leforditottak. Kalman Belanak 
mintegy hetven tanulmanya foglalkozik a 
vogul nyelwel (vo. Kiss Antal: Kalman Bela 
[1913-1997]. Folia Uralica Debreceniensia 
4). 

Magyar nyelveszeti temajii munkassagabol a 
nyelvjaraskutatast emelhetjuk ki. Reszt vett a 
Magyar Nyelvjarasok Atlaszanak elkeszi-
teseben. 120 kutatoponton vegezte el a szo-
foldrajzi kerdoiv kikerdezeset, s tobb tanul-
manyt irt az Atlasszal kapcsolatban (a-hang-
jelolesrol, a kutatopontok kivalasztasanak 
elveirol stb.). Irt a nyelvjarasokrol tankony-
vet is (1966), amelyet tobb kiadasban evtize-
dekig hasznaltak az egyetemeken. Mindig 
szivesen vett reszt a magyar szakos hallgatok 
nyelvjarasgyujto tanulmanyiitjain. Tapaszta-
latait j o l hasznosithatta az Europai Nyelvat-
lasz (ALE) munkalataiban is. Szamos nyelv-
jarasi tanulmanyt irt, koztiik olyanokat is, 
amelyek a helynevekhez kapcsolodtak (pi. 
Helynevkutatds es szofoldrajz. Nyelvtudo-
manyi Ertekezesek 58. sz. 344-350). Talan 
ezek a kutatasok iranyitottak a figyelmet a 
nevtanra. Igen nagy sikert elert nevtani osz-
szefoglalasa A nevek vildga (1967), amely 
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szinten tobb kiadasban megjelent, 1978-ban 
angol nyelven is. Sebestyen Arpad e konyv-
vel kapcsolatban Mikesy Sandort idezi: 
„Kalman Belat nyelvtudomanyi kozveleme-
nyiink a negyvenes evekben nyelvjaraskuta-
tokent tartotta szamon, az otvenes evekben 
kifejtett munkassaga alapjan finnugristanak 
minositette az Uj Magyar Lexikon, a hatva-
nas evek - ugy latszik - a nevtudomany 
jegyeben telnek el. A sokoldalu szerzonek 
mindenesetre ez a tudomanyag hozta a leg-
nagyobb sikert". 
Kalman Bela munkassagaban az oktato, a 
tanar egy tagabb es egy szukebb ertelemben 
is jelen van. A tagabb korii tevekenyseghez 
sorolhatjuk a kultura nepszeriisiteset, az is-
meretterjeszto, ismeretatado munkat. Ennek 
tobb formaja van. Egyik a miiforditas. Vogul 
es eszt nyelvtudasat felhasznalva kozvetitette 
a magyar olvasoknak az altala kutatott vagy 
erdekesnek talalt szovegeket. Kiilonosen 
fontos egy vaskos vogul nepkolteszeti anto-
logia (Leszdllt a medve az egbol) szovegei-
nek nyersforditasa. Neha a nyersforditasa 
olyan jo l sikeriilt, hogy nem is kellett odaad-
nia a miiforditoknak, a szoveget a maga 
muforditasakent kozolhette. Egy masik for
ma a nyelvmiiveles. A H-B-i Naplo es mas 
lijsagok, folyoiratok nyelvmiivelo rovataiban 
mintegy negyszaz kisebb irasa jelent meg. 
Nem hianyzik az eloszo sem: valosziniileg 
tobb szazra teheto azoknak az eloadasoknak 
a szama, amelyeket kiilonbozo tanari tovabb-
kepzeseken, vagy a Magyar Nyelv Hete 
rendezvenyein tartott iskolakban, konyvta-
rakjban, miivelodesi hazakban. 
A szukebb ertelemben vett tanari munkat 
valoban tanarkent vegezte. Ha rovid ideig is, 
de tanitott gimn.-ban (Ersekujvar). Egy haj-
dani tanitvanya igy ir: „Sajnalattal kell leir-
nom, hogy akkor, legalabbis szamomra, az uj 
tanar csalodast okozott. Mast vartam. Mert 
lettem kozombos iranta? Szavak kozott boga-
raszott, ez engem akkor meg nem erdekelt. 
Sokszor beszelt a vilagirodalomrol, figye-
lem-felkeltonek szanta, en csak legyintettem: 
ezen mar tulragtam magam. Annal a negy-6t 

mondatnal, amit hozzaffizott, tobbre vagy-
tam; csak kesobb jottem ra, hogy a lenyeget 
mondta. Feleslegesen beszelni nem szeretett" 
(Hlavicska [Holbay] Laszlo: Emlekezes egy 
magyar tanarra nyolcvanadik sziiletesnapjan. 
In: Bela Kalman Bibliographie 93-96). A 
visszaemlekezesbol kideriil, hogy Kalman 
Bela milyen remek pedagogiai erzekkel tudta 
ezt a diakot is a maga oldalara allitani, s hogy 
a visszaemlekezes igy fejezodhet be: „Resz-
ben neki koszonhetem azt a mereszseget, 
hogy negyven evi hallgatas utan az irodalom 
kietlen mezejere leptem. Regenyeimet, no-
vellaimat velemenyezesre eloszor neki ktil-
dom el, meg ma is" (Uo). 
Fiilop Lajos, a gyongyosi gimn. tanara, majd 
az Orszagos Pedagogiai Intezet munkatarsa 
igy emlekezik az egyetemi oktatora (Magyar 
Nyelvor 117: 261-263): „Rendszerint kora-
este jelent meg a nyelveszkonyvtarban vagy 
a kapcsolodo szeminariumi teremben, ahol az 
intezeti tagok tartozkodtak. Csendesen, feltii-
nes nelktil erkezett, es kotetlen beszelgetesbe 
elegyedett veltlnk tanulmanyi, szakdolgozati 
temakrol, szemelyes dolgainkrol, vagy be-
szamolt budapesti, esetleg kiilfoldi utjanak 
tapasztalatairol, elmenyeirol." Sokszor alig-
hanem ezeken a beszelgeteseken, mintegy 
„foprobakon" korvonalazodott, fogalmazo-
dott meg egy-egy nyelvmiivelo cikk, amit 
azutan mar „csak" le kellett irni, peldaul a 
vonaton Debrecen es Budapest kozott egy-
egy bizottsagi iilesre utaztaban. Nala valo
ban, szinte elvalaszthatatlanul osszefonodott 
az elet es a tudomany, a tudomany es a tudo-
manykozvetites. Mindig es mindeniitt dolgo-
zott. Hajdii Peter kozvetlen tapasztalatkent 
emliti, hogy amikor egyiitt utaztak valahova 
Kalman Bela „a koppenhagai repiiloteren 
atszallasra varakozas kozben azzal toltotte 
idejet, hogy a telefonkonyvben megszamolta 
a Hansen es Jensen neviiek atlagszamat" 
(Magyar Tudomany 1997/12). Valosziniileg 
akkor tortent ez az utazas, amikor itthon 
foleg „a nevek vilaga" volt a legfontosabb 
temaja. 
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Szamomra, az eppen vegzett fiatal egyetemi 
oktato szamara, mindig emlekezetes marad 
Kalman Bela mint franciatanar es tudos. Az-
zal a felkialtassal ugyanis, hogy „Ne felejt-
stik el a francia nyelvet!", Sauvageot profesz-
szor egyik konyvet kezdtiik el olvasni, es 
egyiittal elemezni a francia tudosnak - sok 
esetben az altalanosan elfogadottol eltero -
nezeteit. Igy ez a nyelvgyakorlasnak nevezett 
kotetlen alkalom szamomra egyben a legki-
valobb szakmai tovabbkepzes is volt. 
Kalman Bela tisztaban volt azzal, hogy mi-
lyen kulonbseg van a felolvasas es a szabad 
eloadas kozott. Kiilonosen a leirt szoveghez 
gorcsosen ragaszkodo eloado felolvasasa 
lehet kevesbe hatekony. Ilyenkor ugyanis az 
eloadonak „kevesebb modja van a hallgato-
sag szemebe tekinteni, vagyis kozvetlenebb 
kapcsolatot teremteni veltik. Ezert hatastalan 
szinte a magnetofonrol meghallgatott eloadas 
vagy iskolai ora" - olvashatjuk akademiai 
szekfoglalojaban (Szovegtan es tipologia. 
Akademiai Kiado. Bp., 1984. 11. lap). Nos, a 
fmnugor osszehasonlito nyelveszeti eloadasai 
unalmasnak tiinhettek azok szamara, akik 
nem tudtak kovetni a kristalytiszta logikat, 
nem ertettek, miert olyan fontos a fmnugor 
nyelvi adatok pontos jelolese. Csak azt lattak, 
hogy az eloado fonetikus irassal irt peldakat 
masol a tablara, es nem mindegy, hogy s, s 
vagy s betii van-e, vagy eppen mindket mel-
lekjel megtalalhato az s folott. Ezeken az 
orakon a szabad eloadas lehetosege elegge 
korlatozott volt. Ha azonban nem kellett 
ilyen pontossagra torekedni, akkor Kalman 
Beja rovid idon beliil a tarsasag kozpontja 
lett erdekes mondanivaloja es erdekes elo-
adasmodja erdemebol. Akik pedig hallottak 
egy-egy szines - peldaul magyar nyelv heti -
eloadasat, bizony konnyen kedvet kaphattak 
a „szaraz" nyelvtanhoz, nyelveszethez, a 
nyelvhez. 

Kalman Bela publikacioinak Kiss Antal altal 
osszeallitott jegyzeke megtalalhato az alabbi 
kiadvanyokban: Bela Kalman Bibliographie 
1934-1992. Bloomington, Indiana, 1993. es 
a Magyar Nyelvjarasok 25. (1934-1982), 31. 

(1983-1992) es a Folia Uralica Debre-
ceniensia 4. (Kiegeszites...) koteteben. Tisz-
teletere ket kiadvany is megjelent: a Nyelv-
tudomanyi Kozlemenyek 85. kotete (1983/1.) 
es a Magyar Nyelvjarasok 25. kotete (1983). 
Ez utobbiban olvashato Kalman Bela mun-
kassaganak egyik legjobb ertekelo attekinte-
se: Sebestyen Arpad, Kalman Bela hetven-
eves. A rola szolo sok riport, koszonto, meg-
emlekezes koziil csak egyet emlitstink meg: 
Kalman Bela (1913-1997) Magyar nyelvesz 
palyakepek es onvallomasok. ELTE Foneti-
kai Tanszek. 1999. 

Kiss Antal 

Kalmanchey Tibor (Gaborjan, 1914. jiin. 
14. - Debrecen, 1988. szept. 10.): kozepisko-
lai tanar, gimnaziumi ig.. 

Kalmanchey Tibor 
Pedagogus es ref. lelkeszi csaladbol szarma-
zott. Sziilei mindketten nagymultii nemesi 
csalad leszarmazottai voltak. A Kalmanchey 
Tibor altal 5 evig vezetett Fazekas Mihaly 
Gyakorlo Gimnazium nevadqja is - kozvetett 
modon ugyan - de a csaladhoz tartozott. 
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A debreceni M . Kir. Tisza Istvan Tudomany-
egyetem Bolcseszettudomanyi Karan 1937-
ben kapott tanari oklevelet, magyar-francia 
szakkepesitessel. Egyetemi evei alatt, 1936-
ban a parizsi Sorbonne-ra is jart. 1953-ban 
megszerezte az orosz szakos tanari kepesi-
test. 
A bolcseszdipl. megszerzese utan azonnal 
katonai szolgalatra hivtak be, 1945-ig szol-
galt. Kozben 1941 -ben katonatanari beosztast 
kapott, mint hadnagy. (Kesobb a Magyar 
Nephadsereg mint tartalekos tolmacs-
fohadnagyot tartotta nyilvan.) 
A vh. utani inflacios vilagban Tura kozseg-
ben, felesege, Sandor Rozalia testnevelo 
tanar es szakos gyogy-testnevelo sztilofaluja-
ban talalt polgari isk.-i tanari, majd alt. isk.-i 
ig.-i allast. Itt sziiletett ket lanya, akik maga-
san kvalifikalt ertelmisegiek lettek. 1950-ben 
Debrecenbe jott, a Bethlen Gabor Szakko-
zepisk. ig.-ja lett. 1951-ben keriilt a Fazekas 
Mihaly Gimn. ig.-i poziciojaba, amit 5 even 
at toltott be. Rovid ideig tanitott a Csokonai 
V. Mihaly Gimn.-ban, a Kossuth Gyakorlo 
Gimn.-ban es a Marothi Gyorgy Tanitokepzo 
Intezetben. Palyafutasa alatt megszakitas 
nelkiil tanitott a Fazekas Mihaly Dolgozok 
Gimn.-aban, majd 1957-tol (amikor az esti 
tagozat onallo intezmennye valt) a Dolgozok 
Gimn.-anak ig.-ja volt nyugdijazasaig, 1975-
ig-
A Kalmanchey csalad kapcsolata a gimnazi-
ummal akkor kezdodott el, amikor Fazekas 
Mihaly kolto, botanikusrol neveztek el az 
iskolat. Az egyik 6s, Kalmanchey Janos 
felesege ugyanis Dioszeghy Julianna volt, a 
kolto sogornoje. Sok evtized miilva dr. 
Kalmanchey Zoltan, Kalmanchey Tibor es 
felesege az iskola tantesttiletenek tagjai let
tek. 
A varos akkori oktatasi vezetese hamar fel-
ismerte Kalmanchey Tibor kivalo szervezoi 
es vezetoi kepessegeit, amelyekre kiilonosen 
nagy sziikseg volt a haboru utani oktatasi 
rendszer kaotikus allapotaban. Az Oktatasi 
Osztaly akkori vezetqjenek, Csapo Istvannak 
a keresere es segitsegevel legendasan eros 

tantestiiletet verbuvalt ossze Debrecen legki-
valobb pedagogusai koziil, azzal a cellal, 
hogy egy szinvonalas gyakorlo gimn. adjon 
otthont ujra a KLTE tanarkepzesehez. Igy 
lett a varos legszinvonalasabb intezmenye az 
1950-es evekben a Fazekas Mihaly Gyakorlo 
Gimn. 
Eire az idore teheto az iskola irodalmi es 
kulturalis eletenek felviragzasa is, amely 
szerencsesen egybeesett a debreceni Csoko
nai Szinhaz fenykoraval. Sikeriilt olyan szel-
lemi muhelyt kialakitania, amely a gyakori 
ig.-valtasok ellenere is egy evtizedre megha-
tarozta az iskola statuszat es szellemiseget. 
Ennek a szervezoi munkanak az eredmenye-
kent a Tiszantulon elsokent kapta meg 1955-
ben a „Kival6 Tanar" kitiintetest. E kitiintetes 
es az aranydipl. atvetele kozotti idoszakban 
meg szamos elismeresben reszesiilt, pi. pe-
dagogiai palyazat dijnyertese volt. Kitiintete-
se utan Kalmanchey Tibor gyakorlo gimn.-i 
ig.-sagat politikai koncepcio torte meg. (En
nek a tragikus helyzetnek egyetlen elonye 
volt, hogy az iskola 1956-os szerepeert nem 
6 felelt.) Kesobb a Dolgozok Gimn.-anak 
elere keriilve meg fokozottabban ervenyestllt 
szervezoi talentuma. Itt oriasi letszamu tanari 
es tanuloi kar osszerendezett miikodeset 
organizalta 20 even at kivaloan. 
Kalmanchey Tibor tanulmanyainak se szeri. 
se szama. Elkotelezett szellemben es irodal
mi igenyesseggel megfogalmazott irasainak 
celja a tanarok statuszanak javitasa, a szakma 
elismertetese es a hatekonyabb neveles. (Jo 
irodalmi stiluserzeke mar gimnazista koraban 
megmutatkozott, amikor orszagos palyazatot 
nyert Arany Janosrol szolo dolgozataval.) 
Tanulmanyainak, cikkeinek cimei onmaguk-
ert beszelnek: A szakma szeretete, Tandcs es 
iskola, Felsdoktatds es kozmuvelddes, A 
pedagogus kdzerzete, A szellemi toke ko-
vdcsmiihelyeben, Ig. es tantestulet, Tanulds 
is kozfelfogds, Az eredmenyesebb nevelesert, 
es meg sorolhatnank. Ezek a cikkek olyan 
lapokban jelentek meg, mint a Kozneveles es 
a Nepmuveles c. folyoiratok, a Debrecen c. 
hetilap, vagy a Hajdu-Bihari Naplo. 
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Meg ma is jelensegkent emlegetik Kal
manchey Tibort. Megjeleneseben es szeme-
lyisegeben is kimagaslo egyeniseg volt, 
nemhiaba voltak olyan becenevei, mint 
„Gigant" es „Sheriff. Peldas fegyelmet 
tartott, kollegaitol eppugy elvarta a rendet, 
mint diakjaitol. Ezekert az ertekekert nyiltan, 
harcos szellemben allt ki. Beosztott tanara a 
Fazekasban, a Jozsef Attila dijas kolto Kiss 
Tamas igy vail rola: „Az ig. Kalmanchey 
Tibor peldas, sot kemeny rendet tartott. A 
„vonal" megis emberseges volt, onala senki 
nem bukott le. Hiaba eroltetem az agyam, a 
parttitkar neve sem jut eszembe. Pedig volt, 
kellett lennie. (...) Otthon ereztem magamat." 
Kalmanchey Tibor egyik volt tanitvanya, dr. 
Kornya Laszlo nyelvtanar igy emlekezik 
fazekasista eveire: Kalmanchey Tibor „az 
iskola szinvonalat, varosszerte elismert rang-
jat, kiilso es belso rendjet a diakoknak nem 
mindig tetszo kovetkezetes fegyelemmel 
tartja fenn." 

Voltak kinos politikai helyzetek mind a tana-
rokkal, mind a diakokkal kapcsolatban (x-
esek, kitelepitettek, az uj rendszer megbe-
lyegzettjei), akikkel szemben mindig ember-
segesen jart el. Egy masik volt fazekasista 
diak, dr. Bodnar Akos, a Tiszantuli Ref. 
Egyhazkeriiletek fogondnoka peldaul oszta-
lyidegennek szamitott, sziileit deportaltak, 
korabbi varosa kitaszitotta magabol egesz 
csaladjat. Igy, mindenetol megfosztva keriilt 
Debrecenbe, ahol „volt segitokesz, jotet lelek 
- Kalmanchey Tibornak hivtak. O volt a 
Fazekas Gimn. ig.ja. Aze az intezmenye, 
ahoj 1956-ban sikeres erettsegi vizsgat tet-
tem", irja. Szinten volt fazekasista diak, dr. 
Csapo Jozsef egyetemi tanar ezt mondja: 
„Ig.nk Kalmanchey Tibor volt, jo erzessel 
gondolok ra, mert minden latszatszigonisaga 
ellenere szerette a diakjait, biiszke volt rajuk 
es valojaban soha nem bantotta oket." 
Ebbol a szellemi miihelybol keriilt k i az 
ertelmisegi es miiveszi elit szamos tagja, 
mint peldaul allamtitkar, ptispok, egyetemi 
rektor, tanarok, professzorok, ujsagirok, 
bankarok, kutatok, zeneszerzok, koltok, 

szineszek, a nyugati hataron innen es nil. De 
az 6 iranyitasanak koszonheto az is, hogy a 
Dolgozok Gimn.-ba jarok szazai, ezrei meg-
szereztek az alapmiiveltseget, es sokan ma-
gasabb kepzesben is reszesulhettek. Szamta-
lan koszonolevel bizonyitja ezt. Mindent 
osszevetve - politikai meghurcoltatasa elle
nere is — Kalmanchey Tibor kiemelkedo 
szemelyisege tudott maradni a debreceni 
pedagogus tarsadalomnak. 
Forrasok: 
Kalmanchey Endre: A kalmancsai Kalman
chey c salad tortenete 
Gazdag Isvan: A debreceni Fazekas Mihaly 
Gimnazium tortenete (1873-1998) 
Ladi Jozsefne: A debreceni Fazekas Mihaly 
Gimnazium ertesitqje 
Kiss Tamas: Het evem a Fazekas Gyakorlo-
ban (1952-1959) 
Dr. Kornya Laszlo: Az otvenes evekben 
voltam diak... 
Dr. Bodnar Akos: Bizonysagtetel - hittel, 
elettel, Ref.ok Lapja, 2000 
Dr. Csapo Jozsef: Boldog diakkorom emlekei 
a Fazekas Gimnaziumban (1952-56), es 
csaladi dokumentumok. 

Kalmanchey Tiborne es 
Vdradi Kalmar Zsuzsanna 

Karacsony Sandor (Foldes, 1891 jan. 
10.- 1952): filozofus, egyetemi tanar. 
A DE nagynevii pedagogia professzoranak, 
Karacsony Sandornak igen sok koze volt es 
van jelenleg, halala utan 50 ewel is Debre
cen oktatas-nevelesiigyehez, a nevelestudo-
many alakulasahoz. Ezt igazolja, hogy a DE 
Neveles-tudomanyi Tanszeken, a DAB Ne-
velestudomanyi Szakosztalyaban gyakran 
foglalkoznak eltenek, egyenisegenek, mun-
kassaganak kerdeseivel; hogy 2001. maj. 9-
en a DE es a Grof Klebesberg Kuno Alapit-
vany rendezeseben megtartott a DE Nagy 
Professzorai c. eloadassorozat egyik eloada-
saban Karacsony Sandor professzorrol, mint 
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a DE egyik legnagyobb hatasii tanararol 
emlekeztek meg; hogy azt a tantermet, 
amelyben annakidejen orait tartotta - a X I I . 
tantermet - Rola neveztek el. 

Karacsony Sdndor 
Karacsony Sandor apja, Karacsony Zsig-
mond jomodii, a kultura-miivelodes irant 
erdeklodo, olvasott, okleveles gazda, mind a 
helyi, mind a megyei kozelet aktiv tagja volt. 
Foldes, ez az osi bihari magyar, ref. kisneme-
si falu minden tekintetben meghatarozo te-
nyezove valt Karacsony Sandor eleteben. 
Lelekben soha sem szakadt el sziilofalujatol, 
gyermek-es ifjukora elmenyvilagatol, az itt 
szerzett elettapasztalatoktol. Gyermekkora-
nak immar szakmai szempontbol is lenyeges 
elaienye-tapasztalata volt, hogy 1897-1902 
kozott a foldesi ref. elemi nepiskola tanuloja 
volt. Foldesen akkor meg eszrevehetoen, 
erezhetoen jelen volt a debreceni Koll. parti-
kulaja. A mozgekony, hihetetlen kivancsi-
saggal megaldott, eles eszxi gyermek meg a 
rektornak nevezett Vincze Jozsef ig.-tanfto 
„ele jart" es Papp Imre kantortanito, vala-
mint Kiss Ferenc, akkori foldesi lelkesz, 
kesobb az 1914-ben megnyilt DE elso rekto-
ra, tanitotta. Koran tudatosult benne, hogy a 
partikulaban szokasos 6t osztaly elvegzese 

utan tanulmanyait az anyaiskolaban, a debre
ceni Ref. Koll . Gimn.-aban kell folytatnia, 
azzal egyiitt, hogy mar itt, a foldesi nepisko-
laban tudatosult benne, hogy neki tanitonak, 
tanarnak, mindenkeppen nevelonek kell len-
nie. 
Foldesrol, csaladjabol hozta magaval mely 
vallasossagat, ami egesz elete folyaman 
elkiserte es elete, munkassaga egeszenek 
alapjava, kereteve valt. 
A Koll . Gimn.-aban harom kozdsseg is don-
toen hatott ra. Az elso a kollegiumi bentlakos 
diaksag kozossege, a coetus volt. Bar Kara
csony „kintlakos" volt, minden idejet a 
coetusban toltotte. A masik kozosseg a gim-
naziumi onkepzokor volt. Elmondhato, hogy 
tehetsege itt bontakozott ki igazan. Allando 
szereploje volt az onkepzokornek, sajat kol-
temenyeivel, elbeszeleseivel, de meg inkabb 
kritikaival, irodalmi-irodalomtorteneti elo-
adasaival, nagyszerii eloadoi-es vita-
keszsegevel messze kitunt tarsai koziil. Har-
madik kozossege, amelyben szivesen teve-
kenykedett, amelyben a filozofiai-pedagogiai 
rendszereben oly fontos szerepet jatszo auto-
nomia igenyeit elegithette ki , az S. Szabo 
Jozsef vallas tanara, a kivalo muvelodestor-
tenesz altal, a magyar ref. egyhaz-kozsegek 
mintajara alapitott-szervezett Ijjusdgi Gytile-
kezet volt 

A mindvegig kitiino tanulo 1910-ben kittinte-
tessel erettsegizett. Nagy elmenye volt, hogy 
tobb tanara nemcsak kivalo szakember, tu-
dos, hanem az is, hogy nagyszerii es szines 
egyenisegek. Koziiltik csak az irodalmar, 
nyelvesz Kulcsdr Endret emlitjuk, aki ha-
romkotetes stilisztikajaban az akkori legkor-
szeriibb, legiijabb nyelveszeti elvek alapjan 
mutatott utat a leendo nyelvfilozofus Kara
csony Sandor szamara. Rajta kivtil meg a 
„kulon franciat" tanito Nagy Zsigmondrol 
szolunk, megpedig azert, hogy vele, munka-
javal igazoljuk Karacsony Sandor kiveteles 
nyelverzeket, nyelvtanulasi keszseget. 
Ugyanis Karacsony Sandor a gimn.-i „kiil6n 
francia orakon" olyan jo l megtanult francia-
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ul, hogy kivaloan elboldogult vele a genfi 
egyetemen es mas helyeken is. 
A nyelvtanulas erdekeben valasztotta erettse-
gi utani egyeves onkentes katonai szolgalata 
szinhelyetil Tirolt, illetve az I . Tiroli csaszar-
vadasz ezredet. Letoltve az egy evet, 1911-
ben tartalekos tiszti vizsgat tett Hall in Tirol-
ban, termeszetesen nemet nyelven. Tiroli 
onkentes eve arra is jo volt, hogy allomashe-
lye kornyekenek nyelveit, dialektusait tanul-
manyozza, megtanulja. Mint ahogy megta-
nulta a hadseregben hasznalatos 
armeedeutschot is, a ladinnal egyiitt. Kato-
naskodasa legnagyobb haszna az volt, hogy 
anyanyelvi szinten megtanulta a nemet nyel-
vet. 
Egyebkent a katonasag egyetemi tanul-
manyaiban nagyban hatraltatta. Miutan 1911-
ben beiratkozott a budapesti egyetem ma-
gyar-nemet szakjara es a legjobb professzo-
roknal tanult (Szinnyei Jozsef, Simonyi 
Zsigmond, Riedl Frigyes, , Schmidt Jozsef, 
Petz Gedeon es Finaczy Erno) szukseget 
latta, hogy kiilfoldi egyetemeken is tanuljon. 
Eloszor 1911-1912-ben a Genfi Egyetemen 
volt vendeghallgato. De alig hogy hazajott, 
1912. febr. 1 -en behivtak tartalekos tisztjelol-
ti kikepzesre. Kikepzeset jiin. vegen fejeztek 
be, jul.-aug.-t odahaza, Foldesen toltotte es a 
Genfbol hozottak alapjan „neplelektani gyiij-
tomunkat" vegzett. Szeptemberben folytatta 
kiilfoldi tanul-manyait, es egy-egy felevig 
vendeghallgato volt a Miincheni, illetve a 
Becsi egyetemen. Kiilfoldi tanulmanyait 
1913-1914-ben is folytatta, felevig ismet a 
Becsi, majd a Grazi egyetemen tanult. 
Karacsony Sandor eleteben, felkesztileseben 
rendkiviil nagy fontossaggal birtak kiilfoldi 
tanulmanyai. Leginkabb Charles Bally 
(1865-1947) genfi nyelveszprofesszornak, a 
Ferdinand Saussure nyelveszeti iskola foly-
tatojanak, a nyelveszeti funkciondlis stiliszti-
ka elso kidolgozojanak koszonhette, hogy 
megismerhette Ferdinand Saussure nyelve
szeti tanait es a hozzakapcsolodo modern 
stilisztikat. Egy felevig hallgatta a hires ger-
manista, Hermann Paul (1846-1921) miin

cheni egyetemi tanar, az ujgrammatikus 
irdnyzat vezetoegyenisegenek eloadasait. 
Wilhelm August Streitberg (1864-1925) 
miincheni nyelvesz professzor segitsegevel 
pedig az osszehasonlito nyelveszet feladatai-
ba es modszereibe tekinthetett be es szerez-
hetett ismereteket. De az 6 segitsegevel jutott 
el Wilhelm Wundthoz (1832-1920) a filozo-
fuslioz, a kiserleti lelektan megalapitojahoz, 
aki A kdzdsseg pszichologidjdrol (Volker-
psichologie) tizkotetes miivet irt. Karacsony 
Sandort elso renden a hatalmas munka leg-
nevezetesebb, a nyelvrol szolo (Die Sprache) 
ket kotete erdekelte. Hiszen az ebben foglal-
tak alltak kozelebb Karacsony Sandor hires-
neves tdrsadalom pszicholdgiai, azaz tdrsas-
lelektani elmeletehez. Wundt tanulmanyait 
szerencsesen egeszitett ki Friedrich von der 
Leyen (1873-1966) miincheni egyetemi ta-
nartol hallgatott folklore tanulmanyaival. 
Egyetemi tanulmanyait most is megszakitotta 
a katonasag. 1914. jul . 22-28-ig fegyvergya-
korlatra hivtak be a ma szloveniai Tolminba ( 
akkori neven Tolmein). Itt erte az 1914. 
jiilius 28-i mozgositas. Azonnal mozgositot-
tak es kivezenyeltek a kelet-galiciai frontra. 
Mint frontkatonat 1914. nov. 1-en elo is 
leptettek, tartalekos hadnaggya neveztek ki . 
1914. nov. 20-an siilyosan megsebesiilt. 
Eleinte ligy volt, hogy mindket labat ampu-
taljak, de a ktilonbozo katonai korhazakban 
valo, mindig ujrakezdett apolas megmentette 
ugyan az amputalastol, de mindket labat, a 
sebesiilesen kiviil, nyilt trombozisa is „hasz-
nalhatatlanna" tette. 1915 nyaran betegsza-
badsagra hazaengedtek Foldesre. Beteg labait 
a foldesi orvos nagy gonddal apolta, nem 
keves nepi gyogyszert, gyogyeljarast is al-
kalmazva. Beteg-szabadsagat arra is felhasz-
nalta, hogy az 1912-ben elkezdett neplelek-
tani kutato- es gyiijtomunkajat folytassa. 
A betegszabadsagon levo Karacsony Sandor 
eleteben 1915 vegen fordulat kovetkezett be. 
Elobb a marisch-weisskircheni katonai fore-
aliskolaba (ma Csehorszag: Hranice) 
vezenyeltek, majd az ugyanott levo lovassagi 
hadaprodiskolaban kellett tanitania. 
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A hadaprodiskolaban erte 1916-ban a I I I . 
osztalyu, kardokkal diszitett katonai erdem-
kereszttel valo kitiintetes es az, hogy 1916. 
augusztus 1-en tartalekos fohadnaggya lep-
tettek elo. 
Vegre, 1917-ben folytathatta egyetemi ta-
nulmanyait. 1918-ban Karoly-csapat-
kereszttel es sebesulesi eremmel tiintettek ki . 
1918. marc. 1-en, mint siilyos hadirokkantat 
nyugallomanyba helyeztek, de tenylegesen 
nem szereltek le. 1918. aug. 12-en megkapta 
magyar-nemet szakos kozepiskolai tanari 
oklevelet. Szept. 1-evel viszont athelyeztek a 
kassai katonai forealiskolaba. Par nappal 
kesobb (szept. 7-en) a V alias- es Kozoktatas-
iigyi Miniszteriumtol helyettes tanari megbi-
zast kaport a kassai allami forealiskolaban 
ligy, hogy magyar orait tovabbra is el kellett 
latnia a katonai forealiskolaban. A mozgal-
mas 1918 azzal ert veget Karacsony Sandor 
szamara, hogy 1918. dec. 12-en negyevi, 
frontszolgalattal es svilyos sebesiilessel diisi-
tott katonai szolgalat utan leszereltek. 
Pestre ment, ahol bekapcsolodott a halado 
pedagogusok mozgalmaba. 1919. jiin.-aban 
baratja, Nagy Ldszld mellett a K6-
oktatastigyi Nepbiztossagon dolgozott. Innen 
1919. aug.-aban a Fovarosi Tankertileti F6-
ig.saghoz osztottak be, ahonnan aztan, sajat 
keresere, 1919. okt. 4-en a budapesti, nyol-
cadik keriileti allami Zrinyi Miklds Fogimna-
ziumba helyeztek, tanarnak. 
A Tavaszmezo utcai Zrinyi Miklos Fogimn. 
uj fejezet nyitott Karacsony Sandor eleteben. 
Az intenziv tanitas mellett bekapcsolodott az 
ifjusagi mozgalmakba, meg 1919-ben a KIE 
munkdjdba, 1920-ban pedig a Cserkesz Szd-
vetseg tevekenysegebe. Pesti tanarkodasa, az 
ifjusagi mozgalmakban vallalt szerepe nem 
akadalyozta meg abban, hogy ne torodjon 
sziilofalujaval, Foldessel is. 1920 nyaran 28 
tehetseges foldesi parasztfiiit tanitott es le-
vizsgaztatott egy, a Vallas-es Kozoktatasiigyi 
Miniszterium altal kikuldott bizortsag elott a 
gimn. elso osztalyanak anyagabol. 1920 es 
1921 nyaran pedig 40 budapesti gimnazista 
tanitvanyat nyaraltatta Foldesen. 

A Tavaszmezo utcai gimn.-ban toltott ideje-
nek, nagyszerii es emlekezetes nevelo mun-
kajanak A csucsai front c. pedagogiai rege-
nyeben allitott emleket. 
Donto fontossagii volt, hogy 1922-ben atvet-
te Az Ero c. ifjusagi folyoirat szerkeszteset es 
tobb mint egy evtizedig szerkesztette. Az Ero 
Karacsony Sandor keze alatt a magyar ifju-
sag soha nem latott ertekes, ertekmento, 
uttoro jelentosegii foruma lett. Tobbek kozott 
ott babaskodott Nemeth Ldszld, Komdromi 
Jdnos indulasanal es sokan masok, peldaul 
Wedres Sandor, Kepes Geza stb. elinditoja 
volt. 
Ugyanekkor, 1922-ben a Magyar Cserkesz-
szovetseg tarselnoke lett. 
Es ime, ismet Debrecen! Mar mint orszagos 
nevii, nepszerii ifjusagi szakerto, 1924-ben 
elkeszitette A nepiskolai reform es az also 
neposztdly lelki alkata c. bolcseszdoktori 
disszertaciojat. De csak jo masfel ev miiltan 
nyujtotta be a debreceni tudomanyegyetem 
bolcseszettudomanyi kara pedagogiai tan-
szekehez, Mitrovics Gyula professzorhoz. 
Doktorra avatasara csak 1929 majusaban 
keriilt sor, amikor is a pedagogia (Mitrovics 
Gyula), a filozofia (Tanko Bela) es a magyar 
nyelvtudomdny-nyelveszet (Csiiry Balint) 
doktorava avattak. Kozben csaladi eleteben is 
valtozas kovetkezett be. 1924-ben hazassagot 
kotott Szalay Terezidval, a Keresztyen Le-
anyegyesiilet hazai es nemzetkozi korekben 
ismert vezetojevel. 1926-ban a KIE Vilag-
szovetseg vilagbizottsagi, majd vegrehajto 
bizottsagi tagja lett. 1927-ben szolgalattetelre 
a MTA Szdtdri Bizottsdgdhoz rendeltek. Ez, 
bar kiemelte Karacsonyt az iskolabol, a koz-
vetlen szemelyes pedagogiai gyakorlatbol, 
nagyszerii munkahelynek es kornyezetnek 
bizonyult. Elsosorban Gombocz Zoltdnhoz 
fiizodo szellemi kapcsolatai miatt. Gombocz 
nagy erdeklodessel figyelte Karacsony nyelv-
filozofiai-pedagogiai rendszerenek kialakula-
sat. Kesziilo konyvehez eloszot is akart irni, 
azonban varatlan halala ebben megakada-
lyozta. 
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Foldesrol ekkor sem feledkezett meg. 1926-, 
1927 es 1928 nyaran megismetelte 1920 es 
1921. evi emlekezetes akciojat. Ket-ket hetre 
Foldesre hozta budapesti tanitvanyait. A pesti 
diakokkal es a foldesi ifjakkal egyiitt szemi-
nariumi foglalkozasokat vezetett. 
Karacsony Sandor szakitott azzal a hagyo-
mannyal, amely a nyelvet a logika felol koze-
litette meg. O a pszichologia oldalarol koze-
ledett a nyelv titkai fele. Ennek megfeleloen 
a nyelvet nem a hangbol, a szobol es a mon-
datbol epitette fol, hanem a kozosseg elete-
nek vizsgalatabol indulva ki , a mondattan 
reszletes vizsgalatan keresztill jutott el a 
szotanhoz s vegiil a hangtanhoz. Karacsony 
Sandor szerint a nyelv ketsegteleniil lelki 

jelenseg, de nem az egyeni, nem is a tomeg 
pszihikus mnkcioja, hanem a tarsasage, egy-
fajta kozossege, legalabb ket embere. Az elo 
kozosseget arrol lehet megismerni, hogy 
tagjai beszelgetnek egymassal. A kozosseg 
akkor elo, eleven, ha a tagok kicserelik egy
massal gondolataikat. Ha valaki egyediil van, 
normalis esetben legalabb is, nem beszel, 
hanem hallgat. A beszed, a beszelgetes csak 
kozossegben lehetseges, megpedig csak ugy, 
ha a beszelo felek olyan beszedet hasznalnak, 
olyan nyelven beszelnek, hogy megertsek 
egymast. Ebben a kapcsolatban, ebben a 
viszonyulasi formaban van elrejtve a 
tdrsaslelektan minden tenyezoje. (Magyar 
nyelvtan tarsas-lelektani alapon. Bp. 1938. 
Masodik kiadasa 1992.). Karacsony Sandor 
ezeknek a titkoknak a felfedesere forditotta 
egesz eletet, letrehozva egy termeszetes 
ren4szert, a tarsaslelektan rendszeret. A 
tarsaslelektani ismereteket osszeotvozte a 
fejlodeslelektan formaival es az igy nyert 
ismereteket a nevelestudomany es a nevelesi 
gyakorlat szolgalataba allitotta. Hosszu eve-
ken at tartott a tarsaslelektan elveinek kidol-
gozasa, rendszerbe allitasa. Hosszu eveken at 
ezekrol a kutatasairol, felismereseirol sza-
molt be szamtalan cikkben, tanulmanyban, 
konyvben, de eloadasban, eloadassorozatok-
ban is. 

1934-ben egyetemi magantanari habilitaciot 
szerzett a DE bolcseszet-tudomanyi karan a 
pedagogiai tanszeken, Mitrovics Gyula pro-
fesszornal. Targykore: Az iskola neveldmun-
kdja volt. 1934-1942-ben, kozel tiz even at, 
minden felevben, nagyszamu hallgatosag 
elott tartotta meg magantanari eloadasait (A 
magyar eszjaras es kozoktatasiigyiink re-
formja. Bp. 1939.. Masodik kiadasa 1985.). 
Ez a nepszeriiseg keltette fel a korabban 
barati Mitrovics Gyulaban a feltekenyseget 
es magantanarat „szalonbolsevistanak" titu-
lalva igyekezett utjaba akadalyokat gorditeni. 
1936-ban atvette a Magyar Evangeliumi 
Keresztyen Diakszovetseg folyoiratanak, a 
Pro Christonak a szerkeszteset es azt 1944-ig 
el is latta. Annal is inkabb, mert 1941-ben a 
MEKDSZ elnokeve valasztottak. 
Ez a sokoldalu, rendkiviil szerteagazo teve-
kenyseg volt az alapja annak, hogy Kara
csony Sandort 1942. Jul. 1-en a debreceni 
Tisza Istvan Tudomanyegyetem Bolcseszet-
tudomanyi Karanak Pedagogiai Tanszekere 
egyetemi nyilvanos rendes tanarnak kinevez-
tek. Egyetemiinkre valo kinevezese egyreszt 
varhato, sot egyesek ugy is fogalmaztak, 
hogy elvarhato volt es hivei nagyon boldo-
gok voltak. Masreszt sokakbol kitort a rosz-
szallas, helytelenites, a legktilonfelebb agga-
lyoskodasok, ertetlenseg, becsmerlesek, 
sertegetesek, sot vadak, ragalmazasok forma-
jaban is jelentkeztek. Kiilonosen feldiihitette 
a gancsoskodokat az, hogy Karacsony San
dor figyelemre se meltatta oket, nem bocsat-
kozott semmifele szemelyi jellegii vitaba es 
nem valaszolt, nem cafolt, nem utasitott 
vissza semmit, nem perlekedett, es nem je-
lentett fel senkit. 

Karacsony Sandor szeleskorii irodalmi-
szakirodalmi tevekenysege mellett a tanitva-
nyok egyre gazdagodo munkassaga is meg-
kivanta, hogy Karacsony Sandornak es ko-
zossegenek onallo kiadoja legyen. Eire is sor 
keriilt a 30-as evek vegen, amikor is a debre
ceni szarmazasu Szabo Imreve az elen letre-
jott az Exodus kiado. Ez a kiado peldakepe 
lehetne minden tekintetben, napjaink kifeje-
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zeset hasznalva, a nonprofit vallalkozasok-
nak. Toke nelkiil, a kesobbiek soran Exodus 
munkakozosseg neven is emlegetett kozosseg 
nem is annyira fillereibol, mint inkabb a 
tagok konkret szellemi es fizikai munkajabol 
eft es tevekenykedett. 
Csodaval volt hataros, hogy a mindket labara 
santa, ket bottal jaro, trombozissal kiiszkodo, 
sulyosan elhizott ember hogyan tudta hetrol-
hetre, naprol-napra vegig csinalni ezeket az 
utazasokat, eloadasokat szinte az egesz or-
szag teriileten, sot neha a szomszedos orsza-
gokban is. 
Mindez 1945-ben valamelyest megvaltozott, 
amikor is az Orszdgos Szabadmiivelodesi 
Tandcs elnoke es folyoiratanak, az Uj Szdn-
tdsnak pedig foszerkesztoje lett. Az Uj Szan-
tas szerzoi gardaja nagy reszet Karacsony 
Sandor Debrecenbol Budapestre koltozott 
tanitvanyain kivul az Exodus munkakozosseg 
tagjai adtak: Barczan Endre, Kovendi Denes, 
Sebestyen Geza, Szathmary Lajos, Kontra 
Gyorgy, Victor Janos, Vargha Balazs, Var-
gha Domokos, Kovacs Ferenc, Molnar Fe-
renc es meg sokan masok. Szolgalati autot 
kapott, gepkocsivezetovel egyiitt. A jo dreg 
Hudsonnal sokkal kenyelmesebben, gyorsab-
ban, jobban felszerelve tudta elerni az orszag 
legtavolabbi teruleteit is. 
DE-i tanarsaganak volt egy erdekes es feltet-
leniil megemlitendo resze is. Karacsony 
Sandor vezetosegi tagja volt a Gyorffy Kolle-
gium Vezeto Testuletenek is, s mint ilyen, 
19424>en, Debrecenben megszervezte a 
Debreceni Gyorffy Koll.-ot. Karacsony San-
doiiaak sikeriilt egy akkor es altala szervezett 
Pdrtfogo Testiilettel megvasa-roltatnia es 
koll.-nak megfelelo modon felujitatni-
atalakittatni es berendezni a Veres utca 10 
szamu epiiletet, melyben vegul is 20 egyete-
mi hallgato nyert otthont. A kollegium tagjai 
kepeztek Karacsony Sandor debreceni ko-
zonsegszervezo bazisat. Hamarosan kideriilt 
azonban, hogy a pesti Gyorffy Koll . nem jo 
szemmel nezi a „karacsonyista" debreceni 
kollegium mukodeset. 

A Debreceni Gyorffy Koll . a sanyani, a hadi 
gazdalkodastol sujtott habonis idoszakban is 
szepen, mondhatni nagyszeriien miikodott, 
egeszen 1944 elejeig, amikor is a kollegistak 
egy resze elfordult Karacsony Sandortol es 
az 6t kepviselo, helyettesito Ltiko Gdbortol, 
Kovacs Ferenctol es sajat karrierjiik biztosi-
tasat tartva szem elott, radikalizalodtak es a 
felszabadulas utan - ami sokunknak tenyle-
ges felszabadulast jelentett - a politikai elet-
ben tevekenykedtek. Mindenesetre a Debre
ceni Gyorffy Kollegium pusztulasa (1944. 
szept. 15-en egy bombatamadas alkalmaval 
az epulet telitalalatot kapott. Mondhatni, 
hogy teljesen eltiint, helyen egy hatalmas 
tolcser tatongott. Soha se epiilt ujja, sot azzal, 
hogy az egyik szomszed megvasarolta az 
tires telket es sajat portajahoz csatolta, meg 
az emleket is felszamoltak) jelkepes esemeny 
volt. Arra hivta fel a figyelmet, hogy 1945-
tol kezdodoen, egy egeszen mas vilagban, 
mas korulmenyek kozott kell helytallni. 
Karacsony Sandor szamara is a felszabadulas 
tenyleges felszabadulast jelentett. Megsziint 
lakasanak allando megfigyelese, Gestapo 
fenyegetettsege. A demokratikus ujjaepites 
idoszakaban egyreszt az erdekl5des eloterebe 
keriilt s baratai, tanitvanyai nagy reszevel 
egyiitt aktivizalodott. Ket hatalmas kotete 
mellett szamos kisebb irasa jelent meg. 
Ezekben a tarsaslelektani rendszer kibon-
tasakent az akkor adott magyar tarsadalom 
melyrehato elemzeset nyujtotta. Az a bizo-
nyos „fordulat eve" Karacsony Sandort es 
baratai, tiszteloi, tanitvanyai sziikebb koret se 
hagyta erintetleniil. Kikialtottak osztaly-
ellensegnek, narodniknak, kulaknak, har-

madik-, vagy negyedik utasnak Vegiil is 
nyugdijaztak. 
A diktatura ezutan se kimelte; attol fosztotta 
meg, ami nelkiil nem tudott elni: a kozosseg-
tol. Halala 1952. febr. 23-an kovetkezett be. 
Ugyanakkor kezbesitettek szamara a nyug-
dijmegvonasarol szolo ertesitest Temetese 
a legnagyobb terror idejen, a Kerepesi iiti 
temetoben valosagos tiintetes szamba meno 
istentisztelet volt. 
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Irodalom: Karacs Zsigmond: Karacsony 
Sandor bibliografiaja. Debrecen, 1986. — 
Kontra Gydrgy: Karacsony Sandor. Magyar 
Pedagogusok. Az Orszagos Pedagogiai 
Konyvtar es Miizeum kiadasa. Budapest, 
1992. — Brezsnydnszky Ldszlo es Vasko 
Ldszlo szerk.: Boros Dezsd kiadatlan dolgo-
zatai Karacsony Sandor pedagogiajarol es a 
tanarkepzesrol. Acta Pedagogica Debrecina 
92. Debrecen, 1990.— Karacsony Sandor 
oroksege. Pedagogiai ertekek es muhelyek 
Debrecenben 1. DAB kiadasa. Debrecen, 
1991. — Lendvai L . Ferenc: Egy magyar 
filozofus: Karacsony Sandor. Akademiai 
Kiado kiadasa. Budapest, 1993. — Karacsony 
Sandor. Magyar neveles. Az 1943-as szar-
szoi konferencian elhangzott eloadas. A 
Csokmei Kor kiadasa. (Budapest), 1993. — 
V6.: A foldesi Karacsony Sandor Miivelodesi 
Tdrsasdg Fiizetei I-V. (1998-2002) szamai-
val. 

Danko Imre 

(Napjaink biztato fejlemenyekent minosit-
hetjuk, hogy fokozodo figyelem iranyul Ka
racsony Sandor munkassagara. Ebbol kiveszi 
reszet sziilofaluja is. Neve immar 15 eve, az 
Alt. Miivelodesi Kozpont homlokzatara ke-
riilt. Sziiletesenek szazadik evfordulojan 
Foldesen megalakult az orszagos hataskorii 
Karacsony Sandor Miivelodesi Tarsasag. 
Egyesiiletunk ez evben vette fel Karacsony 
Sandor nevet. Remelhetjiik, hogy szel-
lemisegenek maradando ertekei termekenyito 
hatassal lesznek a jelen pedagogiai gon-
doikodasara. - A szerk.) 

Katona Dora (Derecske 1899. aug. 3. -
Debrecen, 1993. okt. 1.): ovodavezeto. 
Edesapja Dr. Katona Janos, Derecske fojegy-
zqje, edesanyja Klobusiczky Kornelia. Ot 
leanyt neveltek fel es tanittattak. Dora neni 
negyedik lanykent a Debreceni Doczy Gede-
on Ref. Gimn.-ban tanult, majd a Zilahi Ref. 
Kisdedovo Intezetben szerzett ovonoi okle-

velet 1921. jun. 9-en. 

Katona Dora 
Ovonoi palyajat Hajdiisamsonban kezdte. 
lnnen ment egy evre nemetorszagi tanul-
manyiitra, Klebelsberg Kuno kultuszminisz-
ter idejen. Egy ev utan maradhatott volna 
kint, sot ezt a miniszteriumban kertek is, 6 
azonban ragaszkodott ahhoz, hogy egyszerii, 
szegeny magyar emberek gyermekeit nevel-
je. Igy keriilt a debreceni Eotvos utcai ovo-
daba 1949-ig. Vallasos vilagnezete miatt 
azonban 1949-ben kihelyeztek a hajdubo-
szormenyi Kozepkerti ovodaba. Itt volt egy 
ketcsoportos, fozokonyhas ovoda vezetoje, 
1960-ig, nyugdijazasaig. 
1960-ban Debrecenbe koltozott testverehez, 
majd leanyahoz. A debreceni Nagytemplom 
ref. presbitere volt. Halabol urasztala teritot 
ajandekozott a Nagytemplomnak, es azoknak 
a templomoknak, ahol edesanyjat, edesapjat 
kereszteltek, valamint ahol sziilei hazassagot 
kotottek. (Bojt, Nagyvarad, Agcsernyo) Ele-
tet mindig a masokon valo segites toltotte be. 
Koztiszteletben alio, kivalo pedagogus volt. 
1948-ban egy nyolchonapos kislanyt orokbe 
fogadott, akit peldas anyai szeretettel nevelt 
fel, majd tanittatta. O lett oreg napjainak 
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szeretett gondozoja. Harom unokaja pedig 
szeppe tette nyugdijas eveit. 
Arany diplomat 1971-ben, Gyemant diplo
mat 1981-ben, Vas diplomat 1986-ban, Ru
bin diplomat 199o-ben kapott, 
Szeretettel emlekszik ra volt ovodasa Szil-
agyi Janosne, jelenleg nyugdijas ovodaveze-
to, aki 1938-tol 194o-ig Dora nenihez jart 
ovodaba. Emlekezeteben egy magas, derek, 
gyonyorii no el, aki vegteleniil szeretett min-
den gyermeket. Rajongtak erte valamennyi-
en. Ha ovonokent tudatosan vegig gondolja 
ovodas emlekeit, ligy erzi, minden fontos 
jellemvonasat Dora neni alapozta, ezert hala 
es koszonet el a sziveben iranta. Karizmati-
kus egyenisegevel eletre szolo nyomokat 
hagyott neveltjeiben. 
A korabeli ovodaban egy ovono es egy dajka 
volt a siirolt padokkal berendezett teremben, 
naponta 80 - 100 gyermekkel, reggeltol ket 
oraig. 
Enek, mese, korjatekok, viselkedesi szoka-
sok, egeszsegiigyi szokasok tanitasaval telt a 
nap. 
Dora neni rendkivul igenyes volt onmagara 
es kornyezetere. Foglalkozasai, a korhoz 
igazodoan, telitve voltak hazafias, magyar 
erzelemmel. Atiito erovel meselt, gyonyorii-
en hegediilt. Kossuth notai sirtak a hegedii-
jen. A jo cselekedetre, az igazmondasra, 
egymas segitesere nagyon tudatosan, de 
rendkivuli tapintattal, a gyakorlatban nevelte 
a gyermekeket. Arra biztatta oket pi., hogy az 
otthonrol hozott uzsonnabol kinaljak egy-
mast. Onkent vegyek eszre, kinek van arra 
szuksege. 
Nekem abban a szerencseben volt reszem, 
hogy palyakezdo ovonokent kolleganoje 
lehettem, es csodalattal leshettem, evtizede-
ken at nemesse csiszolt nevelesi modszereit. 
Tapasztalhattam, hogy „A szeretet langjaiban 
a legkemenyebb vasnak is meg kell olvad-
nia." (Mahatma Gandhi) Tapasztaltam a 
kovetkezetesen realis kovetelmenyt allito, 
tiirelmes, gyermeket megerto, szeretetteljes 
banasmod lenytigozo eredmenyeit. 
Minden szillot es mindenkit, akivel munka-

kapcsolatban volt, nagy tisztelettel a kereszt-
neven szolitott. Volt ebben valami gondos-
kodo, masokra oszinten odafigyelo kulturalt 
tisztelet. 
Tekintelyet szakmai tudasan tiil emberi tarta-
sa, intelligenciaja, kimagasloi miiveltsege 
adta. Fogekony volt a miiveszetekre. Ktilo-
nosen a nepi kultiira, az irodalom temakor-
eben volt jaratos, a fiatalokat magszegyenito 
gazdag tudassal. Igazi ertelmisegi eletmodot 
elt. 
O a gyakorlatban erte el a tanitvanyai, a 
sziilok, a kolleganok elott a legmagasabb 
„tudomanyos fokozatot". Igazi ovono volt, a 
gyermekek masodik szeretett edesanyja. Az 6 
szemelyere emlekezve a hiiseg, a hala, a 
szeretet es a tisztelet kivankozik a tollamra. 
Emleke legyen pelda az utodok elott. 
Forms: 
A lanyatol, Farago Lajosnetol kapott csaladi 
dokumentumok, es szemelyes emlekeim. 

Zeke Ldszlone 

Kecskes Jozsef (Balmazujvaros, 1893. 
marc. 14.- Szovjetunio, 1946. szept. 8.): 
tanito. 
Izig-verig balmazujvarosi foldmiives - ta-
nyan gazdalkodo - sziilok gyermeke volt. 
Kivalo kepessegii fiiikat sziilei az elemei isk. 
otodik osztalyanak elvegzese utan a debrece-
ni Ref. Koll.-ba irattak be. A gimnaziumban 
negy evig tanult, majd a Koll . tanitokepzo 
intezeteben folytatta a tanulast. 1913-ban tett 
tanitoi kepesitovizsgat. Meg abban az evben 
a balmazujvarosi magyar ref. elemi isk.-ban 
kezdett tanitani. A presbiterium 1914-ben 
megvalasztotta rendes tanitonak. 
A tanitotestiiletet kitiino pedagogusok alkot-
tak. Ebben a kozossegben orom volt szamara 
a tanitas. Az oktato-nevelo munka mellett 
sportolt is. O es fiatal kollegai, tovabba 
sportszereto iparosmesterek 1913-ban meg-
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alakitottak a Balmazujvarosi Sport clubot, a 
BSC-t. 

Kecskes Jozsef 
1914-ben kitort a vilaghaboni. A habonis 
sorstol 6 sem szabadult. A 12 fos tantestiilet-
bol minden katonakotelest behivtak front-
szolgalatra. Negyen (Gereb Janos, Molnar 
Jozsef, Molnar Laszlo, Szabo Jozsef) hosi 
halalt haltak, negyen pedig eletben maradtak. 
Kecskes Jozsef sebesiilten tert haza. 
Az oszirozsas forradalom, majd az ezt koveto 
kommiin idejen mar sziilofalujaban tartozko-
dott. Itthon is latta, hogy a haboni merhetet-
len szenvedest okoz a nepnek. (768 hosi 
halottja volt a kozsegnek.) A haboni szeren-
csetlen kimenetele folytan az orszag meg-
csonkitasa benne is fajdalmat es gyaszt kel-
tett. Emlekezett Huszar Karoly kultusz-
miniszter 1919 okt.-eben az orszag pedago-
gusaihoz intezett felhivasara: „Most ismet a 
magyar nemzeti szellem es a kereszteny 
erkolcs temploma legyen minden tanterem." 
A ref. egyhazi iskolai tanitoi is kovettek e 
felhivast. Ebben a szellemben igyekeztek 
nevelni a rajuk bizott ifjiisagot. 6 is, aki a 
nemzettol es egyhazatol kapta a muveltseget, 
eltokelte, hogy reszese lesz a Trianon utani 
sorsformalo munkanak; miiveltsegevel es 

tudasaval segiti az ifjiisagot, az lijvarosi 
nepet. Kollegaival egytitt a kozseg kozosse-
genek szellemi pezsditojeve valt. Hivatasat 
aterzo, j o l kepzett, faradhatatlan tanito volt. 
Meggyozodessel vallotta, hogy iskolaja ifjii-
sagaban novelni kell az elethez valo batorsa-
got, az eletkuzdelmekre valo keszseget. Tani-
tasi orain a jo megoldasokat kereste. A ki-
probalt es sokszor vegiggondolt modszerek 
hive volt. 
1920-ban, a trianoni bekediktatum utan az 
elszakitott teruletekrol tisztviselok, tanitok 
menekilltek a csonka orszagba. Balmazvijva-
rosba is tobben erkeztek. A tanitokat a ref. 
egyhaz befogadta, veluk potolta a vesztese-
geket. Ujbol 12 tanito tanitotta a gyerekeket. 
Valamennyitik munkajat elismertek. Idos 
Varga Antal ig.-tanito irta, hogy a Hajdii 
megyei alt. tanitotestiilet felezer tagja koziil 
eredmenyes munkajuk jutalmaul kiosztott 24 
penzbeli dijbol az lijvaros ref. isk. tanitoi 11-
et nyertek el egy szigoriian vegrehajtott 
szakbiralat alapjan. Kozottiik volt Kecskes 
Jozsef is. A 12. tanito csak tevedesbol maradt 
ki a jutalmazottak koziil. 
Klebersberg Kuno vallas- es kozoktatasi 
miniszter mondta ezt az orok ervenyii igaz-
sagot: 
„A magyar hazat ma elsosorban nem a kard, 
hanem a kultiira tarthatja meg, es teheti ismet 
naggya." 
Egytitt eltek e gondolattal. Tanitvanyaik ko-
reben a nemzetert, az ifjiisagert valo felelos-
seg hordozoi voltak. Kecskes Jozsef is, aki-
nek tarsadalmi es kozeleti munkassaga is 
peldamutato volt. Rendithetetlen hittel remel-
te - es hirdette is, hogy a magyarsag celtuda-
tos es kozos erovel vegzett munkaja elerheti, 
hogy Magyarorszag visszanyeri regi nagysa-
gat es erejet. Ezert a nevelest nemzeti fel-
adatnak tekintette. Nevelese soha nem ira-
nyult gyiilolkodesre, nem volt modszere a 
demagogia. Igazi neptanito volt. Megbecsiilt 
tagja volt egyhazanak is, lakohelyenek is. 
Tisztelet es szeretet vette koriil. Amikor a 
gazdasagi vilagvalsag miatt az egyhaz nem 
volt kepes fenntartani az isk.-t, az uj fenntar-
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to a kozseg lett. Tanitoit, koztiik Kecskes 
Jozsefet is Balmazujvaros kozseg alkalmazta 
1931-tol. O es kollegai az ercnel maradan-
dobb emleket allitottak a Hortobagy szeli 
telepiiles oktatasiigyenek. 
A tanitas mellett a kozsegben 1925-ben szer-
vezodott levente egyesiiletben tevekenyke-
dett. Elobb oktatokent, majd fooktatokent 
vezette a rabizott szakaszt. Az ifjakat vasfe-
gyelemre, soviniszta szellemben kellett volna 
nevelni. 
6 azonban ehelyett a fiiik eletkori sajatossa-
gainak megfeleloen a fontos jellemvonasok 
egesz sorat - a celtudatossagot, a nehezsegek 
legyozesere valo torekvest, a kitartast, a jo 
iigy erdekeben valo erofeszitest, a masok 
segiteset, az onzetlenseget, az oszinteseget -
igyekezett erzelmi telitettseggel belejiik 
oltani. Szakaszanak tagjai tobben kivalo 
sportolok lettek. 
1944-ben a nemet megszallas utan a maga-
sabb korosztalyba tartozo balmazujvarosi 
leventeket is intenzivebb kikepzesben resze-
sitettek, hogy mihamarabb harcra keszek 
legyenek az ellenseg elleni bevetesre. Elhur-
colasukra 1944 okt. elejen kerillt volna sor. 
Kecskes Jozsef, mint tartalekos fohadnagy 
kapott parancsot a mintegy 300 fobol alio 
csapat vezetesere. Balmazujvarostol 20 km-
re levo Cserepes majorban vartak az utasi-
tast. A Tiszacsegen allomasozo korzet-
paracsnoksag stlrgette az indulast a Tiszahoz. 
Kecskes Jozsef tanito tudta, ha atmennek a 
Tiszan, a fronton biztos bevetik a fiukat. 
Kibuvokat keresett, huzta-halasztotta az 
inchilast. Tiz nap utan nem a Tiszahoz, ha-
nem hazafele iranyitotta oket. Hosi tettet 
hajtott vegre. A balmazujvarosi leventeket 
megmentette a rajuk varo halaltol. Tiszti 
eskiijet nem szegte meg. Nyugatra ment a 
parancsnoksaggal. A Dunantiilon talalkozott 
csaladjaval. Majd Ausztriaban a szovjet 
katonak elfogtak, Szovjetunioba vittek. Ott 
egy hadifogoly-taborban halt meg. 
A tanitoi hivatasa mellett szamara legfonto-
sabb a csaladja volt. Gyermekei koziil Ilona 
tanito lett. Boldog volt, amikor 1941-ben 

lanyat az 6 iskolajaba neveztek ki , vele 
egytitt tanithatott. Katalin egeszsegiigyi pa-
lyara keriilt. Fiat, Jozsefet 1950-ben avattak 
orvosdoktorra. Fiatalon hunyt el. Halalaig a 
debreceni gyermekklinikan gyogyitott. A 
gyermekklinikan beliil megszervezte es ve
zette a Gyermek Szivbeteggondozo Intezetet. 
Forrasok: 
Balint Jozsefne Kecskes Ilona ny. tanitono 
edesapjara vonatkozo adatokat Kiraly Istvan 
rendelkezesere bocsatotta. 
Idos Varga Antal: Balmazujvaros iskolainak 
tortenete (kezirat) 
Balmazujvarosi Semsey Andor Miizeum 

(BUM 536-91) 
Volt balmazujvarosi tanitvanyainak es leven-
teknek visszaemlekezesei. 

Kiraly Istvan 

Kerekes Peter (Debrecen 1940. aug. 04. -
Bethesda /USA/ 1984. aug. 01.): egyetemi 
docens. 

Kerekes Peter 
Egyszerii, becsiiletes, igenyessegre es ambi-
ciora nevelo csaladban sztiletett Debre-
cenben. Itt jart iskolaba is. Elobb a Miklos-
utcai evangelikus iskolaban (1946-50), majd 
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a Poroszlay-uti alt. isk.-ban (1950-54) es 
aztan az Allami Fazekas Mihaly Gyakorlo 
Gimn.-ban (1954-58) tanult, vegig kiemel-
kedo eredmennyel. A sikeres erettsegi-, fel-
veteli- stb. vizsgak utan es eredmenyekent, a 
KLTE TTK vegyesz-szakdn szerzett kitun-
teteses oklevelet. Elismerest es egyben, bizo-
nyos celba erest is jelenthetett szamara, hogy 
nemcsak hallgatokent dolgozhatott koran 
megvalasztott szakteriileten, a Szerves Ke-
miai Tanszeken, hanem itt folytathatta (saj-
nalatosan hamar kettetort) palyafutasat, ahol 
1963-to 1 gyakornok, 1964-tol egyetemi ta-
narseged, 1971-tol adjunktus es 1981-tol 
docens. 
Joggal keltette fel a figyelmet, az 1962-ben 
Veszpremben szervezett, orszagos tudoma-
nyos diakkori konferencian, mert elete elso 
dolgozataval nemcsak elso helyezest ert el, 
hanem - egyetlenkent - miniszteriumi kiilon 
dijban is reszesiilt. 
1968-ban nemet felsofoku, 1970-ben pedig 
angol kozepfoku allami nyelwizsgat tett. 
(Idokozben, eloiras szerint kellett eleget ten-
nie orosz nyelvbol is az lin. kandidatusi 
nyelvvizsganak.) 
Summa cum laude minositessel, 1970-ben 
szerezte meg az egyetemi doktori cimet, Vizs-
gdlatok a mctk ftalid-izokinolinvdzas alkalo-
idjainak koreben c. ertekezesenek a meg-
vedesevel. 
Ennek folytatasakent, a kemiai tudomanyok 
kandidatusa lett 1980-ban, a Ftalidizo-
kinolinvdzas alkaloidok kemiai dtalakitdsa is 
szintezise cimmel benyujtott es megvedett 
ertekezese alapjan. 
Oktatoi munkassaga: II.-V. evfolyamu ve-
gyeszhallgatoknak tantermi eloadasokat es 
szeminariumokat tartott, laboratoriumi gya-
korlatokat vezetett szerves kemiabol, tovabba 
dipl.- es szakdolgozokat, illetve dokto-
randusokat is iranyitott. 
1983-ban, a X V I . Orszagos Tudomanyos 
Diakkori Konferencia kemia szekciojaban, 
tanitvanyainak, eredmenyes felkesziteseert, 
elismero oklevelet kapott. 

Kutatoi munkassagabol ket teriiletet emeliink 
ki: 
Morfinan-, benzil-, ftalid-izokinolin-, berbin-
es aporfinvazas alkaloidok kemiai atalakitasa 
es szintezise. 
Reissert-vegyiiletek alkalmazasa alkaloidok 
es rokonszerkezetii vegyiiletek szintezisehez. 
A tobb mint 25, nemzetkozi es hazai tudoma
nyos kozlemenyebol emlitiink itt meg kettot, 
amelyek mar tragikus halalat kovetoen jelen-
tek meg: 
Esters of 1-0-Dimethylthiocolchicines: For
mation of Isomers in Chloroform Solution in 
Helvetica Chimica Acta Vol. 68 (1985) 
Absolute Configuration of Deglucop-
terocereine: Conversion into R-(+)-N-Me-
thylcalycotomine in J. of Natural Products 
Vol. 48, No. 1, pp. 142-43 (1985) 
9 hazai es 3 nemzetkozi (Halle /1969/, Varna 
/1978 es 1981/) konferencian tartott eloadast. 
Tanulmanyiitjai: 
1967. 11. 01-t61 (6 honap) a berlini Hum
boldt Universitat-en, S. Pfeifer professzor 
mellett, 1973-ban (6 honap) a bochumi Ruhr 
Universitat-en, G. Snatzke professzor mellett 
es 1983. 09. - 1984. 08. 31. kozott (Bethesda 
/USA/) a National Institutes of Health orvosi 
reszlegenel, A. Brossi professzor mellett. 
Palyaja iveleset torte kette es szakitotta felbe, 
az 1984. aug. 1-en, a szivinfarktus miatt be-
kovetkezett, valoban varatlan es dobbenetes 
halala. Az arckep osszeallitasat baratja (egy
ben osztaly- es evfolyamtarsa), Bazsa 
Gyorgy szavaival kezdtuk es folytatjuk: 
„Oktat6munkajat az igenyesseg, a magas 
szinvonal, a kovetkezetesseg, es ezzel egyiitt, 
a hallgatok szeretete es tisztelete jellemezte. 
Orai, szeminariumai mintaszeriiek voltak, a 
laboratoriumban sokat segitett a hallga-
toknak. Rendszeresen voltak TDK-dolgo-
zatot, i l l . dipl.-munkat keszito hallgatoi. 
Kiemelkedo evfolyamfelelos volt. Oteves 
tevekenysege elismeresekent megkapta a 
Kivalo Egyetemi Munkaert kari kitiintetest. 
Aktiv kozeleti emberkent ellatta a kemikus 
oktatasi-nevelesi tanacs elnoki tisztet, a kari 
termelesi gyakorlatfelelos teendoit es tobb 
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jelentos alkalmi megbizast is. Kollegakent 
mindenki - aki ismerte, kapcsolatba kertilt 
vele - hamarosan megszerette. Segitokeszse-
get, megerteset, humanus gondolkodasat 
mindenki erezhette es becsiilte is. Egyszerii, 
szolid, nemes tulajdonsagokkal elo ember 
volt." (Utnak indulasa elott, az arckep ossze-
allitojatol, - jellemzo modon - azzal biicsu-
zott, hogy csupan ennek az utnak a vallalasa-
val tudott egy idore, mint kideriilt, sajnalato-
san es veglegesen, megszabadulni, a gatlasta-
lanul razuditott ujabb es ujabb feladatok elol. 
Mint sokan masok akkoriban, 6 sem tudott 
nemet mondani...) 
„Halalaval mindezt a sok erteket, a tovabbi 
igeretes tervek es elkepzelesek teljesitesenek 
lehetoseget vesztette el. Emleke tanaraiban, 
kollegaiban, munkatarsaiban, hallgatoiban 
egyarant tovabb el. A KLTE Termeszettudo-
manyi Kara sajat halottjakent, szeptember 
20-an helyeztiik hamvait, orok nyugalomba." 
(L. Egyetemi Elet, 1984. okt. 9-i szama.) 
A NIH Record (1984. aug. 28-i sz. 9. 
oldalan) Dr. Peter Kerekes, 43, Dies From 
Heart Attack (= a 43 eves dr. Kerekes Peter, 
szivinfarktus okozta halala) cimmel igy em-
lekezik meg rola: 
Dr. K. P. az NIADDK Orvosi Kemiai 
Reszlegenek vendeg kutatoja, szivinfarktus 
kovetkezteben, harom nappal 44. sztiletesi 
evforduloja elott, 1984. aug. 1-en, varatlanul 
elhunyt. 
Petert jo l ismertek az izokinolin- es a morfin-
szarmazekok teren vegzett munkaja nyoman. 
Az elmiilt 11 honapban dr. Arnold BROSSI 
sz«kciovezetovel dolgozott egyiitt. Az 
NIADDK-nal vegzett, espedig a nem ter-
meszetes erederii morfm-szarmazekokkal 
kapcsolatos munkajarol irt kozlemeny, meg 
nyomdaban van. A colchinoidokkal kapcso
latos vizsgalatairol pedig egyik kollegaja fog 
beszamolni az American Chemical Society 
Philadelphia (Pa) - i esedekes talalkozojan. 
Amerikai kollegai irtak rola: 
Magyarorszagrol, a DE Szerves Kemiai 
Intezetebol jott az NIH-hez. Azt tervezte, 
hogy egy evvel meghosszabbitja ta-

nulmanyutjat. Ph. D. fokozatat a KLTE-en 
szerezte Bognar Rezso prof, vezetese mellett. 
Doktoratusa utan tovabbtanult elobb, S. 
Pfeifer professzornal, a Humboldt Egyete-
men, a Kelet-Nemetorszag teriiletere eso 
Berlinben, majd G. Snatzke professzornal a 
Ruhr Egyetemen, Bochumban (Nyugat-
Nemetorszag). 
Magyar anyanyelven tul, folyekonyan beszelt 
nemeriil, angolul es olvasott oroszul. 
Munkatarsai megdobbenessel ertesiiltek hir-
telen halalarol. Dr. Brossi baratjakent, tehet-
seges es kedves kemikuskent irta le, illetve 
meltatta kollegajat, akinek szemelyiseget 
nehezen, vagy aligha fogja elfelejteni. 
Dr. Brossi 1984. aug. 31-en, Budapesten, a 
Kozponti Kemiai Kutatointezetben, New 
Results on Colchicine and Congeners (= Uj 
eredmenyek a colchicine es szarmazekai 
teruleten) c. eloadasban foglalta ossze es 
meltatta Kerekes Peter eredmenyeit. 
Forrasok: 
Kerekes Antal gyujtese/osszeallitasa, es a 
szovegben feltiintetett hazai es kiilfoldi uj-
sagokban megjelent cikkek, illetve meltata-
sok. 

Szalay Tibor 

Kertesz Gyula (Magyarhomorog, 1935. 
apr. 12. -Budakalasz, 2002. nov. 8.): foisko-
lai docens, konyvtari osztalyvezeto, egyetemi 
doktor. 
Arckepvdzlatok — mondja a kotet cime, s 
ebbol is sejlik, nem hagyomdnyos eletrajzi 
lexikonrol van szd. Nem lehet hat hagyomd-
nyosan kezdeni a Kertesz Gyuldra vald emle-
kezest sem. Hiszen a szocikk iroja alig ket 
honapja edit a debreceni temetoben tandra 
sirja mellett. Ez az ido arra sem eleg, hogy 
az ember felfogja a veszteseget, nemhogy 
szdmba vegye egy ember eletutjdnak dllomd-
sait, megha oly sok mindenben volt kozos 
elmenyiik is. Csak arra emlekszik, hogy na-
gyon sokan voltunk, sok debreceni didk, akik 
tandrukat jottiink bucsuztatni. Mindannyian 
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hittiik, akik ott voltunk, s akik nem lehettek 
veltink csak irtak, iizentek, hogy most ben-
niink igazul meg a kozismert mondds: egy 
pedagogust tanitvdnyai eltetnek tovdbb. 
Szomoniak voltunk azon a hideg oszi szom-
baton, de mindannyian ereztiik, gazdagok 
vagyunk, mert van egy kozos ertekunk, amely 
osszetart es felemel, s ez Kertesz Gyula emle-
ke. 

Kertesz Gyula 
Bihar varmegyei eredetii, egesz elete az A l -
foldnek e hagyomanyaiban kulonleges at-
moszferaju tajahoz kotodik. Magyar-
homorogon sziiletett. Fenyes Elek szerint 
(1851) ez a Sarret leglapalyosabb videke, tele 
errel, nadassal, mocsarral. Lakjak mintegy 
nyolcszazan, szinte mindannyian ref.-ok, irta 
az egykori tudos. Meghatarozta eletet ez a 
taj, barhova is keriilt nem alfoldinek, hanem 
biharinak vallotta magat s vissza visszatert 
szillofoldjere. Innen hozhatta olthatatlan 
termeszet szeretetet es termeszet ismeretet is, 
amely annyi Qromet, bekes orat szerzett neki 
erdoben jarvan, kertjeben iigyeskedven. 
Es innen hozta ref. makacssagat, es hihetet-
len szivossagat, amelynek szakmai palyafu-
tasaban mind hasznat vette. Az alt. isk. el-
vegzese utan utja magatol ertetodon vezetett 
1949-ben a debreceni Ref. Koll . gimn.-aba, 
ahol 1953-ban erettsegizett. Osztalyfonoke a 

kivalo, nagy tudasu Szabo Istvan volt, egyike 
a tekintelyes regi pedagogusoknak Az atla-
gosnal kiemel-kedobb zenei tehetsege volt, 
ktilonosen enekelni szeretett nagyon. Tagja 
volt az iskola nevezetes Kantusanak, majd az 
egyetemi evei alatt a hires Kodaly korusnak. 
Ahogyan az lenni szokott: felnoven, onallova 
valvan egyre kevesebb ido jutott a kozos 
enekles oromenek s annal tobb a szivet me-
lengeto emlekek felemlegetesenek, amit a 
zene jelentett szamara. (Elete vegeig zeneba-
rat, koncert-latogato maradt.) 
1957-ben vegzett az egyetemen, magyar-
orosz szakon szerzett diplomat. Ekkor meg 
nem lepett a katedrara, elvallalta az ekkor 
szervezodott derecskei jarasi konyvtar veze-
teset. Tette minden kiilonosebb szakmai 
ismeret nelkiil, ami meglehetosen nagy ba-
torsagra vallott. De mikor legyen az ember 
bator, ha nem a huszas evei elejen? S volt 
egy alapveto, elete vegeig tarto tulajdonsaga 
is: mindig tanult. Elolvasta a teljes konyvtari 
szakirodalmat, elvegezte a debreceni Megyei 
Konyvtar gyorstalpalo tanfolyamait, eljart az 
orszagos szakmai konzultaciokra s a legna-
gyobb magyar konyvtaros nemzedek nagyjai-
tol az eletben tanulta meg a konyvtari munka 
alapjait. 

Harom esztendo multan, 1960 oszetol mar 
Debrecenben dolgozik, a Megyei Konyvtar-
ban. Itt volt 1964-ig. Ez ido alatt ket fontos 
esemeny tortent vele: elvegezte az ELTE 
konyvtar szakat es megkezdte tanari palyajat, 
egyelore a Konyvtari Modszertani Kozpont 
debreceni kihelyezett konyvtaroskepzo szak-
tanfolyaman. 
Nemsokara Debrecenben a Tanitokepzo 
Intezetben megindult, mint parhuzamos szak, 
a nepmuvelo-konyvtaros kepzes. Ide keriilt at 
1964 oszen, hogy itt tanitson a szak megszti-
neseig, 1977-ig, ekkor mar mint foiskolai 
docens. A konyvismeretet es konyvtari taje-
koztatas tantargyakat tanitotta. Az amiigy 
sem elmenydiis konyvtari tudomanyok egyik 
legerzelemmentesebb, legpontosabb es leg-
reszletezobb targyait valasztotta. 
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Az utja innen Budapestre vezetett, az Orsza-
gos Idegennyelvii Konyvtarba, akkori neven 
az Allami Gorkij Konyvtarba. Egesz csaladja 
vele mozdult, hiszen felesege, Molnar Kata-
lin, a debreceni Varosi Konyvtar igaz-
gatosagat hagyta ott es lett az akkori Kultura-
lis Miniszteriumban foeloado, s jott gyerme-
kiik Gyula is. Felesege elso hazassagabol 
szarmazo Attila fmk Debrecenben folytatta 
tanulmanyait. Budakalaszon telepedtek le. 
E furcsa s ideologiaval olykor erosen athatott 
konyvtarban (mar a neve sem volt bizalom-
gerjeszto) fo feladata volt a szakmai igenyes-
seg es hitelesseg megteremtese. Szaktanacs-
ado volt az ig. mellett, szakmai kerdesekben 
helyettese, majd magara vallalta a nemzeti-
segi koordinacios feladatok elvegzeset osz-
talyvezetoi szinten, valamint foosztalyveze-
tqje lett az allomanygyarapito, feldolgozo es 
folyo-irattari foosztalynak. 
Ezt a feladatat kovette elete legnagyobb 
szakmai kihivasa s egyiittal szakmai palya-
futasanak legnagyobb teljesitmenyet ado 
lehetosege: 1985-ben az Orszagos Szechenyi 
Konyvtar retrospektiv bibliografiai oszta-
lyanak lett elobb fomunkatarsa, majd vezeto-
je. Kozvetlen feladata volt a Magyar konyve-
szet 1921-1944 ciklusbibliografia hianyzo 
koteteinek a szerkesztese. Ezt vegezte nyug-
dijba vonulasaig, 1999-ig, majd ugyanilyen 
tempoban es lendtllettel folytatta elete utolso 
perceig. E munkahelyen szerezte meg doktori 
cimet is, 1988-ban „A magyar sajto egyedi 
repertoriumainak fejlodese, elmeleti es mod-
szertani kerdesei" c. ertekezesevel. 
Keistesz Gyula eletet valojaban ket munka-
hely, de ugyanazon feladat fogalja keretbe. 
Minden tobbi ennek elokeszitese, megalapo-
zasa volt. A derecskei jarasi konyvtarban van 
az alapozas ideje. Egyetemi szakdolgozata-
ban mar a bibliografia, repertorium keszites 
elemeivel ismerkedett, majd ezt a munkat 
kiegeszitve egy jarasi intezmeny vezetesenek 
komplex feladataval tovabb fejleszthette. 
Mindezt csak bovithette a debreceni konyv
tarban, ahol a falusi konyvtarak gyiijtemeny 
rendezesenek elveit formalta ki es vegezte a 

gyakorlatban, s olyan feladatokat is megol-
dott, mint a falusi konyvtarak torzsanyaga 
jegyzekeinek osszeallitasa. Egyre melyebben 
lepett a bibliografiai munka intenziv es mi-
nosegileg jelentos teriileteire. Ezt mint a 
tanitokepzo tanara tudta veglegesen kialaki-
tani magaban. Elsosorban a helyismereti 
bibliografia keszites erdekelte, olyan mii-
helyt alakitott ki novendekeivel, amely 
messze tulnott egy intezeti feladaton, a 
konyvtari szakma mar figyelmesen kovette 
ezt a tevekenyseget es varta az eredmenye-
ket. Ennek a munkanak volt osszegzo ered-
menye a konyvtari tajekoztatas negykotetes 
foiskolai jegyzete, amelynek elso kotetet 6 
maga irta. Ezt evtizedekig hasznaltak, bizo-
nyos reszeit ma sem lehet nelkiilozni, de meg 
felulmulni sem a teljesseg, az alapossag az 
igenyesseg vonatkozasaban. 
Az Orszagos Szechenyi Konyvtar hozta meg 
szamara a szakmai kiteljesedest. Itt ervenye-
sulhetett igazan egyenisegenek, szakmai 
magatartasanak meghatarozo lenyege. Preci-
zitas, pontossag, lelkiismeretesseg, mindenre 
kiterjedo figyelem. Mindamellett rendkivtil 
komoly elmeleti alapvetest is vegzett a ret
rospektiv bibliografia szakteriileten. 
Osszeallitotta a magyar sajto reper
toriumainak annotalt bibliografiajat, amely
nek megjelent masodik es jelentosen kibovi-
tett kiadasa, s nem titok, hogy a harmadikhoz 
is folyamatosan gyiijtotte az uj adatokat. E 
vonatkozasban a magyar konyvtari szakem-
berek egybehangzo velemenye, hogy korsza-
kos jelentosegii munkat vegzett modszertani-
lag, elmeletileg es a gyakorlatban egyarant. 
Szinte felsorolhatatlan mindaz az elmeleti 
alapvetes es gyakorlati elemzes, amelyeket 
meg kellene emliteniink e vonatkozasban: a 
regionalis bibliografiak elmeleti kerdesei, a 
falu- es varosbibliografiak szerkesztesi prob-
lemai, a magyar helysegnevtarak, helynevle-
xikonok es szotarak torteneti tipologiai atte-
kintese, stb stb. Nyugodtan mondhatjuk, 
Kertesz Gyula a magyar bibliografia keszites 
legnagyobb alakjai koze tartozott. Elevtilhe-
tetlen erdemei vannak a ket vh. kozotti idore 
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vonatkozo retrospektiv bibliografiak osszeal-
litasaban es megjelenteteseben, mar csak 
azert is mert a magyar bibliografusok kozul 
ezt a feladatot addig senki nem akarta-merte-
tudta vallalni. 
Pedagogusi munkassaga is igy otvozodik: 
Debrecenben kezdte a tanitast es soha nem 
hagyta abba, megha barmilyen feladatot is 
kapott. A Tanitokepzo legendas tanara volt. 
Igenyessege es szigonisaga elbatortalanitotta 
a legmagabiztosabb diakot is. Nagy erzeke 
volt megtalalni azokat, akiket az atlagosnal 
jobban erdekelt a biblografiai munka, velilk 
igazi csapatot alkotva tudott dolgozni. Kovet-
te eletiiket a tovabbiakban is, megha elsza-
kadtak a palyatol is. Segitett irasaik, miiveik 
ellenorzeseben, javitasaban. Tana-csaira 
mindig lehetett szamitani, noha azoktol a 
gyengebb idegzetiiek mindig megtantorod-
tak. Kerlclhetetlenul szigoru es igenyes volt, 
s valami ktilonleges erzekkel tudta a legap-
robb mulasztast is eszrevenni. Nem szolva 
hatalmas ismeretanyagarol, melynek reven a 
lektoralt vagy csak barati szora atadott kez-
iratok meg jobbak, telje-sebbek lettek. 
Ugyanilyen tanari szellemben dolgozott a 
nemzeti konyvtarban is. Nemcsak figyelte, 
segitette munkatarsai fejlodeset, de folyama-
tosan tamogatta elorelepesi szandekaikat, 
szakmai igenyessegiiket. 
Konyvtari vonatkozasu kozlemenyei szama 
megkozeliti a szazat. Gyakorlatilag minden 
magyar szakmai folyoiratban publikalt szak-
cikket, recenziot. Tankonyvekben, gyiij-
temenyes kotetekben jelennek meg resz-
feiezetei, osszeallitasai. Tagja volt a Konyv
tari Figyelo szerkesztobizottsaganak, a Ma
gyar Konyvtarosok Egyesiiletenek (ezen 
beliil a Bibliografiai Bizottsag alapito tagja 
volt), tagja volt az OSZK Tudomanyos bi-
zottsaganak, reszt vett az MTA Konyvtorte-
neti es Bibliografiai Munka-bizottsaganak 
tevekenysegeben. 
Fobb mtivei: 

Konyvtari tajekoztatas lk. Altalanos tajekoz-
tatas. (Tanarkepzo foiskolai jegyzet.) Bp. 
1975. Tankonyvkiado, 255 p.; A magyar 

sajto repertorumainak annotalt bibliografiaja. 
(Egyedi repertoriumok), Bp. 1977. OSZK. 
KMK. 208 p.; A bibliografiak keszitesenek 
elmeleti es modszertani kerdesei. = Bibliog
rafiai tanulmanyok. Segedanyag a bibliogra
fiai tovabbkepzo tanfolyamhoz. Bp. 1978. 
OSZK, KMK. 204-225.old.; A falu- es va-
rosbibliografiak szerkesztesenek mod
szertani kerdesei l-2.r.= Konyvtaros, 1983, 
9.sz. 522-526., lO.sz. 576-579.p.; Az egyedi 
sajto-repertorizalas ujabb eredmenyei es 
problemai = Konyvtari Figyelo, 1985, 4.sz. 
387-397.p.; Magyar Konyveszet 1921-1944. 
A Magyarorszagon nyomtatott konyvek 
szakositott jegyzeke. 3.k. Tarsadalomtudo-
manyok. 2.r. Bp. 1985. OSZK. 715 p. (Kom-
jathy Miklosneval kozosen); Magyar kony
veszet 1921-1944. A Magyarorszagon 
nyomtatott konyvek szakositott jegyzeke. 5. 
k. Bp. 1989. OSZK. 787 p. ; A magyar 
idoszaki kiadvanyok egyedi repertoriuma. 
Annotalt bibliografia. 2. atd. bov. kiad. Bp. 
1990. OSZK, KMK. 415 p.; Magyar Kony
veszet 1921-1944. A Magyarorszagon nyom
tatott konyvek szakositott jegyzeke. 4.k. Bp. 
1992. OSZK. 770 p.; Az Alfold bibliografiai 
kalauzanak tervezete, Bp. 1993. 15 lev.; A 
kurrens helyismereti repertorizalas helyzet es 
perspektivai = Helytortenesz konyvtarosok I . 
orszagos tanacskozasa,, Vac, 1994. Bp. 1995. 
63-84.p.; Kovacs Mate keziratos hagyateka = 
Konyv es konyvtar, 18.k6t. Debrecen, 1997. 
5-6.sz. 8-1 l.p.; Magyar Konyveszet 1921-
1944. A Magyarorszagon nyomtatott kony
vek szakositott jegyzeke. II/A. kot. Also-es 
kozepfokii iskolai tankonyvek. Bp. 1998. 
OSZK, OPKM. 228 p. ; Dr. Molnar Pal 
munkassaganak bibliografiaja. = Konyv es 
konyvtaros, 20.k6t. Debrecen, 1998. 34-345. 
p.,; Magyar helysegnevtarak, helynev-
lexikonok es szotarak. (Torteneti tipologiai 
attekintes), Bp. 2000. KSH Konyvtar es 
dokumentacios szolgalat, 91 p. (Torteneti 
statisztikai fuzetek 12.) 
Munkassagat 1994-ben a magyar konyvtar-

iigy legmagasabb dijaval ismertek el. Ekkor 
vehette at a legnagyobb magyar bibliografus-
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rol, Szinnyei Jozsefrol elnevezett dijat. A 
kovetkezo esztendoben pedig munkahelye, a 
Nemzeti Konyvtar itelte neki ugyancsak a 
legmagasabb szakmai dijat a Szechenyi Fe-
renc Emlekermet. 
Kertesz Gyula elete nem a nagy nyilvanossag 
elott zajlott. Konyvtaros volt, s ott is bibliog-
rafus, tehat szakmai mindennapjait valoban 
konyvek koze zarva elte. Csakhogy ez igy 
nem igaz. Kedelye, nyitottsaga, vidam, ki i-
lonleges humora, amelyhez nem keves 
szeretetteli csipkelodes is tartozott, tarsasagi 
emberre tette. Mar hogyha meg aznap este 
idoben hazaert a munkahelyerol, mert hajla-
mos volt belefeledkezni a munkaba. Egykori 
kozepiskolai osztalytarsai szivesen vartak az 
otevenkenti talalkozokat, hogy oriiljenek 
diaktarsuk valtozatlan kedelyenek. Regi 
tanitvanyairol mindent tudott, emlekezett 
minden sajatossagukra, boga-raikra, csinyje-
ikre. Erre csak olyan peda-gogus kepes, aki 
annak oriil elsosorban, ha tehetsegeket lat 
maga koriil, hozzajarulhat valamivel ennek 
gazdagitasahoz, es kovetheti diakjai eletenek 
alakulasat. 

Mindehhez persze jarult a megfelelo csaladi 
hatter, amely amiigy minden elismert eletut 
szervezo meghatarozoja. De itt valoban arrol 
volt szo, hogy ket azonos szellemisegii, de 
eltero mentalitasii ember azonos erdeklodesi 
korrel elte vegig a sajnos rovidre szabott 
kozos eletet. Setak, kirandulasok, termeszet-
jaras, koncertek es szinhazi eloadasok, es 
mindenekelott Debrecen. Hiszen ott marad-
tak a rokonok, a baratok, a konyvtaros mun-
katarsak es persze a tanitvanyok. De az evek 
mulasaval tanitvanyaival mar tudott mas 
helyen is talalkozni: konferenciakon mint 
eloadotarsak, szakmai vitakon mint akar 
hivatalban tolotte allok, szerkesztosegekben 
mint munkatarsak. Egyivasiiak lettiink -
mondja kilepve targyilagos szerepkorebol az 
arckep irqja, hiszen a diak-tanar viszony az 
cvtizedek mulasaval barati viszonnya is 
valhat. S a palyakezdo pedagogus Kertesz 
Gyula alig volt idosebb elso tanitvanyainal a 
Tanitokepzoben. 

Az a tudomanyos tevekenyseg, amely a ne-
vehez fuzodik, nem a latvanyos tudomanyos 
eredmenyek koze tartozik, csak egyszeriien 
potolhatatlan. Minden tudomanyos kutatas 
alapja a forrasismeret. S ehhez sziiksegesek a 
megfelelo kezikonyvek, adattarak, a mi ese-
tunkben a bibliografiak. Aki ilyeneket keszit, 
allit ossze, a tudomanyos felkesziiltsegen 
kiviil nagy szakmai alazattal is rendelkezik. 
Hiszen mindenki mas ebbol meriti, amire 
sziiksege van. Nem kell szazfele fordulni, 
eleg lesz a „Kerteszt" felutnie ezenuil, hogy 
megtudja, a remelt adat vajon hoi talalhato. 
Csak eppen Kertesz Gyula, a nagy tudasii, 
melegszivii kedves pedagogus ember nem 
talalhato kozottunk, emlekeinkben es mtivei-
ben el tovabb. 
Irodalom: Batari Gyula: Beszelgetes dr. 
Kertesz Gyulaval, a Szinnyei Jozsef emlek-
erem kituntetettjevel. = OSZK Hirado, 1994, 
7-8.sz. 27-29.p.; Pogany Gyorgy: „A bibliog-
rafia nekem hobbim is..." Beszelgetes Ker
tesz Gyulaval = Konyvtari Levelezo/lap, 
1995, 5.sz. 3-4.p.; Uj Magyar irodalmi lexi-
kon, 2.k. Bp. 1994. 1024.p.; K i kicsoda 2000. 
Bp. 1999. l.k. 844.p. 

Praznovszky Mihdly 

Kiss Lajos (Balmazujvaros, 1925. nov. 13. 
- Debrecen, 2002. aug. 6.): kantor-tanito. 
Paraszti csaladbol szarmazott. Iskolait Deb-
recenben vegezte, 6 elemit a Fiiveszkert utcai 
iskolaban, 4 gimnaziumot a Fazekas Mihaly 
Gimn.-ban, az oteves tanitokepzot a Ref. 
Koll.-ban. A Koll. szelleme, az ott kapott 
neveles, a kivalo tanarok peldamutatasa 
meghatarozoja volt egesz munkassaganak, 
egesz eletenek. Hitte es vallotta, hogy a tani-
tas kiildetes, misszio es halalunk utan szamot 
kell adnunk, mikeppen toltottiik be a ktildete-
siinket. Igazi tanito volt, aki szolgalatnak, 
onfelaldozasnak tekintette hivatasat! E ket 
szo volt vezerloje egesz tanitoi palyafutasan. 
Diakkent nyaron sportrepiilessel foglalkozott 
az Orszagos Magyar Reptilo Egyesilletnel. 
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Elobb A-B-C vizsgas tanulo, majd oktato 
1941-tol 1944-ig. 

Kiss Lajos 
1947-ben szerzett kantor-tanitoi oklevelet. A 
47-48-as iskolai evben Encsencs kozsegben 
dolgozott helyettesitokent a ref. elemi isk.-
ban, orgonista kantorkent pedig egyhazat 
szolgalta. Sokszor helyettesitette a lelkeszt a 
reggeli ahitatokon. Amikor a helyettesitett 
tanito a hadifogsagbol hazajott, megsziint az 
allasa. Tanitoi kinevezes akkor az allamositas 
miatt nem volt, ezert visszatert a repiileshez. 
Motoros repulogep-vezetoi kikepzest kapott, 
s 1948. nov. 29-en Algyon I . foku motoros 
repiilogep-vezetoi vizsgat tett, majd oktatott. 
1949 nyaran „B" listara keriilt. Akkor mar 
megkezdodtek a tanitoi kinevezesek, igy 
visszatert eredeti foglalkozashoz, a tanitas-
hoz. Kinevezeset 1949-ben Debrecen -
Szepes I I I Alt. Isk.-hoz kapta. Onnan, mivel 
megnosiilt, Debrecen-Kunpalhalom nevii 
iskolahoz kerte magat, ahol vezeto-tanitokent 
miikodott 1950 febr.-tol 1958. aug. 15-ig. Az 
iskola 1952-tol Ebes kozseghez keriilt. Felso-
tagozatban tanitott 6-7-8. osszevont osztalyt. 
Megszervezte a „dolgozok iskolajat", esten-
kent ott is tanitott. Az iskola Hajduszobosz-
16-Debrecen-Ebes-Nagyhegyes hataranak ta-
lalkozasanal volt. 170 gyermeket tanitott ket 

nevelo - ferj es feleseg. A 8. osztalyosoknak 
az anyaiskolaban kellett vizsgat tenni Ebe-
sen. Sokan tovabb tanultak a nevelok nagy 
oromere kozepiskolaban, foiskolan, egyete-
men. 
1958. aug. 15-i hatallyal Hajdiiszoboszlora 
keriilt a I I . szamii iskolaba. Munkajat a ko-
vetkezokeppen ertekelte az iskola ig.saga: 
(reszlet Szatmari Antal ig. minositesebol a 
1965 - 1980 kozotti evekre vonatkozoan) 
„Ami6ta ismerjiik, kimagaslo munkat vegez 
ugy iskolai, mint pedagogiai szinten. Szak-
mai felkesziiltsege kivalo. Kivaloan haszno-
sitja magat mas teriileteken is. Fotozas (regi 
epiiletek, varosi es iskolai esemenyek meg-
orokitese), dolgozok iskolaja (kihelyezett 
tagozat a Biizakalasz MGTSZ es Allami 
Gazdasagban), szakszervezeti titkar, majd 
elnok, Varosi Pedagogus Enekkar tagja sok 
even at. Azt a munkat, amit kezebe vesz, 
igyekszik teljes mertekben, maradek nelkiil 
elvegezni. Szakmai munkajat mindig ponto-
san es tervszeruen vegzi el. Rajzot tanit - bar 
nem szakos - ezt a munkat ugy vegzi, hogy 
jo munkaja elismeresekeppen tarsadalmi 
szakf.nek biztak meg. Vezetoje a Miivelodesi 
Kozpont felnott rajzszakkorenek. Kiallitast is 
szervezett a szakkor munkaibol. Nyarankent 
a Pedagogus Szakszervezet altal szervezett 
festomiivesz taborba jar. Kepei kiallitasokon 
is reszt vettek - Dunaujvaros, Budapest. 
Osztalyfonoki munkajat alapos pedagogiai 
ratermettseg jellemzi. Sokat tett azert, hogy 
osztalyat jo kozossegge formalja. A nevelo-
testiilet szereti, ertekezleteken igen jo gya-
korlati hozzaszolasai vannak, melyet tobb-
szor lehet hatarozatta emelni. Hosszu evek 
eredmenyes rajzoktatasa utan also tagozatba 
- elso, masodik osztalyba - kerte magat. 
Nagyon szereti a kisgyermekeket! Otthono-
san feldiszitett szaktantermet nyitott a kicsi-
nyeknek, akiket szelid, halk szavaval, tekin-
tetevel es igazi megerzessel iranyit. Hiszen a 
tanulok motivalasanak alapja a tanito szeme-
lyisege es banasmodja. A sziilok is szeretik, s 
azon vannak, hogy gyermekiiket az 6 elso 
osztalyaba adhassak. Iskolankban kiserleti 
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rajzoktatas folyik az elso osztalyban. Ennek 
vezetoje, az OPI megbizott munkatarsa, 
Aradi Jeno altal. Ertekes tapasztalatait nagyra 
ertekelik! Varosi es megyei szinten bovebb 
korok elott mutatja be tanitasait, melyek a 
gyerekek alkoto kedvenek kibontakoztatasat 
dokumentaljak." 
1985. aug. 15-en az indulo V I . szamu iskola-
ba hivjak. Ott tanitott nyugdijazasaig, 1986. 
jan. 1-ig. Nyugdijazasa utan tovabb tanitott 
szerzodessel osztalyban es napkozis nevelo-
kent 1991. jan. 31-ig. 
„38 ev, 12 het tanitas utan vonul nyugdijba. 
Mindig ereztiik, hogy embersegere, segitese-
re, tenni akarasara, nagy tapasztalatara min
dig szamithatunk. Egytitt van, egyiitt gondol-
kodik, egyiitt cselekszik veliink. Igazi mun-
katars! Fiatalos lendiilettel mindnyajunk 
szamara peldat mutatva teszi ezt a mai napig. 
Szinte csodalatra melto, hogy meg tudta 
orizni tiirelmet, hitet az emberben, az ember 
nevelhetosegeben! Toretlen hittel vegzi ma is 
es kivanom meg sokaig vegezze aldasos 
tevekenyseget." (reszlet Dr. Molnar Lajosne 
ig. bucsuztato szavaibol). 
1985. jun. 1-en Pedagogus Szolgalati Emlek-
ermet kapott. 1997. szept. 7-en kapta meg az 
aranydiplomat. 
Forrasmunkak: 

1. szemelyi anyagok 
2. a bucsiiztatasarol kesziilt hangfelvetel 
3. repiilesi naplok (motornelkuli es moto-

ros sportrepiilok szamara) 

Kiss Lajosne 

Kiss Laszlo (Debrecen, 1932. jun. 27. -
Debrecen, 2002. okt. 8.): gimn. ig. 
Edesapja, nemes nadudvari Kiss Bela katona-
tanar volt, sztiletesekor honved szazados. 
Edesanyja, bicskei es csaszari komoroci 
Komoroczy Margit, aki jo nevii hodaszi 
csaladbol szarmazott. A sziiletesi anya-
konyvben nadudvari Kiss Laszlo Egon Oli
ver bejegyzes talalhato. O a legegyszeriibb 

nevet viselte: Kiss Laszlo. Batyja Bela, hiiga 
Judit. Edesapja rangfokozata idorol idore 
emelkedett. Eloszor Debrecenben szolgalt a 
10. Bocskai Gyalogezredben. O volt a pa-
rancsnoka annak az alakulatnak, amelyben a 
Debreceni Ref. Gimn. hires tanarai teljesitet-
tek szolgalatot, tobbek kozott Nagy Geza, 
Rabold Gabor, Felegyhazy Laszlo. 

B 

Kiss Laszlo 
1938-ban a csalad Varpalotara koltozott, 
majd 1942-ben Budapestre, mert a csaladfot 
oda vezenyeltek. Laszlot beiratta a Budapesti 
Lonyay Fogimnaziumba, ott vegezte az elso 
ket gimn.-i osztalyt. Nadudvari Kiss Bela 
ekkor a tisztkepzo Ludovika Akademian 
tanitott harcaszatot alezredeskent es 1944 
nyaran sikeres ezredesi vizsgat tett. Elolep-
tetesere mar nem keriilt sor. 1944 szept.-etol 
az akkor felallitott 1. Hegyivadasz Potdandar 
parancsnoka lett. A Gyalui havasokban har-
colt. Sokat beszelt gyermekeinek a Debreceni 
Koll.-rol, amelynek 6 maga is diakja volt. 
1944 oszen sulyosan megsebestilt a harcok-
ban, s ilyen allapotban vittek csaladjaval 
egyiitt Drezdaba, ahol tuleltek a szornyii 
terrorbombazast. Majd Tirschen-reuthba 
keriiltek. Ebbe a kis bajor varosba menekitet-
tek ugyanis tovabb a Ludovika Akademiat. A 
korhazban fekvok, kozotttik nadudvari Kiss 
Bela alezredes is az amerikaiak hadifogsaga-
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ba keriilt, akik atadtak oket a franciaknak, ok 
pedig kegyetleniil bantak a foglyokkal. 1946-
ban szaba-dult es igy a csalad hazajott. Az 
edesapat „leigazoltak", azaz nem tekinthettek 
haborus bunosnek, majd sajat keresere szol-
galaton kiviili allomanyba helyeztek. A sza-
bolcsi Hodaszon tudtak meghuzodni az edes-
anya csaladja es nemi birtoka segitsegevel. 
Ekkor keriilt latoterbe ismet Debrecen es a 
Ref. Gimn. Itt Laszlo - mint magantanulo -
meg 1946 jun.-aban letette a gimnaziumi I I I . 
osztaly vizsgait, majd egy evvel kesobb telje-
sitette a IV. osztaly kovetelmenyeit. Kesobb 
ilyen szepen gondolt erre vissza: „..., vegtil 
1947. szept. 5-en beiratkoztam rendes, nyil-
vanos tanulokent oda, ahova erkeznem kellett 
(de ekkor en meg ezt nem ereztem)". 
1951-ben erettsegizett es az epiteszmernoki 
palyara gondolt, de szarmazasa miatt nem 
mert jelentkezni. Igaz, a matematika es fizika 
eredmenyei sem voltak nagyon kivaloak. In-
kabb a bolcseszetet szerette es tanulta. Ugy 
dontott, hogy eloszor elmegy az epitoiparba 
dolgozni. Par honap alatt seged lett, majd az 
erettsegije hozzasegitette ahhoz, hogy egy 
tanfolyam elvegzesevel komiives kepesitest 
szerezzen. A szemelyi igazolvanyaba ez a 
szakkepesitese is mindig be volt irva: komii
ves. Ekkor a „multja" igy nezett ki : apja 
ludovikas alezredes volt, egyhazi iskolaban 
erettsegizett es komiives mesteri szakkepesi-
test szerzett. Igy vagott neki a felvetelinek a 
Budapesti Miiszaki Egyetem epiteszmernoki 
szakan 1952-ben. Vizsgaja ugyan sikeriilt, de 
ati^anyitottak Debrecenbe, a KLTE matema-
tika-fizika tanari szakara. Akkor ez igy ment, 
nines ertelme kerdezni, miert. Meg egy ujabb 
felveteli vizsgat is kellett tennie es most mar 
1952 szept.-etol Kiss Laszlo a DE hallgatoja 
lett. Rendes idoben, 1956-ban fejezte be 
tanulmanyait es szerezte meg diplomajat. Az 
eredetileg human erdeklodesii fiatalember 
mind a matematikabol, mind pedig a fizika-
bol valamennyi egyetemi felevet jeles es 
kitiino eredmennyel zarta. 1956. Jul. 15-tol 
alkalmazta 6t a volt iskolaja, a Debreceni 

Ref. Koll . Gimn.-a, ahova vegleg meg-
erkezett. 
Roppant izgalmas es elgondolkoztato dolog, 
hogy a rola kesziilt es az isk.-nak megkiildott 
tanari szakmodszertani zarovelemeny nem 
volt valami kecsegteto. Bizonyara a szar-
mazasanak szolt, de valosziniileg ennek 
miertjet mar soha nem fogjuk megtudni. 
Megis, az embert kivancsiva teszi az, hogyan 
lett Kiss Laszlo a mintegy ezer fot szamlalo, 
ma is elo tanitvanyi sereg szemeben „K6zep-
Europa legjobb matematika tanara". Vegig 
kitartott volt iskolaja mellett, tanarkent es 
elso szamii felelos tanarkent: ig.-kent szol-
galt, nyugalomba vonulasaig. 
Vary Judittal kotott hazassagabol sziiletett 
Akos es Agnes nevii gyermeke, akikkel min
dig biiszkelkedett, mint jo edesapa. Masodik 
felesege Hedrich Emilia volt, Balazs nevii 
gyermekiiket kaptak ajandekba. Oly nagy 
szeretettel es kimondhatatlan melegseggel 
nevelte es vette koriil gyermekeit. Agnes 
leanyanal, Boross Csabanenal sziiletett uno-
kak, Gergo es Bence erkezese roppant bol-
dogga tette, tinnep volt szamara, ha vendegiil 
lathatta a kis „elevensegeket". 
Meg vesstink nehany pillantast tisztsegeire, 
elismereseire. 1956 es 1968 kozott inter-
natusi feltigyelo tanarkent is dolgozott, s ez 
kozvetlen kapcsolatot jelentett a diakokkal. 
Akkor az iskola tanuloinak mintegy hetven 
szazaleka meg fiii volt. Sok jo matematikus 
termett ebben az idoben. De a joizii diak-
tortenetek kialakulasanak is kedvezett ez a 
helyzet. Nehany vele kapcsolatos deriis ese-
menyt evkonyviinkben meg is orokitettiink 
az utokor szamara. 1979-87 kozotti evekben 
a gimn. igh.-i, majd 1987-tol 1992-ig az ig.-i 
tisztseget toltotte be. Ig.-kent vonult nyuga
lomba, 6 maga kerte nyugdijazasat. Ezt kove-
toen a Tiszan-tuli Egyhazkeriilet altal letre-
hozott taniigyi fotanacsos tisztet toltotte be 
1994-tol 2001-ig, majd a Doczy Gedeon Ref. 
Gimn. munkajat segitette ig.-i tanacsoskent. 
1990-ben megkapta a Kivalo Pedagogus k i -
tiintetest, 1993-ban pedig a Pedagogus Szol-
galati Emlekermet. 1998-ban a Zsinat neki 
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itelte oda az Imre Sandor-dijat „a ref. iskola-
iigyert vegzett aldozatos munkaert". 2002 
nyaran, 70. sziiletesnapja alkalmabol a Deb-
receni Ref. Koll. a Kerekes Ferenc dijjal 
tiintette ki, elismerven ezzel kivalo es hiise-
ges munkajat. 
Neveloi hitvallasa tanult kezmiives szak-
majahoz hasonlithato. 
A komiives mester mindig oda megy dolgoz-
ni, ahol az emberek epiteni akamak, es olyan 
hazat epit, amilyet kernek tole. Kiss Laszlo 
ezt nem ertette sokaig, elete vonatkozasaban 
ez rejtely volt szamara. Elobb a bolcseszet 
erdekelte, majd a mernoki hivatas vonzotta 
es vegtil lett belole egy csodalatos matemati-
ka-fizika szakos tanar. Most en ugy latom a 
baratomat, mint aki megmaradt ,,komiives 
mesternek", aki kezebe vett minden egyes 
faragatlan kovet es azokat megfaragta. Sot, 
kiformalta es atformalta aszerint, amire al-
kalmasak voltak, mig vegiil beilleszthette 
oket a maguk helyere. Ez az aldott kezii 
„k6muves mester" nagyon jo tanar volt. 
Minden egyes tanitvanyat kezebe vette, meg-
nezte, mire valok es alakitotta oket. Ugy 
formalta a lelkeket, hogy kinek-kinek enged-
te: azza valjek, akive 6t a Teremtoje alkotta 
es szanta. Egyeseket alapkove, masokat sa-
rokkove vagy diszesebb zarokove faragott, 
ismet masokat tarto-kovekke formalt, de ugy, 
hogy abban az epiiletben mindenkinek volt 
melto helye es funkcioja. Mindenki kapott a 
mestertol valami sajatos es nelkillozhetetlen 
szerepet. Senki nem maradhatott ki . Mind a 
hat osztalyat „legkedvesebb osztalyomnak" 
mandotta. Egyenloen szerette oket. O ezt ugy 
fogalmazta, hogy „minden neveles alapelve: 
szeretettel, szeretetben, szeretetre". Ezt 6 
valoban igy tette. Hogy mikent elte ezt meg 
es mikent iiltette at a neveles gyakorlataba, 
azt a „tanarsag miiveszetenek" legnagyobb 
teljesitmenyei koze sorolhatjuk. 
A szeretet volt szamara a formdlo eszkdz, a 
szerszam, s ebben kimerithetetlen esz-
koztarral rendelkezett. Olyan turelem lako-
zott sziveben, hogy annak merete szinte 
vetekedett egy egesz tanari kareval. O maga 

volt a sziklaszilard nyugalom. A szeretettel 
mint eszkozzel tobbre ment, mint barmilyen 
pedagogiailag kiprobalt modszerrel. Ezt erez-
te meg valamennyi tanitvanya. Meg az is, aki 
a legkemenyebb anyagbol gondolta magat, 
mert 6t is megfaragta, atformalta a szeretet 
szerszamaval. Volt olyan esete, amit az egye-
temes pedagogiatortenetbe kellene folje-
gyezni. Szombat estenkent a regi idoben volt 
a hetet lezaro istentisztelet, a preces. Egyik 
tanitvanya, aki az osztalyaba jart, mindig 
megkerdezte tole: hova megyiink? Minek? 
Kotelezo? O tiirelmesen valaszolt mindha-
rom kerdesere. De a tovabbi hetek, honapok 
is hasonloan teltek, s ez igy ment ket evig. 
Kiss Laszlo, mint internatusi feliigyelo tanar, 
minden szombaton este megvarta, mig ez a 
diakja leveszi a papucsat, folveszi es befiizi a 
cipojet, rendbe teszi a holmijat es akkor 
indultak csak el az esti istentiszteletre, ketten 
egyutt. De mindig csak a predikacio alatt 
erkeztek meg az Oratoriumba foltuno padlo-
recsegesek kozepette. Szinte hihetetlen! Kiss 
Laszlo nem jott ki a sodrabol. Kesobb ez a 
tanitvanya, mar egyetemista koraban folke-
reste, megszallt nala, beszelgettek. Eppen 
szombat volt. Amikor eljott az ideje, hirtelen 
folpattant es indult az ajto fele, ahonnan 
visszaszolt: „Bocsanat tanar ur, sietek, mert 
elkesek a precesrol!" A szeretettel, mint 
nevelo eszkozzel meg a kemeny szivbe is 
lehet irni eletes tizenetet. 
A „szeretetben" kifejezes Kiss Laszlo szama
ra a legkort jelentette, azt az otthont, amely-
ben a fiatalok formalodtak. Minden pedago-
gianak az a masik tartopillere, hogy a tanit-
vanyaink - barhogyan is neveljiik, faragjuk, 
oktatjuk oket szeretettel - erezzek is meg ezt 
a szeretetet. Ebben nagymester volt Kiss 
Laszlo tanar ur, akitol mi fiatalabb tanarok is 
sokat tanultunk. O nem volt a nagy szavak 
embere, nem predikalt, nem tartott nagy lelki 
beszedeket, 6 egyszeriien szeretett. Ezt nem 
lehet elmondani maskeppen, ezt alig lehet 
peldaval illusztralni. Ahol 6 volt, ott jo volt 
lenni, ott mas volt a legkor, ott feliidiilt a 
lelek, megvigasztalodott a szomorii diak es uj 
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remenyseggel telt meg a sziv. Ez valami 
erthetetlen, lathatatlan dolog, de igaz tapasz-
talati valosag volt. Ugy szoktam kifejezni es 
rendszerint igy magyaraztam tanartarsaim-
nak: a diak egy kiilonos hullamhosszon mii-
kodo „el61eny", aki a szeretetet mar akkor 
megerzi, amikor belep az iskola ajtajan. De 
azt is megerzi mar az ajtoban, ha egy tanar 
nem szereti 6t! Ha nem szeretetben neveljiik 
a gyermekeinket, bizony tonkretessziik egye-
nisegiiket egesz eletukre. Ha a diak erzi a 
szeretetet, akkor engedni fogja magat nevelni 
a jora es 6 is igy fogja arasztani masok fele a 
szeretetet. Kiss Laszlo diakjai olyanok vol-
tak, illetve olyanokka valtak a kezeben, hogy 
hagytak magukat for-malni es engedtek a 
boles mesternek, hogy szeppe, hasznossa, 
igazza formalja eletiiket. Kiss Laszlo ezt ugy 
tette, hogy mindig engedte: maguk a tanitva-
nyai ismerjek fol ezt a lelektol-lelekig hato 
erot az 6 szabadsa-gukban. 
O keresztyen lelek volt, aki azt szerette vol-
na, hogy masnak is orom legyen az, ami neki 
oromet jelentett. Ezert hitt abban, hogy lehet 
szeretetre nevelni, mert az ember nevelheto. 
Az ember formalhato, mig vegiil elnyeri 
tartasat. Minden eptiletnek van valami szep-
sege, van valami egyedi vonasa, ami azt azza 
teszi, ami. Ilyen a diak is. O is rendelkezik 
olyannal, ami csak az 6ve. Ez senki massal 
ossze nem hasonlithato, senki masra nem 
ervenyes sajatossag. Ilyen az ember is es 
joreszt a tanartol fiigg, hogy milyenne for
malja a formalhato „elo darabot". Azt tudta 
Kiss Laszlo is, hogy nem a sajat kepiinkre es 
hassnlatossagunkra neveljiik a novendekein-
ket, hanem a krisztusi szolgalo eletre. Aho-
gyan 6 fogalmazott: a szeretetre. Ez lesz 
ugyanis a tarsadalom kotoanyaga, amint a 
hazak teglait, koveit is ossze kell tartani 
valamivel. A jo mester tudja, hogy mikent 
kell elkesziteni a jo kotoanyagot. Vegiil a haz 
is szepen megepiil annak rendje szerint, 
amint azt az alkotoja elgondolta, s az ember 
is folnovekszik annak rendje szerint, ahogyan 
az Alkotoja elvegezte felole. A hazra, vagy 
barmilyen alkotasra ilyenkor a mester odair-

hatja a vedjegyet, amint ez regi szep szokas 
volt. Kiss Laszlo neve bizony oda van vesve 
sokak szivebe, kitorolhetetleniil. A vedjegy a 
mester munkajarol tanuskodik, azt hitelesiti. 
Az 6 vedjegyet en igy olvasom a Szentiras-
bol: "Oriiljetek az Urban mindenkor, ismet 
mondom, oriiljetek. A ti szelidlelkusegetek 
ismert legyen minden ember elott!" 
Tandri egyenisegere gondolva, azt kerdez-
hetjtik: honnan vette Kiss Laszlo mindezt a 
hallatlan lelki gazdagsagot, ezt a vegtelen 
deriit es sugarzo oromet? Vegtere is egy 
nagyon szaraznak tiino tantargyat, a matema-
tikat tanitotta, es a fizikat is, amely bizony a 
tapasztalat es az ertelem nelkiil nem igen 
oktathato. Ez azonban csak elso latasra tunik 
nehez kerdesnek. A jo matematikatanar es a 
jo fizikatanar ugyanis elsosorban nem a tar-
gyaval nevel es tanit, hanem az egyenisege-
vel. Ha egy matematikatanarban nines vegte
len turelem es remenyseg a tanitvanyai irant 
es csak a szigorral veli a kivant eredmenyt 
elerni, annak nem sok sikere lesz a palyajan. 
De a tanitvanyainak sem. Gondolkodni 
ugyanis nem lehet zaklatott allapotban, az 
ertelem melysegeit sem fogja elerni az, aki-
nek nines meg hozza a kello nyugalma, de a 
termeszet csodalatos titkaira sem kepes ra-
csodalkozni az, akit unszolva kenyszeritenek 
ra. Bizony, egy jo tanar kezeben a matemati-
ka is lehet szep targy! Nem igen ismertem 
Kiss Laszlonal tiirelmesebb matematikata-
nart, ugyanakkor megis hatarozott volt es 
gyors gondolkodasu, a tanitvanyai sohasem 
ereztek nyiignek a tanorait, sot inkabb fel-
udiiles volt hallgatni a magyarazatait. Az ora 
elejetol a vegeig hangosan beszelt, szep ma-
gyarsaggal es mely zengesii hangjaval. Hu-
mora, megjegyzesei deriit, sot kacagast vittek 
bele a nehez feladatok megoldasaba is. Ebren 
tartott mindenkit, meg a nehezebben gondol-
kodokat is. Valamikeppen az volt a titka a jo 
pedagogiajanak, hogy a modszereben is 
ervenyesitette a szabadsagot. Megadta min-
denkinek a lehetoseget a gondolkodasra, es 
kimondottan oriilt, ha diakjai a megszokottol 
eltero megoldassal rukkoltak elo. Imponalo 
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tudasaval igen gyorsan tudta kovetni a szi-
porkazo diakjai folveteset is, azok pedig 
elveztek a vele egyiitt gondolkodast. Igen 
nagy erossege volt a precizseg es a teljes-
segre torekves szaktargyaiban. Kitiinoen 
tudott kerdezni. Kerdesei mindig „iiltek". 
Megis kozel tudta magahoz hozni a fiatalt, s 
ez megsem valt soha bizalmaskodassa, ha-
nem inkabb tiszteletet ebresztett bennuk 
onmaga es targya irant. 
Amikor elcsodalkozom azon, milyen nagy-
szerii tanaregyeniseg volt Kiss Laszlo, egyut-
tal kerdezem is magamtol: hogyan volt ez 
lehetseges? Mit tett ezert? Mikent emelte 
ilyen szintre a hivatasa miiveszetet? - Azt 
hiszem, egyszerii a valasz: 6 erre sztiletett. O 
sziiletett „matektanar" volt, aki fiatalon meg 
rugodozott ez ellen es el akart menekillni a 
tanarsag elol az epiteszetbe. Nem mene-
kiilhetett el, az 6 helye itt volt kijelolve, neki 
ez volt az eleve elrendelt kuldetese. Sot mi 
tobb, 6t nektink, eppen a Ref. Gimn.-nak 
rendelte es ajandekozta Gondviselo Isteniink. 
Eppen akkor, amikor a legjobban sziikseg 
volt ra. Hala legyen erte! Es 6 nem ment el 
mashova, hiaba kinaltak neki is nagyobb 
falat kenyeret az allami iskolakban. O vegig 
ment azon az uton, amelyet szamara Teremto 
es Megvalto Istene kijelolt. Nem volt 6 ma-
gamutogato vagy mellveregeto keresztyen, 
hanem inkabb szemermes hitu, szelidlelkii es 
tisztaszivu ref. ember. A nagytemplomi gyii-
lekezet elobb pot-presbitereve, majd rendes 
presbitereve valasztotta. Az igehirdetesekre 
szeretett figyelni, es altalaban is sokkal me-
lyebben erdekeltek a hitbeli problemak, mint 
azt gondolnank. Nekem megadatott az, hogy 
szamtalan ilyen kerdest megbeszelhettem 
vele a termeszettudomany es a keresztyen hit 
kapcsolatarol. Nem a magyarazataibol, ha
nem a kerdeseibol tudtam, hogy micsoda 
melysegig hatolt szivebe Isten tizenete. A 
termeszettudomanyon nevelkedett, mond-
hatnank: egzakt gondolkodot, melysegesen 
lekototte es foglalkoztatta a vilag teremtese-
nek kerdese es harmoniajanak az emberi 
ertelemmel valo folfoghatosaga. Racsodalko-

zott arra, hogy mind a termeszeti vilag, mind 
pedig az emberi tudas ertelmi tevekenysege 
ugyanolyan szerkezetet mutat: nyitott folfele, 
Isten kijelentesenek a megertesere. Ebben is 
felkesziilten akart tanitvanyai ele allni. De a 
sajat gyermekeivel is gyakran beszelgettek 
errol. Nagyon erdekelte a Daniel konyve 12,3 
vers, amelyben a vegso igazsag kereseserol 
van szo: ,^iz okosok fenyleni fognak, mint a 
fenylo egbolt, es akik sokakat az igazsdgra 
vezettek, mint a csillagok, mindorokke" O 
bizony ertette es alazattal elfogadta azt, hogy 
az „okossag", az emberi ertelem is Isten 
teremtett vilaganak resze, es arra valo, hogy 
azt j o l hasznaljuk es kutassuk vele a terme-
szet rendjet, es jo iranyba vezessiink masokat 
is, megpedig az igazsagra. Tulajdonkeppen 
ezt a rendet ismerte fol es tanitotta 6 a fizika 
torvenyeiben, s erre a folfele nyitott vilagra 
iranyitotta tanitvanyai tekintetet. Vallotta, 
hogy mint a csillagok jarasa, eppoly csodala-
tos ennek a vilagnak a szep rendje, s a boles 
ember errol tesz bizonysagot azok elott, akik 
rea bizattak. Koncentraltan tudott figyelni es 
nagyszeruen mdott kerdezni, s mindig tovabb 
es tovabb ment a „miertjeivel", mig radob-
benve megertette ennek a vilagnak az erede-
tet, alapjat es celjat: "minden a Krisztusban 
allfennl". Ezert tartozott kedves enekei koze 
a 264. enekunk, mert ez volt az 6 hitvallo 
valasza: "Aldjad en lelkem a dicsoseg eros 
kirdlydt!" A bibliai szavakat haszna-lva, az 
„okos" tanar, azaz a hiteben megnyugodott 
es megbizonyosodott tudos ember nem is 
valaszolhat maskent, minthogy az alazat 
hangjan dicsoiti a Teremtot. Mas alkalommal 
pedig egy szep imadsagot mondott a temeto-
ben, amelybe beleszotte a gondviselesbe 
vetett hitet ugyanennek az eneknek egy ma-
sik versevel: "Aldjad Ot, mert az Ur mindent 
oly szepen intezett. Sasszdrnyon hordozott, 
vezerelt, bajodban vedett. Nagy irgalmdt 
naponkent tolti ki rdd. Alddsdt mindenben 
erzed!" 

Laszlo baratom eltavozasaval melyseges iir 
tatong a szivemben. Gyakran gondolok ra, es 
azt is kerdezem magamtol, miert jatszott 6 
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annyira fontos szerepet az en eletemben is. 
Talan csak osszeszoktunk, talan mert jo l 
ismertiik egymast, es csupan ennyi az egesz? 
Vagy talan azert, mert oly szepen tudott 
viselkedni, s finom lelekkel mindenkihez 
udvariasan kozeledett? Ezert is. De ezeknel 
tobbrol van szo! Kiss Laszlo szamomra szel-
lemi partner volt, akinek erdeklodese nekem 
nagyon jolesett. Kerdeseivel, dilemmaival 
tovabb vitt es osztonzott a tudomanyos mun-
kamban. Friss irasaimat gyakran elolvasta. 
Ha 6 nem ertett meg vala-mit, akkor azt 
ujrairtam, maskent fogalmaztam, de azonnal 
lattam, mi a teendom. Aztan azt is lattam, 
hogy a sok-sok idegorlo munka mellett nem 
hanyagolta el az onmaga miiveleset, szellemi 
apolasat sem. Mind a szepirodalomban, mind 
pedig a termeszettudomanyi kerdesekben 
figyelt a legfrissebb hirekre, eredmenyekre. 
Felnott koraban is olvasta Jokait, elvezte Ady 
Endre es Arany Janos verseit. Amikor pihen-
ni akart, szivesen vette kezebe a Nagy Indi-
ant, a Faraot, vagy a Rejto-konyveket. Erde-
kelte a festok eletrajza, rendszeresen figyelte 
a Delta miisorat, s ami meglepo, leven terme-
szet-tudomanyos miiveltsegii ember, rend-
szeres olvasta az Elet es Irodalom lapot. 
Mindezek ellenere, 6 soha nem volt elegedett 
a tajekozottsagaval. Miivelte magat, mert 
adott magara es mindezt a tanitvanyaiert is 
tette. 

Kiss Laszlorol a diakjai azt tartottak, hogy 
„K6zep-Eur6pa legjobb matematika tanara". 
Ezt szo szerint igy mondtak es ezt - mint 
fiatal palyakezdo tanar - en is hitelesnek 
fog^dtam el. Ez a sokra becsiilt tanar nagyon 
szereny ember volt. Soha nem tolta magat 
elore, nem vagyott az elso sorokba, nem 
akart kitiinni vagy tolakodni. Szerenysege 
mogott valami mely titok rejtozott, amit 
lattunk rajta es amit gondoltunk rola, de nem 
tudtuk kifejezni. Ferfias tekintetebol kibe-
szelhetetlen melegseg sugarzott, amit lehetet-
len volt nem erezni. Rea emlekezve, most ezt 
a titkot probaljuk megis megfejteni, ehhez 
probaljunk valahogyan hozzaferkozni. Nem 
konnyu dolog az emberi szivbe belelatni! O 

ugyanis akkor kertilt eloterbe, amikor a leg-
szerenyebbnek akart maradni, 6 akkor lat-
szott, amikor szinte szemermesen elrejtette 
magat. Arcarol mindig derii sugarzott, jelen-
leteben senki nem erzett megoldhatatlan 
gondot. Bensejebol tiszta optimizmus aradt, 
meg akkor is, amikor szemelyes problemak 
kotoztek meg mosolygo lelket. Szamomra 
ligy tiint, mintha kereste volna 6 is valami 
titoknak a nyitjat. Azt szerette volna megtud-
ni, hogyan es miert kertilt 6 olyan helyzetbe, 
hogy rea bizatott sok-sok fiatal jovojenek 
formalasa. Miert lett 6 tanar? Nem rugodo-
zott 6 ez ellen, de erteni akarta sajat sorsat, 
hivatasanak celjat. Nem latszott rajta, mert 
orok vidam termeszetii volt, de otthoni ma-
ganyaban bizony kutatta a Szentiras ilzenetet 
onmagaval kapcsolatban is. Eltunodott azon, 
hogy sok bibliai szereplo elindul valahova es 
egeszen mashol kot ki . Pal apostol sorsa 
kiilonosen is es gyakran elgondolkoztatta. 
Egyszer Ravasz Laszlot olvasta es megnyu-
godott: "... az ember nem oda er, ahova 
megy, mert az ember odaindul, ahova 6 akar 
menni: de oda erkezik, ahova Isten viszi." 
Ekkor mar nem volt fiatal. Erett fovel es 
ennek fenyeben gondolt vissza megtett pa-
lyajara, s megertette eletenek addig erthetet-
len esemenyeit. Szinte boldogan dobbent ra 
az Isten altali eleve elrendeltsegere es kiilde-
tesenek celjara. Megertette azt, amit korab-
ban meg csak hitben fogadott el. Kiv-alasz-
tottsaganak tudataban elte az eletet es ezt az 
isteni titkot belulrol hordozta magaban. 
Mintha lett volna egy belso hang a lelkeben, 
amely figyelmeztette 6t a helyes lepesekre. 
Persze ilyen nem volt, de eletenek szamos 
pontjan bizony az latszik, hogy figyelt egy 
sorsat tanacsolo boles Vezetore, engedte, 
hogy Valaki nevelje, tanitsa, vezesse, iranyit-
sa 6t arra fele, amely nem az 6 elgondolasa 
szerinti eel volt. Eppen ez az engedelmesseg 
tette 6t bolccse. Eletenek alakulasat, annak 
esemenyei mogott rejlo legmelyebb titkokat 
csak ilyen nezopontbol erdemes figyelni, 
mert vegiil 6 is igy latta azokat, s ezert igy 
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lehet hitelesen megerteni. - Eletiitja tele van 
komoly tanulsagokkal. 
Egyik alkalommal elmondta, hogy az utobbi 
evekben sokat olvasta a Bibliat es egyre 
melyebb es melyebb osszefuggesekre buk-
kant. Ezeket az osszefuggeseket reszben a 
sajat elete vonatkozasaban, reszben pedig a 
kor valtozasai tekinteteben fedezte fol. 6 
maga elindult egy bizonyos uton, de Isten 
masfele vezette. A sajat elete volt szamara a 
dobbenetes tapasztalat. Valamikor komolyan 
elhatarozta, hogy annak rendes idejeben 
nyugalomba fog vonulni, s ezt meg is tette 
hatvan eves koraban. Arra azonban nem 
szamitott, hogy az eleve elrendelt utja ekkor 
meg nem ert veget, hanem meg nehezebb 
feladatokra kap megbizast. Nem is lett volna 
alkalmasabb ember az Egyhazkeriileti Tan-
iigyi Fotanacsos tisztsegre. Elvallalta es 
szivvel-lelekkel vegezte csaknem nyolc evig. 
Milyen erdekes, hogy itt eppen az a Kiss 
Laszlo a foszereplo, aki gimnazista koraban 
atelte a ref. iskolarendszer szinte teljes fol-
szamolasat. Latta, hogy egymas utan sziinnek 
meg es keriilnek allami kezbe az evszazad-
okkal ezelott a nagy koll.-aink es gyiilekeze-
teink altal alapitott iskolak. Az 1990-es evek-
tol azonban ujbol kisarjadt a kivagottnak es 
elpusztultnak hitt fa gyokere, s egyre masra 
jottek letre orszagszerte a ref. alt. es kozepis-
kolak. Ezeknek a „vetemenyes kerteknek" a 
„tavaszi" munkait fogta 6 ossze, es segitette 
megmiivelni a kikelo palantakat a tiszantiili 
reszeken. 6 kozepiskola, 25 alt. isk. es 7 
ovoda tartozott hozza, amikor 2001-ben 
tisztet atadta utodanak. Ezek szinte a „sem-
mibol" keletkeztek. Amikor pedig 1997-ben 
Bekesen megrendeztek a Karpatmedencebol 
jott ref. gimnazistak ossz-talalkozojat, 6 
koszontotte az ifju sereget, de nagyon meg-
hatodott. (...) „tabortiiz, csillagfeny, a sze-
mekbol visszasugarzo, fel-felvillano tiizlobo-
gasa, a zsoltarenekles, egy kicsit misztikus 
hangulat. Mit mondjak en ott es akkor?" 
Jeremias profeta szavai jutottak eszembe: 
'Kerdezoskodjetek az 6si dsvenyek utan, 
melyik a jo iit, es azon jdrjatok'!" A gyakor-

lott teologus sem mondhatott volna talalobb 
iget! 
Egy masik alkalommal pedig - Szegedre 
mentiink autoval - oly oszinten tort fel szi-
vebol a boldogsag es osztotta meg velem 
oromet: „E1 tudod azt kepzelni, hogy ma 
reggel tobb mint tizezer ref. gyerkoc hallgat-
ta a Bibliat es mondta az imadsagot?!" Ekkor 
elcsendesedtiink mindketten, mert tudtuk, 
hogy evtizedekig ez csak abban az egyetlen 
iskolaban volt lehetseges, amelyben egyiitt 
szolgaltunk. En akkor arra gondoltam, hogy 
ez a Laci baratom tenyleg egy dldott kezti 
komiives mester, s igaz ra, amit Pal apostol 
mondott szerenyen maga-magarol: "Istennek 
vagytok a szdntofoldje, Istennek az epiilete. 
Az Isten nekem adott kegyelme szerint, mint 
boles epitdmester, fundamentumot vetettem, 
de mas epit majd ra. Ki-ki azonban vegye 
fontolora, mimodon epit red. Mas fundamen
tumot senki sem vethet azonkivul, amely mar 
vettetett, az pedig a Jezus Krisztus." 
Laszlo baratom legfobb celja az volt, hogy 
mindaz a ref. orokseg, amelyet mi orizhet-
tunk a Debreceni Ref. Gimn.-ban, maradjon 
meg egy ujbol folepitett ref. iskola-
rendszerben. Erre kert mindenkit, ezzel a jo 
remenyseggel latogatta az iskolakat, buzdi-
totta a tanarokat es epitette a jovot az ifjusag 
nevelesevel. Szerette es idezte gyakran az 
Ady strofakat, s mintegy testamentumot 
mondta el mindenutt: 

,,De Tiiz es Tiiz, en ifju testvereim, 
Jaj, a Tiizet ne hagyjdtok kihalni, 
Az Elet szent okokbol elni akar... " 

Amikor megtudta, hogy emberileg nezve 
nem menekiilhet a ratort betegseg halalos 
szoritasabol, nehany dologban rendelkezett. 
Az volt egyik kerese, hogy a temetesere szant 
viragok helyett az 6t szeretok kuldjek el 
adomanyaikat a Koll . Oratoriumanak hango-
sitasara. Ezt a kereset a csalad kozze tette a 
gyaszjelentesen. De Kiss Laszlonak meg a 
temetese sem ugy volt, ahogyan azt 6 elgon-
dolta. Oly sok viragot, tengernyi csokrot es 
koszorut, amennyi az 6 ravatalat diszitette, 
meg nem igen latott a debreceni diszravata-
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lozo. Ez volt a legszebb bizonyiteka annak, 
hogy ez a ragyogo tanar, mint aldott kezu 
komiives mester szeretettel, szeretetben es 
szeretetre faragta, formalta, nevelte a szive-
ket, e szivek pedig emlekezni fognak ra nem-
zedekrol nemzedekre. Igazan megerdemli! 
Mintha a regi, szep debreceni mondast lattuk 
volna beteljesiilni: Szive volt, viragot neki! 

Gadl Botond 

Kocsar Istvan (Nyirbogat, 1925. szept. 28. 
- Debrecen, 2000): tanito. 

Kocsar Istvan 
Fo*ldbirtokos csaladban sziiletett. Elemi isk.-
it Nyirbogaton es Apagyon, polgari isk.-t 
Nyiregyhazan vegezte. Az 1943/44-es tanev-
tol Nyiregyhazan a M . Kir. Allami Liceum 
hallgatoja, nepiskolai tanitoi oklevelet es 
egyhazi enek- es zenekepesiteset 1948-ban 
szerezte meg. 
Tanitoi palyajat 1948. okt. 21-en a Piricse-
Veres-tanya Alt. Isk.-ban kezdte, 1950. aug. 
l-tol Omboly kozsegben, 1951. aug. l-tol 
Apagyon tanitott. 

Tanitoi hivatasa mellett 1955-ben az egri 
Pedagogiai Foiskolan magyar-tortenelem 
szakos tanari diplomat szerzett. 1963-ban az 
Orszagos Beketanacs arany erem kittlntetest 
ajandekozott szamara. 1960-ban hazassagot 
kotott Vincze Marta tortenelem-foldrajz 
szakos tanarnovel. 
1964. aug. l-tol a balmazujvarosi Daru telepi 
- ma Bocskai Istvan - Alt. Isk.-ban es parhu-
zamosan az Ipari Szakmunkaskepzo Intezet-
ben tanitott. Mind a tanitoi, mind a tanari 
munkajat nagyfokii precizitas es pontossag 
jellemezte. Tanitvanyai szigoni, de kovetke-
zetes pedagogusnak ismertek, imadott iro-
dalmi naplot vezetni, amelybe csak a legjobb 
tanulok irhattak. Kocsar tanar lir klasszikus 
miiveltsegu pedagogus volt, aki az altala 
nagy becsben tartott Tolnai Vilagtortenelem-
bol (is) tanitott. Tanorait sokszor el sem tudta 
idoben kezdeni, mert diakjai kerdesekkel 
ostromoltak. 1985. okt. 1-el nyugdijba vo-
nult, de iskolaja, ahol megszakitas nelkiil 21 
evet toltott el, visszahivta es lijabb ket evig 
immar nyugdijas tanarkent a hatranyos hely-
zetu tanulok felzarkoztatasan faradozott. 
1998-ban a nyiregyhazi Bessenyei Gyorgy 
Tanarkepzo Foiskolatol megkapta az 
„Aranydiplomas Pedagogus" kitiinteto cimet. 
39 evet toltott el a katedran. 75 eves koraban 
siilyos betegsegben Debrecenben hunyt el. 

Kocsar Laszlo 

Kocsar Istvanne Vincze Marta (Patroha, 
1934. szept. 24. - 1987): alt isk. tanar. 
Ref. tanitoi csaladban sziiletett. Elemi isk.-t 
Nyirparasznyan, polgari isk.-t Nyiregyhazan 
vegezte. Az 1949/50-es tanevtol a Nyiregy
hazi Allami Zrinyi Ilona Leanygimn. tanulo-
ja. Az egri Pedagogiai Foiskolat foldrajz-
tortenelem szakon jeles eredmennyel vegezte 
el. Tanari palyajat Apagy kozsegben kezdte 
meg 1955-ben. 1965-tol Balmazujvarosban a 
Szigetkerti Alt. Isk.-ban foldrajzot, tortenel-
met, biologiat es magyar irodalmat is tanitott. 
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Kocsar Istvdnne 
1960-ban hazassagot kotott Kocsar Istvan 
magyar-tortenelem szakos tanarral, 1962-ben 
sziiletett Laszlo nevii gyermekiik, aki folytat-
va a csaladi hagyomanyokat, a Testnevelesi 
Egyetemen szerzett pedagogus diplomat. 
Vincze Marta tanarno - Babi neni - maxima-
lista volt, mindenkibe probalta belenevelni az 
igenyesseget. Tanitvanyai szerettek, bar 
nehezen toleraltak, hogy a lecket hiba nelkill 
kell tudni. Hatarozott es igazsagos tanarno 
volt, aki nem csak tanitvanyai, hanem onma-
ga ele is magas kovetelmenyeket tamasztott, 
allandoan tovabb kepezte magat. Kedvenc 
targya a foldrajz volt, de nagy lelkesedessel 
oktatott nepi tancot es vezetett irodalmi szin-
pad6t. Sajnos, korai halala nem tette le-
hetove kibontakozasat. Otvenharom evesen 
halt meg. 

Kocsar Laszlo 

Kosztolanyi Laszlo (1918. Ajak - 2000 
Debrecen) ig.-tanito. 
Szabolcs varmegye kis teleptilesen, Ajakon 
sziiletett. Gyermekkorat sziilofalujaban es 

Debrecenben toltotte, a nyiregyhazi tanito-
kepzoben szerzett tanitoi oklevelet. Pedago
gus palyafutasat a sziilofaluval szomszedos 
Nyirtasson kezdte, majd katonai szolgalatot 
teljesitett. A vilaghaboru szenvedesei 6t sem 
keriiltek el. Haromszor sebesiilt meg, fog-
sagba keriilt. 
1947-ben felesegevel egyiitt az elepi tanyai 
iskolaban vallalt munkat, ahol osszevont 
osztalyokban tanitott, felvallalva a tobbszo-
ros hatrannyal kiizdo tanyasi gyermekek 
neveleset. Ig.-tanitokent a hegyesi tanyavi-
lagban szervezodott iskolak iranyitoja, a 
tanyasi emberek tigyes-bajos dolgainak inte-
zoje is volt. Az itt elok szamara a kulturalis 
eletet sokaig az iskolaban megtartott tinnep-
segek, rendezvenyek jelentettek. 1950-ben 
kezdodott el a tanyakozpont epitese, amely 
1952-ben onallo falu lett. A mindenki Laci 
bacsija szerepet vallalt az emberi sorsokat 
meghatarozo fontos esemenyekben. Javasla-
tara kapta a falu a Nagyhegyes nevet. Ettol 
kezdve osszefonodott neve es munkassaga a 
telepiiles fejlodesevel. 

Kosztolanyi Laszlo 
Nem volt a kozseg eletenek egyetlen teriilete 
sem, amelyben ne vallalt volna aktiv szere
pet. Szervezoje volt annak a tarsadalmi osz-
szefogasnak, amelynek eredmenyekent 1955-
ben 4 iskolai tanterem epiilt. 
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Az iskolas gyermekek tanitasa mellett a 
felnottek miiveleset is sziviigyenek tartotta. 
Megszervezte a felnottek esti oktatasat, szor-
galmazta az ovodai neveles beinditasat. 
Gyalog, kerekparral jarta a szinte jarhatatlan 
diiloutakat, latogatta a tanyai iskolakat. 
„Harcolt" a jobb feltetelek megteremteseert. 
Szervezte a szetszort, korszeriitlen tanyai 
iskolak korzetesiteset, a tanyai kollegium 
megvalositasat, ahol 1964-ben 80 tanyai 
kisdiak szamara indult meg a munka. Azert 
dolgozott, hogy a tanyan elo gyermekek is 
jobb feltetelek kozott, eredmenyesen tanulja-
nak. Meggyozodese volt, hogy minden 
gyermek tehetseges valamiben. 
Lelkes, hivatasszereto pedagogusokbol olyan 
tantestiiletet verbuvalt, akik a nevelest egy-
seges egesznek tekintettek es az alapveto 
ismeretek megszerzeset az elet minden terii-
letere kiterjesztettek. Ig.-saga idejen Nagy-
hegyes tersegeben teljesse valt az altalanos 
iskolai oktatas. A szakszerii munka, a tehet-
seggondozas, az oktatas- es neveles korsze-
riisitesenek merheto eredmenye az lett, hogy 
a nagyhegyesi tanulok idoben befejeztek az 
altalanos iskolai tanulmanyaikat es tobbse-
giik tovabb is tanult valamilyen kozepfoku 
oktatasi intezmenyben. Az ig.-i feladatok 
ellatasa mellett negy even keresztiil a kozseg 
tanacselnoki funkciojat is betoltotte. Egyiitt-
miikodo partnerei voltak a kozseg gazdasagi, 
egeszsegiigyi, kulturalis szervezeteinek veze-
toi es alkalmazottai. Rajtuk es a sziilokon 
keresztiil mindenkit megnyert a neveles 
ugyenek. Ig.i, tanitoi munkajat, tarsadalmi, 
koz^gazgatasi tevekenyseget tisztelet es koz-
megbecsiiles ovezte. 

1973-ban tovabb boviilt a kozponti iskola 5 
tanteremmel es tornateremmel. A gazfiites 
tovabbi korszeriisitest jelentett. Az eszkozel-
latottsag, felszereltseg javulasaval egyre 
idealisabb feltetelek kozott folyt a nevelo-
oktato munka. A szakos ellatottsag aranya a 
70-es evekben 86 %-os volt. 
Szorgalmazta egy uj, korszeru iskolaeptilet es 
uj ovoda epiteset, ami csak nyugallomanyba 
vonulasa utan valosult meg. 

Mindvegig jo l illettek ra Marai Sandor sza-
vai: 
" Az eletnek erteket csak a szolgalat adhat, 
amellyel az emberek tigye fele fordulunk." 
Munkajat tobbszor elismertek ktilonbozo 
szintii elismeresekkel: Nepkoztarsasagi Er-
demerem, Kivalo Ifjiisagi Vezeto, Oktatas-
iigy Kivalo Dolgozoja, Munka Erdemrend 
eziist fokozata. Legbiiszkebb volt es jelkep-
nek tartotta a Gyermekekert elnevezesii 
emlekerem kitiintetest. A Nagyhegyesert 
vegzett csaknem fel evszazados 
tevekenysege elismeresekent 1998-ban a 
kozseg diszpolgara lett. Nyugdijas koraban is 
erezte es viszonozta a Nagyhegyesiek 
tiszteletet, szeretetet, nagyrabecsiileset. 
Munkajaban es a maganeleteben hii tarsa volt 
felesege, Havas Vilma tanitono. Szeretetben, 
de kello szigorral neveltek fel ket gyermekti-
ket Laszlot es Katalint, akik tovabbviszik, 
gyermekeikbe, unokaikba is atplantaljak 
szuleik kitartasat, ember- es munkaszeretetet. 
Kosztolanyi Laszlo az aktiv palyafutasat 
kovetoen Debrecenben elt, de gyakran lato-
gatott „haza", Nagyhegyesre. 82 eves kora
ban hunyt el. 
Felhasznalt irodalom: 

Dr. Gazda Laszlo: Nagyhegyes falukonyve 
Csaladi emlekek, adatok. 

Kdlmdn Antalne 

Kosztolanyi Laszlone Havas Vilma 
(Hontnemeti, 1917. Debrecen, 1996): tanito, 
alt. isk. tanar 
Nem lennenk huek emlekehez, ha csak ha-
zassagkotesekor felvett newel ideznenk 
alakjat. Iskolai es maganeleti kornyezeteben 
tanitonokent mindig „Vilma neni" volt. 
Maradjunk hat mi is ennel a kedveskedo, 
egyben tiszteletet is kifejezo elnevezesnel. 
A ma Szlovakiahoz tartozo felvideki Hont-
nemetiben sziiletett 1914-ben. Vasutas fog-
lalkozasii edesapjanak allomasfonokke tor-



146 KOSZTOLANYI LASZLONE 

tent kinevezesevel a csalad a karpataljai 
Ungvarra kerillt. 

Kosztoldnyi Laszlone 
Vilma neni itt vegezte alap -es kozepfokii 
iskolait, majd a tanitokepzot - cseh nyelven, 
minthogy kozben a trianoni dontessel a teril-
let Csehszlovakiahoz keriilt. Igy szerzett 
diplomajaval tanitotta Karpatalja hegyeinek 
szetszort apro falvaiban elo magyar es ruszin 
szarmazasu kisiskolasokat. (Peldaul: Ljutan, 
Csontoson, es egyebutt). E kornyezetben 
szliksegkeppen el kellett sajatitania a ruszin 
nyelvet is. Sok nyomort, szegenyseget es 
nelkiilozest tapasztalt: ezek - termeszetebol 
adodo humanitasabol, szolidaritasabol eredo-
en - mely nyomokat hagytak benne, negativ 
elmenyeit elete vegeig emlegette. 
Szinten pedagogus foglalkozasii ferjet rovid-
del 1944 aug.-i hazassagkotesiik utan hadi-
fogsagba hurcoltak, Vilma neni magara ma-
radt. Valami megmagyarazhatatlan sugallatra 
a kovetkezo ev nyaran ferje sziilofalujaba a 
Szabolcs megyei Ajakra koltozott. Szeren-
cses idopontban tette: nehany napra ra a 
Tisza vonalan lezartak a szovjet hatart, ezzel 
megsziint a vonalon valo atkeles, a hazalato-
gatas lehetosege. Igy teljesen elszakadt Ung-
varon elo sziileitol, testvereitol, rokonsagatol 
(legkozelebb csak 1956. nyaran az akkor 

lijbol megszerezheto utlevel birtokaban latta 
oket ismet). 
Ajakon tanitokent dolgozott, majd ferjenek a 
hadifogsagbol valo hazaterese utan 1947-ben 
a pedagogus hazaspart az altaluk addig nev-
rol sem ismert Elepre, az ottani tanyai isko-
laba helyeztek. (Jellemzo eset: a debreceni 
palyaudvaron jegyvaltaskor tudtak meg, 
hogy Elepnek nines vasutallomasa, sot a 
Balmazujvarostol kb. 10 kilometerre eso 
iskola tomegkozlekedesi eszkozzel egyalta-
lan nem kozelitheto meg). 
Az allaslehetoseg meg igy is kecsegteto volt. 
Az iskolaban osztott rendben delelotti es 
delutani idoszakban folyt a tanitas. A videki 
iskola lassan a kornyezo tanyavilag kulturalis 
es kozeleti kozpontjava valtozott. Unnepek 
megszervezesevel, kozossegi, kulturalis 
rendezvenyekkel erte el maganak ezt a ran-
got. A pedagogusi elet pedig igazodni keny-
szeriilt a tanyai eletmodhoz: eppen ugy hoz-
zatartozott a haz koruli szarnyasok es serte-
sek tartasa, mint a folyamatos szakmai to-
vabbkepzes. Vilma neni levelezo tagozaton 
munka mellett vegezte el az Egri Pedagogiai 
Foiskolan, karpataljai fiatalkorabol magaval 
hozott szlav nyelvtudasara alapozva az orosz 
nyelvtanari szakot. 

Az Elep kozeleben fekvo termofoldekbol 
195243en a Balmazujvarost Hajdu-
szoboszloval osszekoto kovesiit menten 
teljesen uj epitesii teleptiles nott ki: Nagyhe-
gyes kozseg. Ennek ujonnan letesitett tobb 
tantermes iskolajaban - immar a tantestiilet 
tagjakent - folytatta Vilma neni pedagogusi 
munkajat. Tanitotta az orosz nyelvet, de 
sokiranyii kepzettsege birtokaban sztikseg 
szerint oktatott rajzot, miiveszettortenetet, 
vezetett enekkart. Barmilyen szaktertlleten 
vegezte is tevekenyseget, az elozetes bejelen-
tes nelkul, varatlanul betoppano tanfeliigye-
16k mindig az orakra torteno alapos, lelkiis-
meretes felkesziilest allapitottak meg. Az 
oktatast, a nevelest nem egyszeruen elveg-
zendo feladatnak, hanem hivatasnak tekintet-
te. Jellemzoen mutatja a tulajdonsagat, hogy 
tevekenysege az iskolai oktatas koren tulra, a 
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felnottekre is kiterjedt. Az esti tagozatu okta-
tason kiviil kiilonbozo tanfolyamokon horgo-
lasra, kotesre okitotta a jelentkezoket, maso-
kat pedig a siites-fozes tudomanyara tanitott. 
Sokiranyii elfoglaltsaga kozben mindig pel-
das rendben tartotta csaladjat, ket gyermeket, 
haztartasat. 
A Szechenyi gondolat szerint elte egesz 
eletet: „Az elet minden helyzeteben jot es 
lelkiismeretesen cselekedni." 
Ilyen szorgalmas odaado munkaval telt el 
aktiv idoszaka, s kovetkezett nyugdijba vo-
nulasa 1972-ben. Tobb nemzedek oktatojat 
es nevelojet meghato tinnepseg kereteben 
bucsuztattak a falu lakoi, volt es akkori tanit-
vanyai, munkatarsai. Eletenek pihenesre 
rendelt korszaka, nyugdijas resze joreszt 
sulyos betegsegeivel valo kiizdelemben telt 
el. Peldamutato tilrelemmel, fegyelmezetten, 
zokszo nelkiil viselte el a szenvedest, utolso 
pillanataig peldaszerii lelkierovel ktizdott a 
korok ellen. A legsulyosabb tamadasnak 
azonban mar nem tudott ellenallni, 1996-ban 
vegleg eltavozott szerettei korebol. 
Forras: 
Csaladi adatok, dokumentumok, vissza-
emlekezesek. 

Kdlman Antalne 

Kuti Jozsef (Tiszarured, 1912. okt. 12 -
Debrecen 2002. febr. 12.): altalanos iskolai 
tanar, ig.. 
Gyermekkorat Tiszaftireden toltotte. Edes-
apja vandorkereskedo volt, edesanyja kilenc 
gyermeket nevelte. Elemi iskolait sztilohe-
lyen vegezte. 1926-tol a budapesti Zsido 
Tanitokepzo novendeke, ahol 1931-ben kapta 
meg tanitoi diplomajat. Tortenelemtanari 
oklevelet az 1950-es evek elejen szerezte. 
1937-tol a Foldesi Izraelita Elemi Iskola 
tanitoja. A haboni borzalmai siilyosan erin-
tettek a csaladjat. Testvereit, feleseget es ket 
fiat halaltaborba hurcoltak, ahonnan csak 
negy testvere terhetett haza. O maga munka-
szolgalatoskent szolgalt, majd Auschwitzba 

deportaltak, ahonnan 1945-ben szabadult. 
1948-ban megnostllt, felesege Griinfeld Mar-
ta tanitono, kesobb matematika-fizika szakos 
altalanos iskolai tanar. 

Kuti Jozsef 
1947-tol a debreceni ortodox iskolaban tani
tott. 1956-tol nyugdijazasaig - 1972. marc. 
25-ig - Debrecenben a Hunyadi Janos Alt. 
Isk. alapito ig.-ja. 
Olyan sorsverte eletiit ez, amely korosztalya-
bol akkoriban sokaknak kijutott. Atelt szen-
vedesei nem tettek gyulolkodove, gyanakvo-
va, sokkal inkabb megertest, tiirelmet sugar-
zott. Ktilonosen a gyerekeket szerette. 
Nevszerint ismerte az iskola valamennyi 
novendeket; orakozi sziinetekben szivesen 
beszelgetett veliik. A kollegait megbecsiilte, 
segitette. Jo volt nala palyakezdo pedagogus-
nak lenni, mert bizalmat, vedettseget sugar-
zott. Helyet adott a pedagogiai kiserleteknek, 
nem fekezte az lij utakat keresok ambicioit. 
A kollegaihoz nem keriilt barati kozelsegbe, 
de komolyabb konfliktusra, nezetelteresre 
sem emlekszunk. A mertektartas mindvegig 
jellemzo volt pedagogiai-vezetoi munkajara. 
Talan ezert nem beszelt csaladi, egyeni tra-
gediajarol sem. Persze nem is volt ez akkori
ban szokas: hallgattak rola az iildozok, de 
hallgattak az iildozottek is. 
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Torekeny alkata eros jellemmel, lelkierovel 
parosult. Pokoljarasa utan kepes volt ujra 
felepiteni az eletet: figyelmes ferj volt, sajat 
gyermek hijan felesege unokaoccset neveltek 
nagy szeretettel, es intezmenyvezetokent is 
tiszteletet ebresztve toltotte be hivatasat. 

Kissne Kaszab Magda - Szalay Tiborne 

Kuti Jozsefne Griinfeld Marta (Onod, 
1922. szept. 22. - Debrecen, 1995. jan. 15.): 
alt. isk tanar. 
A Borsod-megyei Onodon sziiletett 1922. 
szept. 22-en, egyediili lanykent a hatgyerme-
kes csaladban. Edesapja kereskedelmi tiszt-
viselo volt. Tanulmanyait -kesobbi lakhely-
iikon- Monoron kezdte, majd Miskolcon 
folytatta, ahol 1941-ben tanitoi oklevelet 
szerzett. Altalanos iskolai matematika-fizika 
szakos tanari oklevelet viszont mar Egerben 
kapta meg. 
Nehezen indult palyaja, mivel szarmazasa 
miatt, nem tudott tanitokent elhelyezkedni, 
csak hazi nevelokent dolgozhatott. A haborii 
szornytisegei tonkre tettek fiatalsagat: edes-
apjat 19444oen Kistarcsara hurcoltak, 3 baty-
ja munkaszolgalatoskent keriilt a frontra. 
Szerettei kozlil senki sem tert vissza. Ugyan-
ebben az evben edesanyjaval, es fiatal ferje-
vel, Auschwitzba keriilt, ahonnan 1945 apri-
lisaban egyediil, csak 6 tert vissza, Karcagra, 
ferje sziileihez. 
1948 ota Debrecenben elt es dolgozott. Elobb 
a Csapokerti Alt. Iskolaban tanitott, majd 
1951-60 - ig a Kossuth-utcai Alt. Iskolaban, 
vegiil pedig 1960-tol -nyugdijba vonulasaig-
a Szoboszloi-uti Alt. Iskola matematika-
fizika szakos, es egyben alapito tanara is lett. 
Egyeni eleteben valtozast jelentett, hogy 
1948 decembereben ujra ferjhez ment, Kuti 
Jozsefhez, aki szinten altalanos iskolai tanar 
es ig. volt. Mintaszerii hazassaguk szomoru-
sagat okozta, hogy nem sziiletett gyermektik, 
ezert karoltak fel es gyermekiikkent neveltek, 

batyja kisfiat, akit sajatjuknak tekintettek, de 
nemcsak 6t, hanem tanitvanyaikat is. 

Kuti Jozsefne 
Szakmai - pedagogia es altalanos felkesztilt-
sege magas szintii, sokoldalu, onmagat fo-
lyamatosan tovabbkepzo, es kartarsait segito 
ember volt. Tanitasi orain mintaszeru fe-
gyelmezettsegii munka folyt. Meg a kovetke-
zetes szigorusaga is szeretetteljes volt. Ennek 
nyoman tanitvanyai jo alapokkal, eredme-
nyesen es sikerrel vegeztek munkajukat a 
kozepiskolakban is. Osztalyfonokkent min-
den egyes tanitvanyara odafigyelt. Minden 
cselekedeteben, mozdulataval, arckifejezese-
vel nevelni tudta az iskola szinte minden 
tanulqjat, akik evtizedek miilva is, tisztelet-
teljes szeretettel emlegetik. 
Pedagogusi ratermettsegevel kollegait is 
nevelte, peldakent kovettek a felnottek, tana-
rok es sziilok egyarant. 
Munkakozosseg-vezeto megbizasaban is 
felkesziilt, segitokesz, jo iranyito volt. Gyak-
ran hangoztatta biralo velemenyet, amit a 
munka jobbitasa erdekeben fogalmazott meg. 
Megszemelyesitoje volt mindannak, amit a 
munka jobbitasa erdekeben fogalmazott meg, 
amit a tanarokkal szemben a tarsadalom 
megkovetel es elvar. 
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Munkaja elismeresekent tobbszor reszesult 
rendkiviili fizetesemelesben es penzjutalom-
ban. 1977-ben az Oktatasiigy Kivalo Dolgo-
zoja kitiintetest, 1978-ban Szolgalati Emlek-
ermet, 1991. szept. 14-en pedig "Aranyokle-
velet" kapott. 
1978. okt. 1-en ment nyugdijba. 1995. Jan. 
15-en erte utol, tett pontot - a sok megpro-
baltatasnak es megalazasnak, de dontoen 
megis inkabb a dicseretes kiizdelmekkel es 
sikerekkel is teli eletere - a halal. 
Emleket volt tanitvanyai, mindenekelott a ma 
mar szinten nyugdijas kollegai orzik kiilonos 
szeretettel. Am a munkassaga nyoman kiala-
kult szellem ma is el, fellelheto a Szoboszloi-
liti Alt. Isk. immar atalakult nevelotestiilete-
ben. 

Szalay Tiborne 
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Lengyel Imre (Lippa [ma Romania: 
Lipova], 1910. szept. 20. - Debrecen, 1978. 
szept. 29.): gimn. tanar, egyetemi oktato, 
konyvtaros. 

Lengyel Imre 
Lippan sziiletett, Temes varmegyeben, a 
Maros alfbldi kapujaban ref. lelkeszi csalad-
ban. Iskolait szulohelyen es Gyorokon vegez-
te. A kozepisk.-i tantargyakbol eleinte 
Szaszvaroson vizsgazott, kesobb Kisujszalla-
son tanult es erettsegizett 1928-ban. Egyete
mi tanulmanyait a debreceni Tisza Istvan 
Tudomanyegyetemen folytatta, es 1933-ban 

magyar-nemet szakos kozepisk.-i tanari okl.-
et szerzett, amit kesobb angol nyelvi alap-
vizsgaval egeszitett ki . Egyetemi tanulma-
nyai alatt tagja volt a Ref. Koll . Tanarkepzo 
Intezetenek, ahol szakvezeto tanara magyar-
bol Zsigmond Ferenc, nemetbol Benigny 
Gyula volt. 
1936-ban bolcseszdoktori cimet szerzett 
„summa cum laude" minositessel pedagogia 
fotargybol, valamint filozofia es magyar 
nyelveszet mellektargyakbol. 
Tudomanyos erdeklodesenek felkeltoi, elso 
tudomanyos publikacioinak tamogatoi egye
temi professzorai voltak. Nemet professzora, 
Huss Richard hivja fel a figyelmet a magyar-
orszagi nemetseg telepiileseinek es nyelve-
nek tanulmanyozasara. A balmazujvdrosi 
nemet telepiiles c. tanulmanya a Dolgozatok 
a Debreceni Tudomanyegyetem Nyelvatlasz 
es Fonetikai Intezetebol sorozatban jelent 
meg Huss Richard szerkeszteseben (Debre
cen, 1936; Bertok Lajos kiadasa). Ilyen ira-
nyii kutatasokat kesobb is vegzett: „Die 
deutsche Mundart von Ratka" es „Grundriss 
der deutschen Mundart von Hercegkut" (̂ Ve-
met Filoldgiai tanulmanyok I I I . es V. kotet; 
1968 es 1970). 

Pedagogia-professzoratol, Mitrovics Gyula-
tol hallott eloadasokon es szeminariumokon 
a nyelvtanitas pszichologiajarol es jelentose-
gerol az alt. kepzes szempontjabol. Mitrovics 
Gyula adta ki az egyetem pedagogiai szemi-
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nariumanak es pszichologiai intezetenek 
sorozataban Lengyel Imrenek A modern 
nyelvoktatds fobb tenyezoi a mar meglevo 
nyelvi ismeretek (anyanyelv) szempontjdbol 
(Debrecen, 1936) c., az idegennyelv-tanitas 
modszertanaval foglalkozo dolgozatat, amely 
ma is haszonnal forgathato. Mar a 30-as 
evekben a kontrasztiv szemleletet kepviseli, 
es kiemeli a nyelvtanar szemelyiseget. E 
miinek Petrich Bela es Lux Gyula modszer-
tana mellett van a helye a tudomanytortenet-
ben. 
Lengyel Imre elso osszehasonlito miivelo-
destorteneti dolgozataban Fasi Janos Henrik 
eletet es miikodeset mutatja be hazankban, 
ezzel szolgaltatva adalekot a svajci-magyar 
miivelodesi kapcsolatok tortenetehez (Debre
cen, 1941. Nemetiil a Berner Tageblatt-ban). 
A svajci Fasi protestans lelkesz volt 1801 es 
1807 kozott Balmazujvaroson. Rokoni kap-
csolatban allt a nagy svajci pedagogussal, 
Pestalozzival. Ezzel a dolgozattal kezdodnek 
Lengyel Imre Pestalozzi-kutatasai. 
Mar egyetemi tanulmanyai alatt, de kesobb 
diplomaskent is lin. dijtalan gyakornok volt 
kulonbozo egyetemi intezetekben (francia 
intezet, roman filologiai szeminarium, nep-
miivelesi katato intezet), 1934-tol az ADOB 
a debreceni egyetemen gyakornoki allashoz 
juttatta. Ilyen alkalmazasban vegzett szerve-
zo munkat a Milleker Rezso es Hankiss Ja
nos professzorok vezette Nyari Egyetemen. 
1938-ban a Debreceni Kepes Kalenddrium-
ban „Egy magyar gondolat" c. irasban foglal-
ja ossze a Nyari Egyetem elso tiz evet. A 
h^boni utani Nyari Egyetem ket ujrakezde-
senel (1947/48, 1958) is titkarkent, i l l . nyelv-
tanarkent tevekenykedik. 1958-ban a Felso-
oktatdsi Szemle 7. szamaban ir a Debreceni 
Nyari Egyetemrol. 

1940-ben kotott hazassagot Bodnar Ilonaval. 
Negy fiuk sziiletett: Imre (1942), Zsolt 
(1944), Laszlo (1946), Peter (1957). 
Az 1940/41-es tanevben a Fazekas Mihaly 
Gimn. tanara volt. A negyvenes evek elso 
feleben tanarsegedi es lektori megbizatasokat 
is teljesitett. Emellett Debrecen varos Idegen-

forgalmi Hivatalat is vezette. 1943-ban osz-
szeallitasaban nyomtatasban is megjelent 
Debrecen es a Hortobdgy rovid ismertetese 
terkepvdzlattal. Ilyen elozmenyek utan lett 
munkatarsa a kesobbi Idegenforgalmi Hivatal 
altal 1958-ban kiadott Hortobagy-
utikonyvnek, amit nemetre is leforditott. 
Tartalekos tiizer hadnagykent a 30-as es 40-
es evekben tobbszor teljesitett katonai szol-
galatot. Ausztriaban angol hadifogsagba 
esett. 
1949/50-ben egyetemi szolgalatra berendelt 
kozepisk.-i tanarkent reszt vert a Termeszet-
tudomanyi Kar megszervezeseben. 1952 es 
57 kozott alt. isk.-i nevelo volt (MAV Mi i -
helytelep, homokkerti Petofi Sandor Alt. 
Isk.), 1952 es 57 kozott a Pechy Mihaly 
Epitoipari Technikum tanara volt. A szakok-
tatas felkeltette a nyelvesz figyelmet is. Errol 
tanuskodik „Adalekok idegen eredetii epito
ipari miiszavaink jegyzekehez" c. cikke (Nyr. 
1963/1). 
Ebben az idoben kulonbozo gimn.-okban 
tanitott rendkivtili targykent nemetet es an-
golt. Nemet nyelvtanfolyamot es pedagogus 
tovabbkepzest szervezett a varosi pedagogus 
kulturotthonban. Tanitott a TIT nyelviskola-
jaban is. 
1957 szept.-etol a KLTE-n az ujra indulo 
nemetszakos kepzes es az ujjaszervezett 
nemet tanszek „mindenese" lett tanarseged-
kent. Mindenben segitsegere volt prpfesszo-
ranak, Benigny Gyulanak. Tartotta a kapcso-
latot az alakuloban levo tanszek oktatoival 
(Angyal Endre, Gardonyi Sandor, Koczogh 
Akos, Hannelore Kruger, Nemedi Lajos, 
valamint az elso NDK-lektor, Bernhard A l 
bert). Atyai joindulattal es szelid kozvetlen-
seggel segitette a diaksagot, hogy az ujra 
indult nemet szakon otthon erezhessek ma-
gukat. Megszervezte a tanszek konyvalloma-
nyanak visszakoltozteteset az Egyetemi 
Konyvtarbol a tanszeki konyvtarba. Reszt 
vett az oktatasban is: tanitotta az elso-, ma-
sodeveseknek a nemet nep tortenetet, Europa 
nemetlakta teriileteinek foldrajzat, harmad-
eveseknek a Bevezetes a germanisztikaba c. 



152 L E N G Y E L I M R E 

targyat, vezetett nemet nyelv- es stilusgya-
korlatot, valamint irodalmi szeminariumot. 
1959 nyaran sorsdonto valtozas allt be Len-
gyel Imre eleteben: el kellett hagynia a Ger-
manisztikai Tanszeket. A hivatalos ertesites-
ben azt kozoltek, hogy „nepgazdasagi erdek-
bol" az egyetem konyvtarahoz helyezik at 
1959. aug. 15-i hatallyal. Nyilvanvalo, hogy 
Jausz Bela rektor joszandekkal probalt meg-
oldast talalni Lengyel Imre helyzetere. Az 
egyetemi konyvtarrol kozismert volt, hogy a 
korabbi evekben sok felreallitott tudos egye-
nisegnek adott munkat, menedeket. Lengyel 
Imre konyvtari alkalmazasa is e folyamat 
resze volt. Csiiry Istvan konyvtarig. meger-
tessel fogadta a jo l kepzett, szeles korii taje-
kozottsaggal es nyelvtudassal rendelkezo uj 
munkatarsat, akinek a Bibliografiai Oszta-
lyon es a Kezirattarban biztositott kutatoi 
munkakort. 

Lengyel Imrenek nem volt konnyii elviselnie 
a Germanisztikai Tanszekrol es a tanari 
munkatol valo eltavolitasat, de rovidesen 
karpotlast talalt a konyvtar nyujtotta tudoma-
nyos munka lehetosegeiben. A bibliografiai 
tevekenyseg kereteben a 19. szazadi debre-
ceni periodikak analitikus feltarasat vegezte. 
Konyvtarossaga harmadik eveben, 1961-ben 
jelent meg az 6 kozrermikodesevel szerkesz-
tett Debreceni Bibliogrdfia, amely a varosra 
vonatkozo alapveto irodalmat tartalmazza, es 
immar negy evtizede hasznaljak a helytorte-
net kutatoi. Bibliografiai munkajabol kovet-
kezoen fordult figyelme a sajtotortenet fele. 
Tanulmanyt irt a szabadsagharc debreceni 
lijsagjarol („Az Alfoldi Hirlap 1848-ban." -
Debrecen, 1966. 46 1. Klny. Konyv is Konyv
tar es Az Alfoldi Hirlap 1849-ben. Debrecen, 
1968. 23 1. Klny. Debreceni Deri Muzeum 
evkdnyve, 1966.). Foglalkozott az Erdelyi 
Hirado tortenetenek egyes kerdeseivel (Me-
hes Samuel es Varadi Szabo Janos. Adalek 
az Erdelyi Hirado tortenetehez - Debrecen, 
1964. 25 1. Klny. Konyv es Konyvtar, IV.). 
A konyvtari kiilongyujtemenyek fejlesz-
tesevel egyre nagyobb jelentosegiive valt a 
Kezirattar gondozasa. Az 1961-ben vasarolt 

Varadi Szabo Janos hagyatek feldolgozasa 
kozben feltarult elotte a jeles debreceni szak-
iro es felvilagosult polgar neves kortarsaihoz 
(Dobrentei Gabor, Kazinczy Ferenc, Egger 
Vilmos) fuzodo kapcsolatainak tobb szala, 
valamint Pestalozzi hazai hatasanak, addig 
kevesse ismert adatai. 
E targykorben folytatott munkaja soran ke-
riilt kapcsolatba a svajci Pestalozzianummal, 
s szelesitette pedagogiai torteneti kutatasait. 
(Ujabb adatok Pestalozzi magyarorszagi 
hatasanak ertekelesehez. In: Konyv es Konyv
tar, I I . 1961. 159-167.1.) 
Elsosorban a nemet nyelvteriiletekhez kotodo 
magyar kulturalis kapcsolatok tortenetevel 
foglalkozott. Tanulmanyt irt Marothi Gyorgy 
kollegiumi professzor kiilfoldi tanulmanyut-
jarol, tapasztalatainak hazai alkalmazasarol 
(Marothi Gyorgy kiilfoldi tanulmanyutja. 
Debrecen, 1970. KLTE Konyvtara, 130 1. es 
Marothi Gyorgy nevelesi torekveseinek kii l 
foldi gyokerei). A korabban ismeretlen ada-
tokat Marothi Gyorgy es Jakob Christoph 
Beck levelezesere alapozva kozolte. Ugyan-
csak egykoni levelek feldolgozasabol deritett 
fenyt J. J. Breitinger professzor debreceni 
kapcsolataira. 
Utobb kideriilt, hogy a tanari munkatol sem 
kell teljesen elszakadnia; reszben a konyvtari 
szaktajekoztatasban kapott kiemelkedo sze-
repet pedagogiatorteneti tajekozottsaga, 
szeles korii muvelodestorteneti tudasa, jnas-
reszt nyelvtanari hirneve sok magantanit-
vanyt vonzott. Munkaido utan, estebe nyulo-
an adott nyelvorakat, elsosorban orvosegye-
temi oktatoknak, akik tudomanyos fokozat 
megszerzesehez, illetve kiilfoldi osztondij 
elnyeresehez sziikseges nyelwizsgara ke-
sziiltek. Nehany feleven at hivatalos megbi-
zast is kapott az Orvostudomanyi Egyetemtol 
nyelvoktatasra. Tobbletmunka vallalasara 
nemcsak a hivatas gyakorlasanak vagya 
sarkallta, hanem a csaladjaban nevelkedo 
negy fia tanittatasanak anyagi gondjai is. 
Sokat dolgozott, de nem valt a munka rabja-
va. Olvasmanyelmenyeit szivesen megosztot-
ta munkatarsaival. Kezdo kutatoknak onzet-
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lentil adott szakmai, modszertani segitseget. 
Nepszeriive tette joindulatu, meggondolt, 
higgadt velemenyalkotasa es kiegyensiilyo-
zott, dertis egyenisege. Munkassaganak elis-
meresekent 1970-ben tudomanyos fomunka-
tarsi eloleptetest kapott. Nemzetkozi konfe-
rencian valo eloadasra kesztilt, amikor lap-
pango betegsegenek ttinetei felerosodtek. 
Rovidesen nyugdijazasat kerte, s 1971 szept.-
eben befejezte konyvtari tevekenyseget. 
Szamtalan terve volt, amit nyugdijas korara 
halasztott. A sors megadta, hogy jo nehany 
tanulmanyat meg befejezhesse: A svajci 
felvilagosodas es Debrecen kapcsolatai; 
Hatvani Istvan levelesladajabol; Varadi Sza
bo Janos a munkaoktatas egyik littoroje Ma-
gyarorszagon; Adalek a Teleki teka keletke-
zesehez. 1976-ban irt utolso munkaja, 
Pestalozzi und Ungarn keziratban maradt, 
tovabbi terveit nem tudta megvalositani, mert 
utolso eveiben elvesztette szeme vilagat. 
Eredmenyekben gazdag munkas elet zarult le 
halalaval. 

Kozeleti tevekenysegehez tartozott varosi 
tanacstagsaga (1954-1967) es a muvelodes-
tigyi, valamint a muemleki es utcanev-
albizottsag elnoksege. A Pedagogus Szak-
szervezetnek 1949 ota volt tagja. 
Forrasok: 
A csaladtagok visszaemlekezesei, iratok, 
dokumentumok a DE es a Tiszantuli Ref. 
Egyhazkertilet es Koll . Leveltaranak tulajdo-
naban. 

Kornya Ldszld - Korompai Gdborne 
v 

Lengyel Mihaly (Foldes, 1876. szept. 30.-
Hosszupalyi, 1945. Jul. 22.): kantortanito. 
Edesapja - Lengyel Mihaly - gyori hajoska-
pitany, felesege Szabo Eszter, Szabo Mihaly 
foldesi gazdalkodo lanya, akik Foldesen 
1869. okt. 27-en kotottek hazassagot. Ebbol a 
hazassagbol kilenc gyermek sztiletett, kozttik 
negyedikkent, 1876-ban nagyapam, Lengyel 
Mihaly. Elemi isk.-i tanulmanyait a foldesi 
ref. elemi isk.-ban vegezte el, majd a nagyhi-

rii debreceni Ref. Koll. diakja, ahol tanitoi 
diplomat szerez. 25 evesen, 1899-ben kezdte 
meg Hossziipalyiban a tanitoi es kantori 
munkat, es 38 evi tanitoi szolgalatabol 37 
evet Hossziipalyiban toltott el. 

mm i r _. ISH 
-

Lengyel Mihaly 
Hossziipalyiban 1901. dec. 10-en kotott ha
zassagot a Tarackozben 1883. maj. 24-en 
sztiletett Leviczky Klara Annaval, akivel 
halalaig, 44 evig eltek boldog es szeretet-
teljes hazassagban. Hazassagukbol negy 
gyermek sztiletett: Emma, Mihaly, Gyorgy es 
Klara. 
A Hossziipalyiba kertilt fiatal tanitora nehez 
feladatok vartak a kozsegben. Az isk.-ban 
akkor ket tanito okitotta a teleptiles gyer-
mekeit. O a fnikat tanitotta I -VI . osztalyig, a 
lanyok tanitoja Biro Janos volt. 
Az egyik regi anyakonyvet a tanito ur igy 
zarta le: „Beirva 124, iskolaban rendszeresen 
feljart 116, felmentve 8 tanulo." Egyetlen 
tanteremben, esetenkent 120 gyermek 6 
osztalyban! Ma meg belegondolni is nehez, 
hogy micsoda ttirelem, pedagogiai hozza-
ertes, onfegyelem es kitartas kellett ahhoz, 
hogy ilyen nagyszamu, ktilonbozo koru es 
szellemi kepessegu gyermeket tanitson, ne-
veljen egyetlen pedagogus. O elvegezte ezt a 
munkat. Ahogyan a nemreg elhunyt 
hossziipalyi nyugalmazott iskolaig., Bodi 
Istvan nehany ewel ezelott, 1997-ben a 
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hosszupalyi Honismereti Hiradoban meleg 
szivvel emlekezett az egykori tanitora, aki 
batyjat es edesapjat is tanitotta. Igy ir: „Em-
berseges, gyermekszereto tanito volt, akit 
tiszteltek tudasaert, neveloi munkajaert. A 
hosszupalyi emberek befogadtak, es ezt 6 is 
biztosan latta, tudta, hiszen veglegesen itt 
telepedett le, itt dolgozott, itt nevelte csalad-
jat es a „nagycsaladot", a ref. elemi iskolaba 
jaro gyermekeket. A tanitoi munka mellett 
ellatta az egyhaznal a kantori szolgalatot is. 
Az 1930-as evekben, a mar tobbtagu tantes-
tiilet ig.-ja is volt, nyugdijba vonulasaig, 
1935. szept. 1-ig." 
Csaladi oroksegkent ket olyan dokumentum 
maradt fenn a csaladi albumban, a sajat kez-
irasaval, amely talan a legjobban kifejezi 
nagyszerii egyeniseget, csaladszeretetet, elete 
munkassaganak nemes tartalmat, az emberek 
es a kozseg iranti tiszteletet es szeretetet, 
mely pedagogiai hitvallasat. 
Minden szo helyett ezeknek a mar-mar peda-
gogiai-torteneti dokumentumoknak koz-
rebocsatasaval szeretnem oszinte szivvel 
felidezni emleket a csaladjaert es a kozjoert 
kifejtett neptanitoi tevekenyseget. 
Az elso vh.-ban a M . Kir. Debreceni 3. Nep-
felkelo Gyalog Ezred 1. zaszloalj elso szaka-
szanak katonaja. 1915. apr. 9-en szeretett 
felesegenek tabori postai leve-lezolapot ho-
zott a posta. A tabor lapon a kovetkezo mely 
emberi erzeseket takaro, az 6 lelkebol es 
szivebol fakado, szeretetet, aggodalmat, 
vagyakozast kifejezo versike volt: 

„ Anyukahoz. 
Mikor leszek szabad? Mint az egi 
madar? 
Kedves szerettimet mikor lathatom 
mar? 
Mikor olelhetem, csokolhatom 
sorba? 
Oh! mikor mehetek kedves kis 
falumba? 

Mikor hallom ismet tornyunknak 

harangjat? 
Templomunkba mikor mondok 
hala imat? 
Hogy haza segitett jo Istenem oda, 
Az en kedvesimhez, kicsiny csala-
domba. 

Bar jonne mielobb, az a boldog 
ido! 
Hogy elszallana mar, hazankrol a 
felho, 
Mely homallyal fedi bekessegiink 
napjat, 
Oh! hozna mielobb beke olajagat. 

Segits meg Istenem! Kerlek erre 
Teged. 
Buzgo imadsagunk hassa meg mar 
eged! 
Hadd terhessiink vissza Kedvesiink 
korebe, 
Az arvan otthagyott csaladi feszek-
be!" 

1935. szept. 1-en bucsuztatta nyugdijba vo-
nulasa alkalmaval a Hosszupalyi Ref. temp-
lomban Csighy Andor lelkesz, akivel 31 evet 
munkalkodtak egyiitt. Nagyapam valasz-
bucsu beszedeben a kovetkezoket mondta: 
„Nagytiszteletii Lelkesz Ur! Tisztelt Presbite-
rium! Szeretett Kozonseg! 
Zsoltaros, eneklo ember voltam. Most is 
enekverssel kezdem beszedemet, a CH-ik 
zsoltar 3-ik versenek kezdo soraival: 

„Az en idom im elmulek, 
Mint az arnyek elenyeszik!" 

Igen! Az en idom, az en szolgalati idom, az 
en tanitoi miikodesem eltelt, elmult! 
38 evig miikodtem a tanitoi palyan. Ebbol 37 
evet itt a hosszupalyi ref. egyhazkozseg ke-
beliben toltottem el. 
Hogy eltem? - Mit tettem? - Mikeppen cse-
lekedtem? Mindenki tudja, mindenki latta! 
Hiszen koztiik eltem, koztiik munkalkodtam! 

Roviden e par mondatba foglalhatom: 
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Felet a kozsegnek tanitottam, felnevel-
tem, azokban gyonyorkodom. 
Masik felet a kozsegnek elenekeltem, 
temetobe kfsertem, eltemettem, azokat 
megsirattam. 

Nagytiszteletii lelkesz ur! Kedves papom! 
Koszonom azokat a kedves, szep szavakat, 
melyekkel engem korotokbol, koziiletek -
elbiicsuztattal! 31 evet toltotttink el egytitt, ez 
ido alatt en segito tarsad voltam a szol-
galatban. 
Most megkoszonom azt a szives joindulatot, 
azt a josagot, azt a szeretetet, melyet egyiitt-
miikodesunk alatt irantam mutattal. 
Midon bucsuzom Toled, arra kerem a min-
denhato Istent, hogy adja vissza Neked regi 
jo egeszsegedet, hogy meg sokaig legeltet-
hesd az Ur nyajat, szeretett hiveidet 'szep 
kies folyovizek mellet'. Aldjon meg az Isten! 
Aldja meg kedves csaladodat! 
A tanitotesttiletnek megkoszonom azt a kar-
tarsi igaz szeretetet, a bizalmat, a meg-ertest, 
amit irantam tanusitottak. Midon toliik bu
csuzom, arra kerem Oket, hogy ezutan is 
munkalkodjanak kedwel, becstiletesen, lelki-
ismeretesen, eredmenyesen az egyhaz vete-
menyes kertjeben, az iskolaban, engem pedig 
tartsanak meg jo emlekezettikben! 
Kisebb-nagyobb felnevelt tanitvanyaimtol 
midon bucsuzom - megkoszonve az 6 
engedelmessegoket, az 6 halajukat, felujitom 
emlekezettikben azokat a szavakat, melyeket 
nekik lelki utravaloul adtam, midon az isko-
labol az eletbe kileptek: 'Szeresd a te uradat, 
Istenedet teljes szivedbol, teljes lelkedbol es 
min4en erodbol. Szeresd felebaratodat, mint 
magadat!' Mert mint a Jezus mondta, azt 
mondom en is tanit-vanyaimnak: 'Arrol 
ismernek meg mindenek, hogy az en tanitva-
nyaim vagytok, ha egymast igazan szeretni 
fogjatok!' Isten aldasa legyen volt tanitva-
nyaimon! 

Isten aldasat kerem a presbiteriumra s az 
egesz gyiilekezetre, megkoszonve nekik a 
megbecsiilest, a tiszteletet! Isten aldasat 
kerem rajok a 39-ik dicseret 7-ik versevel: 

' E gyiilekezeten, mely e helyre tele-
pedett, 
Konyoriilj Ur Isten, bovitsd rajta 
Kegyelmedet, 
Aldd meg nagyjait, kicsinyeit 
Mind k6z, mind tanacsos rendjeit. 
Torold el a sirok konnyeit!' 

Aldja meg az Isten az egesz Kozseget! Aldja 
meg e kozseg nagyjait, kicsinyeit! Aldja meg 
a kozseg gazdagjait es szegenyeit egyarant! 
Most mar te toled bucsuzom szeretett orgona. 
A te hangjaiddal igyekeztem az Istenhez 
vagyodo lelkeket felemelni az Ur tronjahoz, 
oda, hoi az '6 kiralyi szekenek elotte, angya-
lok letelepednek!' 
Vegezd, folytasd ezutan is szep, magasztos 
hivatasodat. Hangod el ne nemuljon a temp-
lomban soha! 
Vegezettil biicsuzok e szent helytol, e temp-
lomtol, ahol annyit imadkoztam, ahol annyit 
enekeltem! 
Es most megkoszonom az emlektargyat 
mindazoknak, akik annak megszerzeset elo-
mozditottak. 
Ambar en ezt nem vartam, erre nem vagy-
tam! Mert higgyek el nekem, hogy e csillogo 
targynal ertekesebb emleket viszek en el 
szivemben kozuliik. Elviszem e kozseg be-
csiileset, elviszem e kozseg tiszteletet, elvi
szem e kozseg szeretetet! 
Jobb szerettem volna, ha annak erteket a mi 
kicsinyeinknek, az egyhaz szegenyeinek 
adtak volna. 
De ligy erzem, hogy Jezusnak eme szavaira 
gondolnak: 'Szegenyek mindig lesznek koz-
tetek, de en nem leszek mindig veletek!' 
Bar testileg elmegyek most innen, de lelkileg 
sokszor itt leszek en kozottuk! Az emlektar
gyat ismetelten koszonom! Isten aldja meg 
Mindnyajokat! 
Biicsuzoul a CXXII-ik zsoltar 2-ik verset 
veszem ajkaimra: 

' Legyen te kofalaidban, 
Csendesseg es jo bekesseg, 
A kozseg kozt egyenesseg. 
Jo szerencse hazaidban 
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Az en atyamfiaiert, 
Es ott lako feleimert. 
Adjon Isten jo bekesseget! 
Szentsegiert en e helynek 
Mely szerzetett az Istennek, 
Minden jot kivanok teneked!" 

Az emlektargy egy ovalis alaku szep ezust-
talca, melyen szep betuformaban gravirozva 
ez olvashato: 

„Emlekiil 
Lengyel Mihaly szeretett Kantorunknak 

A hossziipalyi ref. Egyhaz hivei 
1935. szept. 1." 

A Honismereti Hiradoban Bodi Istvan nyu-
galmazott ig. igy fejezi be emlekezeset: „K6-
zel 10 evig elt meg mint nyugdijas. Az embe-
rek szeretete es tisztelete vette koriil. Sokat 
volt kint a szolqjeben, rendben tartva azt, es 
ezzel is peldat mutatva a volt tanitvanyok-
nak. 
1945. jul . 22-en halt meg a szeretett tanito, az 
igazszivii ember. A falu legidosebbjei meg 
mindig emlekeznek rea, es igen nagy megbe-
csiilessel emlegetik nevet, orzik az emleket. 
Megerdemli!" 

Lengyel Mihaly 

Lengyel Mihalyne Szanyi Anna (Berek-
tompahaza, 1933. maj. 1. - Foldes, 2002. 
maj. 21.): matematika-fizika szakos alt. isk.-i 
tanar. 
Egyszerii foldmuves csaladbol szarmazo 
harmadik leanygyermek. Elemi iskolai ta-
nJlmanyait a vasmegyei tompaladonyi ev. 
Nepisk.-ban vegezte, kozepisk.-i tanulma-
nyait a budapesti XX. keriilet Allami Bagi 
Ilona Gimn.-ban fejezte be jo eredmennyel 
1952. jun. 25-en, egy felevszazada. 1952-ben 
felvetelt nyert a budapesti Apaczai Csere 
Janos Pedagogiai Foiskola matematika-fizika 
szakara, amit jeles eredmennyel vegzett el. A 
valasztott szaktargyakat Dr. Peter Rozsa es 
Oveges Jozsef Kossuth-dijas professzorok 
tanitottak. Itt ismerkedett meg ferjevel, aki-

vel 1955. jun. 11-en kotottek hazassagot 
Tompaladonyban. 
Elso munkahelye a Vas megyei Acsad koz-
segben volt, ahol osztatlan iskolaban tanitott 
az 1954-55. tanevben. 

Lengyel Mihalyne 
Ferjhezmenetele utan a sarvari Alt. Fiuisk.-
ba keriilt, ahol matematika-fizika tantargya-
kat tanitott, ferje pedig a sarvari jaras uttoro-
titkara lett. Elso gyermekuket Tibort, munka 
mellett (sziilesi szabadsag meg nem volt) egy 
4x3 m-es szertar-helyisegben levo „lakasuk-
ban" neveltek, gondoztak. Lakas remenyeben 
1957-ben Po-csaj kozsegbe kerultek tanitani 
meghivasra, itt sziiletett masodik gyermekuk, 
Erika. Itt is mostoha lakaskoriilmenyek fo-
gadtak a csaladot, es 1961 nyaran szinten 
meghivasra a foldesi Alt. Isk.-hoz kerultek 
megfelelo lakashoz jutas igeretevel. Az akko-
ri lakaskoriilmenyek kenyszerittettek a csala
dot munkahely valtoztatasra. 1961. jun. 16-
val nyertek athelyezest a foldesi Alt. Isk.-
hoz, ahol 1975-ben vegleg letelepedtek, sajat 
lakast epitve pedagogus kolcsonnel. 
Egy evig matematika es fizika targyakat 
tanitott, majd 26 even keresztiil - 1988-ban 
bekovetkezett nyugdijazasaig - az egyik leg-
nehezebb nevelesi tertileten, a leginkabb 
csonka csaladok gyermekeit befogado felsos 
napkozi otthonos csoportban dolgozott atla-
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gon feliili lelkesedessel, odaadassal es ered-
menyesseggel, a nemegyszer negyvenen 
feliili csoportletszam ellenere. 
Kivalo emberi tulajdonsagokkal rendelkezo 
nevelo volt: szorgalom, kovetkezetesseg, ige-
nyesseg, amihez nagyon kedvezo modon pa-
rosult az igazi edesanyakat jellemzo gyer-
mekszeretet. Ezert nagyon sok esetben szoli-
tottak 6t edesanyjuknak, anyukajuknak azok 
a gyermekek, akiket elhagyott edes-anyjuk, 
vagy mostoha csaladi koriilmenyek kozott 
eltek. Kozvetlensegevel, kedves, szeretettel-
jes egyenisegevel, a napkozis foglalkozasok 
atgondolt, tervszerii szervezesevel, tudatos 
munkaval a napkoziben toltott idot vonzova, 
otthonossa tette, az otthon meleget varazsolta 
az iskola falai koze. A kepessegek es keszse-
gek kibontakoztatasa erdekeben a gyengebb 
tanulokat is osztonzo sikerelmenyhez juttatta 
celtudatos pedagogiai tevekenysegevel, a 
szaktanarokkal valo rendszeres kapcsolat-
tartassal. 

Foldesen a napkozi otthonban 6 honositotta 
meg a szabadfoglalkozasok kereteben a ba-
bozast. Ezt a szabadidos tevekenyseget ha-
mar megszerettek tanitvanyai, hiszen a sze-
replessel beszedkeszsegiik, egyenisegiik, 
szereplesi vagyuk teljesedhetett ki es siker-
elmenyekhez is juthattak. Az a teny, hogy a 
babokat, babszinfalakat maguk a gyermekek 
terveztek es keszitettek, ujabb pozitiv tulaj-
donsagokat, mint kreativitast, kez-
iigyesseget, alkotokeszseget, izlest segitettek 
kialakulni, fejleszteni. A kozossegi munka, a 
kozos szereples nagyon pozitiv hatassal volt 
a ta/iulokozosseg fejlesztesere is, erositette a 
kotodest a napkozi otthonhoz. 
Ennek a munkanak a szinvonalasabb vegzese 
erdekeben az 1970-es evekben megszerezte a 
„Miiveszeti oktatoi mukodesi engedely"-t is 
a Nepmiivelesi Intezetben, de elvegezte a 
napkozi otthonos komplex szeminariumot is. 
Babcsoportjaival rendszeresen sikeresen 
vettek reszt a jarasi, megyei kulturalis sereg-
szemleken. Mindezek a nemes torekvesek 
pedagogiai munkajaban egy olyan tanar-diak 
viszonyt alakitott k i napkozis keretekben, 

ami elengedhetetlen az eredmenyes munka-
hoz. Nyari idoszakokban a tobbnapos taboro-
zasok, kirandulasok is ezt a kapcsolatot ero-
sitettek, a szeretetet, a torodest, amit csaladi 
koriilmenyek kozott nem kaphattak meg. 
Szerenyen, csendben dolgozott, meleg, szere-
to szivvel, mint csaladjaban is. 
Munkatarsai, a szakfelugyelet ismerte, elis-
merte munkajat. Evtizedeken keresztiil a 
napkozi otthonos munkakozosseg vezetoje 
volt, hosszii eveken at a Pedagogus Szak-
szervezet vezetosegi tagja is. 
A telepiiles kozeleteben is aktivan tevekeny-
kedett. Alapito tagja volt a kozsegi felnott 
enekkarnak, sok even at dolgozott, alkotott a 
nepmiiveszeti szakkorben, tevekenysegeert 
emlek-plakettet kapott. Pedagogiai munkas-
sagaert „Miniszteri Dicseret"-ben reszesiilt, 
nyugdijazasat kovetoen megkapta a „Peda-
gogus Szolgalati Emlekermet". Mindezek 
mellett legbecsesebb volt reszere a tanitva-
nyok es sziilok tisztelete es szeretete, ami 
koriilvette palyafutasa soran. Ez most, halala 
utan is tapasztalhato, hiszen sirjara az egyko-
ri tanitvanyok, sztilok, tiszteloi gyakran friss 
viragot helyeznek. 

Nyugdijazasat kovetoen remelte, hogy hosz-
szu idon keresztiil csaladja, unokai koreben 
lehet, akiket merhetetleniil szeretett, akikert 
faradhatatlanul dolgozott. Sajnos nehany 
boldog nyugdijas ev utan gyogyithatatlan kor 
tamadta meg szervezetet, ami ellen' nagy 
akarattal es emberi meltosaggal kiizdott, 
amihez csodalatos erot adtak neki rajongasig 
szeretett unokai. Kilencevi kuzdelem utan 
szereto szive megsziint dobogni. 
Eletet csaladjanak, munkahelyenek szentelte 
es biztositotta ferjenek a kozeletben valo 
szerepleset szereto felesegkent. Varta, tervez-
gette az 50. hazassagi evfordulot, azt, hogy 
ferjevel egyiitt atvegye aranydiplomajat. 
Mindkettore 2005-ben kertilt volna sor 
Biro Jozsefne Toth Judit gyogyszeresz, egy-
kori tanitvanya, igy emlekezik tanarnojere: 
„Lengyel Mihalyne, Aniko neni napkozis 
tanarnonk volt, akit nagyon szerettunk. Nap, 
mint nap nagy turelemmel, szakmai hozza-
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ertessel keszitett fel benniinket az iskolai 
orakra. Jo pedagogus volt. Kovetkezetes 
szigora az eletre tanitott benniinket. Hangos 
szavara nem emlekszem, annal inkabb meg-
hitt, tartalmas beszelgetesekre a sziinetekben, 
a jatekos szabadfoglalkozasokra, a csaladias 
napkozis evekre, amit Tole kaptunk. Amikor 
hivogatjuk gondolatainkat, menekulnek elo-
liink. Erezziik azokat, de nehez szavakba 
onteni. Szivtinkben halaval es szeretettel 
gondolunk Aniko nenire." 
Kiss Istvan, volt tanitvanya emlekezeteben 
sem halvanyult a volt tanar neni alakja: 
„Alt. isk.-i eveimbol Aniko neni volt az a 
tanar neni, aki tul harminc ev tavlatabol is a 
legemlekezetesebb pedagogus maradt. Negy 
even keresztiil minden tanitasi nap utan vele 
sorakoztam fel, hogy elvigyen benniinket 
ebedelni, aztan a napkoziben feliigyeljen es 
segitsen benniinket a tanulasban. Mindenre 
odafigyelo, megerto volt, aki faradhatatlanul 
segitett mindenkinek. Felejthetetlenek a 
babozasok, minden egyes bab elkeszitese 
boldogsaggal toltott el. Vezetesevel lelkesen 
vettiink reszt a kulturalis versenyeken, ahol 
szep eredmenyeket ertiink el. Kedves, szolid 
es nagyon megerto volt. Onzetlenseget, v i -
dam termeszetet es azt, hogy minden nap 
minden tanitvanyaval akart es tudott foglal-
kozni, harminc ev utan sem felejtem el." 
Bar kiizdelmes, nehez volt elete, de egyben 
gazdag es tartalmas is. Eletere, pedagogus 
palyafutasara gondolva Remenyik Sandor 
orokbecsii verssorait idezem tiszteletere es 
emlekezetere, ami pedagogusi hitvallasa is 
volt: 

„Ha csak egy lelket szebbe, jobba tettem, 
Ha csak egy szivbe szent magot vetettem, 
Ha csak egy langot noveltem az egig, 
Egy iigyet vedtem utolso csepp verig: 

Mit erdekelnek korok es emberek, 
S, hogy meddig emlegetik nevemet, 
Es meddig elek enekesek ajkan, 
Ha foldi parttol eloldodott sajkam." 

Lengyel Mihdly 

Lipcsei Janos (Nyiracsad 1938. jiin. 6.-
Foldes, 1991. okt. 25.): tanito. 

Lipcsei Janos 
Egyszerii foldmiives csaladban, de meleg, 
szeretetteljes csaladi otthonba sziiletett a 
Nyirsegi faluban az ot gyermek, kozottiik 
Lipcsei Janos. A sztilok gyermekszeretok 
voltak, egyszerii, de szigoni nevelesben re-
szesitettek a gyermekeket, s a nehez koriil-
menyek ellenere tovabbtanulasukat is szor-
galmaztak. 
Alt. isk.-i tanulmanyait a nyiracsadi iskola-
ban vegezte el, majd Hajdii-b6sz6rmenybe,az 
ottani Tanitokepzo Inte-zetbe keriilt, ahol 
1958-ban kepesitozott es szerzett tanitoi 
oklevelet. Tanitoi palyafutasat a gyakorloev-
vel 1957-ben Foldesen kezdte, a sajnalatosan 
bekovetkezett korai halalaig Foldes volt az 
elso es egyetlen munkahelye. 
1963. jul . 14-en hazassagot kotott a sapi 
szuletesii Szabo Ibolyaval, aki kesobb a 
foldesi alt. isk. foldrajz-rajz szakos tanara 
lett, ma megerdemelt nyugdijas eveit tolti 
ligy, hogy szovo es festo tagozatot, felnottek 
reszere szovoszakkort vezet volt munkahe-
lyen a Karacsony Sandor Alt. Miivelodesi 
Kozpontban. Hazassagukbol egy fiugyermek 
sziiletett, Janos, aki a miiszaki palyat valasz-
totta elethivatasul. 
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Egyszerii, szereny, kozvetlen magatartasaval, 
celtudatos oktato-nevelo munkajaval hama-
rosan a nevelotestiilet elismert es megbecsiilt 
tagja lett. Jo kapcsolatteremto kepessege, a 
telepiiles kozeletebe valo bekapcsolodasa 
kovetkezteben, hamar beilleszkedett a neve-
lotestiileti kozossegbe eppugy, mint a telepii
les eletebe. 
Varadi Zoltanne egykori munkatarsa, szakf. 
igy emlekszik szemelyisegere, mun-
kassagara: „K6zel 30 evet tanitottam Janos-
sal, akit kartarsai, tanitvanyai es a sziilok 
nagyon tiszteltek es szerettek. Kiegyensulyo-
zott, nyugodt termeszetii, halk beszedii, jo 
humoru kartars volt. A tantesttileti osszejove-
telek aktiv szervezoje, resztvevoje mokames-
terkent (Farsang, Nonap, Karacsony, . . . ) , 
mely a testiileti kozosseg formalasat is nagy-
ban segitette. Szakmai munkajat rendszeres-
seg, kovetkezetesseg jellemezte. Fogekony 
volt az uj dolgokra, tovabbkepzeseken bemu-
tato orak tartasaval, szemelyes tapasztalatai 
kozreadasaval segitette az oktato-nevelo 
munkat, a rutintol eltero dolgok elfogadasat. 
Tanitvanyait jo l keszitette fel a felso tagozat-
ba valo toresmentes tovabbhaladasra. Emberi 
tartasa, pedagogiai munkaja, kozeleti teve-
kenysege miatt a kozsegben halaval es tiszte-
lettel orzik emleket." 

Az iskolavezetes mindig szamithatott munka-
jara a nehez feladatok megoldasaban is. 
Foldesi tanitoi palyafutasanak egyik emleke-
zetes, de nehez idoszaka volt - szinte kezdo 
tanitokent - a Foldestol 5 km-re levo 
Budahazi tanyai iskolaban valo tanitoskoda-
sa, ^mit fiatalos lendiilettel, pedagogiai opti-
mizmussal, az emberek iranti szeretetevel 
vallalt es vegzett tobb even keresztiil. 
Ugy erzem, es ligy gondolom, hogy Lipcsei 
Janos - es az elodok - tanyai iskolai tanitoi 
emlekenek tartozunk awal, hogy felelevenit-
siik es az utokornak megorokitsiik a Foldes 
hataraban levo Budahazi tanyai iskola letre-
jottenek tortenetet, hiszen ez mar kulturpoli-
tikai tortenelem! Ennek a tortenetnek az 
emleket az omladozo epiilet falan levo ko-
pott marvanytabla orzi. A marvanytabla 

nema betiii mementokent iizenik a ma elo 
embereknek, az utokomak: 
„Az elemi ismereteknek es tudomanyoknak 
ez a csamoka epiilt Dr. Petri Pal m.kir. vallas 
es kozoktatasiigyi allamtitkaranak, Foldes 
kozseg orszaggyiilesi kepviselojenek es 
orokos diszpolgaranak, a magyar kultiira 
fennkoltlelkii apostolanak hathatos tamo-
gatasaval ezen a telken, amelyet boldogult 
Budahazi es Veskoczi Budahazy Zoltan 
m.kir. kuriai biro, hajdii Varmegye torveny-
hatosagi bizottsaganak tagja, hazafias, nemes 
szandekahoz hiven osi birtokabol testverei, 
Budahazy Kalman es Budahazy Anna ferj 
Jelsovai Jelsoviczky Sandorne - oroklott 
hiiseggel aldozatosan felajanlottak. 1930." 
Ebben az iskolaban az 1960-as evek elso 
eveiben - amikor az iskolat tanyavilag vette 
kortil - tanitott Lipcsei Janos elismeresre 
melto alazattal es tisztelettel a tanyan elo 
emberek es azok gyermekeinek szolgalatara 
vallalkozva. Meltan mondhatjuk, hogy az 6 
es elodjei munkaja igazi misszionak tekinthe-
to ma. Egyszemelyben volt 6 akkor ennek az 
iskolanak az ig.-ja, takaritoja es fiitoje. A teli 
idoszakban mar hajnali 4- fel 5 orakor ki 
kellett indulnia Foldesrol az iskolaba - az 
idojarastol fuggoen gyakran gyalog vagy 
kerekparral - befiiteni, hogy meleg tanterem 
varja a gyermekeket. Jobb esetben egy lovas 
szan vagy szeker felvette az esetlegesen 
hofuvasban gyaloglo tanitoembert. Szinte 
magunk elott lathatjuk a miiltat, a 38-40 
evvel ezelotti tanitoi sorsot, eletet, a tanyasi 
emberek es gyermekek akkori eletet, a tudas 
megszerzeseert tett kolcsonos erofeszi-
teseket. Emlekezetem szerint 20-30 also es 
felso tagozatos tanyasi gyermek jart ebbe az 
iskolaba, akikkel egyiitt elt, akiket oktatott, 
nevelt nap, mint nap Lipcsei Janos. 
A tanyasi iskola megsziinese utan Foldesen 
folytatta palyafutasat az also tagozatban, 
halala elotti evekben alsos napkozis cso-
portban. Minden teriileten szerenyen, elhiva-
tottsaggal, a gyermekek irant erzett szeretet-
tol athatva, hivatastudattal vegezte munkajat. 
Erdekes es szines egyenisege volt a nevelo-
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testtiletnek. Mindig azon faradozott, hogy 
kollegait jo kedvre tudja deriteni. Ma is em-
lekezetesek humoros mondasai, cselekedetei, 
amiert akkor szerettek, tiszteltek. Kedves 
egyenisege kedvezo hatassal volt a tantestti-
leti kozossegre, az akkor gyakori testiileti 
osszejovetelekre. 
Az iskolan belul es kivtll szivesen vallalt 
kozeleti feladatokat, vegzett tarsadalmi mun-
kakat. A pedagogus szakszervezet vezetosegi 
tagja volt, ilyen minosegben szervezoje a 
testiileti kozosseg-kovacsolo rendezvenyek-
nek. Igen aktivan vett reszt a telepiiles koze-
leteben: miikedvelo szinjatszo - felejthetetlen 
humoros szerepekben, az MHSZ-ben pedig 
loveszetvezeto, oktato. O, vagy csoportja 
szamos jarasi, megyei es orszagos verseny 
helyezettje, s onkentes rendorkent is teve-
kenykedett. Tobb alkalommal reszestilt elis-
meresben (helyi, megyei, orszagos). Minisz-
teri dicseretet kapott kozeleti munkassagaert. 
Az alt. isk. kereteben szervezte es vezette a 
gyermek tiizoltorajok munkajat. Biiszke volt 
arra, hogy a Torzsgarda jelveny arany foko-
zatanak tulajdonosa volt. 
1974-76 kozott a Foldes es Videke Takarek-
szovetkezet Ig.-saganak elnoke, majd az Ig.-
sag tagja, kesobb Intezobizottsagi tag. Aktiv 
es eredmenyes tagja volt a helyi Horgasz-
egyesiiletnek. 

Csaladjanak es a kozjonak elt, rovid eletenek 
tartalmat, ertelmet es oromet reszere az al-
lando munkalkodas jelentette, s az, hogy 
erezhette es bizton erezte is munkatarsai, 
tanitvanyai, azok sziilei megbecstileset, sze-
retetet. 
Sajnalatos modon gyogyithatatlan betegsege 
hamar elragadta tolunk. 
Egyszerii, de nagyszerii ember volt! Igy 
orizztik Foldesen emlekezetiinkben! 

Lengyel Mihdly 
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Macsik Ernone Bazsa Klara (Debrecen, 
1942. jun. 17. - Debrecen, 1986. Jan. 31.): 
tanito, gyogypedagogiai tanar. 

Macsik Ernone 
Alt. isk.-it Hossziipalyiban es Debrecenben 
vegezte. Sziilovarosaban erettsegizik, 1961-
tol a Felsofoku Tanitokepzo Intezet hallgato-
ja. 1964-ben - jeles okl.-lel - Hajduszobosz-
lon kap tanitoi allast. Ferjhezmenetele utan 
egy evig debreceni iskolaban adminisztrator, 
majd a Fazekas Mihaly Alt. Isk. tanitoja. 
1967-tol egy even at a B M Gyermekintez-

meny vezetqje. Masodik gyermekenek szille-
teset kovetoen kicsi fiait neveli otthon. 1972-
tol a megalakult Gyengenlatok Alt. Isk.-ja es 
Nevelootthona nevelotanara. 
Ebben a beosztasaban nagyszeriien haszno-
sitja iskolai tapasztalatat, valamint iskolaerett 
gyermeke fejlodese soran szerzett megfigye-
leseit. Mint nevelotanar, az also tagozatos 
gyermekei reszere valtozatos delutani prog-
ramok osszeallitasaval tette elfogadhatova a 
sziiloi haztol tavoli nevelootthoni eletet, s 
haritotta el a hospitalizacio fel-feltiino arnye-
kat. 
Kozvetlen, derus egyenisege, valamint a 
sziiloi hazbol hozott tanitoi szemlelete j.uttat-
ta el annak felismeresehez, hogy az intezet-
ben elhelyezett gyermeknek nemcsak iskola-
padra van sziiksege, hanem a gyermeki vilag 
sokszinii, fantazia-gazdag, jatekos, egeszse-
ges gyermeki eletre is. 
Nagyszeruen alkalmazta azt a modszert, 
melynek segitsegevel a gyermek szamara 
meg kozombos vagy erdektelen dolgokat, 
esemenyeket figyelmilkbe belopta, s azokat 
tanoran is hasznosithatova rogzitette. A sziik-
seges celsetak, ismeretet ado varoskepi-, 
miizeumi-, es egyeb esemenyek meg-
tekintesevel elokeszitette az elkovetkezendo 
tananyag megerteset, annak a gyermek elete-
ben valo jelentoseget, hasznositha-tosagat. 
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Hamar felfigyelt arra, hogy a magas dioptria-
j i i szemtiveg, a vizualis ismeretszerzes soran 
tiil kozeli hajolas, vagy az otthoni eletben az 
elkuloniilessel is jaro sziikosebb szokincs 
tobb gyermek deriijet stigmakent vette koriil. 
Ennek kompenzalasara egy beszedesebb 
kornyezet kialakitasara, s minden gyermek-
ben a pozitiv ertekek felszinre hozasara tore-
kedett. Az alacsony lataselessegii gyerme-
keknek meg kezirassal /1974 !/, nagyobb 
betiimeretii masolassal keszitett olvasolapo-
kat. Az alapkeszsegek kialakitasat - a sze-
mesz szakorvos tanacsa szerint - kulonbozo 
hatasfoku lupek es tavcsoszemiiveg alkalma-
zasaval is segitette. 
Egy ev gazdag tapasztalata utan ugy erezte, 
hogy a latasseriiltek oktatasanak nemcsak 
eszkozrendszeret, de modszertanat is jobban 
kellene ismernie. Jelentkezett a Gyogypeda-
gogiai Tanarkepzo Foiskola tiflopedagogiai 
szakanak levelezo tagozatara, ahonnan 1974-
ben mar a beszedhibasok es latasseriiltek 
oktatasara jogosito okl.-lel tert vissza. Ettol 
kezdve iskolai tagozaton latta el feladatat. 
Bar mennyire is iskolaerettek voltak az elso 
osztalyba lepo gyermekei, a tananyag elsaja-
titasa soran teljesitmenytik szeles skalan 
mozgott. Az also hatarerteken teljesitokkel 
szembeni elvarasat nem mindig a hivatali 
eloirasok szabtak meg, hanem a gyermek 
onmagahoz valo fejleszthetosege. Az elso 
osztalyosok felzarkoztatasara kiilon progra-
mot keszitett, melynek eredmenyerol „A 
tanevvesztes nelkiili tovabbhaladas teriileten 
szerzett tapasztalatok" cimmel budapesti 
tapacskozason szamolt be. 
Az OPI felkeresere reszt vett az uj tanterv 
eszkozrendszerenek adaptalasaval kapcsola-
tos vizsgalodasban. 

Komplex szeminariumok hallgatoja (1976, 
1982). Az utobbira kesziilt „Kival6an megfe-
lelt" minositesii zarodolgozata temaja: a 
korrekcios foglalkozasok helye, szerepe a 
gyengenlato tanulok szemelyisegenek forma-
lasaban. Ebben a dolgozataban (is) a szeme-
lyisegre hato kompenzacios tevekenyseget az 
oktatas-neveles szerves reszekent tekinti. A 

korrekcios feladatok vegzesehez, a szemelyi-
segjegyek formalasahoz a testiileten kiviil a 
csaladi haz, szemorvos, pszichologus, s az 
intezeti dolgozok egyiittes felelosseget, 
munkajuk osszehangoltsaganak sziikse-
gesseget hangsiilyozza. Mert munkajaval, 
munka-moraljaval mindenki nevel, a 
gyermekben levo jot felismerni, s erositeni 
mindenki kotelessege. 
Zimankos teli idoben, vagy tavasz eleji nap-
siitesben a tanari szobaba belepve mindig 
kellemes hangulatot hozott magaval. Ezzel a 
sajatos egyeni kisugarzasaval a felrerakhato 
otthoni gondokat hatterbe szoritotta, s masok 
mimkakezdeset is megkonnyitette. Realis 
ertekelese, kozvetlen, deriis humora, felnot-
tekhez, gyermekekhez joszava maradando 
ertek es emlek lett tanitvanyaiban s munka-
tarsaiban egyarant. 

Kineses Gyula 

M a k k a i Sandor (Nagyenyed, 1890. maj. 
13. - Budapest, 1951. Jul. 19.): volt erdelyi 
puspok, egyetemi tanar, teologiai professzor. 
A volt erdelyi puspok, sarospataki, kolozsva-
ri es debreceni teologiai tanar, irodalmar, 
pedagogus es filozofus, a kepzomiiveszi 
erzekkel is megaldott ferfui, a magyar szel-
lemi elet polihisztor-alkatii egyhazi embere 
volt. 
Volt ido, amikor hosszu evekig meg a nevet 
sem lehetett hallani, s miiveire nem volt divat 
hivatkozni. Manapsag siiriibben emlegetjuk 
egy-egy idezet erejeig, de nem ismerjuk 
elegge, pedig Makkai Sandor megkeriilhetet-
len alakja a XX. szazadi magyar egyhaz- es 
teologiatortenetnek. Igehirdetoi szemelyise-
ge, misszioi elkotelezettsege, neveloi adott-
sagai, egyhazvezetoi munkassaga es kozeleti 
tevekenysege nelkul egy sajatos szinnel lett 
volna szegenyebb a magyar ref.-sag. 
Makkai Sandor 1890. maj. 13-an szuletett 
Nagyenyeden. Itt kezdte el kozepisk.-i ta-
nulmanyait a Bethlen Koll.-ban, majd a ko-
lozsvari Ref. Koll.-ban folytatta, s a sepsi-
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szentgyorgyi Szekely-Miko Koll.-ban fejezte 
be. 

Makkai Sdndor 
Teologiai tanulmanyait Kolozsvaron vegezte, 
amellyel par-huzamosan bolcseszeti es neve-
lesi tudo-manyokat hallgatott a varos Ferenc 
Jozsef Tudomanyegyetemen Bohm Karoly, 
Schneller Istvan es Pauler Akos tanitvanya-
kent. Teologuskent Ravasz Laszlo es Bartok 
Gyorgy gyakoroltak ra nagy hatast. Doktora-
tusat 1912-ben szerezte meg.l913-ban kotott 
hazassagot Borsay Margittal, aki ket fiu-
gyermekkel ajandekozta meg. Onallo lelki-
pasztori szolgalatat a mezosegi Vajdakama-
rason kezdte meg 1915 oszen. Az itt toltott 
kuzdelmes esztendok adtak a kesobbiekben 
Holttenger cimii regenyenek elmenyanyagat. 
Miutan 1917-ben sikeresen megszerezte 
rendszeres- es gyakorlati teologiabol magan-
tanari cimet, elindult teologiai tanari palyaja. 
Egy tanevet tanitott Sarospatakon, majd 
1918-1926 kozott Kolozsvaron. Az 1920-as 
evek elso feleben a magyar egyesiiletek, 
kulturalis intezmenyek erdelyi megsziintete-
sevel, miikodesiik korlatozasaval a Teologiai 
Fakultas lett Kolozsvar es Erdely szellemi 
eletenek egyik kozpontja. Ravasz Laszlo 

dunamelleki piispokke valasztasa utan 
Makkai, mint az intezet ig.-ja, faradhatatlanul 
dolgozott az oktatas korszerusitesen, s a 
teologiai munka szinvonalanak emelesen. 
Olyan tanartarsak segitettek ebben, mint Imre 
Lajos es Tavaszy Sandor. Kozben piispok-
helyettesse valasztottak es a Reformatus 
Szemle foszerkesztoje lett. 
Makkait 1926-ban, 36 evesen valasztottak 
meg Erdely ref. piispokeve. Nagy bolcses-
seggel, kitiino szervezokeszseggel es megfe-
lelo munkatarsakkal szallt sikra a jogokert, 
az intezmenyekert es a misszioi szolgalat 
kiepiteseert. Kiilso-belso frontokkal kellett 
megkiizdenie, ahol Trianon utan a gancsos-
kodo ellenerokkel, a miniszteri rendeletek, 
intezkedesek besziikito, nemzet- es egyhaz-
rombolo tendenciajaval kellett bevetnie min-
den diplomaciai erzeket. 
Tevekeny reszt vallalt a ket vh. kozotti erde
lyi irodalmi eletben. Az Erdelyi Szepmives 
Ceh kereteben, az irodalmi elet kivalosagai-
val egytitt sokat tett az elveszett, eltorzult 
„erdelyi lelek" ujjateremteseert. Meg volt 
gyozodve arrol, hogy az erdelyi magyarsag-
nak a magyar oroksegben gyokerezo, de az 
egyetemes ertekekbe kapcsolodo, onallo 
szellemi eletet kell kifejlesztenie. Ezt kivanta 
elosegiteni nagy hatasii, nemzetnevelo essze-
ivel, amelyek a vadlott Ady kolteszetevel, 
Bethlen Gabor lelki arcaval, a Magunk revi-
ziojdval is Szechenyi portrejaval akartak 
szembesiteni. 

Kozkedvelt regenyiro volt, akinek etikai 
toltesii, fokent tortenelmi temajii muvei szu-
lettek. Irodalmi tevekenysegevel is nemzeti 
onismeretre, realpolitikara sarkallta kortarsait 
es azt kivanta felmutatni, hogy „kicsiny 
nemzetek es nemzeti kisebbsegek egyetlen 
folfele vivo litja a lelki egyensiilyozottsag, a 
szellemi ertekesseg, a kultiirnagysag." 
1936 maj.-aban megdobbento hirkent soport 
vegig egesz Erdelyben, hogy Makkai Sandor 
piispok egeszsegi allapota miatt lemondott 
ptispoki tiszterol. A megfaradas es lelkiisme-
reti vivodas kozepette elte meg es irta meg 
„Nem lehet" cimii esszejet. Uj szolgalati 
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megbizataskent fogadta el a fokent Varga 
Zsigmond es Ravasz Laszlo altal titkosan 
elokeszitett meghivast a debreceni Tudo-
manyegyetem Hittudomanyi Karara. 
Lelki sebeire gyogyito kozeg volt Debrecen, 
ahol hamar elerkezett visszaterese a tudoma-
nyos, irodalmi es tarsadalmi kozeletbe. Tan-
szeki munkajan keresztiil rajta tartotta ujjat 
az egyhazi elet iitoeren, hiszen tantargyai az 
egyhaz elettevekenysegeivel foglalkoztak. 
Professzori munkajanak celjaul azt tiizte ki , 
hogy aktiwa nevelje a lelkipasztori lelktiletet 
tanitvanyaiban, hogy folvazolja nekik a lel-
kipasztor gyakorlati feladatainak terkepet, a 
lelki munka haditervet. Hezagpotlo teologiai 
konyvei (Az egyhaz misszioi munkdja; 
Poimenika — A szemelyes lelkigondozds 
tana; Az eld gyiilekezef), egyhazszociologiai 
kutatasai, predikacioi (Donto napok; Itt is 
most), szamos tanulmanya es cikke az egy
haz megelevenedeset szolgaltak, az ontuda-
tos reformatus hit ebreszteset. Elmenyt es 
eletre szolo indittatasokat jelentettek eloada-
sai, barhol mondta el azokat. Tobbszor hir-
dette az iget a Magyar Radio hullamhosszan 
is. Debreceni evei alatt szepiroi munkassaga 
is tovabb viragzott. (Ekkor jelent meg a Holt-
tenger, a Magyarok csillaga, a Mi Ernyeiek, 
a Szep kisertet es a Szabad vagy cirmi rege-
nye.) 

A I I . vh. embert probalo evei utan, nehany 
bortonhonappal mogotte, fokozatosan tert 
vissza az egyhazi kozeletbe. Ravasz Laszlo 
javaslatara, 1947-ben konventi misszioi elo-
adonak valasztottak meg. Eltokelten kepvi-
seke, hogy az egyhaznak akkor lesz jovoje, 
ha meg mer maradni egyhaznak, ha nem akar 
se tobb, se kevesebb lenni, mint aminek az 
Egyhaz Ura szanta. Azonban, mig 6 ezert 
faradhatatlanul szervezett, evangelizalt, irt, 
lapot szerkesztett, felnotteknek bibliaiskola-
kat alapitott es beutazta az orszagot, addig 
mas erok is miikodtek. Az ellenerok a misz-
szio viragzasat eltiportak, s kihasznaltak a 
Makkai altal kepviselt misszioi egyesiiletek 
egy-haziasitasanak program]'at arra, hogy 
sza-balyozzak es giizsba kossek a missziot. 

Az egyesiiletek egyhazba integralasa helyett 
az egyesiiletek felszamolasa kovetkezett el. 
A misszioi tevekenysegek osszezuzasaval 
egyiitt Makkai Sandor lelke is osszetort. 
Budapesten 1951. Jul. 19-en, 61 eves koraban 
erte a varatlan halal. 
Makkai Sandor professzori palyajara vissza-
tekintve elmondhatjuk, hogy minden korsza-
kaban vegigkiserte harom celkitiizes, amely 
szamunkra is megszivlelendo tanitasa az 6 
eletenek: 
Az elso tanitasa: megorizni a teologiaban is 
az atertekelni tudas keszseget. Makkai egesz 
eletszemlelete megnyilvanult az atertekelni 
tudas gondolataban. Ebbol taplalkozva 
mondta el egy eloadasaban lelkesztarsai elott 
a „Magunk reviziojd''-nak biblikus valtozatat, 
majd profetalta meg a nem teologusok nyel-
ven 1931-ben konyv alakban. Natanael pel-
dajat hozta itt elo, akinek meg kellett szaba-
dulnia eloiteleteitol. Az alapfogalmak folya-
matos felulvizsgalata es faradhatatlan kor-
rekcioja, pontositasa jellemzo teologiai gon-
dolkodasara. Ismerte es vallalta a I I . Helvet 
Hitvallas eloszavanak zaradekat, a jobbra 
tanittatas, az Igenek valo engedni tudas elve-
rol. A kivanatos atertekeles nem mas, mint az 
Igeben egyetemes igennyel elmelyedo ember 
lepestartasa a jelenkor Istenevel. 
A masodik tanitasa Makkai munkassaganak: 
torekedni az onallo teologiai gondolkodasra. 
Mar 1916-ban vilagosan latta azt, amihez 
egesz eleteben tartotta magat: „a nemet vagy 
az angol theologia sohasem lehet taplalo 
forrasava a magyar lelkipasztori munkanak, 
mig at nem tort a magyar szellemen es annak 
eredeti folfogasaban ujja nem sztiletett, meg 
nem termekenyiilt. Magyar theologia nem 
lesz addig, amig csak nemet theologia re-
citalasaban meruliink ki . De annal kevesbe 
lehet ezutan tervszerii es ontudatos magyar 
lelkipasztori munka, mert ez csak egy ma
gyar theologiai tudomany gyokerebol virul-
hat k i . " 

A harmadik dolog, amire Makkai eletmuve 
figyelmeztet: a tudomany szabadsaganak az 
Igazsag szolgalataban kell allnia. Ezt a celt 
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szabta meg mar az elso nagytemplomi ige-
hirdeteseben is (1936. Egyetemi tanevnyito) 
a 2Tim 4,3-5 alapjan: „Csak az egeszseges 
tudomany all szolgalataban az igazsagnak es 
a nemzet egeszsegenek ez az alapja. Ebben a 
szolgalatban van a tudomany szabadsaga. 
Ezzel ellenkezik a hamis tudomany, mely 
azoke, akik nem szolgalni, hanem akik ural-
kodni akarnak. Ezek, az erdekek szolgalatava 
alacsonyitjak a tudomanyt, azt akarjak, hogy 
a theologus szentesitse a zsarnoksagot, a 
jogasz igazolja az eroszakot, az orvos egesz-
segesnek allitsa a vad osztonoket, a terme-
szettudos termeszetesnek hirdesse a gyengek 
elnyomasat es a szellemtudos az emberiseget 
osszetepo ellenteteket eszmenykepiil tiizze 
ki. Az egeszseges tudomany be tud hatolni az 
ellentetel ala. A tudomany maga is csak 
szolgalat lehet, hisz a szolgalat torvenyet kell 
hirdetnie. A tudomany szolga es nem ur, de 
mert az Igazsag szolgaja: szabad." 
Makkai Sandor osszetett egyenisege bonyo-
lultsagaval, felvillanasaival es kontrasztjaival 
egyiitt is nagy ajandek volt kora szamara, 
amely kihivasok soraval faggatta. O pedig 
szemelyiseget mozgositva, sulyos szavakkal 
valaszolt, amelyeknek felelossegbol fakado 
izzasuk es a belso rendbol kovetkezo kialtasi 
szabadsaguk volt. 

Makkai Sandor fobb tudomanyos miivei: 
- A halal mysteriuma. MEKDSZ Kiadas. Bp. 
1918. 
- A hit problemaja. A hit vilagmagyarazo 
ereje. Bp. 1916. 
- A lelek elete es javai. Cluj-Kolozsvar. 
1922. 
- A nagy szemelyisegek neveloi jelentosege. 
Kiilonlenyomat az „Athenaeum" 1913. evfo-
lyamabol. 
- A vallas az emberiseg eleteben. A vallas 
torteneti kepe. - A vallas lenyege es erteke. 
Vallasfilozofiai eloadasok. Torda 1923. Er-
delyi Reformatus Egyhazi Konyvtar I I - I I I . 
- Az egyhaz misszioi munkaja. Revai kiadas. 
Bp. 1938. 

- Az erdelyi reformatus egyhazi irodalom 
1850-tol napjainkig. Kolozsvar 1925. 
- Bevezetes a szemelyiseg paedagogikajaba. 
Kolozsvar 1912. 
- Egyediil. Kolozsvar. 1929. 
- E16 gytilekezet. Bp. 1948. 
- Magunk revizioja. Kolozsvar 1931. 
- Magyar fa sorsa. Budapest. 1927. 
- Magyar neveles magyar miiveltseg. Revai 
kiadas. Bp. 1937. 
- Nem bekesseget... SDG Kiadas. Bp. 1932. 
- Ontudatos kalvinizmus. SDG kiadasa Bp. 
1925. 
- Poimenika. A szemelyes lelkigondozas 
tana. Bp. 1947. 
- Szolgalatom. Ref. Zsinati Sajtoosztaly. Bp. 
1990. 
- Tudomannyal es fegyverrel - Arte et Marte. 
Bp. 1939. 
Makkai Sandor jelentosebb regenyei: 
- Ordogszeker. Kolozsvar 1925. 
- Sarga vihar. Bp. 1934. 
- Taltoskiraly. Bp. 1934. 
- Holttenger. Kolozsvar. 1936. 
- Magyarok csillaga. Bp. 1937. 
- Szabad vagy I - I I . Bp. 1943. 
Irodalom: 
Adorjani Zoltan: Makkai Sandor (1890-
1951) In: Akik jo bizonysagot nyertek. A 
Kolozsvari Reformatus Theologia tanarai 
1895-1948. Kolozsvar. 1996. 206-234. 
Cseke Peter-Molnar Gusztav: Nem lehet. A 
kisebbsegi sors vitaja. Limes konyvek. Bp. 
1989. 

Ifj. Fekete Karoly: Makkai Sandor gyakorlati 
teoldgiai munkdssdga. Dissertationes 
Theologicae 3. Ref. Kollegium Sokszorosito 
Irodaja. Debrecen. 1997.; Mdsodik kiadas. 
Kolozsvar 2000. Az Erdelyi Reformatus 
Egyhazkeriilet kiadasa. 
Ifj. Fekete Karoly: Egyhdzunk egyik ebresz-
tdje: Makkai Sandor. Kalvin Kiado. Buda
pest. 2001. 
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Ifj. Fekete Karoly: A kisebbsegi letparadoxon 
tusdja Makkai Sdndorndl. Palyakep Makkai 
Sandor: Magunk revizioja c. konyvehez. In: 
Multunk Konyvek. Csikszereda. Pro-Print 
Konyvkiadd. 1998. 5-44. 
Ifj. Fekete Karoly: Egyhdz es Nemzet Makkai 
Sandor tanulmdnyaiban. Theologiai Szemle 
1995. l.sz. 6-10. 
Ifj. Fekete Karoly: Egy elet teoldgiai irdny-
vdltdsai. Makkai S. professzori palyajanak 
vazlata. A MORE Debreceni Theologiai 
Akademiajanak Evkonyve az 1990/91-
1991/92. akademiai evrol. 167-184. 
Ifj. Fekete Karoly: Makkai Sandor, a misszio 
elkotelezettje. 1990. 2. sz. Confessio. 36-40. 
Ifj. Fekete Karoly: Makkai Sandor, mint 
irodalmdr es kozeleti szemelyiseg. Reforma-
tus Egyhaz 1992. 2. sz. 41-44. 
Ifj. Fekete Karoly: Szdz eve sziiletett Makkai 
Sandor 1890-1951. Theologiai Szemle 1990. 
172-181. 

Kocsis Elemer: Makkai Sandor, a teoldgus. 
Confessio. 1990. 2. sz. 23-31. 

Ifj. Fekete Karoly 

Maklary LajOS (Debrecen, 1890. maj. 
26. - Hajdiinanas, 1974. okt. 5.): vasdiplo-
mas pedagogus, ref. kantor, orszagos tarskar-
nagy, a Zenekozlony szerkesztqje. 
Debrecenben sziiletett egyszerii iparos csalad 
gyermekekent. Edesanyjatol a zenei von-
zalmat, edesapjatol a szorgalmat, munka-
szeretetet egyarant orokolte. A debreceni 
koll.-ban tanul. A csalad nagy anyagi aldo-
zatok aran tanittatja Edesanyjatol 13 eves 
koraban kap egy hegediit, amely a serdulo 
fiiit a zene csodalatos vilagaba viszi. 
A Debreceni Ref. Koll . Tanitokepzojeben 
talalkozott a zongoraval. E ket hangszer 
dontotte el eletet, sorsat. 

Erdeklodese gyermekkoratol nagyon gazdag, 
elete vegeig dallamok, ritmusok, harmoniak, 
kottak vilagat jelentette. 

Maklary Lajos 
1909-ben szerzett kantortanitoi oklevelet. Ez 
egyben bucsu is a soha vissza nem hozhato 
gyermekkortol, a szuloi haztol es Debre-
centol. 
Eloszor Komadiban kap allast, majd Hajdii-
samsonba, onnan Gyulavariba keriil. 1914-
ben kitort az I . vh. Az olasz fronton harcol. 
Megsebesiil, Postyenben labadozik. A roman 
megszallas miatt eljott Gyulavaribol, s 1919-
ben Hajdiinanasra keriil. Az itteni nagy ref. 
gyulekezet onallo kantornak valasztja meg. 
Maklary Lajos felesege es munkaja reven 
kotodott a varoshoz. 1920-ban hazassagot 
kotott ozv. Barothy Istvanne, sziiletett Sebes-
tyen Ilonaval. 
A fiatal kantor a gimn.-i es elemi iskolai 
enek-zene oktatast is vegezte. Nagyon szeret-
te a fiatalokat, teljes tehetseget beleadta azok 
oktatasaba. 
Hajdiinanason bontakozott ki kivalo es igen 
eredmenyes karnagyi kepessege. Az altala 
vezetett dalardak alapvetoen meghataroztak a 
varos zenei, kulturalis, sot tarsadalmi eletet 
es fejlodeset. 
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Ezek az enekkarok (volt idoszak, amikor 
negy is volt beloliik) a varosi vezetoktol 
tanarokig, tanitokig, jo hangu iparosokig, pa-
rasztokig, gimnaziumi diakokig dsszefogtak 
a varos lakossagat nemcsak a probakon, 
hanem a dalardak altal rendezett osszejovete-
leken, vacsorakon is. 
1922-tol keriil - a legrangosabb - a Varosi 
Dalarda elere, amelynek vegyeskarat 6 szer-
vezte meg s vezette 1967-ig. 
Orszagos karnagykepzo tanfolyamot vegzett. 
Bekapcsolodott az orszag zenei eletebe. 
Vezetese alatt az orszagos hiriive fejlodott 
Varosi Dalarda 16 ev alatt 9 elso dijat ert el 
az orszagos Dalosszovetseg altal szervezett 
versenyeken. 
Kiemelkedo munkassagaert a Magyar Dalos-
egyesuletek Orszagos Szovetsege 1926-ban 
Liszt Ferenc emlekeremmel tiintette ki . 
Maklary Lajos a Zenekozlony szerkesztqje, 
1932-tol a Magyar Ref. Enekvezetesek Egye-
siiletenek elnoke lesz. 
Ebben az idoben alakit ki harmonikus zenei 
munkakapcsolatot olyan kivalosagokkal, 
mint Vikar Bela, Adam Jeno, Vasarhelyi 
Zoltan, Orszagh Tivadar. 
Ugyanebben az idoben piispoki megbizatas 
alapjan a Tiszantuli Ref. Egyhazkeriilet egy-
hazzenei szakertojekent is dolgozik. 40 even 
at volt Hajdunanason ref. kantor. Nevehez 
fiizodik a ref. templom orgonajanak zenei 
megtervezese. (Ez egy harom manualos, 38 
szolovaltozatos hangszerepitmeny, 46 tech-
nikai segitovel es 3000 sippal. Tervet a pecsi 
Hangszergyar valositotta meg.) 
A JI. vh. szakitotta meg sikeres karvezetoi, 
zenepedagogusi es kantori munkajat. 
Orosz fogsagba keriil. Mintha mi sem lenne 
termeszetesebb, a hadifogsagban enekkart 
szervez. Katonai es penzvigyi bizonylatok 
hatlapjara keszitett kottak es a korus nevsora 
bizonyitja, hogy ilyen koriilmenyek kozott is 
megkereste az elete ertelmet jelento teve-
kenyseget. 

A fogsagbol hazaterve mar 1945 dec.-eben 
ujjaszervezi a varosi enekkart. Tovabbi sike
res munkajanak bizonyiteka, hogy a Magyar 

Enekkarok Orszagos Szovetsegenek veze-
tosege az 1938-as hatarozatot megismetelve 
Bardos Lajos elnoksege es Forrai Miklos 
orszagos karnagysaga mellett Maklary Lajost 
tarskarnagynak valasztotta. 
Peldas szervezo, kivalo kozossegi ember 
volt, aki a sokarcu enekkart - neha egyszerre 
tobbet is - hosszu ideig sikerrel tudta vezetni 
es egyiitt tudta tartani. Az ilyen vezetotol 
nemcsak a legnehezebb szolamokat tanulta 
meg a korus - amiert Kodaly Zoltantol elis-
merest is kaport -hanem a fegyelemtartast, az 
onmagunkkal szembeni miiveszi igenyesse-
get is. 
Maklary Lajos rendkiviil tisztelte a mestert. 
Ismetelt szemelyes talalkozasuk, Kodaly mii-
vei, amelyeket betanitott az enekkarnak, 
mindig uj lendiiletet adtak szamara. 
Bardos Lajos igy irt errdl: „az 1859. evben 
megalakult Hajdiinanasi osszhangzatos enek-
kar celja a sziv es erkolcs s kozmivelodes ne-
mesitesere hatni. Allhatatos iranyitoja 1922-
tol Maklary Lajos Liszt dijas karnagy. 
Kodaly Zoltan: Jezus es a kufarok miiveszi 
alkotasanak a Tiszantulon 1935-ben 6 az elso 
megszolaltatoja." 
Maklary Lajos, a "karnagy ur" rendkiviil sok-
oldalu ember volt. Kivaloan rajzolt es festett, 
nagy hozzaertessel kerteszkedett. Oriasi 
munkabirasa volt. Ez tette lehetdve szamara, 
hogy a kantori teendok, s egyre tdbb enekkar 
vezetese mellett a gimn.-ban is tanitott 1920-
tol 1974-ig (!). Elsok kozott alkalmazta az 
orszagban a Kodaly-modszert. Tanitvanyai 
szolmizaltak, kottabol enekeltek. 
A gimn. mellett a Fiiiiskolaban - a jelenlegi 
Maklary Iskolaban - is evtizedekig volt ora-
ado, es gyermekkorust is vezetett. 
Munkajahoz, hivatasahoz az utolso percig hii 
maradt: 1974. maj. 8-an a biicsuzo negye-
dikes gimnazistak tavozasa utan agynak 
esett, ahonnan mar nem tudott tobbe talpra 
allni. 
A varosban mindenki ismerte, sokan tisz-
teltek, szerettek. 
1974. okt. 5-en tavozott el koriinkbol, de 
sikerei, emleke, s foleg emberi tulajdonsagai 
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peldaertekuek szamunkra es a jovo nemze-
dek szamara is. 

Balogh Zsigmond 

Mirko Janos (Hajdunanas, 1911. maj. T.
Budapest, 1992. okt.25.): kozepiskolai tanar, 
szakf., ig. 

Mirko Janos 
Hajdiinanason jart elemi es kozepiskolaba. 
1930-ban erettsegizett. 1930-1934-ben a deb-
receni Tisza Istvan Tudomanyegyetem ma-
tematika-fizika szakos hallgatoja. 1935-ben 
szerezte meg tanari oklevelet. Gyakorlo evet 
a debreceni Ref. Fogimn.-ban toltotte, de 
kozben Hajdiinanason is tanitott es nevelota-
na* is volt a koll.-ban. 
Nagy lelkesedessel es kivalo eredmennyel ta-
nitotta szaktargyait. Szigoni, de a tanulokat 
megerto nevelo volt. Kovetelmenyei maga-
sak voltak, de az anyagot sikeresen sajatittat-
ta el tanitvanyaival. Nanasi tapasztalatait a 
kesobbi palyaflitasa alatt sikerrel hasznositot-
ta. 
1936-ban lejart Hajdiinanason a helyettes ta
nari megbizatasa. A hajdudorogi teli gazda-
sagi iskolaban es a hajdiinanasi iparostanonc 
iskolaban tanitotta tovabb szaktargyait. 1939-

ben a kassai kozepfoku gazdasagi tanintezet-
be keriilt, ahol a miiszaki tanszek vezetoje-
kent resztvett a mezogazdasagi tanarkepzes-
ben. 
Tudatosan kezdett modszertani kerdesekkel 
foglalkozni. Az alsofoku mezogazdasagi 
szakoktatds nevelestudomdnyi kerdesei c. 
munkajaban osszegezte velemenyet. Ezt a 
munkajat fogadta el a Szegedi Tudomany
egyetem doktori disszertacionak (1939). 
Kassai tanarsaga idejen megirta a Termeszet-
tan I . , I I . tankonyveit, a mezogazdasagi ko-
zepiskolak szamara (1940). A Neveles es 
tanitas a gazdasagi szakoktatasi intezme-
nyekben c. konyvet a kassai hallgatok tan-
konyvkent hasznaltak. 
Tobb pedagogiai jellegii cikket is irt. Szak-
targyai szempontjabol leglenyegesebb a 
Reszletes tantervi utasitas a matematika es 
termeszettan tanitasahoz c. modszertani lit-
mutatoja a kozepfoku gazdasagi intezetek 
szamara. 1945-ben Kassarol Hajdiidorogra 
ment, majd Keszthelyen lett szakoktatasi ig.. 
Itt megszerezte az agrarmernoki diplomat. 
1947-ben a FM-be keriilt, ahol feladata a 
tanarkepzes megszervezese volt. 1949-1950-
ben Karcagon tanitott a gimnaziumban. 
1950-tol lijbol Budapesten dolgozott, mate-
matikatanar az Elelmiszeripari Technikum-
ban es igh. a Felsofoku Elelmiszeripari 
Technikumban, majd ig. az Agrartudomanyi 
Egyetem Tanarkepzo Intezetenek Ber-csenyi 
Miklos Gyakorlo Iskolajaban, nyugalomba 
vonulasaig (1974). 15 evig volt az elelmi
szeripari ipari tanuloiskolaknak a szakf.-je. 
Mirko Janos nagyon sokat tett a szakmunkas 
tanulokert. Megirta az elelmiszeripari szak-
munkaskepzo iskolak matematika tankonyvet 
ket kotetben. Kidolgozta a harom eves emelt 
szintii szakmunkaskepzo iskolak lij tantervet, 
mindharom osztaly szamara kiilon tankony
vet irt. 13 iparagbol gyujtotte ossze a megfe-
lelo peldaanyagot. 1961-tol a Felsofoku 
Elelmiszeripari Technikumok matematika 
anyaganak a kidolgozasaban vett reszt. 
Tanitasi munkajaban donto tenyezo volt 
szaktargyainak a szeretete es tudasa, a tanit-
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vanyok aktivizalasa, a szaktargy modszerta-
nanak ismerete. Azt vallotta, hogy csak olyan 
legkorben alakulhat ki jo munka, amikor 
nemcsak a tanar akar tanitani, hanem a tanulo 
is meg akarja tanulni az anyagot. Orai mun-
kajat a problemak felvetese, megbeszelese, 
megvitatasa, a tanulo - tanar kozos megolda-
sa es az altalanos elmeleti tetel megfogalma-
zasa, a tanult tetel alkalmazasa jellemezte. 
Kitiintetesei: 
Oktatasiigy Kivalo Dolgozoja (1952), Kivalo 
Tanar (1953), az Elelmiszeripar Kivalo Dol
gozoja (1960, 1971), Munkaerdemrend eziist 
fokozata(1974). 
Fobb munkai: 
1. Az alsofokii mezogazdasagi szakoktatas 
nevelestudomanyi kerdesei. Debrecen, 1939. 
2. Neveles es tanitas a gazdasagi szakoktatasi 
intezmenyekben. Kassa, 1944. 
3. Matematika 1-2. az elelmiszeripari szak-
munkaskepzo intezetek szamara, Budapest, 
Elelmiszeripari Kiado, 1954. 
4. Szakmai matematika 1. Elelmiszeripari 
tanuloiskola, Bp. Miiszaki Kiado, 1966. 
5. Szakmai matematika 2-3. Elelmiszeripari 
tanuloiskola Bp. Miiszaki Kiado, 1967. 

Kantor Sdndorne 

Modis Laszlo (Szatmdrnemeti, 1903. dec. 
9 - Debrecen, 1972. dpr. 14.): professzor, 
Elemi isk.-it Fenyvesvolgyon, Kemecsen 
majd Gacsalyban, kozepisk.-it pedig Szat-
marnemetiben es Szegeden vegezte. 1924 es 
1928 kozott Debrecenben a Tisza Istvan 
Tudomanyegyetem Hittudomanyi Karan es 
azzal parhuzamosan a Tiszantuli Egyhazke-
rulet Lelkeszkepzo Intezeteben teologiat 
tanult, majd 1927-tol 1929-ig a debreceni ref. 
egyhazkozseg segedlelkesze lett. 1929-tol 
1930-ig ket felevet a Becsi Egyetem Bol-
csesztudomanyi Karan a Collegium 
Hungaricum tagjakent tolthetett, ahol elso-
sorban semi nyelveszettel foglalkozott. 

Modis Laszlo 
Hazaterve Veszton (1930-1931) lett seged-
lelkesz, majd egy even at Budapesten szol-
galt hitoktato segedlelkeszkent (1931-1932). 
Ez utobbi esztendo lehetoseget kinalt neki 
arra, hogy a Budapesti Egyetem Bolcsesztu-
domanyi Karan semi filologiat es okortorte-
netet tanuljon; 1932-ben innen, Budapestrol 
szerzett doktori oklevelet a DE Hittudomanyi 
karan az Oszovetseg temajaban. 
1932-tol 1935-ig ismet Debrecenben vegezte 
segedlelkeszi szolgalatat, majd 1935-tol 
1945-ig ugyanitt vallasoktato lelkeszkent 
tevekenykedett. 1929-tol 1935-ig a Losonci 
Ref. Teologiai Szeminarium rendszeres ven-
degeloadoja volt, evente 2-3 honapon at 
vegezve az akkori Csehszlovakia egyetlen 
magyar nyelvu felsooktatasi intezmenyeben 
az oszovetsegi tantargyak oktatasat. 
1945-tol 1950-ig a Nemzeti Kozoktatasiigyi 
Miniszteriumban kapott allast mint miniszteri 
osztalytanacsos; ez idoben Budapesten a 
Csillaghegyi gyiilekezetnek volt bejegyzett 
segedlelkesze. 1951-tol 1959-ig a DE 
Konyvtaranak lett ig. helyettese, majd 1959-
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tol halalaig a Ref. Koll . Nagykonyvtaranak 
ig.-ja volt. 1959-ben kapott meghivast a 
Debreceni Ref. Teologiai Akademia Oszo-
vetsegi Tan-szekere, ahol mint nagyhatasii, 
iskolat teremto tszv. egyetemi tanar 1969-ig 
tevekenykedett. 
Modis Laszlo 1936-ban kotott hazassagot 
Rozsa Katalinnal, hazassagukbol ket gyer-
mek, Laszlo es Katalin sziiletett. 

Isten igejenek tiszta megismerese 
A tudomanynak az egesz valosagra kiterjedo 
szetdarabolhatatlan egyseget ugy kozelitette 
meg Modis Laszlo, hogy az ember lelkenek 
kerdeseit, sziiksegeit allitotta az elso helyre. 
„Amint a ktilso, lathato vilagban folytonos 
valtozas, haladas tapasztalhato, espedig ro-
hamos mertekben, ugy az ember tulajdon-
keppeni elete, lelki elete is megkivanja, sot 
megkoveteli sajat sztiksegeinek minel telje-
sebb mertekben valo kielegiteset. Ahol a 
lelki szuksegek e kielegitese nem tortenik 
meg, ott nyugodt, bekes, harmonikus emberi 
eletrol szo sem lehet. Viszont megforditva is 
egesz nyugodtan es biztosan allithatjuk: 
minden nyugtalan, haborgo, lazadozo es ele-
gedetlenkedo, onmagaval, masokkal es a 
vilaggal meghasonlott emberi elet oka a lelki 
elet nagyfoku, vagy eppen teljes hianya."8 

Igy irja le 1929-ben, meg alig vegzett fiatal 
teologuskent azt a terviletet, ahol 6 is meg-
ujulasert, jobbulasert kivan munkalkodni. 
Ezert valasztotta kozepfoku iskolainak befe-
jezese utan a teologiai tudomanyok megis-
mereset, majd miiveleset. 
Nem becstilte tul e tudomanyokat es azokat a 
lohetosegeket, melyeket a teologiai ismeretek 
neki es egyhazanak adhatnak a lelkielet prob-
lemainak megoldasara. Vallotta azonban: 
„Mindenkinek maganak kell raeszmelnie 
arra, hogy a test nem hasznal semmit, a lelek 
az, amely megelevenit. Mindenkinek maga
nak kell atereznie es megtapasztalnia teljes 
melysegeben Jezus jo l ismert szavainak igaz-
sagat: mit hasznal az embernek, ha az egesz 

vilagot megnyeri is, de az 6 lelkeben kart 
vail? ... De ez feltetelezi Isten igejenek 
teljes, tiszta, helyes ismeretet."9 Teologiai 
munkalkodasanak iranyitoja ez: Isten igeje
nek teljes, tiszta, helyes megismerese. A 
modern tudomany teremtette eszkozoket e 
meggyozodes szellemeben a szentiras meg-
ismeresehez kivanta felhasznalni. 

A Szentiras megertese is ertelmezese 
A tudomany kiilonbozo, de egymashoz szer-
vesen kapcsolodo againak kutatasaban es 
miiveleseben, az adatok es dokumentumok 
gyiijteseben nem kototte le magat egyetlen 
teologiai vagy mas szellemi iranyzathoz sem. 
Mindenbol az erdekelte, ami a Biblia jobb 
megertesehez hozzasegitette. A szetforgacso-
16 kutatasi modszert sohasem kedvelte. Az 
egysegbe osszefogo, melyrehato osszefugge-
seket feltaro es a legnagyobb tavlatokat atte-
kinto munkassagot tartotta az eszmenyinek 
egesz eleteben, mert vallotta: Csak ilyen 
kutatassal mutatkozik meg a Szentiras gaz-
dag tanitasa. 
Nehany bibliai konyvhoz mar fiatalkoraban 
adott ki magyarazatot. A bibliai konyvek 
magyar nyelvii magyarazatait kivanta vele 
szaporitani es elmelyiteni. Barataival mar a 
I I . vh. elott kommentarsorozatot terveztek a 
Szentiras konyveihez; e celbol nyomdat is 
vasaroltak es iizemeltettek rovid ideig. A 
haboru miatt azonban a magyarazatsorozat 
meg sem indulhatott. Bar Modis L&szlonak 
maganak keszen volt a Zsoltarok konyvehez 
terjedelmes es a legaprobb reszletekre is 
kitero magyarazata keziratban, sajnos ennek 
nagy resze a haboru soran elpusztult. 1969-re 
megis elkesztilhetett a Zsoltarok konyvenek 
tomor magyarazataval a Jubileumi Kommen-
tar szamara, es 6 irhatta meg ugyanebben a 
kiadvanyban Ezekiel, Zakarias es Malakias 
konyvenek magyarazatat. E miiveinek meg-
jeleneset sajnos mar nem elhette meg. A 
Jubileumi Kommentar az elso, s mindmaig 
egyetlen teljes, magyar nyelvii ref. bibliai 
kommentarsorozat. A Malakias konyvehez 

8 Megujulas fele. Vasarnap. X V I . evf 1929. 
322. 1. 9 U . a. 322-323. 1. 
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irt magyarazata olyannyira idotallonak bizo-
nyult, hogy a sorozat masodik, 1998-as k i -
adasaban is megjelenhetett. 

Neveles a szolgdlatra 
Modis Laszlo tanitoi munkassagara az volt 
jellemzo, hogy a reszproblemak specialis es 
magas szintu ismerete mellett egysegre es 
osszefuggesek latasara torekvo szemlelet 
elsajatitasara nevelte tanitvanyait. Nevelesi 
elvei es modszerei a debreceni Koll . halado 
hagyomanyaira, a hit, tudas es szolgalat 
egysegere epiiltek. "A Koll. es Teologiai 
Akademiaja a gyiilekezetek kozossegeben ... 
Istentol nyert hittel, minel teljesebb tudassal 
a szolgalatban, a masok javat szolgalo jocse-
lekedetekkel ohajt forgolodni ... alazatosan, 
felelosen, az elet teljes odaszanasaval, azzal 
az indulattal, amely volt a Krisztus Jezus-
ban."10 Tanitoi munkassagaban nemcsak 
ismereteket kivant kozolni es tovabbadni, 
hanem tiszta es feddhetetlen embersegre 
nevelte a tanitvanyait. 
Modis Laszlo behatoan foglalkozott a neve-
loi munka elmeleti kerdeseivel is. Mint aktiv 
debreceni vallasoktato lelkesz es a debreceni 
ref. vallasoktato testiilet ig.-ja tapasztalatait 
es terveit 1936-ban vitara bocsatotta a vallas-
oktatas atszervezese, megreformalasa celja-
bol. A tapasztalat mondatta vele: „.. .az isme-
retkozles csak sziikseges eszkoz, nem pedig 
cel. A eel mindig csak a lelkekhez ferkozes, a 
lelkek megragadasa es Istenhez kapcsolasa 
lehet a lelek ereje altal." 1 1 Modis Laszlo 
elesen tiltakozott az ellen, hogy e feladatot 
barmifele jelszavakkal osszekeverve, egyeb 
dolgokkal osszekapcsolva az egyhaz keretein 
kivtil vegezzek. A kotelesseg ez: „Az egyhaz 
ifju^agat az egyhaznak az egyhaz feje, Krisz
tus szamara megszervezni, nevelni. Terme-
szetesen a eel sosem az ..., hogy a lathato es 
a paragrafusokkal koriilirt ref. egyhaznak 
szervezziink es neveljiink fanatikus, harcos 

sereget csupan, hanem az, hogy ez az egyhaz 
a Krisztus igaz egyhazanak tagjaiva tegye 
mar ifjait is." 1 2 Ezeknek az elveknek a gya-
korlati alkalmazasan faradozott az elemi es 
kozepiskolakban, a debreceni kozepiskolai 
tanarkepzo intezet gyakorlo gimnaziuma 
vallasoktato tanarakent, a losonci teologiai 
szeminariumban, majd egy evtizeden at a 
debreceni Teologiai Akademian az oszovet-
segi tudomanyok professzorakent. Ugyanezt 
az elvet kivanta ervenyesiteni az alt. isk.-i 
vallastankonyv reformjanak megvalositasa-
nal. Tobben bizonysagai annak, hogy elvei es 
azok gyakorlati alkalmazasa nem volt ered-
menytelen. Modis Laszlonak szamtalan fia-
talt sikertilt az egyhaz szamara megnyernie 
es Istenhez, Isten igejehez elvezetnie. 

A konyv mindenki kincse 
A mult es jelen tudomanyos eredmenyeinek 
es a kiilonbozo szellemi iranyzatok moz-
gasanak attekinteseben nagy segitsegere volt 
bibliografiai es konyvtartudomanyi ismerete, 
amelyeket szinten a Biblia kutatasanak szol-
galataba kivant allitani. Mar szegedi diak 
koraban megizlelte a konyvtari munka szep-
segeit, hasznat, majd Csikesz Sandor mellett 
kezdett megismerkedni a konyvtar, leveltar 
es bibliografia eszmei titkaival. Valtozatos 
eletpalyaja utolso evtizedeben mint a debre
ceni Koll.-i Nagykonyvtar es a ref. Tiszantiili 
Egyhazkeriilet tudomanyos gyiijtemenyek 
ig.-ja gyiimolcsoztette osszegyixlt ismereteit. 
A debreceni Koll .- i Nagykonyvtarat a tobbi 
ref. gyiijtemenyekkel egyiitt ugy tekintette, 
mint a Magyarorszagi Ref. Egyhaz kincses-
hazat, amelynek megorzese es a kor szinvo-
nalan valo kezelese egyhazunk kiemelkedo 
feladata. Azert, hogy e konyvtarak kincsei 
valoban mindenki szamara elerhetoek legye-
nek, Modis Laszlo orszagos tervet dolgozott 
ki, amelyet ,JC6nyvtari szakkepzesiink ne-
hany kerdese" c. tanulmanyaban, 1958-ban 

Hit, tudas es szolgalat. Reformatus Egy
haz. X V I I I . evf. 11. sz. 1966. 243. 1. 
1 1 Vallastanitasunk atalakitasa. Lelkesze-
gyesulet. XXIX. evf. 1936. 26.1. 

1 2 Reformatus ifjusagi korok. Vasarnap. XX. 
evf. 1933. 57.1. 
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terjesztett a nyilvanossag ele1 3. Ennek a 
programnak a jegyeben vallalkozott arra, 
hogy a Koll .- i Nagykonyvtar celszeriibb 
felhasznalasa vegett, a DE-i Konyvarral 
karoltve a Koll.-i nagykonyvtar szakcsoport-
jainak katalogusat sokszorositva megjelen-
tesse. Modis Laszlo szakmai iranyitasaval a 
hiisz szakcsoportbol a konyvtar munkatarsai 
het szakcsoportot elokeszitettek a sokszorosi-
tasra. Megtortent az RMK es az osnyomtat-
vany anyaganak kiilonvalasztasa es feldolgo-
zasa, valamint a folyoirat-allomany kiilonva
lasztasa. Ennek a nagy vallalkozasnak az elso 
gyiimolcset halala eveben izlelhette meg 
Modis Laszlo, amikor kezbe vehette az or-
vostudomanyi anyag sokszorositasanak pro-
bafuzetet. 

A mult kincseinek megorzese 
A magyarorszagi ref. nagykonyvtarak veze-
toinek a feladata a hatvanas-hetvenes evek-
ben a gyiijtesben es megorzesben nem csak 
nyomtatott es keziratos dokumentumokra 
terjed ki; feladatuk volt az is, hogy egyha-
zunk miikincseit szamon tartsak, es azok 
megvedeset iranyitsak. Modis Laszlo 1960-
tol faradhatatlanul buzgolkodott a Koll.- es 
Egyhazmiiveszeti Muzeum letrejotten es 
szervezesen. Ebben mindenekelott a Ref. 
Koll . negyszaz eves jubileumara szervezett 
kiallitas targyainak akart melto elhelyezest 
biztositani, es az utokoraak megmenteni a 
pusztulas veszelyeben forgo muzealis emle-
keket. A muzeum elkesziilt, s 1968. okt. 31-
en az egyhazkeriilet elnoksege iinnepelyes 
keretek kozott Modis Laszlo megnyito be-
szeMevel adhatta at a szepen berendezett 
kiallitasi termeket a latogatokozonsegnek. 

Tisztelges az elodok elott 
Modis Laszlo a tanulmanyai soran felmerte 
nemcsak a teologiai tudomany, de szinte 
valamennyi Bibliahoz kapcsolodo tudomany 
eredmenyeit, kutatasi modszereit, es jeles 
kepviseloit. Udvtorteneti tortenetlatasa miatt 

1 3 Konyvtari szakkepzesiink nehany kerdese, 
in: Konyv es konyvtar, I . kotet, 1958, 21-48. 

rendkiviil nagy tisztelettel adozott a mult 
nagyjainak. Elsorendii kotelessegenek tartot-
ta, hogy a foldi eletbol eltavozottak erdemeit 
megorokitse es az ifjabb nemzedek figyelmet 
munkassaguk ertekeire iranyitsa. 
Szamos, az egyhaztortenet eredmenyeit is 
pontosito, vagy kozegyhazi hatast is kivalto 
irott es szobeli megnyilatkozasa mellett 6 
volt a lankadatlan osztonzqje es iranyitoja 
annak a vallalkozasnak, amely celul rfizte ki , 
hogy az oly sokak altal meltan tisztelt tani-
tomesterenek, Csikesz Sandor professzornak 
munkait osszegyiijtse es a „Csikesz Sandor 
Emlekkonyvek" c. sorozatban megjelentesse. 
Modis Laszlo 2003-ban, e kotet meg-
jelenesenek eveben iinnepelne szazadik szti-
letesnapjat. Immar reank harult az a feladat, 
hogy a Debreceni Ref. Koll . azon neves 
professzorai kozott, akik biblikus hittel es 
kegyesseggel munkaltak a magyar miivelo-
des kibontakozasat es terjeszteset, Modis 
Laszlo emleket is hiven megorizziik. 
Legjelentosebb publikacioi: 

- Zakarias profeta konyve, Theologiai 
Szemle V I I - V I I I . evf. 1931-1932, 308-
362.387-404. 1., kulonnyomafkent megjelent 
azonos cimmel in: Teologiai tanulmanyok 
19, Debrecen, 1932. 

Rovid bibliai heber nyelvtan, 
Theologiai tanulmanyok 31, Debrecen, 1933. 
- Izrael es Jiida rovid tortenete, Fois-
kolai jegyzet, sokszorositotta a Teologia 
Onkepzo kore, Losonc, 1935. 
- Vallastanitasunk atalakitasa, Lel-
keszegyesiilet, XXIX. Evf. 4. sz., 1936. jan. 
25., 25-27. 1. 
- Vallastanitasi kerdesek. Adatok a 
debreceni ref. vallasoktatas tortenetehez 
(Nem ref. iskolakban), Ref. Kozelet, IV. evf, 
2-3. sz., 1938,41^15.1. 

Haggeus profeta es konyve, 
Theologiai Szemle, X V I . evf., 1940, 243-
268.285-312. 1., kulonnyomatban megjelent 
azonos cimmel in: Theologiai tanulmanyok 
63, Debrecen, 1940. 

Isten idvezito szeretete. Osszefuggo 
iidvtortenet. Az altalanos iskolak V. osztalyii 
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ref. vallasii tanuloi szamara, Budapest, 1949 
(tobbszori utannyomas). 

Bibliographia Universitatis 
Debreceniensis, in: A Debreceni Kossuth 
Lajos Tudomanyegyetem Konyvtaranak 
evkonyve - 1953, Debrecen, 1954, 257-373; 
- 1954, Debrecen, 1955, 239-301. - 1955, 
Debrecen, 1956, 91-123. 
- Bibliographic der ungarischen 
Literatur des Heidelberger Katechismus 
1563-1963, in: TiborBartha (et. a l , ed.), Der 
Heidelberger Katechismus in Ungarn, Buda
pest, 1967, 331-383.1. 

Az Oszovetseg nyelve, gondolkoza-
sa es irodalomtorteneti vonatkozasai, in: 
Jubileumi Kommentar. A Szentfras magyara-
zata, I . kotet, Budapest, 1978, 65-78. 1. 

A zsoltarok konyvenek magya
razata, in: Jubileumi Kommentar. A Szent
fras magyarazata, I I . kotet, Budapest, 1978, 
532-584.1. 
- Ezekiel profeta konyvenek magya
razata, in: Jubileumi Kommentar. A Szent
fras magyarazata, I I . kotet, Budapest, 1978, 
737-778.1. 

Zakarias es Malakias profeta kony
venek magyarazata, in: Jubileumi Kommen
tar. A Szentfras magyarazata, I I . kotet, Buda
pest, 1978, 857-874.1. 

Bdrzsdnyi jozsef— Kustdr Zoltan 

Mojzes Janos (Hort, 1935. apr. 3. - Debre-
ces, 1988. marc. 25.): kemia-fizika szakos 
tanar, egyetemi docens, a kemia szakmod-
szertani csoport vezetoje 
Az elemi iskolat a Sashalom pusztai tanyasi 
isk.-ban kezdte el, es itt vegezte el az elso 
harom osztalyt. Jo tanulo volt, tanftoi es a 
tanfeliigyelo hamar felfigyeltek ra, es biztat-
tak a sziileit, hogy az elemi iskola befejezese 
utan tanittassak tovabb gyermektiket. 1945-
ben befrattak egy varosi iskolaba, Hatvanban. 
A negyedik osztalyt, mint bentlako, az alt. 
isk.-t, mint koll.-i tanulo vegezte el, mivel 

1946 okt.-eben felvettek a hatvani Nepi Kol-
legiumba. Az alt. isk. nyolcadik osztalyat 
mar Jaszberenyben fejezte be. Az altalanos 
iskola valamennyi osztalyaban kitiino ered-
menyt ert el. 
Tanito szeretett volna lenni, de a tanitokep-
zobe nem vettek fel, ezert a hatvani Vegyipa-
ri Technikumban folytatta tanulmanyait. 
„Nem meggyozodesbol keriiltem technikum-
ba, de rovid idon beliil megszerettem a ve-
gyeszetet es nagy erdeklodessel tanultam" -
frja oneletrajzaban. 1954-ben erettsegizett 
kitiino eredmennyel. 
A kozepisk. elvegzese utan is tovabb elt 
benne a vagy a pedagogusi palya irant, ezert 
jelentkezett a debreceni KLTE kemia-fizika 
szakara. Az egyetemen a tanulas mellett 
tudomanyos diakkori munkara, nepi tancra es 
mozgalmi munkara is futotta az erejebol. 

I 

Mojzes Janos 
Kivalo tanulmanyi es kozossegi munkajaert 
Nepkoztarsasagi Osztondijat, sikeres diakko
ri munkajaert jutalmat kapott. Az egyetemi 
KISZ szervezet letrehozasaban es iranyitasa-
ban vegzett munkaja jutalmaul reszt vehetett 
az 1957-es moszkvai Vilagifjusagi Talalko-
zon. Negyedeves koratol externista lett a 
Szervetlen es Analitikai Kemiai Intezetben. 
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Egyetemi tanulmanyait 1958-ban kituntete-
ses dipl.-val fejezte be. 
Az egyetem elvegzese utan volt tanara hi-
vasara egykori iskolaja jogutodjaban, a ka-
zincbarcikai Vegyipari Technikumban he-
lyezkedett el, ahol szervetlen kemiat, szerves 
kemiat es kemiai technologiat tanitott, illetve 
analitikai laboratoriumi gyakorlatot vezetett. 
Nagy hatassal volt tanitvanyaira, akik szeret-
tek, tiszteltek. Nem kis szerepe volt abban, 
hogy szamos kivalo tanitvanya jelentkezett 
tovabbtanulasra a debreceni KLTE vegyesz-
es kemiatanari szakjaira. 
Negy ev kozepiskolai tanitas utan athelye-
zessel visszakeriilt korabbi tudomanyos 
munkaja szinhelyere, a KLTE Szervetlen es 
Analitikai Kemiai Tanszekere. 1962-tol ta-
narsegedkent, doktoralasa utan, 1967-tol 
adjunktuskent, 1979-tol halalaig pedig egye
temi docenskent vett reszt a tanszek oktato-
es kutatomunkajaban, az egyetemi kozelet-
ben, valamint 1972-tol a Kemiai Szakmod-
szertani Csoport munkajanak iranyitasaban. 
Evekig volt szakf. 

Eredmenyes oktato, nevelo, kutato es moz-
galmi munkajaert tobb alkalommal is resze-
stilt kittintetesben, igy 1982-ben a „Kival6 
Munkaert", 1986-ban pedig a „Munka Er-
demrend eziist fokozata" kitiintetest kapta 
meg. 
1962. apr. 3-an, sziiletesnapjan kotott hazas-
sagot Szekely Katalin magyar-tortenelem 
szakos tanarral, aki szinten a KLTE oktatoja 
volt - jelenleg a Szociologiai Tanszek docen-
se. Ket gyermekilk sztiletett: Edit (1965) es 
Gajbriella(1969). 
1988. marc. 25-en, 53 evesen, alkoto ereje 
teljeben erte a halal. 
Mojzes Janos tudomanyos munkassaga ket 
szakaszra oszthato. 
Kezdetben analitikai kemiaval, azon beltil is 
polarografiaval foglalkozott, majd a koor-
dinacios kemia teriileten ert el olyan eredme-
nyeket, amelyek alapjaul szolgalhattak az 
egyetemi doktori ertekezesenek. Ertekezese-
nek cime: „Atmeneti femionok alanin, 
fenilalanin es tirozin komplexeinek stabilitasi 

viszonyai". Ebbol a temakorbol jelent meg 9 
tudomanyos dolgozata hazai es killfoldi fo-
lyoiratokban, es tartott 3 tudomanyos elo-
adast. 
Munkassaganak ketsegtelenill legjelentosebb 
szakasza a kemia szakmodszertanaval, a 
kemia oktatasaval kapcsolatos. Nevehez 
fiizodik a kemia szakmodszertan egzaktabb, 
tudomanyos igenyii miivelesenek meghono-
sitasa. Legfontosabb kutatasi temai: hatekony 
tanulasi modszerek (kutatomodszer, feladat-
lapos tanulasiranyitas) kidolgozasa, vizsgala-
ta; a felsooktatas didaktikai problemai es az 
egyetemi oktato-nevelo munka, valamint a 
pedagoguskepzes reszkerdeseinek elemzese. 
Eredmenyeirol kozel felszaz kozlemenyben, 
konferencia-eloadasban es poszteren szamolt 
be. Megalapitotta a Kemia Szakmodszertani 
Reszleg ketevenkent megjeleno kiadvanyat, a 
„M6dszerek es Eljarasok" c. periodikat, 
amelynek 12. kotete 2002-ben jelent meg. 
Tantargy-pedagogiai munkassaganak szinte-
zisekent 1984-ben megjelent a „M6dszerek 
es eljarasok a kemia tanitasaban" (Tan-
konyvkiado, Budapest) c., 291 oldalas tan-
konyve, amely evtizedekig meghatarozo 
irodalma volt a magyarorszagi kemia szak-
modszertannak. 

Mojzes Janos elete es munkassaga elvalaszt-
hatatlan a kemia kozep- es felsofokii oktata-
satol, a tanulok, a hallgatok nevelesetol. 
Egyetemi palyafutasanak kezdeten elsosor-
ban altalanos, szervetlen es analitikai kemiai 
gyakorlatokat vezetett vegyesz- es kemiata-
nar-szakos hallgatoknak. Mint a Kemia Szak
modszertani Csoport vezetoje munkatarsaival 
kialakitotta a kemia szakmodszertan ma is 
letezo oktatasi strukturajat: eloadas, szamola-
si gyakorlat, demonstracios laboratoriumi 
gyakorlat, audio-vizualis gyakorlat. A tuda-
tosabb tanari tevekenyseg erzekeltetesere 
bevezette a tanari szituaciogyakorlatot, a 
videora rogzitett mikrotanitast. A „Kemia 
tanitasa" c. targyakon kivul atdolgozta, es 
evekig tartotta a „Kemiat6rtenet" c. eloadast 
is. Rendszeresen iranyitotta az utolso eves 
hallgatok szakdolgozati munkajat. Szakf.-
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kent szervezte es ellenorizte a vegzos hallga-
tok iskolai gyakorlatat. 
Tobb alkalommal volt evfolyamfelelos tanar. 
Mint a kemiatanar-szak szakfelelose, szamos 
tanterv kidolgozasaban vett reszt. Kidolgozta 
es vezette a kemia tanarok intenziv tovabb-
kepzeset is. Tantervfejleszto munkassaga 
mellett szamos egyetemi jegyzetet es oktatasi 
segedanyagot keszitett es szerkesztett. 
Szakmai-kozeleti munkassaga rendkiviil 
sokretii. Tagja volt a Kozepiskolai Kemiai 
Lapok szerkesztosegenek, a Magyar Kemi-
kusok Egyesiilete Oktatasi Bizottsaganak, az 
OPI Kemia Tantargyi Bizottsaganak, a M M 
Kemia Tanari Albizottsaganak, a DAB Ke
miai Szakbizottsaganak, a MPT Didaktikai 
Szakosztalyanak es a KLTE Tanarkepzesi 
Bizottsaganak. 1984-ben az 6 vezetesevel 
rendeztek meg Debrecenben a Kemiatanarok 
X I . Orszagos Konferenciajat. 
Milyen volt Mojzes Janos, mint ember? K i -
csit zarkozott, neha kicsit csokonyos, de 
alapvetoen segitokesz, rendkiviil csaladcent-
rikus, es mar-mar a gatlasossagig lelki-
ismeretes. Szerette a termeszetet, nagy 
orommel munkalkodott a kertjeben. Mojzes 
Janosnak rendkiviili munkabirasa es elhiva-
tottsaga volt. Meg korhazi agyaban fekve, 
sulyos betegen is dolgozott: irta a palyazato-
kat, elemezte a tanitasi orakat. En kezdo 
egyetemi oktatokent ismerkedtem meg vele. 
Hamar felismerte, hogy vegyesz vegzettse-
gem „ellenere" vonzodom az oktatashoz, es 
biztatasaval, tanartovabbkepzesi programok-
ba, oktatasi munkakba valo bevonasommal 
egyre jobban kialakitotta bennem a tanari 
munka, a kemia szakmodszertan miivelese 
iranti igenyt. Akkor meg nem gondoltam, 
hogy nehany evtized mulva en folytathatom 
azt a tudomanyos es oktato munkat, amelyet 
6 inditott el a kemia szakmodszertan teriile-
ten. 

Toth Zoltdn 

Molnar Andras (Szatmarcseke, 1893. dec. 
8. - Debrecen, 1971. febr. 16.): kozepisk. 
tanar, ig., egyetemi lektor. 
Edesanyja Bihari Julianna, edesapja Molnar 
Jozsef. Munkasember edesapja kesobb kapott 
nehany hold foldet, de fia igy is szegeny 
sorsii diakkent keriilt a ref. fogimnaziumba, 
Szatmarnemetibe. 1913-ban jeles erettsegit 
tett. Ezutan egy evet toltott a Debreceni Ref. 
Foiskola bolcseszeti akademiajan, mely 1914 
oszen egyetemme fejlodott. Tortenelmi latin 
es gorog bolcseszeti eloadasokat, ezutan a 
debreceni M . Kir. Tudomanyegyetem bolcse
szeti karan hallgatott. 1916-ban tanari alap-
vizsgat tett tortenelembol, latin nyelv es 
irodalombol, tovabba gorog nyelv es iroda-
lombol. Az 1914-ben megalakult M . Kir. 
Tudomanyegyetemen meg nem volt francia 
szak, de jart a gyakorlati francia orakra. 

Molnar Andras 
Egyetemi tanulmanyait megszakitotta, ka-
tona lett es reszt vett az I . vh.-ban, mint a 
kozos hadsereg tagja, tartalekos had-
nagykent. Megkapta a Karoly csapatkeresz-
tet. 5 honapot toltott az elso arcvonalban. 
1918 okt.-eben fogsagba esik a nyugati fron
ton. Amerikai, majd francia fogolytaborba 
keriil. 1920 nyaran jon haza. A fogsagbol 
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hazaerve folytatta tanulmanyait a Debreceni 
Tudomanyegyetemen. 1922-ben szakvizsga-
zott latin es gorog nyelvbol. 
Tanari palyajat a Nyiregyhazi Ev. Fogimn.-
ban kezdte, mint helyettes tanar, majd a deb
receni bolcseszeti kar eloterjesztesere a Fran-
cia Koztarsasag kormanya altal felajanlott 
osztondijak egyiket kapta meg, es az 
1922/23-as iskolai evben Parizsban folytatta 
tanulmanyait francia nyelvi, irodalmi es 
tortenelmi szakon. 
Franciaorszagbol hazaterve a Hodmezo-
vasarhelyi Ref. Gimn.-ban helyettes, majd 
rendes tanari minosegben tanit. Innen keriil a 
Debreceni Tudomanyegyetemre francia lek-
tori allasba, 1925-ben. 
1925-ben kot hazassagot Gaal Jolan Sarol-
taval, egy tanitocsalad lanyaval, aki szinten 
Szatmar megyei. Ket gyermekiik sziiletik, 
Sara es Andras. Sarabol kesobb orvos lett, 
Andrasbol j ogasz. 
A haboni utan reszt vett a tobb fiugimn.-bol 
alakult Egyesitett Fiugimn. szervezeseben. 
Tanara, majd ig.-ja 1945-46-ig. Ez az iskola 
biztositotta a haborus pusztitasokat szenve-
dett Debrecenben a gimn.-i oktatas ujrakez-
deset - tobbek kozott. Ezt a megbizasat min-
den dijazas nelkiil vallalta az ujjaepites erde-
keben, mikozben ellatta egyetemi munkakor-
et. Egy ideig ezalatt a francia nyelv es iroda-
lom egyetemi tanszekenek szakeloadoja is 
volt. 
Kozel egy evtizedben at tanitott oraadokent a 
debreceni gyakorlo gimn.-ban. 1949-50. 
tanevben a kozgazdasagi es epitoipari gim-
na^iumban is tanitott. 
1950 jan. vegen a Debreceni Allami Revai 
Miklos - kesobb Csokonai Vitez Mihaly 
Gimn. tanara, majd igh.-e lesz. 1951. tanev 
vegen es 1953-ban 5 honapig ig.-i teendoket 
is ellatott a nagy letszamu iskolaban es a 
hozzakapcsolt zenei gimn.-ban. Az ig. hiva-
talos tavollete tette ezt sziiksegesse. Kozben 
gyakorlo iskolai vezetotanari megbizast is 
ellatott. A Csokonai Gimn.-bol ment nyug-
dijba 1959-ben. Nyugdijazasa utan a TIT-ben 
dolgozik szervezokent 1968-ig. 

Elismeresei: 
Tortenelmi teren elert eredmenyeiert a MTA-
tol jutalmat kapott. 
1953-ban Kivalo Tanar kitiintetesben resze-
siilt. 
Molnar Andras sajatos tanaregyeniseg. On-
fegyelme egesz emberi karaktere jelezte, 
hogy egy „sokat megelt ember" tapasz-
talataival rendelkezik. Az egyetemi evek alatt 
csak onmagara szamithatott. Tudasa, szor-
galma megbecsiilest szerzett szamara. Az 
egyetem meltanyolta ezt es tamogatta. Az 
egyetemen napidijas volt. 1915-ben 2 korona 
10 fillert kapott havonta. Tanulmanyait meg-
szakitotta a haboni 35 honapig. 
Tanari palyajan hatalmas tudasaval tekintelyt 
szerzett. Egyertelmii volt az a megallapitas, 
hogy „Debrecenben a legnagyobb targyisme-
rettel rendelkezo es a legnagyobb pedagogiai 
szakertelemmel biro tanar" - szerepel a mi-
nositeseben. 
Boles megfontoltsag, a kello idoben es he-
lyen valo hatarozottsag, rendkiviil fmom 
diplomaciai erzek jellemzi egyeniseget. Pre-
cizitasa, kovetkezetessege mellett bamulatos 
volt munkabirasa. 
Zarkozott ember volt. Csak a legkozelebbi 
hozzatartozok tudhattak, hogy milyen szep 
szerelem fiizte felesegehez, es milyen gon-
doskodassal vette koriil csaladjat. Sztileit es 
testvereit eletiik vegeig anyagilag is tamogat
ta, sot ozvegy edesanyjarol csaladja koreben 
gondoskodott. 
Nem lepett be egyik partba sem. Szak-
szervezeti teriileten probalta sorstarsai er-
dekeit szolgalni. 1946-ban a szakszervezet 
alelnoke volt Debrecenben es elnoke az er-
dekvedelmi bizottsagnak. 
1951-ben tanarjeloltje, majd kollegaja vol-
tam Molnar Andrasnak, aki szamunkra And
ras bacsi volt. Kozelebbrol ismerhettem meg 
tanari stilusat, az igh.-t, az embert. 
Tanari stilusaban szerepet jatszott, hogy 
1950-ig fiukat tanitott. A Csokonai Gimn.-
ban mar koedukalt osztalyok is voltak. Ko-
rabban a gimnazistak 10 eves korban kezdtek 
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a gimn.-ot. A fegyelmezesnek nagy szerepe 
volt ezekben az intezmenyekben. 
A jellegzetes tanaregyenisegek gyakran kap-
nak „melleknevet", jelzot. Andras bacsit 
„vicsorinak" - sajatos szajmozgasaert rette-
netes Andrasnak is hivtak, szigonisaga miatt. 
Vegigmenve a folyoson megallt egy-egy diak 
elott, mar messzirol fenyegetve felemelt 
mutatoujjaval hangsulyozva „figyellek fiam, 
mar regota figyellek!" - ereztetni akarvan, 
hogy az igh. mindent tud, mindent lat. Az 
anekdota szerint ezt egy ismeretlen fiatal-
emberrel is „eljatszotta", aki eppen akkor 
erkezett az iskolaba. Azutan kitudodott, hogy 
6 nem diak, hanem az iskolaorvos. 
Egy-egy intessel felszedette az elhullajtott 
szemetet, szigoni tekintettel kesztetett rendre, 
fegyelemre. A tanulok tartottak tole, de tisz-
teltek. 

Orain hasznositotta vh.-s elmenyeit. Mi i -
veltsege, olvasottsaga reven lekototte tanit-
vanyai figyelmet. Egy-egy humoros idezettel, 
megjegyzessel hangulatossa tette az orait. 
Szigoni volt. Kovetelt, de megtanitott. Nem 
volt buktatos tanar. Azokban az osztalyok-
ban, amelyekben Andras bacsi tanitott, az 
erettsegi talalkozokon a legtobb tortenet 
Andras bacsirol szol. Ezeket szeretettel em-
lekezve meselik. PL „lattalak fiam, rohangal-
ni a folyoson!" Nem en voltam, mert iskola-
ban sem voltam - szolt a mentegetozes. „De 
lehettel volna!" - igy Andras bacsi. 
Az erettsegin olyan miiveszien kerdezett, 
hogy a leggyengebb jeloltnek is modja le-
gyen bizonyitani, mit tud, nem azt, hogy mit 

n e n V 
Olyan idoszakban volt igh., amikor mar a 
gimn. nem az a stabil kozepisk. volt. Folya-
matos valtozas, bovites tette bizonytalanna a 
vezetest. Volt meg tiz parhuzamos osztaly is. 
Sok statisztikat igenyeltek a felsobb szervek, 
ami szinte napi igeny volt. Andras bacsi 
pedig dolgoztatott. Minden kollegat befogott 
sziinetekben, lyukas orakon, hogy masolja az 
orokosen valtozo orarendet. Ezekbol is ado-
dott a mulatsagos felreertes. Jott egy uj kol-
legano, hogy jelentkezzen az ig.-nal az uj 

munkahelyen. De oda bizony nem tudott 
eljutni, mert mar a folyoson „befogta" And
ras bacsi, orarendet masolni. A kollegano 
nem mert ellentmondani. 
A tanarok megis szerettek, mert koztilk volt. 
Gyakran bejott a tanari szobaba es meselt 
elmenyeirol, olvasmanyairol. O mindig gaz-
dagitotta konyvtarat. Maga volt a tortenelem! 
Boles volt. Nem nyilvanitott velemenyt az 
50-es evek koriilmenyeirol, legfeljebb gesz-
tusaival arulta el, hogy mirol mit gondol. PI. 
egyik ig.nk beszereltetett egy mikrofont a 
tanariba, fejlesztve a technikat. Az irodabol 
hivhatta a kollegait. De hallgathatok voltak a 
mi beszelgeteseink is. Andras bacsi bejott, es 
egy mozdulattal feltette a kalapjat a keszti-
lekre. 
1956 nov.-eben vitattam a tanariban a forra-
dalom leveresenek jogossagat. Megszolalt 
Andras bacsi „Sara! Megfott mar a bableves, 
ebedelni kell!" Boles volt es vedte tanarait. 
Diakjai ligy emlegetik „feltiink tole, de tisz-
teltiik es szerettiik, mert aranyszive volt". 
Az a tanar, aki halala utan is tovabb el diakjai 
es tanartarsai emlekezeteben, az igazi tanar-
egyeniseg. Molnar Andras, Andras bacsi az 
volt. 
A XIX. sz. vegen sziiletett es a XX. sz. leg-
nagyobb reszenek tortenetet elte at ugy, hogy 
nem tert le az erkolcsi elvei altal megszabott 
utrol. 
Szimbolizalta azt a tanari moralt, mely el-
kotelezettseget csak nepe, nemzete, csaladja 
es hivatasa irant erezhetett. A tanart szeles 
korii tudasa, miiveltsege, szeretetteljes szigo-
ra es kovetkezetes kovetelmenyrendszere, 
emelheti hivatasa magaslatara. Kozossegi 
tevekenysegeben is a mdas, miiveltseg, a 
kulturalt magatartas terjeszteset tartja legfobb 
feladatanak. 1971. febr. 16.-an hunyt el, a 
debreceni Koztemetoben nyugszik. 
Forrasok: Megyei leveltari es egyetemi 
konyvtari jegyzokonyvek, csaladi dokumen-
tumok, valamint szemelyes visszaemlekezes. 

Molnar Lajosne Dienes Sarolta 
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Molnar Janos (Biharszentjanos [ma Ro
mania], 1889. jan. 25. - Debrecen, 1957. okt. 
12.): ref. kantortanito. 
Edesapja Molnar Janos, gazdalkodo-kisberlo, 
edesanyja Varadi Konyves Toth Zsuzsanna. 
Elemi isk.-it Szentjanoson vegezte, gimn. 
tanulmanyait es a tanitokepzot a debreceni 
Ref. Koll.-ban. A nagymervii tanitohiany 
miatt harmadevesen Zsakan tanitott. 
1908-ban szerezte meg a nepisk.-i tanitoi 
okl.-et. 1908-tol mint rendes megvalasztott 
tanito Zsakan, 1910-tol Biharszentjanoson 
lett kantortanito(un. rektor). Itt otventagu 
enekkart szervezett. A Hangya Szovetkezet 
konyveloje, majd elnokig.-ja lett. 
1910-ben meghazasodott, a kovetkezo evben 
fiuk sziiletett, aki gepeszmernok lett. 1913-
ban leanyuk sziiletett, aki a peda-
goguspalyara keriilt, s lett kantortanito es 
zongoraoktato. 

Molnar Janos 
1910-ben letrehozta a Hitelszovetkezetet es 
annak konyveleset vegezte. Ugyancsak eb-
ben az evben megvalasztottak a bihari 
egyhazmegyei Tanitoegyesiilet jegyzojenek. 
Az elso vh. kitoresekor katonai szolgalatra 
behivtak. Szerbiaban fogsagba esett, majd 
Asinara szigetere keriilt, onnan Franciaor-
szagba Lyon, majd Grenoble varosokba. 

Nehez fizikai munka mellett, folyamatosan 
tanulta a francia nyelvet, s ezzel kozmegbe-
cstilest szerzett. A katonai korhazak magyar-
francia-nemet tolmacsa lett. A magyar hadi-
foglyok reszere ertekes magyar konyvtarat 
letesit, a felhivasara Magyarorszagrol ktildott 
konyvekbol. Felhivasa a Nepnevelesi Koz-
lony 1917 maj.-i szamaban jelent meg. A 
fogsagbol 1919. nov. 3.-an terthaza. 
Biharszentjanoson 1921-ig dolgozott, fizetes 
nelktil. Ez ev nyaran Debrecenbe repatrialt 
csaladjaval, ahol egyhangulag megvalasz
tottak a ref. egyhaz tanitojanak. 
Hamarosan a ref. tanitosag legjobbjai koze 
emelkedik, jelentos reszt vallal az uj alapokra 
fektetett ORTE lendiiletes fejlodeseben, 
amelynek titkara, majd fotitkara, vegtil pedig 
iigyvezeto elnoke lett. 
A Mester utcai iskolakorzet ig.-tanitoja. 
Nevehez fiizodik az ehezo gyermekeket 
taplalo „Karejkenyer" akcio bevezetese. 
A Magyar Tanitoegyesiiletek Egyetemes 
Szovetsegeben is tisztseget kap, elobb nem-
zetkozi titkarnak, majd a Kiilugyi Bizottsag 
elnokeiil valasztottak. Tobb izben kepviselte 
a magyar tanitosagot kiilfoldi nemzetkozi 
kongresszusokon, pi. Pragaban, 
Luxenburgban, Svajcban. A hetszazezer 
tagot szamlalo Nemzetkozi Tanitoszovetseg 
nyolctagu Intezobizottsaganak tagja lett. 
A Tanitok Lapjaban sokoldalu munkassagot 
fejtett ki szerkesztokent, s a kiilfoldi rovat 
vezetojekent egyarant. E lapnak kesobb ki-
adoja is volt. 
„Havi Ertesito" cimen, melyet a Famille 
Mensuelle d' Informacion-bol forditott, ket 
evig sajat pedagogiai laptudosito organumot 
tartott fenn, mely a vilag minden orszagabol 
bo tudositast kozolt a tanitoi torekvesekrol, 
szellemi es anyagi megmozdulasaikrol. 
Anyagi rafizetes miatt azonban kenytelen 
volt a vallalkozast megsziintetni. 
Nagy munka, szervezes, gyiijtes elozte meg 
az 1927-ben atadott 100 ferohelyes ORTE 
Dobo Sandor iidulohazat Balatonalmadiban. 
Kesobb Hajduszoboszlon is letesiilt iidiilohaz 
a tanitoknak. Az elokesziiletek aktiv resztve-
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voje volt, kesobbiekben mint titkar a beosz-
tasok felelose, a helyszinen mint feliigyelo 
miikodott. 
Ref. presbiter, a nagy debreceni presbiterium 
tagja volt evtizedekig. Hatalmas munkabirasa 
volt, dolgozott az iskolaszekben, a gazdasagi 
bizottsagban, volt egyhazi iskolalatogato, 
allami iskola-feliigyelo, egyhazreszi tana-
csos, a torvenyhatosagi bizottsag tagja. 

1939-ben meg valasztottak a Hajdu varme-
gyei es debreceni tanitosagot tomorito 
Gonczy Egyesiilet elnokenek. A „G6nczy 
delutanok" szervezojekent onkepzesre, nyel-
vek tanulasara osztonozte fiatal kollegait. 
1939-ben felvetelt nyert a Sajtokamara szak-
osztalyaba. 

Magyar Tanitoegyesilletek 
Egyetemes Szovetsege 

1890-1940 

1940-ben az addigi munkassaga elismerese-
kent Homan Balint erdemeremben reszesiilt. 
1943-tol 1946 dec.-eig az Orszagos Kozokta-
tasi Tanacs tagja. 
A vallalt kozeleti tevekenysege mellett fo-
lyamatosan tanitott. Munkahelye volt az 
Ispotaly-, a Csap-, a Fiiveszkert utcai es a 
Kalvin teri isk. A gyerekeket nem csak a 
konyvben levo anyagra tanitotta, hanem 
becsiiletessegre, hazafisagra, a sziilok tiszte-
letere. Az allami es egyhazi iinnepeken kiviil 
az anyak napjat es a zarovizsgat is a sziilok 
reszvetelevel tartottak. A kis nebulokbol 
kesobb tanitok, tanarok, orvosok lettek, ha 
modjuk volt tanulni, es tanitvanyai mindentitt 
megalltak helyiiket. Sokan megkoszontek a 
nevelesben kifejtett tevekenyseget. 
Sokoldalu munkaja mellett folyamatosan 
kepezte magat, forditott idegen nyelvii kiad-
vanyokat, s magantanitvanyokat is fogadott. 
1949-ben nyugallomanyba keriilt. 
Aktiv koraban es nyugdijaskent is mindig 
hangot adott annak, hogy az egesz embert 
kivano eletutat a felesege odaado gondosko-
dasanak koszonhette, aki tole atvallalta a 
csaladneveles gondjat, terhet. 
Leforditotta a Nobel dijas nagy francia peda-
gogusnak, Buissonnak az „Erk61csi es allam-
polgari neveles" c. munkajat. Bizott abban, 
hogy munkaja kiadasra keriil. Ez azonban 
anyagi nehezsegek miatt nem valosulhatott 
meg. A kezirat a csalad birtokaban van. 
A magyar nemzet odaado szolgalataban tobb 
cikke, s forditasa jelent meg a francia peda-
gogiai lapokban, tovabba a Nemzetkozi Tani-
toszovetseg hivatalos organumaban is. 
Forrasok: 

A csalad birtokaban levo hivatalos dokumen-
tumok, cikkek, kittintetesek, es leanyanak, 
Molnar Annanak emlekezese. 

Meszdros Lajosne 



180 M O L N A R P A L 

Molnar Pal (Kunhegyes, 1907. jan. 9. -
Debrecen, 1968. nov. 24.): tanar, konyvtaros. 
Edesapja, idosebb Molnar Pal, tanito volt, 
edesanyja Erdelyi Erzsebet. 

Molnar Pal 
Harom leanytestverevel egyiitt igenyes szel-
lemi indittatast kaptak sztileiktol, vala-
mennyien pedagogusok lettek. 
Iskolait Kunhegyesen kezdte, majd a deb-
receni Ref. Gimn.-ban, illetve Mezoturon 
folytatta, ahol 1925-ben jeles eredmennyel 
erettsegizett. Ugyanazon ev oszen beirat-
kozott a Tisza Istvan Tudomanyegyetem 
Bolcseszettudomanyi Karan magyar-nemet 
szakra. Egyetemi hallgatokent tagja volt a 
Ref. Koll. Tanarkepzo Intezetenek. Az Inte-
zet tamogatasaval Ausztriaban, Nemet-
orszagban es Franciaorszagban tehetett ta-
nulmanyutakat. Idokozben felvette a francia 
nyelvszakot is. Ket taneven at a becsi illetve 
berlini Collegium Hungaricum oszton-
dijasakent folytatott nyelvi, irodalmi, peda-
gogiai es dramaturgiai tanulmanyokat. 
Elso publikacioi szinhaztudomanyi erdek-
lodeserol vallanak. Kezdo kutatokent a ma-
gyar dramairodalom kerdesei foglalkoz-
tattak. 1931-ben magyar-nemet-francia sza-
kos kozepiskolai tanari oklevelet szerzett, 

szept.-ben a debreceni Ref. Gimn. meg-
valasztott tanarakent kezdte a pedagogus 
palyat. 
Tiz esztendon at tanitott a „Refi"-ben, vezet-
te az Arany Janosrol elnevezett onkepzokort 
es az ifjusagi konyvtarat. Egykori tanitvanyai 
evtizedek multan is szeretettel es tisztelettel 
emlekeztek rea: 
„A szorgalom es a hivatas megszallottja volt, 
tanitvanyai folyamatos tanulasat, az otthoni 
felkesziilest fontos, komoly munkanak te-
kintette es a naprakesz tudast szigonian el-
lenorizte" - emlekezett egyik diakja. Neha 
egesz oran at nemetiil beszelt, hogy a tanulok 
beszedkeszseget fejlessze. A nyelvtani es 
irodalmi ismereteken tul az orszagismeretet 
is tananyagkent tanitotta. 
Tanari munkaja mellett tudomanyos mun-
kaval is foglalkozott, 1933-ban vedte meg 
doktori ertekezeset. Rendszeresen publikalt 
helyi es orszagos szaklapokban (Debreceni 
Szemle, Protestans Tanugyi Szemle, Magyar 
Museum). F6 mtiveben, „Debrecen a magyar 
irodalom torteneteben" cimmel 1940-ig dol-
gozta fel Debrecen irodalmi multjat. Kivalo 
erzekkel valogatta, es filologiai igenyesseg-
gel bocsatotta utjara debreceni irodalomtor-
teneti szoveggyiijtemenyet, amelynek mun-
kalataiba onkepzokoroseit is bevonta. 
Reszt vett a varos kulturalis eleteben, teve-
kenyen munkalkodott az Orszagos Ref. Ta-
naregyestiletben. 

1933-ban meghazasodott, felesege, Hegediis 
Katalin szinten nyelvszakos tanar volt. Ha-
zassagukbol harom gyermek sztiletett. 1941-
ben a visszatert maramarosszigeti Ref. Gimn. 
ig.-tanacsa meghivta az intezet vezetesebe, 
helyettes ig-nak, majd rovidesen kineveztek a 
gimn. ig.-janak. Nehez feladatot vallalt, de 
felkesziiltsegevel, testi-lelki erejevel urra 
tudott lenni a rendkiviili koriilmenyeken, az 
ujra magyarra lett varos gimn.-aban folyo 
iskolai munkat magas szintre emelte, de a 
haboriis esemenyek par ev mulva mindent 
elsodortak. 
1944 nov.-eben Debrecenben szolgalattetelre 
jelentkezett, de mielott elkezdhette volna a 
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tanitast, egy rosszindulatii kollegaja feljelen-
tette, internaltak, majd nepbirosag ele keriilt. 
Ugyeben nem szuletett elmarasztalo itelet, a 
meghurcoltatas megis kihatott tovabbi palya-
jara. 
Hajduboszormenyben kapott ugyan allast, sot 
1951-ben megbiztak a gimn. igh.-i teendoi-
nek ellatasaval is, de eredeti szaka helyett 
orosz nyelvet kellett tanitania (amit akkori-
ban tanult maga is), beosztottak alt. isk.-hoz 
is, es vallalnia kellett mindazt, ami abban az 
idoben a videki pedagogusokra nehezedett. 
1954-ben felcsillant a remeny, hogy fel-
kesziiltsegenek, tehetsegenek megfelelo 
allashoz juthat. Az OM a Lenin Intezet 
idegennyelvi (nyugati nyelvek) lektoratusa-
nak vezetqjeve akarta kinevezni, de ezt a 
tervet meghiiisitotta a szemelye koriili gya-
nakvas, a korszakra jellemzo „eberseg". 
Folytatta hat videki tanari munkajat a tole 
megszokott igenyesseggel. Uj szint vitt a 
gimn. eletebe szinjatszokor megszervezese-
vel. Az iskolai szinjatszas legjobb hagyoma-
nyait kovetve maga irt szindarabokat tanitva-
nyainak. Keves szabadidejet angol nyelvtu-
dasanak tokelete-sitesere forditotta. Jovede-
lem-potlaskent gyakran vallalt forditoi mun-
kat az altala is-mert nyelvekbol. 
1957-ben adodott alkalom arra, hogy a DE-i 
Konyvtarban helyezkedjek el. Ebben az 
esztendoben indult ujra a nyugati nyelvek 
oktatasa a KLTE-en. Molnar Pal rfigton ora-
adoi megbizast kapott a Nemet Tanszeken. 
Reszt vallalt a felelesztett Debreceni Nyari 
Egyetem munkajaban is. 
A *Kadar-rendszer stabilizalodasa azonban 
egyre inkabb oda hatott, hogy tevekenysege 
visszaszorult a konyvtari munkateriiletre. 
Csiiry Istvan konyvtarig. Nagyra ertekelte 
kutatoi munkakorhoz szilkseges magas kep-
zettseget, szeles koru nyelvtudasat, korabbi 
tudomanyos munkait es az egyik leg-
fontosabb munkakort, a konyvtarak kozotti 
nemzetkozi cserekapcsolatok iranyitasat 
bizta ra. 

Az 6 konyvtari tevekenysegenek koszonheto 
szamtalan olyan kulfoldi kiadvany meg-

szerzese, amelyre a sziikos valuta-ellat-
manybol gondolni sem lehetett. Az egyete-
men folyo oktato es kutato munkahoz feltet-
lentil szilkseges nyugati kiadvanyok ezreit 
szerezte meg az intezmenynek. Am nem csak 
ilyen modon jutott szerep szamara az okta-
tasban, hanem ugy is, hogy konyvtaros kol-
legait tanitotta. Az idosebbek tole tanultak 
oroszul, a fiataloknak nemet es angol orakat 
adott. 
Konyvtaroskent sem tagadta meg tanari hiva-
tasat; nem csak a nyelvtanfolyamokon, 
szakmai tovabbkepzesen lehetett tanulni tole, 
hanem munkavegzes kozben, barmikor. Soha 
nem tekintette zaklatasnak, ha kutatok, okta-
tok, egyetemi hallgatok vagy kollegak szak
mai problemaikkal hozza fordultak. Egysze-
riibb kerdesekre is alapos, koriiltekinto ma-
gyarazatot adott, a bonyolultabb temat pedig 
mint sajatjat kezelte, szellemi kalandkent 
kutatva a helyes valaszt. 
Konyvtaros palyaja kezdetetol erdeklodessel 
fordult a konyvtartudomany aktualis elvi es 
gyakorlati kerdesei fele. Az 1960-as evekben 
publikalt cikkeibol ertesillhettek sokan a 
konyvtaros szakma uj nemzetkozi iranyairol, 
eredmenyeirol. 
A konyvtar vezetoje tudomanyos fomunka-
tarsi kinevezeset kezdemenyezte, fiatal 
konyvtaros kollegakat vezetett volna nemet-
orszagi tanulmanyiitra, amikor siilyos beteg-
seg tiineteit eszlelte. Felevi intenziv k&rhazi 
kezelessel sem lehetett megmenteni, 1968. 
nov. 24-en ragadta el a halal. 
Fontosabb miivei: 
Berczik Arpad, a dramairo. - Bp. 1932. 
(Doktori ertekezes) 
Debrecen a magyar irodalom torteneteben. -
Debrecen, 1941. 
Debrecen a regi magyar irodalomban. Iroda-
lomtorteneti szoveggyujtemeny. (Szerk. 
Molnar Pal) - Bp. 1942. 
Kurzer Lehrgang der Ungarischen Sprache. -
Debrecen, 1966. 
Forrasok: 
Korompia Gaborne: Dr. Molnar Pal 
(1904- 1968) 
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Kertesz Gyula: Dr. Molnar Pal munkassaga-
nak bibliografiaja. = Konyv es Konyvtar, 
XX. kot. - Debrecen, 1998. 335 - 346 p. 

Korompai Gdborne 



NABRADI MIHALY 183 

N 

Nabradi Mihaly (Hajdunanas, 1918. dec. 
24. - Debrecen, 1990. Jul. 26.): gimn. ig.. 

Ndbrddi Mihaly 
Haromgyerekes szegeny paraszti csaladban 
nevelkedett. Nagyapja 48-as kortes volt, jart 
a Fuggetlensegi Korbe, ahol „csinaltak a 
politikat". Edesapjat, a vh. utan megalakult 
Vitezi Rendbe kitiintetesei folytan felvettek. 
Ez jart nehany hold folddel, de gyermekei 
szegeny sorsban nottek fel. Ot gyermeke 

kozill harom maradt eletben. A legidosebb 
testi fogyatekossaga miatt a fennallo rendel-
kezesek szerint nem lehetett ligynevezett 
varomanyos, igy a masodsziilott Mihalyt 
tettek meg viteznek. Anyagi lehetosegeik 
miatt csak 6 tanulhatott tovabb. Ifjukori em-
lekeiben elenken elt, hogy koran hallotta 
csaladi kornyezeteben Fazekas, Csokonai, 
Kossuth nevet. Kisgyermekkent megismerte 
Ludas Matyit, Csokonai trefas videki verseit. 
Az edesanyja volt az, aki felkeltette koran 
erdeklodeset a kultiira irant. Tanitoi biztata-
sara kerillt a hajdiinanasi Ref. Gimn.-ba. A 
jelentos miilttal rendelkezo iskola igazi alma 
mater volt. Nemcsak a tehetsegek kibohtako-
zasat segitette, hanem a tanulas felteteleinek 
megteremteseben is tamogatta az anyagilag 
raszorulo diakjait. Nabradi Mihaly is kima-
radt az iskolabol, mert nem tudta kifizetni az 
ugynevezett vegyes tandijat sem, de kivalo 
tanarai kozbeleptek es rola is gondoskodtak. 
Ez tette lehetove, hogy nemcsak a tandijat 
tudta kifizetni, hanem sziileit is tamogatta es 
beteg testvere gyogyittatasarol is gondosko-
dott. Ebben a jo szellemii gimn.-ban nemcsak 
a tudas iranti igenyt fejlesztettek, hanem 
gyakorlasi terepet is biztositottak a megme-
rettetesre. Palyazatokat hirdettek. A legjob-
ban szereplo munkakat kozoltek az iskolai 
folyoiratban, az Utunkban. A gimn. kivalo 
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tanarai koztil legnagyobb hatassal ra Molnar 
Jozsef magyar-francia szakos tanar volt. 
Felkeltette az erdeklodeset a neprajz irant. 
Siratoenekeket gyiijtott es ezt a tanara tudo-
manyosan feldolgozta es publikaltak. Nep-
rajzi erdeklodese mellett a tortenelem is 
foglalkoztatta, de a pedagogia iranti foge-
konysaga is itt formalodott. Sokat olvasott. 
Az onkepzokor titkara volt. Ez a gimn. er-
jesztqje volt a miiveltseg es tudas igenye 
mellett a szocialis es tarsadalmi erzekenyse-
genek is. Egesz palyajat vegigkiserte peldaul 
a foldkerdes problemaja. Az iskola palyazati 
rendszere, palyadij elnyerese meg alapot is 
adtak a tovabbjutashoz. 
Jeles erettsegi bizonyitvannyal erkezett a 
debreceni Tisza Istvan Tudomanyegyetemre, 
ahol 1941-ben szerzett diplomat magyar-latin 
szakbol. 

Palyajat Hajdunanason kezdte, majd a debre
ceni Ref. Fogimn. kisegito oraado helyettes 
tanara, kesobb rendes tanara lett. Itt tanitott 
1949-ig. Kozben 1942-ben doktoralt „A 
magyar iroi eletrajz fejlodese" c. dolgozattal. 
A Ref. Fogimn.-ban eltoltott evek gaz-
dagitottak miiveltseget, erositettek hiva-
tastudatat. A gazdag konyvtar, a tudas elis-
merese, az emberi szemelyiseg tisztelete, a 
magas kovetelmenyek olyan emberi es szel-
lemi ertekek felismereset tettek szamara 
lehetove, melyek kesobb vezetoi erenyeve 
valtak. 
Az iskolak allamositasa utan 6t megye tanke-
riileti eloadoja lett. 1949-ben a Revai Gimn.-
bol a Csokonai Vitez Mihaly Gimn.-ma ala-
kuit iskola tanara, szakf., igh., illetve ig. lesz. 
1952-ben egy akkori sziikkeblii helyi vezetes 
eltavolitotta annak a kozepiskolanak az ele-
rol, amelyet 6 hozott letre es gondozott sok 
even at. 
1959-tol 1980-ig a Fazekas Mihaly Gimn.-ot 
igazgatta. 
Olyan korban kellett helyt allnia, amikor a 
kozoktatasban atgondolatlan reformokat kel
lett megvalositani. Az tizemek es iskola kap-
csolatanak megteremtesere letrejottek az 
5+1, 4+2, 3+3 reformtervek s ezek utveszto-

jeben kellett eligazodni. Ebben a gimn.-ban 
alakult meg az elso szakkozepiskolai osztaly. 
Peldamutato, ahogy a Kossuth Gyakorlo 
Gimn.-bol valo vezetoi levaltasa utan hogyan 
tudta kamatoztatni iskolaszervezoi tehetseget 
a Fazekas Gimn.-ban. Korszerii koedukalt 
gimn.-ot hozott letre. Nyelvi tagozatokat 
letesitett meg akkor, amikor a kiemelt angol-
francia nyelvi kepzes „imperialista fellazitas-
nak" szamitott. Utjara inditotta a specialis 
matematikai tagozatot s biztositotta a specia
lis oktatas szemelyi felteteleit is. Munkassa-
ganak gyiimolcseit pedagogusok szamos 
generacioja elvezheti. 
Jelentos szerepet vallalt a gimn.-ok litkerese-
seben. Egyuttmiikodott az MTA pedagogiai 
kutatocsoportjaval. Reszt vett a szabad 
szombatos rendszer es a fakultacios oktatas 
kimunkalasaban. A kiserletezes buktatokkal 
jarhat, az uj iranti fogekonysag kockazatval-
lalast is jelent. A harminceves iskolaigazga-
tas mindezek terhevel jart. - Kozben, mint 
sok modern nyelvet tanito tanar, illetve latin 
szakos, elvegezte az orosz nyelv es irodalom 
szakot. 
Egy vele kesztilt interjuban a kovetkezokben 
fogalmazta meg pedagogiai elveit: „Annak a 
szellemnek a kialakitasara torekedtem, a-
melyben a tanar es a diak azonos celra tor, s 
ez a haladas, a tudomanyos ismeretek szerze-
se es a jellemformalas. Celom volt az iskola 
es a kozelet osszekapcsolasa. Igyekeztem a 
gimn.-ot olyan muhellye kovacsolni, amely-
ben a tanar onmagaval szemben igenyes s a 
korszerii miiveltseg atadasara torekszik. 
Mindig szerettem a diakokat, de nem elnezo-
en, hanem szigoruan." 
A diakokkal valo kapcsolata kozvetlen volt, 
tobbsegiiket nev szerint ismerte. 
Kedvenc mondasa volt az a latin kozmondas, 
hogy „teher alatt no a palma". Feladatokat 
bizott a kollegakra, figyelemmel kiserte 
munkajukat. Biiszke volt arra, hogy isko-
lajabol tobben keriiltek szakmai iranyito-
vezeto pozicioba. 
Pedagogiai elvei koze tartozott, hogy iskola 
nines hagyomanyok nelkul. O helyeztette el 
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az iskola epiileteben Olah Gabornak, az isko-
la egykori koltotanaranak emlektablajat. 
Kiadta a centenariumi ertesitot a regi hagyo-
manyok felelevenitesere. Ebben ismertetok 
jelentek meg a volt diakok es tanarok tolla-
bol. 
Szeles korii kozeleti tevekenyseget vegzett. 
Fontos feladatanak tekintette a pedagogusok 
erdekeinek vedelmet. 34 even at vezeto sze-
repet jatszott a szakszervezet megyei, sot or-
szagos mozgalmaban. Az OP1 gimn.-i szak-
osztalyanak titkara volt. Cselekvo reszese a 
MPT-nek, tagja a Miiemlekvedelmi Bizott-
sagnak es tobb evtizeden at tanacstag. 
Sok pedagogiai jellegii tanulmany, cikk szer-
zoje. Szerkesztoje es iroja a „Debrecen 
uccanevei" c. konyvnek. 
Nevehez fuzodik a „Nanasi Filzetek" c. kiad-
vany, melynek 2 kotete mar csak halala utan 
jelenhetett meg: „Keky Lajos konyvtara", 
„Keky Lajos emlekezete" cimmel. 
Megszervezte a „Fazekas Barati Kort", mely
nek elso elnoke lett. Eleteben mindvegig 
meghatarozo szerepet jatszott a csalad. Gyer-
mekeit nagyon szerette. Harom gyermekebol 
egy pedagoguspalyat valasztott. Felesege is 
olyan tanar, akire szivesen emlekeznek tanit-
vanyai. 

Nabradi Mihaly a XX. szazad embert probalo 
idoszakaban elt. Sokat tett az oktatasiigyert 
es hittel dolgozott, megis a politikai bizalom 
es bizalmatlansag szoritasaban kellett ezt 
tennie, ami neki sok keseriiseget is okozott. 
Meg kellett harcolnia kiizdelmes eletet, de 
mindig megtalalta a maga utjat. Kivalo isko-
laszervezo volt, kitiino tanar, akire tanitva-
nyainak ezrei emlekeznek. 
Elismeresei: 1962. es 1975. Szakszervezeti 
Munkaert arany fokozat;1962 es 1975.; Okta-
tastigy Kivalo Dolgozoja. Pedagogus Szolga-
lati Emlekerem, 1979., 1982. A Munka 
Eremrend eztist fokozata. 
1990. jul . 26-an hunyt el. A debreceni Koz-
temetoben nyugszik. 
Forrasok: 
H-B Naplo - A taniigy elkotelezettje - Cson-
tos Janos Interjii Nabradi Mihallyal 

Dr. Nabradi Mihaly emlekezete - Dr. 
Kovacsne Nagy Iren 
H-B Naplo: Dr. Nabradi Mihaly - Palffy 
Istvan 1918-1990. 
Csaladi dokumentumok 

Molndr Lajosne Dienes Sarolta 

Nagy Geza (Dunaalmas, 1911. jan.26. -
Debrecen, 1986. apr. 1.): kozepiskolai tanar. 

Nagy Geza 
Nagy Geza 45 evig volt aktiv tanara a deb
receni Ref. Gimn.-nak. Hosszii ideig volt az 
Internatusban nevelotanar, illetve ig.. Igy 
tevekenyseget ket iranybol kell meg-
kozeliteniink, egyreszt mint matematika-
fizika szakos tanaret, masreszt, mint az Inter
nals nevelo tanarat es vezetojet: Geza bacsit 
mindket vonatkozasban emlegetik az egykori 
diakok. Nagy elismeressel nyilatkoznak rola. 
Emberi magatartasa, a tehetsegeket mene-
dzselo tevekenysege peldamutato volt. A 
matematika es a fizika szeretete mellett a 
becsiilettel elvegzett munka tiszteletere ne-
velt. Nagy tekintelye volt. 
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Dunaalmason sziiletett, ahol edesapja ref. 
lelkesz volt. Heten voltak testverek. Elemi 
iskolait Dunaalmason vegezte. Edesapja 
szigoruan nevelte, de onallosagra szoktatta. 
Miiveszetek iranti szeretetet edesanyjanak 
koszonheti. Kozepiskolait a Papai Ref. Koll.-
ban vegezte, ahol Fejes Zsigmond volt a 
matematika tanara. Tanarai peldakepei is 
voltak, toliik tanulta meg, hogy hogyan kell a 
kotelessegeket teljesiteni. Iskolaja tanacsara 
lett tanar. A debreceni Tudomanyegyetemen 
folytatta tovabb tanulmanyait matematika-
fizika szakon. Egyetemi hallgatokent a Ref. 
Koll . Internatusaban lakott. Ebben az ido-
szakban keriilt kapcsolatba a kulturalis es 
miiveszeti elet szamos neves kepviselojevel 
(Nemeth Laszlo, Veress Peter, Szabo Dezso). 
Sokat beszelgetett es baratsagot is kotott 
Toth Belaval es Felegyhazi Laszlo festomii-
vesszel. Gyakorlo tanarkent Jakucs Istvan 
melle osztottak be. Olyan jo l sikeriilt a min-
tatanitasa, hogy 1934-ben felkertek Vekerdi 
Bela helyettesitesere. 1934 szept.-eben mar a 
debreceni Ref. Gimn. tanara. Gyakorlo eve 
alatt jogot is hallgatott, a tanitast viszont 
nagy buzgalommal kezdte el. Jakucs Istvan 
tovabbra is segitette a tanari hivatasra valo 
felkesziileseben. Parhuzamos osztalyokban 
tanitottak fizikat es az osszes kiserletet egyiitt 
keszitettek elo. Jakucs Istvan tokeletesen 
ismerte a fizika szertarat es nagy kedvvel 
mutatott meg minden apro miihelytitkot es 
fogast a fiatal tanar szamara, amelyek segit-
segevel szemleletesebbe lehetett tenni az 
orakat. 1936-ban, edesapja egykori kivansa-
gaf teljesitve, beiratkozott a teologiara. Ta-
nulmanyainak katonai behivoja vetett veget. 
Katonai szolgalatanak letoltese utan meg-
nosiilt. Felesege, Torok Ilona (lea neni) du-
nantuli lelkesz-tanitoi csaladbol szarmazott 
es Geza bacsinak egesz eleten keresztiil hii-
seges segito tarsa volt. 

Nagy Geza, bar mas gimnazium is meghivta 
tanarnak, hii maradt a debreceni Ref. Gimn.-
hoz es annak maradt a tanara. 
Nagy Geza es csaladja szamara a 2. vh. sok 
megprobaltatast hozott. 

1944-ben behivtak katonanak, orosz hadi-
fogsagba esett. 1947-ben igen megviselt 
egeszsegi allapotban keriilt haza a Szov-
jetuniobol. 
1948 es 1949 nyaran elvegezte az abrazolo 
geometria kiegeszito szakot. 1951-tol a Koll. 
Internatusanak ig.-ja. Tobb egyhazi tisztseget 
is viselt, volt presbiter, egyhazmegyei gond-
nok, a nagytemplomi egyhazkozosseg fo-
gondnoka, a Zsinati. Tanacs tagja. 1974-tol a 
Tapintezet vezetoje. 
Nagy Gezanak oriasi szerepe volt abban, 
hogy kozossegge tudta formalni az Internatus 
lakoit. O vezette be a Sedes-t, amelyen a 
szobafonokok hetente megbeszeltek az Inter
natus vezetojevel es a nevelotanarokkal a 
felmeriilo problemakat, meghataroztak a 
kovetkezo het feladatait es programmjait. 
Negyedevenkent osszehivta az osszes bent-
lako diakot. 
Egyetemi oktatoi kozul David Lajos pro-
fesszor volt ra a legnagyobb hatassal. Ugy 
tervezte, hogy Kerekes Ferenc matematikai 
es kemiai, pedagogiai eletmiivebol fog dok-
toralni, de osszegyiijtott anyaga a 2. vh.-ban 
megsemmisult. 
70. sziiletesnapjan szamvetest keszitett elete-
rol: 
„Boldogan gondoltam at hetven evemet. 
Isten megaldott eleg hosszii aktiv szakasszal. 
Mindent megkaptam, hitemet, harmonikus 
csaladot, megtisztelo tekintelyt ado munka-
helyet. 
Non omnis moriac: ket gyermekem es harom 
unokam sok orommel ajandekozott meg. Tu-
dom, tanitvanyaimban is egy darabig elni fog 
emlekezetem." 
Tanitvanyi koziil sokan lettek egyetemi tana-
rok, vagy tudomanyaguk kivalo miiveloi. 
Nagy Geza nem irt tudomanyos erteke-
zeseket, pedagogiai cikkeket, hanem embe-
reket nevelt. Emleket az iskolaja a rola elne-
vezett Nagy Geza matematikai emlek-
versennyel, annak evenkenti megrendeze-
sevel orzi. 

Kdntor Sdndorne 
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Nagy Lajos (Hajdiiszoboszlo, 1924. maj. 
23. - Hajdiiszoboszlo, 2003. jan. 3.): kantor-
tanito. 

Nagy Lajos 
Az elemi es polgari isk.-t Hajdiiszoboszlon 
vegezte. Majd a Debreceni Ref. Koll.-ban 
tanult, 1943-ban szerzett kantortanitoi okle-
velet. Pedagogiai munkajat nagyon nehez 
idoszakban a I I . vh. idejen kezdte, 51 even at 
szolgalta a magyar kozoktatas iigyet. Tobb 
munkahelye volt, Mezosas, Told kozsegek-
ben es Hajdiiszoboszlo varosban kantortani-
tokent miikodott. Sokszor tartott reggeli 
istentiszteletet is. Nagy-Bihar varmegye 
legszebb hangii kantorakent volt elkonyvelve 
a niegyeben. Temeteskor a szomszed faluban 
is meghallottak szep bariton hangjat. 
1950-ben, a kialakult politikai helyzet miatt, 
sajat keresere hazajott sztilovarosaba. A Vaj-
dazug nevii tanyai iskolaban szolgalt, ahol 
nemcsak tanito volt, hanem az ott elo tanyasi 
emberek segitoje, tanacsadoja, akihez biza-
lommal fordultak minden iigyes-bajos dolga-
ikban. Tobb evi tanyai szolgalat utan beke-
riilt a varosba, a Thokoly Imre Alt. Isk.-ba. 

Mindig ott tanitott, ahol szukseg volt ra. 
Tanitott a felso tagozatban es a napkozis 
csoportban is. Jo felkesziiltsegii, nagy peda
gogiai erzekkel megaldott nevelo volt, akire 
mindenkor szamithatott az iskola, a gyere-
kek, sztilok es a kiilonbozo kozossegek. 
Munkajaban, osztalyban, napkozis csoport
ban kiemelt helyet foglalt el az osztalykozos-
seg szervezese es fejlesztese. Tanitvanyai 
fegyelmezettek, munkahoz valo viszonyuk 
kiemelkedoen jo volt. Eletkoruknak megfele-
loen sokat tettek az iskolaert, komyezetiik 
szepiteseert, gondozasaert. Szeles korii kap-
csolatokat epitett ki a sziilokkel, vallalatok-
kal, szocialista brigadokkal, s bevonta oket a 
nevelo-oktato munka segitesebe, eppen ligy, 
mint az iskola szepitesebe. Mindeniitt szeret-
tek, tiszteltek, nagyra ertekeltek sziilok, ne-
velok, gyerekek egyarant. Nyugdijas koraban 
is sokan kerestek fel volt tanitvanyai. Nagy-
nagy szeretettel beszelnek rola. Igazi lampas 
volt! Ahol 6 tanitott az a hely a „beke szigete 
volt!" 

Gyakran voltak gyenge kepessegu osztalyai, 
de kovetkezetes munkaval a kivant szintre 
felzarkoztatta a leggyengebb tanulokat is. 
Ahol 0 jelen volt, ott a jo hangulat, a humor 
is ott volt, a neveloi szobaban, mind...mind a 
kiilonbozo alkalmakkor. Aktiv szervezoje, 
resztvevoje volt a taboroknak, ahonnan nagy 
elmenyekkel tertek haza a gyerekek. Kisdo-
bos sportszakkor vezetesevel is foglalkozott, 
amellyel varosi versenyeket nyert. Varosi 
viszonylatban is elismert diszszazad vezeto-
je-

Szakszervezeti vezetosegi tagkent lelkesen 
tervezte es szervezte a feher asztal melletti 
alkalmakat, s igyekezett olyanna tenni, hogy 
felejthetetlen legyen. Vidam alaptermeszete-
vel jo hangulatot teremtett. Orok ifjii volt. A 
dolgozok iskolajaban sok even at tanitott a 
Biizakalasz MTSZ es Allami Gazdasag kihe-
lyezett tagozataban. 
A varosi es Pedagogus Enekkar alapito tagja, 
enekese, titkarakent pedig majd 30 even at 
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szolgalta a kozosseget. Nagyon sokat tett az 
enekkar erdekeben, kiilfoldi es belfoldi utak 
megszervezeseben, s az anyagi feltetelek 
megteremteseben. 
Nyugdijba vonulasa utan a Kisegito Iskolaba 
kapott meghivast, nevelotanari beosztasba, 
ahol 8 evet dolgozott. A seriilt gyerekekkel is 
nagyon tudott banni. Szigor mellett ott volt a 
simogato keze is. Papanak szolitottak. Elete 
vegeig tartottak vele a kapcsolatot. Temete-
sere is elhoztak a kegyelet viragaibol sajat 
keziikkel font koszoriikat. 
Rendkiviil jo kapcsolatteremto kepessege 
volt, s aktivitasa mindig odavezette, ahol 
szervezni, tenni, munkalkodni kellett. Mindig 
mindenki szamithatott segito keszsegere, 
szeretettel, orommel szolgalt mindenkinek. 
Elete faklyakent, orokifjiikent, pelda-
mutatoan lobogott. 
Kittintetesei: 
Magyar Uttorok Szovetsegenek dicsero okle-
vele, 1976; 
Pedagogusok Szakszervezetenek oklevele, 
1976; 
Szocialista Kulturaert, 1977, 
Kivalo Dolgozo, 1981; 
Pedagogus Szolgalati Erdemerem, 1985. 
Forrasok: 
Iskolai es csaladi dokumentumok, nyugdijba 
vonulasakor elmondott meltatas. 

Zajdone Nagy Ildiko 

Nagy Laszlo (Ujkecske, ma Tiszakecske, 
1922. szept. 9-1991. Jan. 8.): tanito, alt. isk. 
tanar, kozepiskolai tanar, ig. 
Tanitoi tevekenysege felbeszakadt, amikor 
1943 okt.-eben katonai szolgalatra hivtak be, 
majd 1944 dec.-eben szovjet hadifogsagba 
esett. A debreceni fogolytaborban beallt a 
szervezodo demokratikus magyar hadsereg-
be, ahonnan 1946 Jan.-jaban szerelt le. 
Edesapja falusi kisiparos, kovacsmester volt. 
A csalad negy gyermeke koziil egyediil 6t, a 

legkisebb fiiigyermeket tanittattak a sziilok. 
A negy polgari elvegzese utan a Kiskunfel-
egyhazi Allami Liceum es Tanitokepzo Inte-
zetben szerzett 1941-ben nepiskolai tanitoi 
okl.-et. 

Nagy Laszlo 
Ekkor tanitoi allast kapott az ujkecskei isko-
laban, itt 1942-52-ig kulteriileti (tanyai) 
iskolakban (Pereghalom, majd Ujbog, ma 
Tiszabog), majd 1952-54-ig Tiszakecske 
beltertileti alt. isk.-jaban tanitott. 1952-ben 
magyar-tortenelem szakos alt. isk.-i tanari 
okl.-et szerzett a szegedi Pedagogiai Foisko-
lan. 
Ugyanebben az evben hazassagot kotott 
Kiirti Irennel, ket gyermektik sziiletett: Iren 
es Laszlo. 
1954-ben felesege csaladi koriilmenyei azt 
kivantak, hogy Debrecenbe koltozzenek, igy 
a nyiradonyi alt. isk.-ba helyeztek at. A ko-
vetkezo tanevben mar a Debrecen-Macs 71-
73. sz. alt. isk.-ban tanitott. 
Az 1956-57-es tanevet a debreceni Csapoker-
ti Alt. Isk.-ban toltotte. Az ezt koveto iskolai 
ev elso honapjaiban a Fiiveszkerti Alt. Isk.-
ban dolgozott. 
1958-tol a debreceni Varosi Tanacs Miivelo-
desiigyi Osztalyan tanulmanyi feliigyelo, 
majd iskolai csoportvezeto lett. 
1964-ben az Eotvos Lorand Tudomanyegye-
tem Bolcseszettudomanyi karan magyar 
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nyelv es irodalom szakos kozepisk.-i tanari 
okl.-et szerzett. 
1968-ban megbizast kapott egy lij szak-
kozepiskola megszervezesere es beinditasara. 
Teljes odaadassal, lelkesedessel es nagy fele-
lossegtudattal kezdte el az uj intezmeny 
megszervezeset, iranyitasat. Peldamutato 
munkabirasaval nagy megbecsiilest vivott ki 
a kollegai es a tanulok koreben is. 
A Landler Jenorol elnevezett szakkozepisko-
lat (ma Brassai Samuel Mliszaki Kozepisk.) 
ig.-kent iranyitotta 1968-83 kozott, nyugdijba 
vonulasaig. Az iskola szinvonala, hirneve 
nagymertekben dicseri munkajat, kiilonosen 
az itt vegzett tanulok eletpalyajanak tiikre-
ben. 
Elete es munkaja soran magas kovetelme-
nyeket allitott onmaga, munkatarsai es tanlt-
vanyai ele. Egyszerii es kozvetlen egyenise-
gebol fakadt, hogy konnyen tudott emberse-
ges kapcsolatot teremteni kornyezetevel, 
nyilt es baratsagos embernek ismerte min-
denki. 
Tanitvanyai, munkatarsai ma is szeretettel 
gondolnak ra. 
Munkajat precizen, nagy koriiltekintessel es 
felelosseggel vegezte. 
Ismerte tanitvanyai eletkoriilmenyeit, csaladi 
hatteret, esetleges problemait. Segitette a 
hatranyos helyzetiieket, felkarolta a nehez 
koriilmenyek kozott eloket, buzditotta a 
kiemelkedo kepessegiieket. 
Munkajat tobb kitiintetessel is elismertek, 
peldaul: Oktatasiigy Kivalo Dolgozoja 
(1961), Kivalo Pedagogus (1982), Munka 
Erdemrend eziist fokozata (1983). 

Kovdcsne Nagy Iren - Szekely Pdlma 

Nagy Laszlo (Sopron, 1931. marc. 21. — 
Debrecen, 1987. jun. 28.): egyetemi docens. 
Sziilovarosaban kezdte meg gimn.-i ta-
nulmanyait, majd Kisujszallason fejezte be 
1950-ben, jeles eredmennyel. Termeszet-
tudomanyos erdeklodese alapjan iratkozott 

be a KLTE fizika-matematika szakara, ahol 
1954-ben kitiintetessel diplomazott. Szaktu-
domanyuk kivalo kutatoi es oktatoi keszitet-
tek fel nemcsak a tanari palyara, hanem a 
tudomanyos kutatoi munkara is. Emlitheto a 
Kossuth dijas Szalay Sandor, Gaspar Rezso, 
Gyires Bela, Rapcsak Andras akademikusok, 
s kivalo egyetemi tanarok, mint Lentei Ilona, 
akitol kvantummechanikat tanult, vagy Barna 
Bala, aki a szamelmeletbe vezette be. 

Nagy Laszlo 
A dipl.-szerzes eveben hazassagot kot 
Homorodi Maria kemia-fizika szakos egye
temi hallgatoval. Hazassagukbol ket gyermek 
sziiletett, Laszlo es Eszter. 
Tanari palyajat 1954-ben a nagykalloi gimn.-
ban kezdi, de a kovetkezo evben mar Debre-
cenben, a Csokonai V. Mihaly Gimn.-ban 
tanit. 1956-ban athelyezik a Fazekas M . 
Gyakorlo Gimn.-ba, s innen a KLTE gyakor-
16 gimn.-aba keriil, vezeto tanari beosztasba. 
A kozepisk.-i tanari tevekenyseg mellett, le-
velezo hallgatokent, jeles eredmenyii villa-
mosmernoki dip.-t szerez, 1964-ben. A ma-
sodik dip.-ja az elhelyezkedes tagabb es 
anyagilag kedvezobb lehetosegeit kinalja 
szamara az ipari kutatas teriileten. O azonban 
nem elt ezzel, s ennek legfobb oka, ahogyan 
oneletrajzaban is irja: „...a tanari palyan 
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ertekes munkat vegzo embemek erzem ma-
gam." 
1962-ben sikeresen palyazta meg a KLTE 
Alkalmazott Fizikai Intezet adjunktusi alla-
sat, majd 1970-tol a Kiserleti Fizikai Tansze-
ken dogozott. 
Egyetemi doktoratusi disszertaciojat 1967-
ben vedte meg, 1978-ban pedig docensi mi-
nositest kapott. Kutatoi tevekenysegeben jo l 
segitette, hogy beszelt nemetiil, olvasott 
angol, francia es orosz nyelveken. 
Tanari tevekenysegeben, onmagaval szem-
ben is, igenyes, sot szigoni es magas kove-
telmenyeket tamaszto volt, ugyanakkor em-
beri magatartasa nyugodt, kiegyen-siilyozott 
es kedelyes. Oszinte, targyilagos, egyenes 
jellemii ember. Egyeniseg volt, aki mindig a 
sajat meggyozodesen alapulo velemenyt 
kepviselt. Ebbol fakadoan neha nehezsegek-
be is utkozott. 
Kozvetlen, deriis egyenisege miatt tanit-
vanyai, hallgatoi szerettek, kiemelkedo 
szakmai tudasaert es realis ertekiteleteiert 
pedig becsiiltek. Felelosseget erzett tanitva-
nyai emberi fejlodeseert es tehetsegiik kifej-
lesztesert. 
Tanitvanyai kulonosen fizikabol ertek el szep 
eredmenyeket. 1958-ban harom tanitvanya is 
bekeriilt fizikabol az orszagos tanulmanyi 
verseny elso tiz helyezettje koze. 
1958 ota rendszeresen publikalt szakmai 
lapokban, modszertani folyoiratokban, s 
jelennek meg onallo i l l . tarsszerzosegben 
kesziilt kiadvanyai. Tobb mint hatvan dolgo-
zatat ma is hasznosithatjak tanarok es hallga-
tokfc egyarant. Cikkei, dolgozatai A Fizika 
Tanitasa, a Termeszettudomanyok Tanitasa, 
a Fizikai Szemleben, egyetemi es TIT kiad-
vanyokban jelennek meg. 
A szakmai kozeletben az 50-es vegetol inten-
ziven reszt vesz. K6zepisk.-i tanarkent fel-
kertek az orszagos fizika munkakozossegben 
valo kozremiikodesre, dolgozott a tantervi 
reformbizottsagban is. 
Tagja volt az OKTV fizika verseny bizott-
saganak, az orszagos egyetemi felveteli bi-
zottsagnak, az ELFT vezetosegenek. Tobb 

even at A Fizika Tanitasa c. folyoirat szer-
keszto bizottsaganak tagja. 
Munkahelyen tagja volt az Egyetemi Ta-
nacsnak, a Tanarkepzesi Bizottsagnak, to-
vabba a TTK felveteli elokeszito bizott
saganak elnoke. 
Eloadokent reszt vett a kozepisk.-i tanarok 
egyetemi tovabbkepzeseben, szamos szakmai 
eloadast tartott az orszag mas varosaiban is. 
Rendszeresen segitette a szomszed me-
gyekben a fizika versenyek elokesziteset es 
lebonyolitasat. 
A tarsadalmi kozeletben az egyetemi szak-
szervezeti vezetosegben elnoki es titkari 
fUnkciot toltott be. Elnoke volt az egyetemi 
torzsgarda bizottsaganak. 
Jelentos szemleletformalo szerepe volt abban 
is, hogy az egyetemi oktatasban a szaktargyi 
tudas elsodlegessege mellett nagyobb figye-
lem iranyult a szakmodszertanra. Munkassa-
ga fo teriiletenek a szakdidaktikat tekinti, az 
egyetemi fizika szakmodszertani oktatas be-
vezeteseben littoro munkat vegez ugy is, 
mint a Kiserleti Fizikai Tanszek kereteben 
megalakult szakmodszertani csoport vezeto-
je-
Hivatasa es munkaja mellett nagyon szerette 
a termeszetet. E vonzalom kialakulasaban 
bizonyara szerepe volt agrargazdasz apja 
hatasanak is. Kedvelt tevekenysege volt a 
kerteszkedes. 
Halala utan egy evvel az 6 emlekere az 
OKTV mindket fordulojat az addig bektildott 
feladataibol rendeztek meg. Emlekenek apo-
lasara Borsod megyeben evente megrendezik 
a Nagy Laszlo Fizikaversenyt. 
Fobb onallo miivei: 
Fizika szakmodszertani gyakorlatok, Tan-
konyvkiado, 1983.; Feladatgyujtemeny FEB 
tanfolyamok szdmdra, TTK FEB, 1981.; 
Statika munkafiizet, H-B Megyei PTI, 1974.; 
A tanulok kiserletezd munkaja a kdzepiskold-
ban, Tankonyvkiado, 1970.; A fizika tanitds 
nehany modszertani kerdese, OPI, 1968. 
Tudomanyos es oktatoi munkajaert megkapta 
az Oktatasiigy Kivalo Dolgozoja, a Miniszte-
ri Dicseret, a Kivalo Munkaert kittintetese-
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ket, tarsadalmi tevekenysegeert pedig a 
Szakszervezeti Munkaert elismeres arany 
fokozatat 
Forrasok: 
Emlekezes Nagy Laszlora. = H-B Megyei 
Nevelestorteneti Egyesulet, 1999. Szakmai 
folyoiratok es kiadvanyok. Csaladi es egye-
temi dokumentumok. 

Ungvdri Jdnos 

Nagy Sandor (Balmazujvaros, 1927. jul.3. 
- Debrecen, 1982. szept. 15.): tszv. foiskolai 
tanar. 

Nagy Sandor 
Sze^genyparaszti sztilok gyermeke, hatan 
voltak testverek. Iskolait szulofalujaban, Bal-
maziijvaroson kezdte. A kitiino eredmennyel 
elvegzett polgari utan a Kiskunfelegyhazai 
Tanitokepzo Intezetben folytatta tanulmanya-
it, majd Debrecenben szerzett 1947-ben 
kantor-tanitoi oklevelet. A debreceni evek 
alatt, mint nepi kollegista ismerkedett meg es 
kotelezte el magat az irodalommal es a torte-
nelemmel. Az itt szerzett tapasztalat, elmeny, 
amit tanitojeloltkent elt meg, ranyomta be-
lyeget egesz eletere. 

Szeretett volna tovabbtanulni, de testvereit 
kellett segitenie. Ezert a Dunantulon, Nagy-
vaty kozsegben lett a falu ref. tanitoja, osztat-
lan, 8 osztalyos iskolaban. A nepiskola alla-
mositasa utan - mikor mar elindultak a szak-
tantargyi kepzesek - engedelyeztek felvetelet 
Egerbe, a Tanarkepzo Foiskola levelezo 
tagozatanak magyar-tortenelem szakara, ahol 
1951-ben kapta meg kitiino eredmennyel alt. 
isk.-i tanari okl-et. 
Meg ebben az evben elfogadtak palyazatat es 
athelyeztek Egerbe, a Tanarkepzo Foiskola 
Gyakorlo Alt. Isk.-jaba, magyar-tortenelem 
szakos gyakorloiskolai tanarnak. Szaktantar-
gyait nagy igyekezettel, lelkesedessel es igen 
eredmenyesen tanitotta. Hivatasszeretetevel, 
lelkesedesevel a legjobb peldat mutatta a 
gyakorlo tanarjelolteknek. 
A tanitas problemaival ekkor kezd elmele-
tileg is foglalkozni, mar mint az Eotvos Lo-
rand Tudomanyegyetem pedagogia-filozofia 
szakos levelezo hallgatoja. Ekkor irja elso 
cikket az ismetlo-rendszerezo orakrol a PSz 
c. folyoiratban. Ez ido alatt, mint szakmod-
szertan vezeto is ertekes munkat vegez. Sze-
minariumai, bemutato orai sok egyeni otlet-
tel, ujszera gondolkodassal, eleslatassal, jo 
szakmai ralatassal es kovetkezetesseggel 
gazdagitotta a gyerekek es a gyakorlo tanar-
jeloltek ismereteit. 1958-ban az „Oktatasiigy 
Kivalo Dolgozoja" kitiintetest vehette at. 
Nevelessel kapcsolatos elkepzeleseit kozvet-
lentil nem csak az iskola eletere vetiti ki , 
hanem a nagyobb tarsadalomra is, amelyrol 
mint levelezo tudosito a Heves megyei Nep-
ujsag szakmai rovataibol ertestilhetiink. 
Reszt vesz a felnottek oktatasaban, oraado a 
honvedsegi dolgozok elokeszito tanfolyama-
in, ahol szep sikereket er el celratoro, sok 
segitseget ado, lelkes munkajaval, nem egy 
felnottet inditva el lijra, onhibajan kivtil eso 
okok miatt abbahagyott tanulasa litjan. 
Gyakorlo iskolai tanari, majd vezeto tanari 
evei alatt mindig meghatarozoan fontosnak 
tartotta az ifjiisag erkolcsi neveleset. 
1959-ben kapta meg Budapesten, az Eotvos 
Lorand Tudomanyegyetemen kozepisk.-i 
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tanari oklevelet. Meg ebben az evben, palya-
zat litjan kerill a debreceni Tanitokepzo Inte-
zetbe - a pedagogiai intezet vezeto foiskolai 
tanara, a pedagogiai tanszek tanszekvezetoje 
- ahol megszakitas nelkiil, halalaig dolgozik. 
1974-tol igh., majd a foiskolava alakulas utan 
1976-tol foigh.-i funkciot tolt be. 
Nagy tervekkel es lelkesedessel vegezte 
munkajat. A debreceni evek alatt szervezte, 
segitette es iranyitotta a tanitojeloltek gya-
korlati kepzeset, melyet eveken keresztiil 
nagy hozzaertessel, jo pedagogiai erzekkel, 
eredmenyesen latott el. A jeloltek gyakorla-
tanak szervezese soran tartalmas munkakap-
csolatokat alakitott ki a szomszedos megyek 
oktatasi szerveivel. Ennek kovetkezteben jo 
hatasfokkal, korszerii modszerekkel, magas 
szinvonalon, lenyegre toroen szervezte es 
iranyitotta a megyek mar palyan dolgozo 
tanitoinak tovabbkepzeset. Becsiiltek, szeret-
tek a gyakorlo pedagogusok is. Mint foigh. 
mindent megtett a hallgatok megfelelo mino-
segii gyakorlati kepzeseert, a foiskola es a 
gyakorloisk. folyamatos egyiittmukodeseert 
es az oktatastechnologiai csoport erdemeinek 
elismereseert. A gyakorlati kepzes megszer-
vezeseben jeientos neveloerteket latott a 
hallgatok hivatasara torteno felkesziteseben. 
Nagy hangsiilyt fektetett arra, hogy a hallga
tok figyelmet felhivja a mindenkori aktuali-
tasokra, ezzel eloremutato, fejleszto hatast 
valtva ki . 

Gondolatebreszto eloadasai, beszamoloi a 
hallgatok es oktatok aktiv velemeny nyil-
vanitasat valtottak ki . A Felveteli Bizottsag 
elrtokekent eveken at szervezte a hallgatok 
bevonasaval a felveteli elokeszitoket. Egy-
segben latta a tanitokepzes pedagogiai, tarsa-
dalmi jelentoseget, annak folyamatos, onken-
tes tovabbkepzesi jelleget. Sikra szallt az 
oktataselmelet tertileten megindult korszerii-
sitesi torekvesek, uj kezdemenyezesek mel-
lett, a minel intenzivebb foiskolai tanitokep-
zesert. Sziviigyenek tekintette a tanitokep-
zest. Ertekeleseiben igenyes, a hallgatokkal 
szemben tamasztott kovetelmenyeinek meg-
fogalmazasaban mindig hatarozott es kovet-

kezetes volt. 1979-ben „Kival6 Dolgozo" 
kitiintetest kapott. 
Tagja a Pedagogiai Szakbizottsagnak, a 
MPT-nak, a TIT-nek. Eloadoja a regio also 
tagozati tovabbkepzo tanfolyamainak. 
Tudomanyos munkaja megalapozott, prob-
lema-erzekenysege az elmelet es a gyakorlat 
dialektikus megkozelitesen alapul. Kutato 
munkaja elsosorban a didaktika problemaira 
iranyul („A modszer kerdese", „A technikai 
fej lodes adta lehetosegek felhasznalasa az 
oktato-nevelo munkaban"). Elemzi a diakon-
kormanyzatok es a palyavalasztasok kerdes-
koret, de nem hagyja erintetleniil az oszta-
lyok letszam emelkedesenek, az alt. isk.-i 
atszervezesek, a szakkollegiumi kepzesek es 
az uj alt. isk.-i tanterv bevezetesenek prob-
lemaja sem. Doktori disszertaciojat 1962-ben 
vedte meg „summa cum laude" eredmennyel, 
„Az oktatasi modszerek problemai" cimmel. 
Vilagos, tudomanyos szintii eloadasaiban az 
elmelet es a gyakorlat helyes aranyban je-
lentkezett. Sosem fetisizalta szakmajat. 
Nagy feladatot vallalt a foiskola es a 
gyakorloisk. szemelyi allomanyanak fejlesz-
teseben, a dontesek meghozatalaban es veg-
rehajtasaban, bevonva az oktatokat a hallga
tok gyakorlati kepzesenek folyamatos figye-
lemmel kiseresebe, mely az elmelet es a 
gyakorlati kepzes egysegessegenek tovabb-
fej leszteset j elentette. 

Vezetoi modszereben a meggyozes, a -dontes 
sokoldalu elokeszitesenek modszeret alkal-
mazta. Ertekelo munkajaban mindig lenyeg-
relato, differencialodasra torekvo volt. A 
hallgatok es munkatarsai koreben tekintelye 
volt, melyhez hozzajarult szakmai kerdesek-
ben kifejtett mertekado velemenye, celtuda-
tossaga pedagogiai optimizmusa. 

Nagy Erzsebet 

Nemes Antal (Biharnagybajom, 1925. okt. 
11. - Debrecen, 1996. szept. 11.): tanito, 
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altalanos iskolai tanar, jarasi, megyei testne-
veles szakf. 
Tosgyokeres biharnagybajomi csaladban szii-
letett. Elemi nepiskolai tanulmanyait sziilofa-
lujaban, a polgari iskolat Piispokladanyban 
vegezte, majd a Nyiregyhazi Tanitokepzobe 
keriilt, ahol tanitoi oklevelet 1946. okt. 22-en 
szerezte meg. A jobbra es tobbre torekvo 
tehetseges neptanito munkaja mellett Pecsett, 
majd Egerben a Tanarkepzo Foiskolan leve-
lezo uton szerezte meg alt. isk. tanari diplo-
majat testnevelo szakon, 1966. okt. 27-en. 
Hazassagot 1952. okt. 18-an Biharnagy-
bajomban kotott Gnandt Erzsebettel. Hazas-
sagukbol 1954-ben egy gyermekiik, Erzsebet 
sztiletett. 
A tanitoi okl. megszerzese utan Fiizes-
gyarmaton alkalmaztak tanitonak, fizetes 
nelktil. Ezt kovetoen 1947-ben a Kozsegi 
Eloljarosag sztilofalujaban, Bihamagy-
bajomban, tanitonak valasztotta, ahol csak-
nem megszakitas nelktil nyugdijazasaig tani-
tott. 

Ncmes Antal 
Kezdetben also-, kesobb felso tagozatban -
az akkori viszonyoknak megfeleloen - kti-
lonbozo tantargyakat tanitott attol fuggoen, 
hogy melyik szakteriileten volt hiany. Mint 

fiatal, jo felepitesii tanito kedvvel kotelezte el 
magat a testneveles mellett. Hamar kitunt 
ratermettsege, osztonos hozzaertese, a szak-
targy iranti szeretete, es munkajanak ered-
menyessege. 
Kiemelkedo munkaja, jo pedagogiai erzeke 
alapjan az 1950-es evek elejen a Puspoklada-
nyi Jarasi Miivelodesi Osztaly vezetese meg-
bizta a jarasi testaevelesi szakf.-i teendok 
ellatasaval annak ellenere, hogy nem volt 
szaktanari kepesitese. E beosztasa mellett a 
nagy gyakorlatra szert tevo tehetseges fiatal 
pedagogus megszerezte a szaktanari diplo
mat, s munkaja alapjan megyei test-nevelesi 
szakf.-nek neveztek ki. Ebben a munkakor-
ben nyugdijazasaig dolgozott, H-B megye 
testnevelo tanarainak es vezetoinek osztatlan 
elismereset elvezve ligy szakmai, mint embe-
ri vonatkozasban. 
Elevtilhetetlen erdemeket szerzett a diaksport 
fejlesztese teriileten, oriasi reszt vallalt a me
gyei csapatok uttoro olimpiakra valo felke-
sziteseben, menedzseleseben, a gyakorlati 
munkat vegzo testnevelo kollegak igazi part-
nerekent. 
Tisztelte, ismerte es elismerte, ha sziikseg 
volt ra, segitette testnevelo tanartarsai mun-
kajat. Az iskolavezetes, a testnevelest tanito 
nevelok megtisztelve ereztek magukat, hogy 
a vele valo kapcsolat mindig barati es kolle-
gialis volt. Legtobb esetben az iskolakban 
tett latogatasai csak akkor voltak hivatalos 
jelleguek, amikor az elkeriilhetetlen volt. 
Barati, kozvetlen beszelgetesek kozben taje-
kozodott a munkarol, a problemakrol es 
fejtette ki sajat velemenyet. Emberkozpontu-
saga, munkatarsai irant erezheto tisztelete 
gyiimolcsozo, osztonzo, mely emberi kapcso-
latokat teremtett. Mindez elosegitette a szak-
teriilet tekintelyenek es eredmenyessegenek 
kedvezo alakulasat. Gyakran tartott vidam, 
humoros elmenybeszamolokat. A szo legne-
mesebb ertelmeben ember, szakember, igazi 
kollega volt. 
A teli idoszakot leszamitva az iskolakat a 
mindig peldasan karban tartott halvanyzold 
250-es Pannonia motorkerekparjan latogatta, 
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talan azert is, hogy ne kelljen a kellemes 
barati beszelgeteseket megszakitani azert, 
mert indul az autobusz vagy vonat. 
Az alt. tantervi kovetelmenyeken nil nagyon 
elismerte az iskolak minosegi sportjat. Nem 
egyszer szurkolta vegig a merkozeseket, 
biztatta a csapatokat, es oriilt az iskolak sike-
reinek. 
Munkajara a segitokeszseg, a nagyfoku tole-
rancia volt jellemzo. Osztonzo, lelkesito 
munkaja nagymertekben hozzajarult, hogy a 
megye, a piispokladanyi korzet novendekei 
orszagos sikereket ertek el a diakversenye-
ken, kiilonosen a kezilabda sportagban. De 6 
maga is peldat mutatott, hiszen kivaloan 
felkeszitettek voltak leany-tornasz csapatai, 
kiemelkedo eredmenyeket ertek el atletai is. 
Jo munkaja elismeresekent a helyszinen 
tekinthette meg 1980-ban a moszkvai olim-
piat. 
1979. szept. 1-jen - csaladi okok miatt - sajat 
keresere - athelyezeset kerte Hajdiiszobosz-
lora, ahol megyei szakf.-i beosztasaban a 
3.sz. Alt. Isk.-ban tanitott 1986. dec. 31-ig, 
nyugdijba vonulasaig. 
Negyven evet toltott a pedagogus-palyan ket 
munkahelyen: Biharnagybajomban es Hajdu-
szoboszlon. Ez is peldazza azt a pedagogiai 
hitvallasat, hogy egy pedagogusnak a tanit-
vanyai szamara mindig a helytallas, a huseg 
maradando peldajanak kell lennie. 
Aldasos munkassaga soran ki kell emelni, 
hogy nagy szerepe volt tobb evtizedes teve-
kenysege soran a jobb targyi feltetelek meg-
teremtesenek szorgalmazasaban. Dicseretes-
aek minositheto a tornatermek, sziiksegter-
mek, sportpalyak letesitese erdekeben veg-
zett erofeszitesei. Szakmai vonatkozasban 
jelentos volt az a kezikonyve, mely az ossze-
vont osztalyokat tanito neveloket segitette a 
mindennapi munkaban. 
Szakmai munkajan tiil ki kell emelni sztilofa-
lujahoz, Biharnagybajomhoz valo eros koto-
deset. 

1991-92-ben az 6 nevehez fuzodik a 
„Biharnagybajomb61 Elszarmazottak Barati 
Korenek" megszervezese a sziilofold szerete-

tenek, tiszteletenek apolasa es elmelyitese 
erdekeben. Ez a Barati Kor tobb, mint 200 
taggal azota is miikodik. Ezen nil Bihar-
nagybajom kulturalis eleteben is jelentos 
szerepet jatszott. Mindezekert 1992-ben 
„Biharnagybajomert" emlekermet kapott. 
Pedagogiai, szakmai munkajaert: „Kival6 
Szervezo munkaert", „A testneveles es diak-
sport fejleszteseert", „A V I I I . Nyari Uttoro 
Olimpiaert", „Hajdu-Bihar megye sportja-
ert", „Kival6 Munkaert", „Kival6 Uttorove-
zeto", „Pedag6gus Szolgalati Emlekerem", 
elismereseket kapta. Amire talan legbtlsz-
kebb lenne: 1996. szept. 9-en vehette volna 
at Aranydiplomaj at a Nyiregyhazi Tanarkep-
zo Foiskolan. Sajnos, ezert mar nem tudott 
szemelyesen elmenni. Egy baratja hozta el 
betegagyahoz es adta a kezebe. Az okl.-en ez 
olvashato: „Otven eve szerzett oklevele alap-
jan kozmegbecsiilesre melton teljesitette 
hivatasat. Elismeresul ezt az Aranyoklevelet 
adja ki a Bessenyei Gyorgy Tanarkepzo 
Foiskola". S mintha csak azt varta volna, 
hogy aranydiplomas pedagogus legyen - ket 
nappal kesobb - 1996. szept. 11-en, 71 eves 
koraban a gyermekekert, a sportert, a zeneert 
es a csaladjaert addig faradhatatlan szive 
megsziint dobogni. 

Lengyel Mihdly 

Nemes Gyula (Hajdunanas, 1932, jul . 7. -
Hajdunanas, 1996. ju l . 7.): tanar, szakf., alt. 
isk. ig. 
Sziilei Nemes Gyula es Kadas Eszter voltak. 
Edesapjat 1944. nov. 3-an un. „malenkij ro-
bot"-ra (Benderi) vittek, ahonnan nem tert 
vissza. Edesanyja ferjhez ment, ezert 6t a 
nagymamaja nevelte, tanittatta. Elemi es 
kozepisk.-it sziilovarosaban vegezte el. 
1952-ben mint kepesites nelkiili nevelo kez-
dett tanitani Hajdunanas tanyavilagaban, a 
pusztai iskolaban. 1954-ben tanitoi oklevelet 
szerzett Debrecenben, majd 1964-ben tanari 
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dipl.-t Egerben, mezogazdasagi ismeretek es 
gyakorlat szakon. 

Nemes Gyula 
1953-tol a Furjhalmon tanitott felesegevel 
egyiltt, aki szinten pedagogus. 
1957-tol 1959-ig a Kulturhaz ig.-ja, majd 
nepmiivelesi feliigyelo. 
1959-tol 1994-bcn bekovetkezett nyugdijaza-
saig a 3. sz. (1993-tol Barcsa Janos nevet 
viselo) Alt. Isk. tanara. Ugyanitt 1984-1994 
kozott ig.-i feladatokat is ellatott. 
Szakmai teren allandoan kepezte magat. 
Iskolajaban bevezette a kisallattenyesztest. 
Nevehez ket jelentos kezdemenyezes ffizo-
dik, amely orszagos mozgalomma valt: varo-
si munkakozosseg vezetokent tanulmanyi 
versenyeket szervezett, igy inditottak el az 
uttoro mezogazdaszok versenyet, kezdetben 
a varos keretein beliil, kesobb orszagos szint-
re bovitve, ahol tanitvanyai koziil tobben elso 
es masodik helyezest is elertek. Masik jelen
tos * kezdemenyezese a nagytlzemi, vagy 
kihelyezett szakkorok szervezese volt. Igen 
jo kapcsolatot alakitott ki a helyi Haladas -, 
majd kesobb a Micsurin Termeloszo-
vetkezetekkel. Itt szervezte meg a 7-8. oszta-
lyos tanulok szamara a kihelyezett tizemi 
szakkort. Reszt vett a felso tagozatos techni-
ka tankonyv osszeallitasaban. Orszagos pa-
lyazaton az elmeleti es gyakorlati feladatok 
kidolgozasaval segitette a tankonyv sikeret. 
Elinditotta es megalapozta az also tagozatos 
tanulok szamitastechnikai kepzeset. 

Szakkoroket, littorotaborokat szervezett, 
vezetett. 1959-tol csapattitkar, majd csapat-
vezeto volt az Ady Endre uttorocsapatban. 
1961-62-ben varosi littorotitkar. Tagja volt a 
Varosi Uttoroelnoksegnek, s tobb mint mas-
fel evtizedig taborozasi feleloskent dolgozott 
az elnoksegben. 
Tagja volt a Varosi KISZ Bizottsagnak. 
1981-tol 1984-ig a Pedagogus Szakszervezet 
Varosi titkara, majd elnoke. Tagja volt az 
MSZMP-nek 1955-88-ig. 
Negyvenket ev tartalmas munkabol 35 evet a 
3. Szamii (jelenleg Barcsa Janos) Altalanos 
iskolaban toltott el. Az iskola 1959-ben epiilt, 
a Lapanyagon, ahol a varos legszegenyebb 
retege lakott. Ez kesobb behatarolta az iskola 
lehetosegeit is, megis szamos tehetseges 
gyermeket inditottak el ebbol az iskolabol. 
Szervezoje volt a fokozatos bovitesnek (4 
tanterem, 2 szertar, tornaterem), a futes kor-
szeriisitesenek, egymiiszakos oktatasnak, 
idegen nyelvek, fakultaciok bevezetesenek, 
tehetseggondozo szakkoroknek, szamitas-
technika tantargy inditasanak. 
A ma mar talan a varos legszebb es legmo-
dernebb iskolai koze sorolhato iskola eletet, 
gyermekeinek sorsat mindig a sziven viselte. 
Tanitvanyai tiszteltek, szerettek. A Miivelo-
desi Kozpont altal szervezett „Ev iskolaja" c. 
vetelkedon 1992-ben 400 diak az ev „Asz -
tanarava" valasztotta. 
Pedagogus es gyermekkozossegekben ragyo-
go humora kozismert volt. Nagy beugratasok 
ertelmi szerzoje, nem egyszer szenvedo ala-
nya volt. Kedves, iskolai tortenetei egy 
nanasi anekdotagyiijtemenybe is beillenenek. 
Tanyasi tanitoskodasbol, kulturhazvezetoi 
gyakorlatbol meritette a sokoldaliisagot, a 
vallalkozoi kedvet. Tanitott, barkacsolt, 
szerelt, vetitett, radiozott, turazott, modelle-
zett, szakcikkeket fogalmazott, szakfeltlgyelt 
- felsorolhatatlan, mi mindenre futotta ideje-
bol, energiajabol. 
1981-ben megjelent Hajdunanasi Forum c. 
cikkben (Adalekok egy tanar portrejahoz ) 
igy nyilatkozik onmagarol: 
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„Mindent vallaltam, mert hasznalni akartam. 
Dolgoztam az uttoromozgalomban, szakszer-
vezetben, ket evig kulturhazat igazgattam, 
technikai eszkozoket kezeltem, javitottam, 
modellezo szakkort vezettem." 
Minositesei soran jogosan es tobbszor is 
leirhattak: sokoldalu, vallalkozo szellemu, 
toretlemil optimista. 
A Naplo 1994. jun. 23-i „Elete a tanitas" c. 
portreban a kovetkezokeppen vail magarol: 
„ A gyakorlati oktatas volt a fo teriiletem, de 
mindig azt csinaltam, amit az elet hozott, 
amit az elet kivant. Szamomra a pedagogusi 
munka elethivatast jelentett." 
„Nem csinaltam nagy dolgokat. Vegeztem 
azt, amit ram biztak. Embersegre es tisztes-
segre neveltem. Probaltam azokat az emberi 
ertekeket atadni, amikre engem is megtani-
tottak tanitoim. Ha nem is minden tanitva-
nyomnal, de a gyerekek egy bizonyos kore-
ben ezt sikeriilt elernem, akkor mar nem 
hiaba dolgoztam." 
Tevekeny eletformaja mellett jutott ido csa-
ladra, baratokra, kirandulasra, kozos enekles-
re is. Aktiv tagja volt tobb evig a varosi 
Enekkarnak. Nem hangoztatta hivatastudatat, 
csaladszeretetet, a tanitvanyokkal kialakitott 
barati kapcsolatokat, irantuk erzett ragaszko-
do szeretetet. Ket gyermeket tanult emberre 
nevelte felesegevel, fiuk mernok, lanyuk 
pedagogus lett. Negy unokajat rajongva sze-
rette. 
Tobben, akik kollegai voltunk, gyakran gon-
dolunk nosztalgiaval a vele toltott idore. 
(Hozzam kiilonosen kozel allt, ferjemnek 
gjtermekkori baratja volt, en 10 evig helyet-
teskent dolgoztam mellette - a szerzo) 
A Suliiijsag 1994. maj.-i szamaban a gyere-
kekhez irt cikkeben szomoru hangon ir, hogy 
a „szeptemberi csengoszo mar nem nekem 
szol! Tudom, hogy hianyozni fogtok nekem. 
Talan ez lesz a legszokatlanabb." 
Bizott benne, hogy nyugdijaskent valamilyen 
formaban tovabbra is reszese lehet az oktato-
nevelo munkanak, hiszen „eletem a tanitas"-
vallotta. Sajnos, ket evet elt tanitas nelktil... 

O, aki elragado humorral megnevettetett es 
elhitette a csiiggedokkel, hogy meg nines 
veszve semmi sem, a betegseggel szemben 
alul maradt... 
Kituntetesei: 
Dicsero Okl. (1970); Munka Erdemrend 
bronz fokozat (1971); 
Kivalo Uttorovezeto (1973); Elismero Okl. 
(Pedagogus Szakszervezet, 1976); Kivalo 
Munkaert bronz fokozat ( MHSZ 1977); 
Tarsadalmi munkaert kiilonfele fokozatok 
(1977-79); Kivalo Pedagogus ( 1984); SZOT 
Arany fokozat (1984); Kitiinteto Emlekerem 
(MHSZ 1988); Uttorovezetoi Erdemerem 
(1988); Barcsa Emlekplakett ( 1994). 
Forrasok: 
Iskolai es csaladi dokumentumok, rola ke-
szult cikkek, interjiik, szemelyes emlekezes. 

Fekete Imrene 

Nyilas Viktor (1930. okt. 5. - 1990. okt. 
21.): tanar, ig., tanulmanyiosztaly-vezeto, 
foig., tanszekvezeto 

Nyilas Viktor 
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Ketgyermekes parasztcsalad nagyobbik 
gyermekekent szilletett Kaban. Sziilei egyeni 
parasztok, majd a kabai Voros Csillag Tsz 
tagjai voltak. 
Alapfoku iskolait Kaban vegezte, majd a 
piispokladanyi Allami Dolgozok Polgari 
Iskolajaban vegzett kitiino eredmennyel. 
1951-1954 kozott a KLTE Bolcseszettudo-
manyi Karanak orosz szakos hallgatojakent 
kozepiskolai tanari oklevelet szerzett kitiinte-
tessel. 
Felesegiil vette Elek Ilonat, aki szinten peda-
gogus volt, altalanos iskolai tanarkent, ig.-
kent dolgozott a 40 evig tarto palyaja soran. 
A hivatas szeretetet gyermekeikbe is beleol-
tottak, hisz Mihaly nevii fiuk a budapesti 
ELTE oktatoja, docens, politologus, nyel-
vesz. Szociologiat oktat es tudomanyos mun-
kat vegez. Katalin nevii lanyuk a debreceni 
Kolcsey Ferenc Ref. Tanitokepzo Foiskola 
Gyakorlo Altalanos Iskolajaban matematika-
pedagogia szakos tanar. 
Nyilas Viktor tanulmanyainak befejezese 
utan 1954-tol 1957-ig a Honvedelmi Minisz-
terium megbizasabol teljesitett katonai szol-
galatot Taszaron, mint a Honvedelmi Minisz-
terium legiero forditoja. 1957-ben leszerelt, 
Kabara visszakoltozott, a helyi altalanos 
iskolaban napkozis nevelokent helyezkedett 
el. 1957 szeptembereben az altalanos iskola 
elere keriilt, 1962-ig ig. volt. Vezetese alatt 
egy uj negytantermes iskolaepiiletet vehettek 
birtokba a tanulok es a nevelok. 
Ezeket az eveket alapozo idoszaknak tartotta 
eleteben, igy emlekezett vissza ra: „Egyik 
tapasztalatom a demokratikus vezetesre vo-
natkozik. Harom ev alatt olyan jo kozosseg 
alakult ki , hogy szinte maguktol mentek a 
dolgok, az apro ilgyekbe nem kellett hatalmi 
szoval beavatkozni, ezeket a kozosseg ereje 
oldotta meg. A kozosseg ugyanakkor szinvo-
nalasabb munkara is serkentette tagjait. A 
fiatal nevelok hivatastudata, lelkesedese es az 
idosebbek tapasztalatai kiegeszitettek egy-
mast." 

1962-tol a Piispokladanyi Jarasi Tanacs mii-
velodesiigyi osztalyvezetoje lett, feladata volt 

a jarasi oktatasiigy osszes szakmai, szemelyi 
kerdesenek feliigyelete, ellenorzese. 1964-
ben a piispokladanyi partbizottsag titkari 
feladatanak ellatasara kertek fel, melyet 
tizenket evig latott el, mint elso titkar. 
1976-ban a debreceni Tanitokepzo Foiskola 
elere keriilt, mint foig., es tevekenykedett 
1987-ig. Feladatairol, terveirol igy nyilatko-
zott: „Az a eel, hogy a debreceni legyen az 
orszag legnagyobb tanitokepzo intezmenye, 
kilencszazas hallgatoi letszammal. A megle-
vo gondok ellenere ugy latom, hogy a foisko-
lan sok alkotokepes, j o l felkesziilt nevelo 
van. Fontosnak tartom, hogy neveloink sze-
melyes peldaval is segitsek a hallgatok felke-
sziilesenek, erkolcsi magatartasanak jo 
iranyba valo alakulasat, a diakok onkepzeset 
pedig sajat tudomanyos munkajukkal." 
Figyelmet rairanyitotta arra a problemara is, 
hogy a diakok jobban megismerkedjenek a 
gyakorlati pedagogia kovetelmenyeivel, hogy 
kesobb alkalmazni tudjak a megszerzett 
ismereteket. A konyvtar fejlesztesen, a gya-
korloiskola bovitesen dolgozott. 
Eredmenyek boven sziilettek az ido alatt, mig 
foig.-kent vezette az intezmenyt. Az intez-
meny miikodese soran az elso foiskolai evet 
1976. szept. 6-an a Csokonai Szinhazban 
nyitottak meg, 62 oktatoval es 462 hallgato-
val kezdodott a tanev. 

A kilencszazas letszamhatarra nem sokat 
kellett varni, hisz 1983/84-es tanevet 102 
oktato es 1424 hallgato kezdte meg. A 
konyvtar problemajanak megoldasaban is 
tortentek elorelepesek. Azzal, hogy uj gya-
korloiskola eptilt, haromszorosara novekedett 
az osztalyok szama, ahol gyakorlati kepzes-
ben reszesiilhettek a hallgatok. Ebben az 
epiiletben ket tanteremben helyet kapott a 
konyvtar is, igy a konyvtar helyhianya is 
oldodott. 5 ev alatt a konyvtarosok szama 3 
forol 7 fore emelkedett. 1978-ban mar az 
oktatashoz sziikseges szakirodalom 90%-a 
megtalalhato volt a foiskola konyvtaraban. 
1987-tol halalaig tanszekvezet5 volt, az ide-
gen nyelvi tanszek munkajat iranyitotta. 
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Folyamatosan vegzett kutatomunkat filozo-
fia, politikai tudomanyok, iskolatortenet es 
szakemberkepzes a felsooktatasban teriilete-
ken. 
Munkajat tobbszor is elismertek. Kitiintete-
sei: Munka Erdemrend arany fokozat (1973); 
Kivalo Pedagogus (1988); Pedagogus Szol-
galati Erdemerem (1988) 
Eletet, munkassagat athatotta az emberek 
szeretete, megbecstilese. Emberseges ember 
volt, tisztelte elismerte munkatarsai munka
jat, eredmenyeit, akar pedagogus kollegaja 
volt, akar technikai dolgozo. Azt, hogy ho-
gyan tudott segiteni embertarsain, Men tiik-
rozik Erich Fro mm sorai: „Mit ad egyik 
ember a masiknak? Onmagat, onmaga legbe-
csesebbjet, az eletet. Ez nem jelenti szilkseg-
keppen, hogy folaldozza eletet a masikert -
csak, hogy nekiadja azt, ami obenne eleven, 
nekiadja oromet, az erdeklodeset, az ertel-
met, a tudasat, a jokedvet, a banatat - minden 
kifejezodeset es megnyilvanulasat annak, 
ami benne eleven. Eletet igy odaadva gazda-
gitja a masik szemelyet. Nem azert ad, hogy 
kapjon; adni onmagaba tokeletes orom. Aki 
ad, az adakozova teszi a masik szemelyt is, 
es mindketten reszeslilnek az orombol, amit 
letrehoztak." 

Felhasznalt irodalom: A debreceni Tanito-
kepzo Foiskola 25 eve (Debrecen); csaladi 
dokumentumok; Erich Fromm: A szeretet 
miiveszete (Budapest, 1984. 36.o.) 

Vdradi Istvdnne 
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Okos Laszlone Hernadi Katalin (Tisza-
fured, 1928. maj. 22. - Debrecen, 1977. dec. 
5.): alt. isk. tanar. 

Okos Laszlone 
Edesanyja a haztartasukat vezette, edesapja 
penziigyi tisztviselo volt. Occse, Ferenc 
pedig orvos lett. (Jelenleg a DEOC Gyogy-
szertani Intezetenek egyetemi tanara.) 
Tanulmanyait Balmazujvarosban, Hajdiibo-
szormenyben es Debrecenben vegezte, ahol a 
Svetits Intezet Tanitokepzojeben szerzett 
tanitoi okl.-et 1947-ben. Aztan 1955-ben, 
megszerezte magyar-tdrtenelem szakon az 

alt. isk. tanari dipl.-t, amit 1967-ben meg 
pedagogia-szakos okl.-lel is kiegeszitett. 
Palyaja elso 6t eveben tobb munkahelye volt. 
Tanitoi munkajat Szatmar megyeben, Uran 
kezdte, majd Nyiregyhazan es Debrecenben, 
a Megyei Tanacs Oktatasi Osztalyan, illetve 
a KLTE szemelyzeti osztalyan is dolgozott. 
Idokozben ferjhez ment Okos Laszlohoz, a 
debreceni Siketnema Intezet ig.-jahoz. 1954-
ben szuletett leanya, Agnes, (aki ma a Kenezi 
Korhaz kardiologus foorvosa.) 
Valojaban 1954-tol kezdte meg oktato-
nevelo munkajat, amit elete vegeig egyre 
magasabb szinten, nagy szorgalommal es 
kiemelkedo eredmennyel vegzett. 
1954-tol a debreceni Fazekas Mihaly Alt. 
Isk. tanara, majd 1960-ban, a Szoboszloi-iiti 
Alt. Isk. alapito tanara es egyben az egyik 
legeredmenyesebb szaktanara lett. 
Egyeniseget es munkajat, valamennyi rola 
kesziilt elemzes, igen jonak ertekelte. (Az 
otvenes evekben tanevenkent kesziiltek a 
„minositesek".) Tobb ig.-ja is megfogalmaz-
ta, hogy kiemelt munkakorbe ajanlja. Gyer-
mek- es szaktargy- szeretete arra osztokelte, 
hogy oktato-nevelo munkajat tokeletesitse, 
tanitvanyait a leheto legjobb eredmenyhez 
juttassa, kollegait pedig tapasztalataival, 
tanacsaival segitse, ezert pi. meg ig.-i megbi-
zast is elharitotta. Szivesen vallalt viszont 
munkakozosseg-vezetest, mind szaktargya 
segitesere, mind az osztalyfonoki tevekeny-
segek osszehangolasa erdekeben. 
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Szakmai es ideologiai felkesziiltseget fokoza-
tosan fejlesztette, ujabb es ujabb ismereteit 
munkajaban sikerrel ervenyesitette. Tanitva-
nyainak es kollegainak egyarant peldat muta-
tott a munkaszeretetben, az uj modszerek es 
eredmenyek megismereseben, de azok al-
kalmazasaban is. 
Oszinte velemenyeivel elosegitette a neve-
lotestiilet szakmai fejlodeset, de nem kevesbe 
a jo kozossegge formalasat is. Bemutato 
szakorain nemcsak tanitvanyai tanulhattak 
sokat, hanem latogato kollegai is. Tana-
csaival a csaladlatogatasain es a sztiloi erte-
kezleteken, a sziilok neveloi tevekeny-
segehez is hozzajarult. Nagy gonddal es 
szeretettel iranyitotta a tanulok tovabbtanula-
sat is. Gyakran, erejet es idejet nem kimelve 
vegezte pi. a raszorulok felzarkoztatasat. 
Reszt vett a H-B megyei Pedagogiai Intezet 
altal szervezett „komplex" tovabbkepzesen. 
A KLTE Pedagogiai Intezetenek kiilso raun-
katarsakent es a MPT tagjakent is folyamato-
san vegezte az uj oktatasi es nevelesi mod
szerek kiprobalasat, illetve bevezeteset is. 
Ezek hatekonysaganak elemzesevel pedig 
elosegitette, hogy a kollegak is elsajatitsak, 
atvegyek oket. 
Tudasszint-mero feladatlapjait (a 8. osztalyos 
atmenet meresere, 1974-ben), a megyei Pe
dagogics Tovabbkepzesi Intezet sokszorosi-
totta es tovabbitotta. 
Eredmenyes es kovetkezetes munkajaert az 
Oktatasiigy Kivalo Dolgozoja kitilntetesben 
(is) reszesiilt. 
Sulyos megbetegedese azonban felbe-
szakitott a vazolt intenziv munkat. Jollehet, 
remenykedett, hogy meggyogyulva meg 
folytathatja ezt. Sajnos, ez nem kovetkezhe-
tett be. 1976. Jan. l-tol rokkant nyugdijas 
lett. Az 1977 dec.-eben bekovetkezett halala 
folytan pedig mar vegleg is biicsiiznunk 
kellett a meltan szeretett kolleganktol es 
baratunktol. 
A Szoboszloi-uti Alt. Isk. fennallasanak 50. 
evfordulqjahoz kozeledve, a nevelotestiilet, 
amelynek tagjai soraban immar tobb regi 
tanitvany is van, koveti az alapitok szellemi-

seget: a tanarok keszek ma is ismereteik 
bovitesere, atadasara, es a folyamatos to-
vabbkepzodesre. Okos Laszlonenak sem kis 
resze van abban, hogy ez mar hagyomany, 
termeszetes lett. 
(Forrasok: iskolai dokumentaciok, szemelyi 
anyagok es az egyiitt cselekves, illetve ateles 
emlekei.) 

Szalay Tiborne 

Olasz Szabo Mihaly (Hajdubagos, 1911. 
jan. 28. - Hajduboszormeny, 1962. okt. 6.): 

Olasz Szabo Mihaly 
Szegeny foldmiives csaladbol szarmazott. 
Vezetekneveben az olaszra utal, hogy osei a 
mai Franciaorszagbol szarmazo telepesek 
voltak, hisz Barczi Geza es masok kutatasai-
bol tudjuk, hogy eredetileg a vallonokat 
neveztek olaszoknak, nem az italiaiakat. 
Iskolait Hajdiiboszormenyben vegezte, a 
Bocskay Istvan Gimn.-ban erettsegizett. 
Utana a debreceni Tisza Istvan Tudomany-
egyetemen szerzett magyar-francia-latin 
szakos diplomat, es az egyetem mellett mii-
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kodo Ref. Tanarkepzo Intezetnek volt a bent-
lakoja. Sok munkahelye volt. 1935-ben ne-
hany honapig helyettes tanar a hajdunanasi 
gimnaziumban, majd a hajduboszormenyi 
varoshazan dolgozik. 1937. szept. 1. - 1947. 
aug. 16. Bocskay Istvan Gimn.-ban tanar, 
(kozben katonasag a I I . vh.-ban es hadifog-
sag). 1947. aug. 17. -1951. aug. 31. kozott 
alt. isk.-i tanar. 
1951. szept. 1. - 1957. jun. 30. a hajdu
boszormenyi kozepfoku Tanitokepzo Intezet 
tanara. 1957. ju l . 1. - 1958. ju l . 30. a hajdu
boszormenyi I I : Rakoczi Ferenc Alt. Isk. 
tanara. 1958. jul . 31. - 1962. okt. 6-ig, hala-
laig a hajduboszormenyi Bocskai Istvan 
Gimn. tanara. 
Az egyetemen a nagy romantistanak, Hankiss 
Janos professzornak volt tanitvanya. A sze-
minariumban kitiint kivalo elemzokesz-
segevel es nagy nyelvismeretevel. Tobbszor 
volt tanulmanyiiton Franciaorszagban egye-
temistakent es tanarkent is. Egy tanevet a 
Sorbonne-on toltott Qsztondijjal. Szaktar-
gyain kiviil tudott olaszul, nemettil, angolul, 
1945 utan megszerezte az orosztanari kepesi-
test is. 
Az egyetemen tevekenyen reszt vert az akko-
ri ifjusagi mozgalmakban. Felelosseget erzett 
a szegenyparasztsag helyzeteert, es egy, 
Zsigmond Ferencnek irott szeminariumi 
dolgozataban szot emelt a nagybirtok-
rendszer ellen. A hallgatok anyagi helyzete
ert, a segelyek igazsagosabb elosztasaert 
harcolva szembekeriilt a magyar tanszek 
egyik professzoraval is. Tagja volt hallgato-
kent es kesobb tanarkent is bajtarsi egyesille-
teknek, s bar tavol tartotta magat minden 
szelsosegtol, a I I . vh. utan sok iildoztetesben 
volt resze. 
J61 ismerte a magyar irodalmat, rengeteg 
verset tudott beteve, a videki varosban nem-
csak nyelvismeretevel runt ki , hanem azzal 
is, hogy a kortars francia irodalomban is 
jaratos volt, eredetiben olvasta Sarte Let es 
Semmi (L ' e tre et le neant) c. miivet es mas 
modern szerzoket. Orai elmenyszamba men-
tek, diakjai nagy-nagy szeretettel emle-

keztek ra. Jo humoru, remek ritmuserzekii 
ember volt, a tanari osszejoveteleken miive-
szi szinvonalii trefas versekkel szorakoztatta 
kollegait. 
Mellekallaskent tobb alkalommal volt diak-
otthoni nevelotanar a Kalvineumban, kesobb 
a koll.-ban. Igy megszerezte azt a pedagogusi 
tapasztalatot is, amelyet csak a diakotthon 
nyiijthat egy tanarnak. Ez a beosztas lehetove 
tette szamara, hogy egyenileg is foglalkozzon 
a tanulokkal, es a tananyagon tiilmenoen 
eligazitsa oket az elet nagy kerdeseiben. 
Tanari hivatasa mellett egy ideig a Hajdiisagi 
Muzeum ig.-i tisztet is betoltotte. Ez a fel-
adatkor azert is megfelelo volt szamara, mert 
ket kulturaban mozgott otthonos biztonsag-
gal. A nepi kuluira szeretetet a szuloi hazbol 
hozta magaval, de egyetemi evei alatt tudato-
san is megalapozta etnografiai, folklorisztikai 
felkesziiltseget. 
Ha megnezzilk eletrajzanak a munkahelyeire 
vonatkozo reszet, akkor kovetkeztethetiink 
arra, hogy sok meg nem ertesben, sok iildoz
tetesben volt resze, a hivatalos szervek resze-
rol nem kapta meg azt a tamogatast, segitse-
get, amelyet felkesziiltsege, tudasa alapjan 
megerdemelt volna. 
Forras: 
Bocskai Istvan Gimnazium irattara, barati 
visszaemlekezesck 

Csiha -Ldszlo 

Ort Istvanne Nagy Erzsebet (Foldes, 1914. 
dec. 9. - Berettyoujfalu, 1989. jun. 17.): 
tanitono, iskolaig., tanulmanyi feliigyelo, 
szakf. 
Pedagogus csalad gyermeke. Edesapja, Nagy 
Istvan, egykori ig.-tanito 1900-tol 1939-ig 
tanitott Foldesen, felesege, Nagy Istvanne, 
Pavay Vajna Erzsebet szinten tanitono volt. 
A foldesi emberek emlekezeteben mindhar-



202 ORT ISTVANNE 

man a Gardonyi ertelemben vett lampasai 
voltak a telepules-nek. 

Ort Istvanne 
Nagy Istvan ig.-tanitonak 39 evi szolgalata 
utan 1939-ben - nyugdijba vonulasakor - a 
foldesi ref. egyhaz egy diszes borkotesii 
bibliat ajandekozott, melyet unokaja, a 
Berettyoujfaluban tanito Kapornai Andrasne 
ereklyekent oriz. A biblia elso lapjan a ko-
vetkezo szoveg olvashato: „A foldesi ref. 
egyhaz buzgo tanitojanak, Nagy Istvan urnak 
39 evi hii szolgalata emlekeiil. Foldes, 1939. 
november 26-an. Pal Thessaloniki I I . 3:16 A 
Bekessegnek ura pedig adjon Neked orok 
bekesseget minden helyen." 
A gyokerek ide vezetnek vissza, ebbol tap-
lalkoztak a leszarmazottak, hiszen a negyedik 
generacio is ezt a nehez, de szep pedagogus 
palyat valasztott elethivatasul. 
Ort Istvanne tanulmanyait Foldesen kezdte, 
majd a debreceni hires Doczy-ban folytatta, 
itt vegezte el a Tanitokepzot is, es 1935-ben 
kapta meg tanitoi oklevelet. A dipl. megszer-
zese utan sziilofalujaban telepedett le, ide 
kototte a sziiloi haz is. Akkor tanitoi allas-
hely nem volt Foldesen, igy egy ideig ma-
gantanulokat tanitott. A foldesi elemi nepis-
kolaba edesapja helyere, annak nyugdijba 

vonulasat kovetoen 1939. szept. 29-en keriilt. 
1952-ben iskolaig.-nak neveztek ki Foldesen, 
1962-ben a berettyoujfalui Jarasi Tanacs 
Muvelodesiigyi Osztalyanak tanulmanyi 
feliigyeloje. 1971-tol 1975. januar 1-jen 
bekovetkezett nyugdijba vonulasaig szak f-
kent dolgozott. 
Pedagogiai munkajaban nagyfokii mdatos-
sag, szakmai hozzaertes es gyermekkozpontii 
szemlelet tukrozodott es valosult meg kez-
dettol fogva. Also tagozatban - foleg elsoosz-
talyosokat - tanitott, a habonis idoszakban 
gyakran magas osztalyletszammal. Tudatos 
es eredmenyes oktato-nevelo munkaja, jo 
kapcsolatteremto kepessege kovetkezteben, 
es kedves, kozvetlen magatartasaval rovide-
sen nagy megbecsiilest es tiszteletet vivott ki 
maganak a foldesi emberek, sziilok, tanitva-
nyok es pedagogustarsai koreben egyarant. 
1952-ben a foldesi alt. isk. ig.java neveztek 
ki. Ez az idoszak nehez, de igen eredmenyes 
es emlekezetes korszaka volt eletenek. Hatar-
talan lelkesedeset, tudatos, tervszerii vezetoi 
tevekenyseget az iskola, a tanitvanyok, a 
foldesi emberek szolgalataba allitotta. A 
nevelotesttilet munkajanak szervezese, ira-
nyitasa mellett az 50-es evekben rendkivtil 
eredmenyesen szervezte meg Foldesen a 
felnottoktatast, a dolgozok esti iskolajat. A 
szinvonalas oktatasnak - melyben 6 is reszt 
vallalt - olyan eredmenye lett, olyan alapokat 
adott, hogy sok ott vegzett felnott kozepisko-
laban, majd foiskolan es egyetemen is to-
vabbtanult, majd diplomat is szerzett. 
Kezdemenyezqje, lelkes szervezoje volt a 
telepules miikedvelo szinjatszo csoportja 
eletre hivasanak, rendezoje volt szindara-
boknak, melyben a tantestiilet tagjai a felnott 
lakossaggal egyiitt szerepeltek. 
Igazi kozeleti ember volt! Tagja volt a Ma
gyar Nok Szovetsegenek, hosszu idon ke-
resztul tanacstag, vb tag volt es jelentos sze-
repet toltott be Foldes sporteleteben is. A 
pedagogusok alkalmazasanal - a pedago-
guskepzo intezmenyeket jarva - szempont 
volt az is, hogy be tud-e kapcsolodni egy-egy 
kollega a falu sporteletebe. Nagy sulyt helye-
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zett az iskolai testnevelesi iinnepelyek szin-
vonalas megrendezesere. 
Minden vonatkozasban nagyfoku pedagogiai 
tudatossag, igenyesseg jellemezte munkajat, 
amit elvart es megkovetelt munkatarsaitol. 
Ugyanekkor segitette a kezdo nevelok szak-
mai munkajat, egyeni problemainak megol-
dasat. Nagy gondot forditott a jo kozosseg 
kialakitasara, amit jo l segitett elo kedves, 
vidam termeszete, egyenisege. 
1962-ben athelyeztek Berettyoiijfaluba, ahol 
a Jarasi Tanacs Miivelodesiigyi Osztalyanak 
alt. tanulmanyi feliigyeloje es osztalyvezeto 
helyettese lett. Mindez uj kihivast jelentett 
szamara. Ismereteit allandoan gyarapitotta, 
tovabbkepzeseken vett reszt, de az onkepzest 
tartotta a legfontosabbnak. 
A Foldesen felhalmozodott gazdag peda
gogiai tapasztalatait uj beosztasaban haszno-
sitotta. Feliigyeleti gyakorlataban szakmai 
ismereteit, szeleskorii tudasat es tapasztalata
it atadva segitette a pedagogusok munkajat, 
kulonosen a fiatal, kezdo pedagogusok esete-
ben. 

Humanuma, kedves kozvetlen egyenisege 
tiszteletet, szeretetet, megbecsiilest valtott ki 
a berettyoujfalui es a hozzatartozo telepiile-
sek pedagogusainak koreben. Sokan ma is 
tisztelettel, szeretettel gondolnak ra, emleke-
zetiikben orzik. 
Nemet nyelvtudasa miatt gyakran vette 
igenybe segitseget az akkori Rakoczi Terme-
loszovetkezet vezetese, kiserte a ta-
nulmanyiitra utazo foldesi embereket tol-
macskent. 
Muukassagat tobb elismeressel jutalmaztak: 
Felszabadulasi Jubileumi Emlekerem, 1970; 
Az Oktatastlgy Kivalo Dolgozoja, 1971; 
Miniszteri Dicseret, 1973; Kivalo Uttorove-
zeto, 1974; Pedagogus Szolgalati Emlekerem 
1975. 
Hosszantarto siilyos betegseg utan Be-
rettyoujfaluban hunyt el. 
Kivansaga szerint sziilofalujaban Foldesen 
helyeztek orok nyugalomra a csaladi sirhely-
be, ahol sziilei is nyugszanak. 

A sirkovon egy elet tortenetet es nagyon 
termekeny munkassagat osszefoglalva tomo-
ren es egyszeruen csak ez all: 

Ort Istvanne Nagy Erzsebet 
1914-1989 

Kapornai Andrdsne - Lengyel Mihdly 

Ordogh Laszlo (Megyaszo, 1914. szept. 
29. - Debrecen, 1996. szept. 26.): kozep-
iskolai vezetotanar, szakf., tanacselnok-
helyettes. 
1940-42 kozott a Papai Ref. Gimn. tanara, 
1942- ben 6 kapja meg a tanari allast a debre-
ceni Doczi Ref. Leanygimn.-ban. 
1943- ban elviszik katonanak, a hadifogsag-
bol 1948-ban tert haza es tanitott tovabb a 
leanyiskolaban. 1955-1959 kozott a debrece-
ni Fazekas Gimnaziumban tanar, illetve 
vezeto tanar es kozben szakf. 

Ordogh Laszlo 
Kisparaszti csalad hatodik gyermeke volt. 
Elemi iskolait sziilofalujaban vegezte, kozep-
iskolait Sarospatakon a hires Ref. Koll. 
Gimn.-aban 1925-1933 kozott. Matematika 
tanara Urban Barnabas volt, aki Jakucs 1st-
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vannal, egykori tanaraval kozosen dolgozta 
fel a Ref. Koll.-ok fizika eszkozeit. 1933-ban 
erettsegizett, utana a debreceni Tudomany-
egyetemen matematika-fizika szakos hallga-
to. Hallgato koraban bekapcsolodott a Kiser-
leti Lelektani Intezet munkajaba es ket pa-
lyamunkat is keszitett: Az intelligencia vizs-
gdlat modszerei (1936) es A rddioaktivitds 
alapjelensegei (1937). 
1937-38-ban gyakorlo tanarjelolt. Matema
tika-fizika szakos tanari dipl.-jat 1935-ben 
szerezte meg, de allast nem kapott. 1938-
1940 kozott a debreceni Tudomanyegye-
temen fizetestelen gyakomok, majd tanar-
seged, de mellette kisegito oraado, internatu-
si feliigyelo a Ref. Koll . Internatusaban. 
Tanitvanyai igen jo l szerepeltek a KoMaL-
ban, az Arany Daniel matematikai tanulo-
versenyen, es az OKTV-n. Ktilonosen k i -
emelkedo volt az az osztalya, ameiyiknek 
1955-1959 osztalyfonoke is volt. Csanak 
Gyorgy nevii tanitvanya nemcsak a hazai 
tanulmanyi versenyeken aratott sikert, hanem 
1959-ben Brassoban az elso Nemzetkozi 
Matematikai Diakolimpian elso dijat nyert, 
illetve ugyanebben az evben a Kiirschak 
versenyen is helyezett volt. Az osztaly sok 
tagja volt sikeres diakkent is es kesobb fel-
nottkent is. 

1959-ben elhagyta a tanari palyat es a deb
receni Varosi Tanacs Muvelodestigyi Osz-
talyanak lett a vezetoje, majd a Varosi Ta
nacs VB elnokhelyettese. Az 1970-es evekig 
dolgozott a Tanacsnal. Kozben nem szakadt 
el a matematikatol sem. Szakmodszertani 
orakat tartott a KLTE Matematikai Intezete-
ben, a TIT-ben pedig eloadasokat, vezette a 
TIT kis Matematikusok Barati Koret. 
Ordogh Laszlo oktato tevekenyseget kitiino 
szakmai es pedagogiai kepzettseg es rater-
mettseg jellemezte. Tanitasi orait nagy gond-
dal tervezte meg, nagyon lelkiismeretes volt. 
Emberi magatartasa megnyero es pelda-
mutato. Diakjai peldakepnek tekintettek, tob-
ben valasztottak elethivatasul a fizikusi, mii-
szaki palyat es a kesobbiekben orszagos, 

illetve nemzetkozi szinten is kiemelkedoek 
lettek. 
Ordogh Laszlo irodalmi munkassaga szak
modszertani jellegu. Igen erdekes biralatot irt 
Barra Gyorgy: A mennyisegtan tanitasa 
(Debreceni Konyvek, 1943) c. konyverol, az 
elso magyar kozepiskolai matematikai mod-
szertani munkarol. Kitiintetesei; 
Az Oktatasiigy Kivalo Dolgozoja (1953) 
BekeManodij (1959) 

Kdntor Sdndome 
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P 
Pankotai Sandor (Pocsaj, 1922. jun. 3 -
Pocsaj, 1993. apr. 13.): tanito. 

Pankotai Sandor 
Edesapja cipesz mester, edesanyja a haz-
tartasban dolgozott. Ketten voltak testverek. 
Egyszerii csaladba szuletett, ahol nem az 
anyagiak, hanem a szeretet adta a csalad 
biztonsagat. Ez a csaladi szeretet aranyozta 
be egesz eletet. 
Elemi iskolait sziilofalujaban kezdte. Sziilei 
1932-ben Nagyletara koltoztek, 6 a pocsaji 
ozvegy nagymamanal maradt. A derecskei 
polgari iskolaba mar Nagyletarol jart be 
naponta. Alapfoku tanulmanyait kitiino 
eredmennyel vegezte, majd 1938-tol a debre-

ceni Ref. Koll . Tanitokepzo Intezetenek 
hallgatoja volt. Sziilei nehez anyagi helyzete 
miatt, gyermektelen nagynenje tamogatta 
anyagilag. Pedagogusi tevekenysege mar a 
tanitokepzos evek alatt elkezdodott. Ma-
gantanitvanyokkal foglalkozott, hogy kiege-
szithesse az otthonrol kapott penzt. 
Az 1942/43-as tanev masodik feleben gya-
korloeveskent kihelyeztek a kokadi majd a 
Darda-Olyvespuszta-i tanyai iskolaba. 1943 
szept.-ben szerezte meg a tanitoi es ref. orgo-
nista kantori oklevelet, kivalo eredmennyel. 
Sajnos nem sokaig tanithatott, mert 1943 okt. 
4-tol tenyleges katonai szolgalatra hivtak be. 
Harci bevetesen megsebesiilt, gyogyulasa 
utan ismet frontra vezenyeltek. 1944 okt. 29-
en Kiskunfelegyhazan karpaszomanyos til-
zersegi szakaszvezeto rangban szovjet hadi-
fogsagba esett. Bevagonirozva vittek a Gorkij 
melletti fakitermelo fogolytaborba. Minusz 
20 fokos hidegben dolgoztattak oket. Etelt 
alig kaptak. Nagyon legyengiilt allapotban 38 
kilora lefogyva tert haza, 1947. aug. 31-en. 
Az ertelmetlen haboru, embertelen korulme-
nyek es a sok megalaztatas testileg lelkileg 
megviseltek, de hiteben nem tortek meg. 
Hazaterte utan 1947. szept. 20-an a pocsaji 
Ref. Egyhaz presbiteriuma elemi nepiskolai 
tanitonak valasztotta meg. 
1948. dec. 26-an hazassagot kotott Simon 
Idaval, aki kesobb a kozsegi konyvtar veze-
toje lett. Hazassagukbol harom gyermek 
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sztiltetett. Ida az egeszsegtigyi palyat valasz-
totta, Ildiko ovono, Sandor fia pedagogus-
festomiivesz. 
A Ref. Koll. -ban eltoltott 6t esztendo meg-
erositette a pedagogus palya irant erzett elko-
telezettseget. Nagy munkakedvvel, hivatas-
tudattal, a gyermekek irant erzett szeretettel 
es felelosseggel indult el a palyan. Lelkesen 
tanitott delelott, delutan. De nem csak az 
iskolaert dolgozott faradhatatlanul, hanem az 
egesz faluert, annak tarsadalmi, gazdasagi es 
kulturalis fellendiileseert. A tantestiilet tagja-
ival szini eloadasokat rendeztek, miisoros 
esteket szerveztek. A sziilok pedagogiai 
tudasanak gyarapitasa erdekeben eveken at 
felvilagosito eloadasokat tartott, Sziilok Isko-
laja eloadassorozat kereteben. Tanitott a 
dolgozok esti iskolajaban, petroleumlampa 
mellett keso ejszakakig. A felnott enekkart 6 
szervezte es vezette. Abban az idoben a pe-
dagogusok tarsadalmi munkaban dolgoztak, 
tiiloradijat nem kaptak. Megis fiatalos lendii-
lettel lelkesen, hivatasszeretetbol tettek, a 
nelkul hogy kiilonosebb elismeresre vagy 
kitiintetesre szamitottak volna. 
Az iskolak allamositasa soran a kielezodott 
politikai helyzetben szembekeriilt az akkori 
iskolavezetessel. Egyhazi kapcsolatai miatt 
1951-53 kozott „nepgazdasagi erdekbol" 
Hajdiiszovat-Nemet tanyara helyeztek. Az 
iskolaban 1-8-ig osszevont osztalyt tanitott, 
minden tantargybol. Itt szerzett szakertelmet 
az osszevont oktatas modszertanaban. Mos-
toha koriilmenyek kozott dolgozott. Sajat 
keresere ismet visszakeriilt szeretett sziilofa-
luj^ba. Iskolai es kozeleti tevekenyseget 
tovabb folytatta. 1967-ben tanacstagnak 
valasztottak. Gyakran nehez akadalyokat 
lekiizdve de sikeresen vegezte el a rea bizott 
feladatokat. 

A tarsadalmi munkaban reszt vettek Dicso-
seg Konyvet vezette 1957-tol 1973-ig. 1971-
ben H-B megyei tanacsi gondnok. Vezetoje 
volt az uttorocsapatnak. Dolgozott a pedago
gus szakszervezetben is, melynek tagja volt 
1975-1986-ig. Allandoan kepezte magat. 
Minden munkajaban maximalista es faradha-

tatlan volt. 1975-ben iskolai konyvtarosi 
komplex tanfolyamot vegzett. Szakmai isme-
reteit 1976-ban a napkozi otthonos nevelok 
ket eves komplex szeminariuman valo resz-
vetellel gyarapitotta. Vezetoje volt az iskolai 
tuzolto szakkornek. Szakkori munkajaban fo 
helyen szerepelt a tehetsegek gondozasa 
versenyekre valo felkeszitese. Tanitvanyai 
sikeresen szerepeltek jarasi, megyei es orsza-
gos versenyeken. 
Oktato-nevelo, tarsadalmi es mozgalmi mun-
kajaert szamos elismerest, kitiintetest kapott. 
Ezekbol jelentosebbek a kovetkezok: 
A dolgozok erdekeben vegzett onzetlen 
munkajaert a Hazafias Nepfront Bizottsaga 
es a Tanacs Vegrehajto Bizottsaga elismere-
set es koszonetet fejezte ki . 
A tiizrendeszet erdekeben kifejtett eredme-
nyes munkaja elismereseul a megyei pa-
rancsnoksag dicsero okl.-lel jutalmazta 1972-
ben. 
Megirta a tiizoltok nemzetkozi verseny-
palyazatat, mint onkentes tuzolto alhadnagy. 
Tflzoltosagi Orszagos Parancsnoki dicseret-
ben reszesiilt. (Budapest 1973.) 
A Belugyminiszteriumtol a Tiizoltosagi Erem 
eziist fokozatat kapta. (Budapest, 1976.) 
A Magyar Uttorok Szovetsegenek elnoksege 
a kisdobosok es uttorok koreben vegzett 
eredmenyes munkajaert dicsero okl.-lel ju
talmazta. (Budapest, 1974.) 
Szocialista neveles-oktatas erdekeben vegzett 
tobb evtizedes aldozatos munkajaert emlek-
konyv, 1982. 
10 eves propaganda munkajanak elismereset 
es koszonetet fejezte ki a H-B Megyei Bi -
zottsag. Okl. 1983. 
A munkahelyehez valo biisege jutalmaul az 
intezmenye torzsgardajanak 40 eves tagja 
lett. A torzsgarda arany fokozatara jogosult. 
(Okl. 1982.) 
1982-ben kerte nyugdijazasat. A miivelodes-
iigyi miniszter nyugdijba vonulasa alkalma-
bol negyevtizedes eredmenyes munkassaga 
elismeresekent a Pedagogus Szolgalati Em-
lekerem kitiintetest adomanyozta. 
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Siteri Gyula iskolaig. nyugdijazasakor el-
hangzott koszontqjebol idezve: „K6sz6n6m, 
hogy egesz pedagogusi tevekenysege alatt 
magasra tartotta a faklyat, aminek fenye 
bevilagitotta a kozsegben elo emberek isko-
las eveit. Koszonom, hogy hu maradt a ka-
tedrahoz, hogy peldaval dolgos, munkas 
eletre nevelt benniinket. Szakmai munkajat 
kivaloan megbizhato kotelessegtudassal 
vegezte. Az iskola tanoran kivuli munkajabol 
becsiilettel kivette reszet. A falu mindenkori 
vezetese szamithatott ra, peldaul gyermek- es 
ifjusagvedelmi bizottsag vezetese is fiizodik 
a nevehez. Keziigyesseget, rajztudasat kama-
toztatta kozsegi kiallitasok rendezeseben, a 
kozseg multjanak kutatasaban." 
Dr. Tomay Dezso polgarmester igy emleke-
zett: „Deriis, mosolygos tekintetii ember volt. 
Eletkedve egy nagyszerii erzelmekben, hit-
ben gazdag lelek kisugarzasa volt. Meg volt 
az a kepessege, hogy kornyezetet a szo igazi 
ertelmeben a megbekelesre, a jora, a barat-
sagra osztonozze es befolyasolja, egyszeriien 
azert, mert onmaga volt a bekes, baratsagos, 
onzetleniil segitokesz ember. Azon kevesek 
koziil valo volt, aki mar az elso talalkozas 
alkalmaval, ugyszolvan mindenkivel megta-
lalta a kozos hangot, azonnal egyiitt tudott 
erezni, ha kellett cselekedni. Ezert szerette a 
faluban mindenki, ezert volt nepszerii. Kiva-
16 oktato volt, aki tanitvanyival nemcsak 
megosztotta gazdag szaktudasat, hanem 
embersegevel, peldamutato szorgalmaval, 
lelkiismeretessegevel, egeszseges humoraval 
hatni is tudott rajuk. S vajon lehet-e szebb 
er^es egy nevelo szamara, mint birni a tanit-
vanyai szeretetet, megbecstileset. Ha egyalta-
lan beszelhetiink nevelesi modszerrol, akkor 
csakis a Pankotai Sandor altal kepviselt lel-
ktilet lehet a legcelravezetobb, legeredme-
nyesebb pedagogiai modszer. Mondatainak 
egyszeriisege, vilagossaga, valasztekos szep 
magyarsaga kiilonos egyeni izt adott stilusa-
nak. Elismero szavaival osztonzest, tamaszt, 
ha kellett koporsok felett vigaszt tudott nyiij-
tani, csiiggedoknek, lelekben raszoruloknak. 
Elete ugy vilagitott, hogy a valtozekony 

szeljarastol fuggoen nem valtoztatta iranyat. 
Az 6 elete szelarnyekot ado, baratsagos me-
leget araszto, mindig egyenletes hofokon 
mukodo forrasa volt munkahelyenek, csalad-
janak egyarant. Szamara a csalad es az iskola 
volt a legfontosabb. Gyermekeit az O erkol-
csi mercejenek magas szintjen igyekezett 
embersegre, becstiletre, hitre es hazaszeretet-
re nevelni. Benne melyen gyokerezett a ma-
gyarsag identitastudata, lenyen atsiitott a 
tiszta, egyenes, hitben gazdag lelek. Mello-
zottsegben is volt resze. A csalodasok meg-
viseltek, de azokon meltosaggal feliil tudott 
emelkedni. Peldas elete intelmul nektink 
szol: elni csak becsiilettel, tisztesseggel er-
demes." 
Sajnos, bekovetkezett halala miatt az arany-
oklevelet mar nem vehette at. Negyven ev 
nehez, faradsagos de szep munkajat, nehez 
roviden osszefoglalni. A kapott dicsero okle-
veleknek, kitunteteseknek oriilt, de igazan 
arra volt btiszke, hogy a faluban generaciokat 
nevelt, oktatott. 
Forras: Csaladja altal orzott dokumentumok 
es az emlekezet. 

Pankotai Sandorne 

B. Papp Gyorgy Sandor (Hajdudorog, 
1929. Jul. 24. - Debrecen, 1994. maj. 2.): 
tanito, alt. isk. tanar, ped. szakf. 
Apja, B. Papp Gyorgy tanito, anyja neve Kal-
manczhey Erzsebet. 
Az elemi iskolat szulofalujaban, a gimn.-ot 
Hajduboszormenyben es Hajdiinanason ve
gezte. Tanitoi okl.-et a hajdudorogi gorog 
katolikus kantortanito intezetben szerezte, 
1948 jiin.-aban. 
1949. maj. 9-ig allasnelkiili, majd ekkor 
kineveztek Sarkad-Csakszigetre helyettesito 
tanitonak. 1950-tol a sarkadi I.sz. alt. isk. 
helyettes ig.-ja. A kovetkezo ev nov.-etol 
keteves sorkatonai szolgalatot teljesit. 
1953 nov.-etol Felso-Jozsara helyeztek, ott 
tortenelmet es foldrajzot tanitott. 
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Papp Gydrgy Sdndor 
1954 nov.-eben hazassagot kotott Vincze 
Terez tanitonovel. 1955-ben sziiletett Terez 
nevii leanyuk szinten pedagogus lett. 
Magasabb kepesitest kivant szerezni, ezert a 
szegedi Pedagogiai Foiskolan tortenelem-
foldrajz szakos alt. isk. tanari dipl.-t szerez 
1956- ban. Kozben Hajduboszormenybe he-
lyeztek, ott kineveztek a Budai Nagy Antal 
uti alt. isk. helyettes ig.-java. 
1957- ben szulofalujaba kertil tanari be-
osztasba, majd 1961-tol 1980-ig a Petofi teri 
Alt. Isk. ig.-ja. 
Kepzesere, tovabbkepzesere nagy gondot 
fordit, a KLTE bolcsesz karan tortenelembol 
kozepisk.-i tanari dipl.-t szerez. 
1980 okt.-etol megvalik az ig.-i beosztastol 
es megyei pedagogiai szakfeliigyelokent 
segiti az iskolak munkajat. 
Sokat tett sziilofaluja, Hajdiidorog kulturalis 
fejlodeseert. O irta meg „Hajdiidorog tortene-
te" c. konyvben a miivelodesrol szolo fejeze-
tet. Kiemelkedo munkajaert megkapta a 
„Hajdiidorog cimzetes ig.-ja" elismerest, es a 
„Hajdudorogert" emlekplakettet. 
Eredmenyes es atlagon feltili pedagogiai 
tevekenysegeert tobbszor reszesiilt kitiin-
tetesben. 

1980 dec.-eben vonult nyugdijba. Aktiv 
munkassaga alatt a legjobb tudasa szerint 
dolgozott. Megyeszerte kozmegbecsiilesnek 
orvendett, oszinte, nyilt magatartasaert tisz-
teltek, mindig segito tevekenysegeert becstil-
tek kollegai. 

Papp Gydrgyne - Vincze Mihdly 

Papp Istvan (Kisvarda, 1901. szept. 12. -
Debrecen, 1972. apr. 11.): gimn.-i tanar, tszv. 
egyetemi tanar, a nyelvtudomanyok doktora. 

Motto: ,,Amde megis, mindhidba, 
Csapdt tortem uj dandkra, 
Csapdt tortem, gallyat szeltem, 
Agat nyestem, utat leltem; 
Innen megy az ut ezentul, 
Az uj dsveny innen indul..." 

(Reszlet a Kalevalabol Vikar Bela ford.-ban) 
Mar kozepiskolas koraban tudatosan kesztilt 
a tudomanyos palyara, onszorgalombol nyel-
veket tanult, elmelytilt irodalmi munkak 
tanulmanyozasaban. 1920-ban erettsegizett 
sziilovarosaban. Bolcseszeti tanulmanyait a 
debreceni Tisza Istvan Tudomanyegyetemen 
folytatta magyar-nemet szakon. Itt fordult 
erdeklodese egyre inkabb a nyelveszet fele. 
Kiilonosen Papay Jozsef, a neves fmnugor-
kutato volt ra nagy hatassal. O vezette'be a 
tudomanyos munkaba, tanacsara kezdett 
foglalkozni mar egyetemi hallgatokent nyelv-
lelektannal es mondattannal. „Az elso felev-
ben hallgattam nala az osztjak nyelvet .. 
Debrecenben, az osi kollegium falai kozt is 
csak azt folytatta, amit messze Sziberiaban 
elkezdett: ebresztgette ifjii szivekben az 
osszetartozas erzeset, deritgette a hajdankor 
hosi vilagat, erositett a ma feladatainak el-
vegzesere, s felkeszitett a jovo formalasara" 
- irja mestererol (MNy. L V I , 140-2). 
Tanari palyajat 1926-ban kezdte egykori 
iskolajaban, a kisvardai gimn.-ban oraado, 
majd helyettes tanarkent. Kisvardarol Sop-
ronba, Sopronbol Hatvanba helyeztek, ahol 
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1930-ban rendes tanarra neveztek ki. Itt ala-
pitott csaladot. Felesege Papp Julia. Harom 
gyermekiik sziiletett: Julia es Erzsebet 
magyarszakos tanarok lettek, Istvan fia mer-
nok. 1934-ben avattak bolcseszdoktorra „sub 
auspiciis gubematoris" magyar nyelveszet 
fotargybol, valamint finnugor nyelveszet es 
esztetika mellektargyakbol. 

Papp Istvan 
1937-ben a debreceni Fazekas Mihaly 
Gimn.-ba keriilt. 1937-ben lett Csiiry Balint 
professzor biztatasara magantanar a debrece
ni egyetemen „Nyelvlelektan, kiilonos tekin-
tettel a magyar nyelv tortenetere es foldrajz-
ara" c. targykorbol. Csiiry Balintra igy emle-
kezik: „Az akkori magyar nyelveszek sora-
ban az 6 tudomanyat, emberseget es magyar-
sagat becsultem legtobbre" (Emlekezziink 
regiekrol). 1945/46-ban az Egyesitett 
Fiugimn.-ban tanitott, 1946-ban lett a debre
ceni Al l . K6zepisk.-i Tanarkepzointezet 
Gyakorlo Gimn.-anak tanara es a Tanarvizs-
galo Bizottsag tagja. 1948-ban keriilt az Egri 
Pedagogiai Foiskolara, 1949-ben neveztek ki 
foiskolai tanarnak. 1952-ben nyert professzo-
ri kinevezest a KLTE magyar nyelvtudoma-
nyi tanszekere. 1971-ben tanszekvezeto pro-

fesszorkent iinnepeltek 70. sziiletesnapjat, es 
vonult nyugdijba. 
Igazi tudos tanar volt. Szamos ertekes nyel-
veszeti es irodalmi dolgozata jelent meg 
kozepiskolai tanarsaga idejen, de ez alatt a 22 
ev alatt elsosorban a tanitassal es nevelessel 
kellett foglalkoznia, nem a tudomannyal. 
Fiatal kozepisk.-i tanarkent bator cikkeket ir: 
„Nehany szo a magyar dolgozatrol" {Protes-
tans Taniigyi Szemle IX, 1935), „A nyelviiji-
to mozgalom es az iskola", „A nemet nyelv 
oktatasanak kerdesehez" (uo. V I I I , 1934), 
„Az iskola es az elet" {Hatvan es Jdrdsa 
1935, I I , 24), „Hozzasz61as az uj tantervhez 
es utasitasokhoz" (A debreceni Fazekas M. 
Gimn. Evkonyve 1939/40), „A magyarsag 
iskolaja" (Uj magyar neveles 1942), „Iskola 
es magyarsag" (Tiszdntul 1941, I I . 15). 1945 
es 48 kozott tevekeny reszese az iskolak 
demokratikus atalakitasanak. A pedagogus 
szabad szakszervezet akademiajan, az altala-
nos iskolai tanitok nyari szakosito tovabb-
kepzo tanfolyaman, a szabadmiivelodesi 
tarsasagban, a parasztegyetemen es a paraszt 
dolgozok tanitokepzojeben a magyar nyelv-
rol tartott eloadasokat. 

Papp Istvan tudomanyos miikodese 1929-ben 
kezdodott, ekkor jelent meg elso tudomanyos 
kozlemenye a Debreceni Szemle-ben „Nyelv-
kritika" cimmel. Ebben a nyelvvizsgalatnak 
uj modjat vazolta. A magyar nyelv belso 
formainak es kiilso szerkezeti sajatsagainak 
vizsgalatabol indult ki , mindig elvi magasla-
tokra es a reszeredmenyek nagy szintezise-
hez igyekezett eljutni. 
Kutatasainak legfobb teriiletei: a magyar 
nyelvtudomany - annak leiro es torteneti aga 
egyarant a hangtantol az alaktanon es a jelen-
testanon keresztiil a mondattanig; az altala-
nos nyelveszet fo kerdesei; a finnugor nyel
veszet, kiilonos tekintettel a fmn nyelv szer-
kezetere es tortenetere. Emellett nagy felke-
sziiltseggel es gyakorlati erzekkel, gazdag 
oktato-neveloi tapasztalatanak hasznositasa-
val ki-kitekintett a nyelveszettel rokon teriile-
tekre, elsosorban az irodalomtudomany, 
valamint az oktatas es neveles modszereinek 
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problemaira. Tanulmanyai, tanulmanyokka 
melyiilo kritikai es onallo miivei hazai es 
killfoldi szakfolyoiratokban, illetoleg k i -
adoknal jelentek meg reszben magyar, resz-
ben nemet, francia, olasz es finn nyelven. 
Foiskolai es egyetemi jegyzetein kivill tiz 
onallo kotete es mintegy masfelszaz tanul-
manya jelent meg. A hazai folyoiratok koziil 
a Debreceni Szemle, a Budapest! Szemle, a 
Magyar Szemle, a Magyar Nyelv, a Magyar 
Nyelvor, a Magyar Nyelvjdrdsok kozolte 
elsosorban irasait. A kulfoldiek koziil pedig a 
milanoi 6t nyelvii tudomanyos vilagszemle, a 
Scientia, a Bollettino dell'Atlante linguistico 
Italiano, a finn Virittaja, a nemet Finnisch-
ugrische Forschungen, Ural-Altaische 
Jahrbiicher es a helsinki Finnugor Tarsasag 
kiadvanysorozatai kertek fel allando munka-
tarsul. 
Alt. nyelveszeti dolgozatait szinte lehetetlen 
elvalasztani a magyar es a finnugor targyu 
tanulmanyaitol. A nyelvlelektani modszer 
ertekeit es egyben korlatait rajzolja meg „A 
nyelvtudomany modszertanahoz" c. dolgo-
zataban (B.Sz. 1931). A szo funkciojat a 
kepzetek es viszonyok siiriteseben jelolte 
meg. Foglakozott a nyelvtan felosztasanak 
kerdesevel es az osi szofajok elktilonii-
lesenek problemajaval (Pais-Emlekkonyv 
1956). „Az allitmanyi szerkezet ostortenete" 
a kettagu mondat kialakulasat targyalja 
(MNyj. I l l , 3-28, 1956). Altaldnos nyelveszet 
c. foiskolai jegyzeteben a kor szinvonalan 
alio, egyseges es kovetkezetes nyelvszemle-
letet kepvisel egy korszerii szintezis vazlatat 
adva (Budapest, 1950 es 1952). 
Papp Istvan nevehez fuzodik egykori nemet 
professzoranak, Huss Richardnak, a debre
ceni egyetem nyelvatlasz-intezete ig.-janak 
tamogatasaval egy magyar nyelvatlasz terve-
nek kidolgozasa is, amelyhez a nemet nyelv
atlasz modszeret vette alapul (Debr. Sz. I l l , 
1929). Behatoan tanulmanyozta a vilag 
nyelvatlasz munkalatait (B. Sz. 1933), es 
hasznositotta az olasz neolinguista iskola 
elveit. Ezek utan dolgozta ki masodik nyelv-
atlasz-tervet, amely kiilfoldon mint a legna-

gyobb figyelemre melto nyelvatlaszmodszer 
keltett feltiinest, nalunk azonban nem vettek 
figyelembe. 
A magyar mondattan, szotan es hangtan 
temakoreben tobb alapveto tanulmanyt es 
konyvet publikalt. „A mondat reszei" (MNy. 
26, 1930), „Mi a mondattan?" (MNy. 28, 
1932) c. tanulmanyaiban egy magyar mon
dattan kereteit vazolta. Az iskolai mondattani 
elemzes kerdeseit vetette fel harom tanul-
manyban (Nyr. 77,; 79; 80.). A modern szer-
kezeti elemzes modszerevel foglalta ossze a 
magyar nyelv legfobb sajatsagait „A magyar 
nyelv szerkezete" cimmel eloszor a debrece
ni nyari egyetemen eloadaskent, majd ma
gyar, nemet es finn nyelvii publikacioban 
(Nyr. 83; FUF 36; Vir. 68). Kidolgozta egy 
uj szempontu magyar leiro nyelvtan egyik 
fejezetet {A szoalkotds problemdi. MNyj. 
IX). Leiro magyar hangtan c. egyetemi tan-
konyve (Bp., 1966, 1971. 192 lap) az addig 
megjelent leghasznalhatobb leirasa a magyar 
hangrendszernek. Nyelvtorteneti nezeteit az 
Unkarin kielen historia (=A magyar nyelv 
tortenete) c. konyveben foglalta ossze (Hel
sinki, 1968. 236 lap; a magyar valtozat csak 
keziratos formaban ferheto hozza Kornyane 
Szoboszlay Agnes forditasaban). 
Papp Istvant a nyelvmuveles es a nyelvi 
neveles kerdesei is allandoan foglalkoztattak. 
Az iskolai nyelvoktatas, i l l . a nyelvi miivelt-
seg kialakitasa es a nyelvtannal torteno neve
les kerdesevel foglalkozik „A nyelvtisztito 
mozgalom es az iskola" (Protestdns Tanugyi 
Szemle 1934:369-77), „Nyelvtink vedelme" 
(Magyar Szemle 1938:254-63) es A magyar 
nyelvtan neveldereje (A tanitds problemdi c. 
sorozat onallo kotetekent jelent meg Bp., 
1935. 50 lap). Az anyanyelvi kultura megte-
remteset siirgeti, es a nyelvmuveles elveit 
tisztazza „A nyelvi neveles kerdesei" c. ta-
nulmanyaban (Acta Univ. Debrecen, 
1954:55-72). „Miiveltseg es helyesiras" a 
cime a debreceni Neplapban kozzetett cikk-
sorozatanak (1954. apr. 16., 17., 18., 20. es 
maj. 16.). Modszertani kerdeseket fejteget „A 
magyar nyelv es irodalom tanitasa" c. mod-
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szertani kezikonyv ismerteteseben (Debrece
ni Szemle X I I I , 183-4; 1939) es „A magyar 
mondattan egyetemi oktatasanak kerdesei-
hez" c. cikkeben (MNyj. V I , 23-31). 
Irodalmi tanulmanyai joreszt a kozepiskolai 
gyakorlatbol nottek ki . Kitiinoen jellemzi 
Balassi Balint egyeniseget „Az irodalmi 
nevelesrol" c. cikkeben 1929-ben (Orsz. 
Kdzepisk. Tandregyesiileti Kdzl. L X I I I , 89-
96). 1944-ben realis kepet fest Csokonairol 
es korarol egy meresz hangii tanulmanyban 
(„Ember es sors - Idoszerii gondolatok Cso
konairol". Magyar Elet IX., 7. sz., 13-17). „A 
magyar iro tanitasa" c. tanulmanyaban egy 
osszefoglalo orat ir le a gimn. V I I I . osztalya-
ban (A debreceni. All. Fazekas Mihdly Gim-
ndzium Ertesitoje az 1939/40. tanevrol, 10— 
19). Egy onallo szemleletu, szinvonalas iro-
dalomelmeletet dolgoz ki ,^4z irodalom elet-
formdi — Bevezetes a magyar irodalomisme-
retbe" c. tanulmanyaban (A Debreceni Ref. 
Koll. Tandrkepzo Intezetenek Dolgozatai 
XXV, 57-119). Alapveto egyezeseket talal 
Ady kolteszete es a Kalevala („A Kalevalatol 
Adyig" Vdndortuz 1947. 6. sz. 8-16; „A 
Kalevala ritmusproblemai" Acta Univ. Debr. 
1955, 37-53). 

Papp Istvan 1935/36-ban egyeves finnorszagi 
osztondijat kapott. Finnul mar korabban 
megtanult konyvekbol, de ekkor ismerkedett 
meg kozelebbrol a finn nyelveszettel es nyel-
veszekkel, eloadasokkal es kozlemenyekkel 
bekapcsolodott a finn tudomanyos eletbe. 
Osztondfjas utjan erlelodott meg benne az az 
elhatarozas, hogy a ket nep baratsaga erde-
keb̂ en minden tole telhetot meg kell tennie. 
1938 es 44 kozott tobb cikkben ismertette a 
finnorszagi koriilmenyeket. 1938-ban jelent 
meg Finnorszdg c. ismeretterjeszto kotete 
(Kincsestdr 24. sz. Magyar Szemle Tarsasag, 
Bp. 80 lap). Kozepiskolai tanitvanyainak is 
beszelt Finnorszagrol, a finnekrol, a finn 
irodalomrol, finn levelezo partnerekkel hozta 
oket kapcsolatba. 
Kapcsolata Finnorszaggal egesz eleteben 
megmaradt. Az 1950-es evekben ket izben, 

1965-tol pedig megszakitas nelkiil meghivott 
professzora a Jyvaskylai Nyari Egyetemnek. 
Finnugor, elsosorban finn nyelveszeti dolgo-
zataiban a finn nyelvtudomany modszereit 
elemezte, a finn nyelv szerkezetet es tortene-
tet mint a magyar nyelv lenyegebe torteno 
behatolas fontos eszkozeit targyalta. A ma-
gyarorszagi finnugor kutatas es a finn nyelv 
irant erdeklodok kezebe osszefoglalo miive-
ket adott. A Finn nyelvtan nyitotta meg e 
konyvek sorozatat (Bp., 1956, 1958. 176 
lap), ezt kovette a Finn nyelvkdnyv a felada-
tok megoldasi kulcsaval (Bp., 1957, 1962, 
1967. 340 lap), majd a Finn olvasokonyv 
szojegyzekkel (Bp., 1959. 360 lap). Az uj 
egyetemi tantervnek megfeleloen allitotta 
ossze Finn kresztomdtia c. egyetemi jegyze-
tet (1966), majd ez a miive A finn nyelv alap-
elemei cimmel jelent meg 1967-ben egyetemi 
tankdnyvkent. Ezekkel a kotetekkel Papp 
Istvan a finnugrisztika regi mulasztasait 
potolta. Vegtil elkeszitette Finn-magyar 
szotdr-at (Akademiai Kiado Bp., 1962, ne-
gyedik kiadas 1993. 1119 lap). A szotar 
masodik, magyar-fmn reszet mar tanitvanya, 
Jakab Laszlo fejezte be (Akademiai Kiado 
Bp., 1985, 1993. 855 lap). 
Tudomanyos munkassaga elismeresekent 

1969- ben elnyerte a nyelvtudomanyok dok-
tora cimet. A Finn Tudomanyos Akademia 
kulso tagjava valasztotta, a Turkui Egyetem 
1970- ben diszdoktorava avatta. A finn-nyelv 
erdekeben vegzett munkassagaert Urho 
Kekkonen finn koztarsasagi elnok a Finn 
Oroszlanrend parancsnoki fokozataval tiintet-
te ki . Ktilonfele tudomanyos tarsasagok is 
tagjukka valasztottak (Magyar Nyelv-
tudomanyi Tarsasag, Finnugor Tarsasag, 
Kalevala Tarsasag, Finn Irodalmi Tarsasag). 
1967-tol tagja volt a Finn-Magyar Kulturalis 
Vegyesbizottsagnak. Ebben a minosegeben 
messzemenoen tamogatta tanitvanyait finn
orszagi osztondijak es lektori allasok elnye-
reseben. 
Tanari munkajanak elismeresekent a miive-
lodestigyi miniszter 1965-ben Az Oktatasugy 
Kivalo Dolgozoja cimmel tuntette ki. 
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Papp Istvan 45 evig allt a tanari katedran. 
Ebbol 22 evet kozepiskolaban toltott. 
Tanitvanya, Fulop Lajos felidezi Papp Istvan 
emberi alakjat: „magas, egyenes termetet, 
eztistosen csillogo rovid hajat, furkeszo, okos 
tekintetet, deriis mosolyat es zengo, meleg 
hangjat... Hogy csodaltuk 6t mindig! Ember-
seget es kozvetlenseget, targyszeretetet es 
felkesziiltseget, logikajat es szenvedelyesse-
get. Tekintelyes tanaregyeniseg volt, aki 
tekintelyet tudasanak, igazsagossaganak es 
szemelyes varazsanak koszonhette. Orai 
killonleges elmenyt jelentettek, hallgatoi a 
szo erejetol megbuvolten figyeltek fejtegete-
seit. Mindig szembenezett veliik, nem akadt 
takargatni valoja sem az eletben, sem a tu-
domanyban. Igenyes volt tanitvanyaival 
szemben, de a legigenyesebb elsosorban 
onmagaval szemben. Nemcsak mintaszerii 
eloadasokat tartott, hanem irasai is mindig 
erdekes, elvezetes olvasmanyt jelentenek" 
(Nyr. 106: 191). 

Papp Istvan hetven evesen igy Ssszegezte 
palyajat: 
„A kutatas es a tanitas egybeszovodott ele-
temben. Nemcsak tanitottam, hanem tanul-
tam is tanitvanyaimtol. Elottiik formalgattam 
tudomanyos megallapitasaimat, s erdeklode-
siik, felajzottsaguk meghatvanyozta eroimet 
a tudomanyos igazsagok megkozeliteseben. 
Legsikeriiltebb tanulmanyaim az oktatas 
miihelyeben sziilettek es formalodtak" („Em-
lekezziink regiekrol ...") 
1972. apr. 11-en hunyt el. A debreceni Koz-
temetoben nem kapott diszsirhelyet. 
Sirjan az Adytol szarmazo idezet: „IQu szi-
vekben elek" meltan hirdeti, hogy tanitvanyai 
megorzik emleket. 
Irodalom: 
Papp Istvan: Emlekezziink regiekrol ... (Sza-
bolcs-Szatmdri Szemle 1971 nov.); Jakab 
Laszlo: Papp Istvan 70 eves, illetve Kornya 
Laszlo - K. Szoboszlay Agnes: Papp Istvan 
tudomanyos munkassaganak bibliografiaja 
(MNyj. X V I I , Debrecen, 1971 es Klny.); 
Sebestyen Arpad szerk.: Hagyomdnydpolds 
es megujulds. Debrecen, 1982; Fiilop Lajos: 

Papp Istvan munkassaga es az anyanyelvi 
neveles iigye (Nyr. 106, 1982). 

Jakab Laszlo - Kornydne Szoboszlay Agnes 

Pataki Bela (Sarospatak, 1925. febr. 25. -
Debrecen, 2001. jiin. 22.): tanito, alt. isk. 
tanar, ig. 
Elemi es polgari iskolai tanulmanyait a sa-
rospataki romai kat. fmiskolaban vegezte. 
1939-tol a sarospataki Ref. Liceumba jart. 
1944-ben a sarospataki Ref. Tanitokepzoben 
tanitoi kepesito vizsgat tett. 
1955-ben magyar-tortenelem szakos alt. isk. 
tanari diplomat szerzett az egri Tanarkepzo 
Foiskolan. 

Pataki Bela 
A haboni megakadalyozta, hogy vegzes utan 
azonnal tanitoi allast vallaljon. Pedagogus 
palyajat 1946. szept. 1-jen Nyiradony-
Tivorany tanyai isk.-ban kezdte el. A kovet-
kezo tanevben athelyezessel a nyiradonyi 
isk.-ba kerult. Fiatalos lendiilettel, akarattal 
kezdte meg itt a nevelo-oktato munkat. Eb-
ben az isk.-ban nagyon jo l erezte magat, 
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igazi kozossegre talalt. Szollosi Janos ig. 
urral barati kapcsolatban volt. 
Palyakezdokent nagyon jo kapcsolatot alaki-
tott ki tanitvanyaival, a falun elo emberekkel. 
A falu sporteletenek aktiv resztvevoje volt. 
Bar nagyon szeretet Nyiradonyban tanitani, 
megis, amikor 1952-ben harom iskolaba is 
hivtak ig.-nak, megvalt az ottani mimkahe-
lyetol. Emlekeiben sokszor visszatert az ott 
eltoltott hat ev elmenye. 27 evesen ig.-i meg-
bizast kapott Vamospercsen. Nem volt kony-
nyii helyzetben, de tehetsege, szorgalma, 
kitartasa, akarata, alkalmazkodo kepessege 
rovid idon beliil megmutatkozott. 
Mottoja volt: Mindenki csak akkora tilzet tud 
masokban fellobbantani, amekkora 6 benne 
is eg. Felszivvel, unottan, kedvetleniil senkit 
sem lehet meggyozni, ahhoz maganak is 
lobognia kell. 

Elete gazdag es sokszinu volt. A tanitas mel-
lett szaz es szaz dolog erdekelte, mert a vilag 
dolga a tapasztalasban erik atadhato ismeret-
te. Felsorolni is sok, hogy eleteben mi min-
dennel foglalkozott. A valodi eletbe vagyott, 
a pedagogiaval, a tudatformalassal jegyezte 
el magat. Ezek a gondolatok a kezdeti nehez-
segeit athidaltak, meg olyan koriilmenyek 
kozott is, hogy a telepiilesen 1956-ig nem 
volt villany. 
1952-ben az iskola helyzete olyan volt, mint 
a hasonlo telepiileseken. Pataki Bela ig. nyi-
tott volt minden jo kezdemenyezessel szem-
ben, mar 1954. szept. 1-jen beinditotta a 
telepiileshez tartozo Farkasvolgyi tanyai 
iskolat. Ebben az idoben a tantermek szama 
tiz*volt, azonban a tanuloi letszam novekede-
se miatt sziikosnek bizonyult, ezert felvetette 
es szorgalmazta egy uj iskola epiteset 
Vamospercsen. Ez a vagya 1959-ben telje-
stilt. A tantermek szamanak novekedesevel 
lehetosege nyilott a dolgozok esti iskolajanak 
a megszervezesere. Felmerte, hogy kik nem 
vegeztek el a faluban az alt. isk.-t, s meggyo-
zoen szervezte korukben tanulasukat. Nem 
csak a targyi feltetelek fejlesztesere figyelt 
oda, hanem olyan nevelotestiiletet alakftott, 
formalt, ahol a pedagogusok hivatas- es gyer-

gyermekszeretete volt a legfontosabb. 
Vamospercsre keriilesekor 20 fo volt a tan-
testiilet letszama, mire nyugdijba ment 46 
fore emelkedett. 
Tekintettel arra, hogy az ovoda is az iskola-
hoz tartozott, annak fejleszteserol is gondos-
kodnia kellett. Igy a tantermek szama a kez
deti 10-r61 27-re valtozott. Megyei keretbol 
1977. jan. 4-en atadasra kertilt az uj ovoda. 
Miikodese alatt az utolso nagy beruhazas az 
1983-ban atadott 8 tantermes isk., tornate-
remmel, konyhaval, etteremmel egyiitt. 
Ig.-kent tobb mint harom evtizeden keresztiil 
folyamatosan alakitotta az iskola kepet, s 
tette lehetove a kor kovetelmenyeinek meg-
felelo szinvonalii tartalmi munkat. Vallotta, 
hogy a targyi feltetelek csak keretet, format 
adtak a miikodeshez, de ennek tartalommal 
valo megtolteset a mindenkori nevelotestiilet 
igenyessege szabja meg. 
A nevelotestulettel egytittmukodve kialaki-
totta az iskola hagyomanyrendszeret (tanev-
nyito, ballagas, tanevzaro). Kiemelkedo 
szerepet vallalt a korszerii pedagogiai kiser-
letekben, Bazisiskola volt vamospercsi. 
Nagy figyelmet forditott a nevelesre, oktatas-
ra. Evente 100-120 tanorat latott, jelszava 
volt: Kovetelek toled, mert becstillek! 
Az iskolaban folyo szinvonalas munkat tiik-
rozi, hogy a minden evben meghirdetett 
jarasi, megyei es orszagos tanulmanyi verse-
nyeken a vamospercsi isk. tanuloi igen jo 
eredmennyel szerepeltek. 
Elve volt, hogy egy isk. munkajat nem sza-
bad lesziikiteni az oktatasra, mert a szemelyi-
segformalo tevekenyseg a nevelesben nyil-
vanul meg. Mindenkor szem elott tartotta, es 
komolyan vette a nevelest. Szemelyes pel-
damutatassal tudott hatni tanitvanyaira, so-
kan peldakepnek tekintettek. Biiszke volt arra 
is, hogy az iskola tanuloi az „Ismerd meg 
hazadat" mozgalom kereten beliil bejartak es 
megismertek az orszagot. Kiilonos figyelmet 
forditott a tanoran kiviili tevekenysegre is, 
sport, enekkar, kiilonbozo miiveszeti agak. A 
sport vegig kiserte eletet. 
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Vamospercsen egy tornasz csapatot szer-
vezett. 1955-ben ezzel a csapattal reszt vett a 
Falusi Dolgozok IV. Spartakiadjan, ahol 
orszagos bajnoksagot nyertek, 6 volt a csapat 
kapitanya. 
Az iskola hatasa, kisugarzasa, peldaja es 
nevelo ereje formalta es alakitotta a koz-
segben az embereket. Nem volt olyan ren-
dezveny, ahol az iskola aktiv kozremiikode-
sere ne szamithatott volna a telepiiles. 
Maga is muzikalis ember volt, tamogatta az 
enek-zenei oktatast. Az iskolaban az enekkar 
szep sikereket ert el megyei versenyeken. 
1976- ban AFESZ tamogatasaval es segitse-
gevel megalakitotta es vezette a kozsegben 
ma is miikodo Pavakort. 
A kozelet irant erdeklodo, a kozosseg ilgyeit 
maganak vallo ember volt. Ig.-i munkaja 
mellett felsorolni is nehez, hogy hanyfele 
oktatasi kort vezetett. Oktatott esztetikat, 
vezetett kulonbozo tanfolyamokat. 
A kozseg kozeletenek aktiv reszt vevoje volt. 
Barmire felkertek, szivesen eleget tett a ke-
resnek. 
Mint tapasztalt vezetot megyei szintii eloada-
sok tartasara is felkertek. Eloadokent szere-
pelt a MPT megyei tagozata altal rendezett 
Pedagogiai Ulesszakokon. A H-B megyei 
Leveltari Napok kereten beliil szinten elo
adokent szerepelt Vamospercs es a Hajdiisag 
c. eloadasaval, 1981-ben. 
Megirta a vamospercsi AFESZ tortenetet, 
publikacioi jelentek meg a Hajdiisag a tor-
tenelemben cikksorozatban. 
Hosszii ig.-i miikodese ktizdelmes volt. Pe-
dagpgusi es vezetoi munkassagat szamos 
kittintetessel ismertek el. Ezek koziil emlithe-
tok a Kivalo Uttorovezeto 1972-ben, a Haza 
Szolgalataert Erdemerem bronz fokozata 
1974-ben, az Uttorovezeto Erdemerem 1976-
ban, a Munka Erdemrend bronz fokozata 
1977- ben, a Kivalo Munkaert 1979-ben, a 
Gyermekekert Erdemerem 1985-ben, a Pe-
dagogus Szolgalati Erdemerem 1985-ben es 
a Vamospercs Kozsegert 1992-ben. 
Oriilt az elismeresnek, megis a legfontosabb 
volt szamara, ha egy-egy tanitvany evek, 

vagy evtizedek miilva koszonetet mondott 
munkajaert. 

Lengyel Robertne 

Porcsalmy Gyula (Erszentkiraly, 1865. 
marc. 14. - Hajduboszormeny, 1925. dec. 
1.): ig.-tanito. 
Pedagoguscsaladbol szarmazott, a Debreceni 
Ref. Koll . tanitokepzojeben szerzett diplomat 
1883-ban. 
Egy evig neveloskodott Bercelen, majd a 
hajduboszormenyi kozponti ref. nepiskola 
tanitoja, 1903-tol a kozponti leanyiskola ig.-
ja lett. 
Porcsalmy Gyula edesapja, Porcsalmy Sa
muel is iro es pedagogus volt. Osei kozott 
evszazadokon at lelkipasztorokat talalunk, 
akik nagymertekben meghataroztak a ref. 
egyhaz miikodeset. Legjelentosebb koztiik 
Porcsalmy Andras, Apaczai Csere Janos 
tanara. A csalad nemesseget Karoly Robert-
tol kapta. 

Porcsalmy Gyula 
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Porcsalmy Gyula kivetelesen sokszimi egye-
niseg volt. Tobb teriileten tevekenykedett es 
alkotott maradandot. Sokoldalusaga abbol is 
adodik, hogy az 6 koraban a tanitok nagyobb 
tarsadalmi tekintellyel rendelkeztek a ref. 
videken, tobb lehetosegiik volt arra, hogy a 
sziiken vett oktatoi munkan kiviil tarsadalmi 
szerepet vallaljanak, sot ezt el is vartak toliik. 
Am a helyzet megszabta lehetosegekhez 
hozzajarult Porcsalmy Gyula tehetsege is. 
Jelentos kozeleti szerepet toltott be, volt 
varosi kepviselo, megyei bizottsagi kepvise-
16, a 48-as Kor elnoke, tantestiileti elnok. 
(Abban az idoben a varos egyhazi iskolainak 
a neveloi egy tantestiiletet alkottak, bar min-
den iskolanak volt kiilon ig.-ja.) 13 olvaso-
kort alakitott, ezeknek tiszteletbeli elnoke is 
volt, eloadasokat tartott benniik, 5-ben nep-
konyvtart is szervezett, igy is elomozditva a 
nepmuvelest. 

1908. dec. 29-en 1225 szavazattal a ref. egy-
haz presbitereve valasztottak 12 evre. Presbi-
terkent egyiitt dolgozott a boszormenyi Bal-
tazar Dezsovel, aki akkor sziilovarosaban 
volt lelkesz. Piispokkoraban is nagyra erte-
kelte Porcsalmy Gyula tapasztalatat, jo mun-
kakapcsolatban voltak. 
Hajduboszormeny abban az idoben lepett a 
polgarosodas utjara, mikor Porcsalmy is ott 
miikodott. Akkor lett fogimnaziumma az is-
kola, akkor alakult ki a foter mai kepe, v i l -
lanytelepet letesitettek. Mindezen ered-
menyekben - tisztsegeibol kovetkezoen -, ott 
van az 6 munkaja is. Hangsulyoznunk kell, 
hogy mindig megfogalmazta ellenzeki vele-
meijyet, elete vegeig kitartott a nemzeti fug-
getlenseg eszmeje mellett. 
Gazdag szakiroi, es szepiroi munkassagot 
folytatott. Sok pedagogiai cikket irt az orsza-
gos lapokba. 1891-tol alapito foszerkesztoje 
a Hajduboszormeny es Videke c. ujsagnak, 
amely kesobb a Hajduboszormenyi Hirlap 
nevet vette fel. „Nincs olyan alkotas a varos 
rohamos fejlodeseben, amely a Porcsalmy 
lapjaban ne lett volna eloszor felvetve, mint 
eszme" - szol az egykoni ertekeles. O kez-
demenyezte a boszormenyi Bocskai-szobor 

felallitasat, tiszteletdijait is felajanlotta az 
alkotas mielobbi letrehozasa erdekeben. Nem 
keves faradsaggal jart a lapszerkesztes a 
pedagogusi munka mellett, de akkor meg a 
videki lapok szerkesztoi fizetes nelktil vagy 
nagyon csekely tiszteletdijert dolgoztak, 
sziikseg volt a kenyerkereso allasra is. 
Az ujsag magas szinvonalat kepviselt. Ter-
meszetesen kiszolgalta a helybeliek hirige-
nyet, tajekoztatta es jo ertelemben befolya-
solta a kozvelemenyt. Ugyanakkor volt tarca-
rovata, amelyben tartalmas novellak, mtifor-
dftasok jelentek meg, komoly kulturalis 
missziot teljesitett. 
A lapban elsosorban a foszerkeszto szepiro-
dalmi munkai jelentettek a fo vonzerot. 
Porcsalmy Gyula jelentos iro volt. Regenyei-
ben, elbeszeleseiben a magyarsag es a hajdii-
sag tortenelme elevenedik meg. Munkaiban 
emberkozelive valnak a tortenelem nagy 
alakjai, novellainak nyelve miiveszien egy-
szerii, mindenki szamara ertheto, igy tudta 
tanitoi katedrajat megemelni, es egy nagy 
tarsadalmi reteg oktatojava lenni. 
Benda Kalman a tortenesz hangsiilyozza, 
hogy Porcsalmy epikus perspektivaja a haj-
diisagi parasztok szemszogebol vizsgalja a 
magyar mult jeles esemenyeit. 
Legismertebb regenye a Boda Katalin, a-
melyrol Gardonyi Geza igy nyilatkozott: 
„Ami az egrieknek az Egri csillagok, az 
vonatkozasaiban - a hajdiiknak a Boda Kata
lin." 
Porcsalmy nemcsak esztetikai tiikrozesben 
foglalkozott a hajdusaggal. A „Hajdub6sz6-
meny rovid tortenete a Hajdiikeriilet meg-
sziineseig" c. munkaja a mai napig megke-
riilhetetlen a varossal foglalkozo kutatok 
szamara. Tevekenysegenek mereteit jelzi, 
hogy osszesen 1300 irasa jelent meg a legkil-
lonbozobb miifajokban. 
Azok, akik ismertek szemelyesen, (sajnos ma 
mar az emlekezok sem igen elnek), meleg-
szivti embernek tartottak 6t. Sok, 11 gyereke 
volt, s a foteri ig.-tanitoi lakasban - meleg 
szeretet kapcsolta ossze a csaladtagokat. Ez a 
szeretet kiterjedt a gyerekek barataira is, 
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akiket mindig szivesen fogadtak, s ha kellett, 
tanacsaikkal segitettek azokat a szegenyebb 
sorsu gyerekeket, akik az akkori korillme-
nyek kozott szerettek volna tovabbtanulni, de 
sziileiktol nem kaptak meg a sziikseges szel-
lemi iranyitast. 
Ezaltal nemes ertelemben vett tanitoi hivata-
sat a maganeletben is kiteljesitette. 
Fontosabb muvei: 
Boda Katalin (Regeny a hajdunep multjabol, 
3 kiadasba); Hajduboszormeny tortenete; Az 
elpusztult csalad; Tarka kepek; Vegyes dol-
gozatok; A mesterleany regenye; A magyar 
tortenelem hosnoi; Magyar tortenelmi elbe-
szelesek (3 kiadasba) 
Forras: 
Boszormenyi Szemle 2001. 1/ 2. szam. 
Szinnyei Jozsef: Magyar irok elete es munkai 
Napilapok, folyoiratok cikkei 
Dr. Porcsalmy Gyula keziratos oneletrajza. 

Csiha Ldszlo 

Posze Lajos (Bekes, 1919. maj. 13. - Deb
recen, 1982. febr. 11.): gimnaziumi ig.. 

Posze Lajos 

Edesapja is a Posze Lajos nevet viselte, ko-
sarfono kezmiives ember volt, a bekesi 
„kasgyarban" dolgozott. Ez kosarfono isko-
lakent es iizemkent miikodott. Edesanyja, 
Nagy Maria, koran meghalt. Harman voltak 
testverek: Maria, Lajos es Jozsef. A csalad-
ban sok volt a magas ferfi, edesapja is es 6 is 
szep szal ember volt. Revesz Imre tortenesz-
akademikus, ptispok Hunyadi Laszlohoz 
hasonlitotta termetet. Elemi iskolait es a 
gimnaziumot is Bekesen vegezte, az ottani 
Ref. Gimn.-ban, amely a Debreceni Ref. 
Koll.-nak volt a partikulaja. Szegedi Kis 
Istvan hires reformator alapitotta. Ma az 6 
nevet viseli. A gimn.-i evek alatt egyertelmu-
en kitiint, hogy Posze Lajos folyamatosan 
jeles teljesitmenye alapjan erdemes az egye-
temre. Alapjaban veve csendes termeszetii, 
kozszereplest nem szivesen vallalo, de igen 
szorgalmas diak volt. Edesapjanak is sokszor 
segitett a kosarfonasban az iskolai sziinetek 
idejen. Tanulmanyi eredmenye alapjan az 
osztalyaban mindig 6 kapta a legtobb jutal-
mat ev vegen. 1937-ben az erettsegi vizsgaja 
utan a debreceni Grof Tisza Istvan Tudo-
manyegyetemen tanult tovabb magyar-nemet 
szakon. Ez ligy volt lehetseges, hogy folvet-
tek az un. Ref. Tanarkepzo Intezetbe, amely-
nek kettos szerepe volt. Egyreszt ingyen 
lakassal es elelemmel segitette a jo l tanulo, 
de nehez korulmenyek kozott elo sziilok 
gyermekeit, masreszt felkeszitette a hallgato-
kat arra, hogy vegzes utan barmely ref. gim-
naziumban elhelyezkedhessenek. Jonehany, 
keresztyengondolkodasra epito, a ref. kultu-
raval kapcsolatos targyat hallgattak itt, sot 
ezekbol vizsgazni is kellett, s a vizsgaered-
menyeket az egyetem elismerte. Mindenki 
nagyon nagy szorgalommal tanult, mert a jo 
eredmeny feltetele volt a bennmaradasnak. A 
budapesti „Eotv6s Kollegiumnak" volt ez a 
debreceni parja. Akik nem voltak tagjai, 
diakos elccel „zsenitelepnek" hivtak a Ref. 
Tanarkepzo Intezetet, s ezzel igazsagot fo-
galmaztak meg. A kesobbi jelentos tanarok, 
mint peldaul Nagy Geza, Rabold Gabor, Toth 
Bela, Nagy Jeno, Szabo Istvan mind innen 
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kerilltek k i , de ilyen nevek is, mint Imre 
Samu, Szathmari Istvan, Balassa Ivan, Sipka 
Sandor jelzik a szinvonalat. Posze Lajosnak 
nem igen lehetett volna jobb helyet kitalalni. 
A tehetsege es szorgalma eredmenyekeppen 
vegig bentlako maradhatott, s ez a jo par ev 
kitagitotta latokoret mind a tudomanymiive-
les, mind pedig a tarsadalmi-politikai kerde-
sek tekinteteben. Megszerette a nepi irokat es 
eljart a balatonszarszoi konferenciajukra. Az 
1940/41. tanevet Mtinchenben toltotte osz-
tondijaskent a tanarkepzo jovoltabol. Itt 
ismerkedett meg jovendobeli felesegevel, 
Fesiis Katalinnal. 1942-ben kapta meg ma-
gyar-nemet szakos diplomajat. Rendkiviili 
esemenynek szamitott, hogy a Debreceni 
Ref. Fogimn. azonnal folvette tanarai soraba. 
Az volt ugyanis a szokas, hogy ebben az 
iskolaban jobbara csak olyan tanarokat al-
kalmaztak, akik eloszor mas iskolakban mar 
bebizonyitottak tanari „alkalmassagukat". 
Az egyetemi eveire gondolva, visszahiizodo, 
szereny, dolgos, celratoro fiatalnak ismertek 
meg tarsai. Rendkivtil alapos volt a tanulas-
ban, mindenre figyelt, sokat olvasott, megis 
inkabb a nyelveszet kototte le. A nemet nyelv 
erdekelte. Szepen es precizen beszelte. A 
tudast tobbre becsiilte a tarsadalmi rangletran 
valo elomenetelnel. Doktori disszertaciojat 
mar 1943-ban elkeszitette es megvedte a DE-
en. A nemet nyelven irt ertekezesenek cime: 
Die Sprache einer mittelniederdeutschen 
Handschrift in der Bibliothek des 
Reformierten Kollegiums in Debrecen. (A 
Debreceni Ref. Koll . Nagykonyvtaraban 
tal41hato egyik kozepalnemet kezirat nyelve-
zete.) Az 1400 koriili idobol szarmazo, R 606 
jelzetii, aranylag ep, „holland-nemet" nyelvii 
kezirat hangtani es alaktani elemzeset keszi-
tette el, majd a peldatarban bemutatta a tu-
domanyos eredmenye hasznalhatosagat. Egy 
akkori hartyakodex imakonyvrol van szo, 
amelynek nyelvezete segit megerteni a mai 
nemet nyelv kialakulasat es fejlodeset. 
1943-ban nosult. Felesege, Festis Katalin, 
nemet-francia-angol szakos tanar volt, ke-
sobb megszerezte orosz nyelvbol is a tanari 

diplomat. A KLTE Termeszettudomanyi 
Kara lektoratusanak sok even at volt a vezeto 
tanara. Negy gyermekiik sztiletett: Katalin, 
Judit, Lajos es Andras. Mindahanyan diplo
mat szereztek. 
Alig tobb mint egy evi tanari munka utan 
palyajat meg kellett szakitania, mert mint 
ujoncot katonai szolgalatra hivtak be 1943 
okt.-eben Szolnokra. Alakulatat nyugat fele 
sodortak a harci esemenyek, mignem 1945 
elejen bajtarsaival egyiitt francia hadifogsag-
ba esett es a colmar-i fogolytaborban dolgoz-
tattak 18 honapon at. Elmondta, hogy a fran-
ciak kegyetleniil bantak a hadifoglyokkal, 
ejjel-nappal, esoben es fagyban a szabad eg 
alatt aludtak. A kemeny rakodomunkarol 
nem is beszelve! Bizonyara ez is hatassal 
volt a kesobbi egeszsegi problemainak kiala-
kulasara. 1946 okt.-eben szallitottak haza az 
eletben maradottakat, koztiik Posze Lajost is. 
Ujbol tanitott, munkahelye varta. A diakok 
is. - 1949 es 1951 kozott a Ref. Gimn.-ban 
nem volt megoldott a vezetes. E ket esztendo 
alatt tobbeket biztak meg az ig.-i teendok 
ellatasaval, de valamennyitik szolgalata rovid 
eletiinek bizonyult. Ekkor az egyhazi vezetes 
a szokatlanul fiatalnak szamito, 32 eves Dr. 
Posze Lajos tanarnak adott egyeves megbi-
zast az igazgatasra, s hamar kideriilt, hogy ez 
jo valasztas volt. Az Egyhazkeriileti Kozgyti-
les mar 1951. dec. 13-an megerositette 6t 
tisztsegeben, s a jegyzokonyvek taniisaga 
szerint a tanari kar is nagy megnyugvassal es 
orommel allapitotta meg az ig.-i tisztseg 
megszilardulasat. Ettol kezdve egeszen 1982. 
febr. 11-en bekovetkezett halalaig 6 volt a 
Ref. Gimn. ig.-ja. 

1957-ben az Oktatasiigy Kivalo Dolgozoja 
kitiintetest kapott a Pedagogusok Napja al-
kalmabol. Fiatalon lett a Nagytemplomi 
Egyhazkozseg presbitere, majd a Felso-
szabolcsi Egyhazmegye gondnoka, egyhaz
keriileti vilagi fojegyzo es zsinati tag. Min-
den tisztsegeben igyekezett a legnagyobb 
hiiseggel szolgalni. Ig.-i munkajarol a miive-
lodesiigyi allami szervek is mindig elisme-
ressel szoltak. 
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En magam nyolc esztendon at dolgoztam 
mellette igh.-kent. Diakkent is ismertem, ig.-
m volt. Ha nem is tudok teljes kepet, de hite-
leset igenis tudok rola alkotni. Tiszta szivvel 
es halaval irom le, mit tanultam Dr. Posze 
Lajos ig.-tol. 
Altalanossagban szolva, rriunkajat mindig a 
nagyfokii igenyesseg, mintaszerii pontossag 
es lelkiismeretesseg jellemezte. Soha nem 
szerette a kapkodast, donteseit nem hamar-
kodta el, indulatos megjegyzeseket nem tett, 
intezkedeseit szeles koriiltekintessel megfon-
tolta. Mindezeken tul, volt olyan rokonszen-
ves vonasa az egyenisegenek, amelyet soha 
nem tudtam utanozni, okat nem voltam kepes 
megfejteni, csak csodaltam. A diakok ugyan-
is oly nagy tisztelettel, mondhatni „felelem-
mel" tekintettek ra, hogy az elbeszelhetetlen. 
Ezzel igy voltam en is diakkoromban. Ket-
segtelentil szigoru volt, de sohasem kegyet-
len, sot inkabb megerto es deriis. Mindig 
elegans volt es jo l oltozott. Igazi „jelenseg" 
volt, barhol tartozkodott. Tanartarsai elott 
valoban tekintelyt parancsolo volt a jelenlete, 
ugyanakkor szivesen bocsatkozott baratsagos 
es humoros beszelgetesekbe. Igazi liri ember 
modjan viselkedett minden elethelyzetben. 
Szepen beszelt mindenkihez, bariton hangja 
megnyugtato volt es kellemes. Az allami 
emberek is tiszteltek es udvariassagat viszo-
noztak. - Szamomra ligy tiinik fol alakja, 
egyenisege, hogy az akkori sokfele bizonyta-
lansag kozepette 6 egy szilard pont volt min
den tekintetben: tudasban, viselkedesben, 
baratsagban, embersegben, pedagogiaban, 
munkaban, pontossagban, puritansagban, 
keresztyen elkotelezettsegben, komolysagban 
es deriis eletben egyarant. Ha valaki hozza 
fordult bizalommal, akkor az tokeletesen 
rabizhatta titkait, iigyeit: a titok valoban titok 
maradt nala orokre! De ugyanakkor, amikor 
nagyon mely tisztelettel vetttik koriil, azt is 
lathattuk, hogy mily felszabadultan es oszin-
ten tudott veliink egyiitt nevetni a jo tanar-
diak torteneteken. Kisdiak voltam meg, s 
emlekszem a matrahazai setak alkalmaira, 
tudott rendkivtil kozvetlen is lenni. Ezen 

sokszor elgondolkoztam. Vajon honnan nyer-
te az emberi viselkedesnek es megnyilvanu-
lasoknak ezt a csodalt gazdagsagat. Otthon 
tanulta? Otthonrol hozta? Igen! Lehetseges! 
Egyszerii csaladbol szarmazott es megis mily 
nagyszerii egyeniseg volt. Az iskolaiban 
tanulta? Bizonyara igaz. Tanarait igazan 
tisztelte, mert nagyon szeretett tanulni min-
denkitol. Hagyta magat nevelni. De az is 
folmeriilhet benntink, hogy az elete tanitotta 
meg mindezekre. Lehetseges ez is. A sorsa is 
sok tekintetben alakitotta az 6 nemes lelkii 
bolcsesseget. Fiatalon tekintelynek orvendett 
mindenki elott. Az intezmenyben mar a pusz-
ta jelenletevel is rendet teremtett. Sot, ligy 
ereztiik, mintha jelen lett volna mindeniitt. Ez 
a komolysag hatotta at iskolankat, s ez a 
fegyelmezett szellemiseg szinte mindeniitt 
tapinthato volt a Ref. Gimn.-ban. Bizonnyal 
ezert szerettilk 6t is es az iskolat is! Jol erze-
tuk magunkat, otthonunk volt, mert abban a 
nehez idokben szabadok is voltunk es vedel-
met is nyujtott szamunkra. A gyermeki lelek 
egyik sajatsagos titka ugyanis az, hogy ott 
erzi magat jo l , ahol rend es fegyelem van. 
Meg a rendetlenkedest is boldogan tehettiik! 
Azt hiszem, Posze Lajos elete tanulsagkent 
szolgalhat mindazoknak, akik a pedagogus 
hivatast valasztottak, netan meg valamilyen 
szintii iskolavezetesre is megbizast kaptak. 
Egyszerii tenyeket emlitek. Jott egy kisiparos 
bekesi csaladbol: egy mindenben feddhe-
tetlen csaladi kornyezetbol, ahol a ref. orok-
seg a becsiiletben es a munkaban valt latha-
tova. Nem hullottak az olebe a jolet feltetelei, 
hanem mindenert meg kellett kiizdenie es 
dolgoznia. Amint a puritanok tettek ezt a 17. 
szazadtol! Ezert megfigyelt mindent, s amit 
jonak tartott, azt elmejeben forgatta es tanult 
belole. Volt is kitol tanulnia. Gimnazista 
koraban ig.-ja Korber Tivadar volt, akirol ezt 
irta Szabo Istvan tanarunk, bekesi diak: „En-
nek a nagyon rokonszenves, szep arcii, feher 
haju es feher bajuszvi ig.-nak paratlan tekinte-
lye volt mind a tanarok es diakok kozt, mind 
pedig Bekes varos kozossege koreben. Min
den aldott nap vegigjarta az osztalyokat 8 ora 
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elott, s kedves, de hatarozott, szereto apai 
hangon tette meg a megjegyzeseit az osztaly-
ra. A gyereksegeket (pi. gombfocizas) a 
szemiinkre vetette, s komolyabb jatekot ajan-
lott, mint peldaul a sakkot. Felhivta a figyel-
met a miivelt ifjuhoz illo viselkedesre, az 
egymassal valo beszelgetest, a vitat ajanlotta 
az 6ra elotti hangoskodas helyett. Igazi neve-
16 volt, temetesen oszinten sirattak tanartarsai 
is, a diakok is." 
Nekem az az erzesem, hogy Posze Lajos ettol 
az ig.-jatol tanulta, leste el a vezetoi modsze-
ret. O is csendesen jart-kelt az iskolaban, s 
hasonloan vigyazta a fiatalok fejlodeset. 
Rajta tartotta a szemet az egesz iskolan. 
Nyugodt termeszetii ember volt. Amikor oran 
nem tudott a diakja, nem jott diihbe, nem 
hordta le, nem vetkozott ki magabol, hanem 
hangosan nevetve idezte Madachot: Fiam! 
„A butak sorsa a foldi eden!" Ez volt a leg-
szigonibb szobeli megrovasa. Mas alkalom-
mal, kellemetlen helyzetben, a fiukkal elbe-
szelgetve, azt is at tudta hidalni, es el tudta 
rendezni, amikor egyik tanar orajan eppen a 
szakf. varatlan latogatasakor roptettek a 
cserebogarat a katedrafiokbol. Ugy elo volt 
keszitve, hogy mar nem tudtak idejeben 
leallitani az akciot. Iteleteert a fnik igazat 
adtak neki felnott fejjel is. De altalaban is, 
tole mindenki elfogadta a velemenyet, donte-
set, mert azok embersegesek voltak. 
A legnehezebb politikai idokben is hatarozott 
volt. Roppant suly nehezedett ra a diktatori-
kus korszakban, megis iskolajanak kormany-
nidjanal allva egyertelmiien kimondta: 
„...*allami tanterv alapjan tanitunk, de neve-
lesilnk alapja a Bibliabol meritett hitbeli 
meggyozodesiink. Iskolank akkor tolti be 
hivatasat, ha hivo embereket nevel es bocsat 
ki az eletbe. Kinek-kinek maganak kell el-
dontenie, hogy tudja-e vallalni ezt a felada-
tot." Ez mar akkor hangzott el, amikor az 
egesz ref. iskolarendszert allamositottak. 
Gyakorlatilag a t6bb evszazados ref. koll.-i 
neveloi es iskolaszervezeti modszert, szint, 
sajatossagot kitoroltek a magyar iskolarend-
szerbol. Elobb allamositottak mintegy mas-

felezer ref. alt. es kozepiskolat, kiveve azo-
kat, amelyek az 1948. evi egyezmenyben 
szerepeltek. Osszesen hat gimnaziumot hagy-
tak meg, kettot Debrecenben, kettot Buda-
pesten, egyet Sarospatakon es egyet Papan. 
Egy bo esztendo utan aztan az allamhatalom 
arra kenyszerittette az egyhazi vezetoket, 
hogy a hatbol otot ajanljanak fol atvetelre, s 
igy maradt meg az egyetlen Ref. Gimn. Deb
recenben. Az evangelikusoktol pedig min-
dent elvettek, mondvan: elegendo lesz nekik, 
ha diakjaik a Debreceni Ref. Gimn.-ot va-
lasztjak. Mindez 1950 es 1952 kozott zajlott, 
s Dr. Posze Lajos eppen ebben a korszakban 
lett ig.-ja a Ref. Gimn.-nak. Ha nem ismerjiik 
e torteneti hatteret, nem ertjiik, mit jelentett 
akkor ig.-nak es tanarnak lenni ebben az egy 
„megturt" iskolaban. Kiilonosen is, amikor a 
konnyeket befele kellett elfojtani, s vegig 
nezni iskolarendszeriink eltiineset. Holott, a 
magyar iskolarendszer alapja eppen az az 
oriasi iskolarendszer volt, amelyet a nagy ref. 
kollegiumaink hoztak letre a gyiilekezetekkel 
egyiitt. Ma mar alig nehanyan tudjak, hogy a 
Debreceni Ref. Koll . 584 alap- es kozepfoku 
iskolat letesitett hazank egesz teriileten. A 
tobbi Koll.-unk is ezt tette. Nem azert hoztak 
letre ezeket, mert egyhazi iskolat akartak 
kizarolagos jelleggel, nem is azert, mintha 
gazdagok lettek volna, hanem azert, mert 
sem az uralkodo osztaly, sem az idegen ura-
lom ezt nem tette meg. Megtettek ok a sze-
genysegukbol! Mindebbol csak egyetlen 
iskolat hagyott meg a kommunista hatalom. 
A ref. neveles sajatossagait ezzel szinte telje-
sen kiradiroztak nemzeti muvelodesiink 
palettajarol. Ebben a korszakban vallalta 
gimnaziumunk felelos vezeteset Dr. Posze 
Lajos. 

Nem tudjuk es soha nem is fogjuk megtudni, 
milyen idegrendszeri hatasok es okok ered-
menyekent a testileg eros, szep kulseju ferfin 
lassan elhatalmasodott egy betegseg, amely 
mozgasaban korlatozta, es 6t ig.-saganak 
nagy reszeben vegig kiserte. Ennek ellenere, 
amiben hitt, azt megsem adta fol. Tisztaban 
volt vele, hogy neki milyen koriilmenyek 
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kozott kell helyt allnia, s ezt tette gyengiilo 
allapotaban is. Utolso erejeig! Mert hitte, 
hogy a mesterseges tarsadalmi kenyszeriiseg 
nem fog orokke tartani, a tortenelmi emleke-
zet pedig nem hagyhat ki . En igazi „puritan-
nak" lattam 6t, a bekesi es debreceni osok 
kovetojenek, de nemcsak a szo „egyszerii-
seg" ertelmeben, hanem annak eszmei-
tortenelmi tartalmaban is. O ugyanis - a 
Debreceni Koll . es annak gimn.-a legszebb 
hagyomanyait kovetve - mint egy „vasborda-
j u szent" vegezte munkajat rendithetetlen 
kuldetestudattal es kovet-kezetesseggel. Bar 
a politikai esemenyek derekba tortek a ref. 
iskolarendszert, a makacs betegseg pedig 
ledontotte labarol az egyetlen meghagyott 
gimnazium ig.-jat, 6 megsem adta fol, nem 
vonult felre, nem nyugodott bele a 
korulmenyeksujtotta helyzetebe. Tudoma-
nyat, neveloi es vezetoi kepesseget, lelki 
adottsagat, gazdag bolcsesseget es eletenek 
minden ajandekat a hosszii betegsegevel 
harcolva bamulatos akaraterovel vitte oda es 
aldozta fel az ifjusag nevelesenek oltaran. 
Tette ezt a nemzet jovojeert, a Debreceni 
Ref.Gimn.-ban! Beteg volt, megis almodott 
egy jobb vilagot a puritanok killdetestudata 
szerint! Csak ekkor ertettiik meg es erzetiik 
at, hogy rajta valoban beteljesiilni latszottak 
Pal apostol titokzatos szavai, mint a melyen 
hivo keresztyen ember szamara szolo vigasz-
talo ilzenet: „Eleg neked az en kegyelmem, 
mert az en erom erotlenseg altal vegeztetik 
el!" (2Kor 12,9) 

Posze Lajos bizony Istenben bizo, lelkileg 
er5s ember volt, aki testi gyengesege miatt 
tobbszor elmondhatta volna, hogy „Az Ur 
kozel" (Fil 4,5), megis nem felt, mert eletet 
Isten dicsosegere valo szolgalat alkalmanak 
tekintette. Ily modon hitt 6 a magyar nep 
boldogabb jovoben! Hogy szolgalata ilyen 
kortilmenyek kozott is teljesse valhatott, 
abban jelentos szerep jutott elete parjanak, 
aki kipotolva a hianyokat gondoskodott a 
csaladi otthonrol, s ferjenek mind jellemben, 
mind pedig erkolcsben melto segitotarsa volt. 

Posze Lajos harminc es fel evig volt ig.. 
Nagyon hosszu ido. En kovettem az ig.-i 
tisztsegben, koromnal fogva fia lehettem 
volna. Mindenkinek eszebe juthat: miert nem 
tortenhetett hamarabb az orsegvaltas? Hadd 
kezdjem a valaszt ezzel: mert igy volt helyes! 
Nagyon sekelyesen es nagyon torteto emberi 
modon gondolkodik az, aki a tapasztaltabba-
kat, a bolcsebbeket, a szolgalatban mindve-
gig hiisegeseket felretolna abban a hitben, 
hogy 6 majd jobban fogja csinalni. Aki ezt 
teszi, annak a kezeben elobb-utobb tonkre 
mennek a dolgok es elferdiil a szemelyisege 
is, egyenisege pedig bizonytalanna valik. 
Sohasem lettek alkalmas Jozsuek boles M6-
zesek nelkiil, de Jozsue sem a maga ertelme 
szerinti cselekvest es bolcsesseget kereste. 
Figyelt Mozesre, Isten emberere. Ilyen boles 
ember volt Posze Lajos is az en szememben, 
aki vegig vezette az egyetlen iskolankat 
nehez utakon, nehez idokben, nehez embe-
rekkel. Odaaldozta magat egy szent iigynek. 
A fiatal segito szolgatars pedig mindig csak 
akkor vegye at az oreg szolgatol a munka 
terhet, ha mar 6 is megtanulta az Isten szerin
ti bolcsesseget: „Csak legy igen bator es eros, 
orizd meg, es tartsd meg azt a torvenyt, ame-
lyet Mozes, az en szolgam parancsolt neked. 
Ne terj el tole se jobbra, se balra, hogy bol-
dogulj mindeniltt, amerre csak jarsz!" (Jos 
1,7) Azon soha nem lesz aldas, ha az onfejii 
fiatal akar jovot mutatni es jovot aikotni, 
mielott 6 maga szolgalt volna alazattal es 
szerzett volna kello bolcsesseget. Az egyhazi 
fohatosag is mindvegig helyesen latta ezt a 
kerdest. Posze Lajos a helyen volt, betegsege 
idejen is, illetve helyes volt, hogy 6 maradt 
az ig.-i tisztsegben. Ezt en mondom, a fiata-
labb szolga, tiszta szivembol es oszinte hi-
temmel. A fiatalnak ugyanis meg kell tanul-
nia, mit jelent az, hogy ne terj en el se jobbra, 
se balra, nemcsak hitbeli szem-pontbol, ha
nem tarsadalmi es politikai tekintetben sem. 
Hogy ezt megtanulhattam Posze Lajostol, 
most is halat erzek erte. 
Vegtil szeretnek ramutatni egy olyan eletes 
tanulsagra, amelyet en Posze Lajos ig.-m 
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peldajabol tanulhattam meg. Elmondom azok 
kedveert, akik barmikor fiatalon kerillnek 
felelos vezetoi tisztsegbe. 
En az idosebb tanartarsaimat sohasem a 
cselekvokepessegiik szerint, vagy gondolko-
dasuk gyorsasaga szerint iteltem meg, hanem 
az tigyert odaszentelt es folaldozott szolgalo 
eletiikre tekintettem. Ezert nagyon tiszteltem 
oket, hiszen en is sok bolcsesseget vehettem 
toliik. Posze Lajos ig. elodomre es sok tana-
romra is igy neztem fol. Azt lattam benniik, 
amit Pal apostol is latott atyai hiteben: „Ha a 
gyoker szent, az agak is azok!" (Rom 11,16) 
Az en tanaraim es az en ig.-m szolgaltak ugy 
es oly modon, amilyen kuldetes volt szamuk-
ra Istentol kimerve. Nem kaptak erte dicsere-
tet, hogy a Ref. Gimn.-ban tanitottak. Ezert a 
dicseretert jonehanyan elmentek az allami 
iskolakba. 6k azonban maradtak, egy derek-
ba tort iskolarendszer egyetlen megmaradt 
hajtasakent elo iskolaban. A ref. iskolarend
szer torzset ugyan kicsavartak, de a gyokereit 
nem sikeriilt kitepni. En is ereztem ezt, es 
mint ig. is tudtam, hogy ezek a gyokerek meg 
elnek. Az 6 hitbeli bizonysagteteliik volt 
szamomra a „szent gyoker", es bizonyossag-
gal hittem, hogy lesznek meg egyszer agak 
is, amelyek kihajtanak es ugyanugy fogjak 
szolgalni magyar nemzetiink iigyet, amint azt 
oseink tettek. De szamomra a tobb evszazad-
ra visszatekinto multbeli orokseg is eppen 
ligy „szent gyokerzet" volt, mint azoknak a 
htisege, akikkel kozvetlenill egyiitt dolgoz-
hattam fiatal tanarkent, ig.-kent. Posze La-
josban, az 6 nagyszerii egyenisegeben, ked-
ves, modoraban, jolelkiisegeben, tiszta-szivu 
magyarsagaban, erkolcsi tartasaban, jellem-
szilardsagaban es keresztyen beke-tiireseben 
en ezeket a gyokereket fedeztem fol es erez
tem meg, ezekbol elteto erot kaptam, es szol-
galatommal azt folytattam, amit 6 is hitbol 
cselekedett. Tudom, hogy 6 szeretett engem. 
En most Nemeth Laszlo egy szep gondolata-
val emlekezem ra: "Hamar el tudjuk felejteni 
azt, akit szeretttink, de aki minket szeretett, 
azt soha." 
Forrasok: 

A Debreceni Ref. Koll . Gimn.-anak jegyzo-
konyvei; Lajos Posze: Die Sprache einer 
mittelniederdeutschen Handschrift in der 
Bibliothek des Reformierten Kollegiums in 
Debrecen, Debrecen, 1943. Ref. Tanarkepzo, 
Klny. 25. szam; R 606 jelzetii hartyakodex; 
Kiss Laszlo: Dr. Posze Lajos gimnaziumi (es 
Nagy Geza internatusi) ig.-k emlekezete, 
Ref. Tiszantul, 2002. aug. 13-16. 

Gadl Botond 
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Sandor Laszlo (Jozsa, 1922. aug. 22. -
Debrecen, 1998. febr. 6.): tanito, alt. isk. 
tanar. 

Sandor Laszlo 
Az elemi iskolat Alsqjozsan, a polgarit Deb-
recenben vegezte, majd a Debreceni Ref. 
Koll . Tanitokepzqjebe keriilt, es itt 1942 
jiin.-aban szerzett okl.-et. 
A pedagogus palyan ket dolog volt szamara 
meghatarozo, amely dontoen formalta peda-
gogiai, emberi karakteret: az egyik az, hogy 
sziilei is pedagogusok voltak, valamint az, 
hogy a debreceni osi Ref. Koll . falai kozott 
szivta magaba a pedagogia tudomanyat. 

Igy nyilatkozik a pedagogus palya vonzasa-
rol 1982-ben az Uttorovezeto folyoirat ha-
sabjain: „Mint pedagogus szulok gyereke 
valasztottam ezt a palyat. Tanitokepzoben 
vegeztem, kozben aktivan sportoltam magam 
is. Akkori tanaraim belem oltottak a sport, a 
termeszetjaras, a kirandulasok szeretetet. 
Amiota a palyan vagyok en is ezt probalom 
attiltetni a gyerekekbe". 
A legnagyobb hatasu pelda volt elotte edes-
apja, Sandor Imre iskolaig. es edesanyja, 
Sandor Imrene Barati Eszter tanito eletmiive, 
pedagogiai munkassaga. Kozel otven evig 
tanitottak Alsqjozsan. Edesapja mozgositva a 
sziiloket es a tanulok jelentos reszet iskolara 
gyiijtott es iskolat epitett, melyet 1927-ben 
adtak at a gyermekeknek es sziileiknek. A 
lelkes es aldozatkesz elhivatott pedagogus-
hazaspar nevelesi celjainak harom fo kom-
ponense a tisztesseg, a becsiilet es a szorga-
lom: tisztelni es szeretni a sziiloket, a csala-
dot, az embereket, a sziilofoldet, a hazat. 
Mindketten szerettek az iskolajukat, a sze-
geny sorsii falu minden lakojat, akik halajuk 
jeleiil emlektablat avattak tiszteletiikre 1995. 
nov. 30-an. 

Az emlitett nevelesi elvek Sandor Laszlo 
neveloi munkassagat mindvegig meghataroz-
tak. 
Igazi kozossegi emberre a Nagykollegium fa
lai kozott valt. Szerettek, tiszteltek egymast 
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osztaly- es iskolatarsaival. Mindennek ekes 
bizonyiteka, hogy a vegzes utan is tartottak a 
kapcsolatot. Otevenkent rendszeresen talal-
koztak. A 25 eves talalkozojuk ket napig 
tartott. E talalkozok egyik fo szervezoje San-
dor Laszlo (Skoci volt, ahogy osztalytarsai 
szolitottak). Az osszetartozast jelezte, hogy 
Sandor Laszlo pedagogusi, uttorovezetoi 
szervezo munkaja soran mindig szamithatott 
az orszag kiilonbozo reszere elszarmazott 
volt osztalytarsaira, akik szivesen segitettek a 
kiilonbozo taborok, kirandulasok megszerve-
zeseben. 
Sportszereteterol es legkedvesebb tanararol 
igy nyilatkozott a H-B-i Naplo hasabjain: 
„Kepz6skent keriiltem kozel a sporthoz. A 
„prepak" testneveloje Somorjai Laszlo volt. 
Mellette mindent elsajatithattunk, hiszen ma-
gunk keszitettiik eszkozeinket. Telen siel-
ttink, nyaron kerekparos es gyalogturakat 
tettiink bel- es kiilfoldon egyarant". 
A tanitokepzo elvegzese utan az alabbi szol-
galati helyeken es beosztasokban milkodott 
Sandor Laszlo: 
Turterebesi Allami Iskola. 1942. Szolnok 6. 
Utasz Zaszloalj -katonai szolgalat, 1942. 
Csengerujfalu Allami Iskola, 1945. Debre-
cen-Kismacs Allami Nepiskola, 1947. DISZ 
Jarasi Bizottsag, Debrecen - fuggetlenitett 
jarasi littorotitkar, 1949. DISZ Megyei B i 
zottsag, Debrecen - megyei littorotitkar -
1954. Debrecen-Nyulas Altalanos Iskola -
tanar - 1956. Budapest Magyar Uttorok 
Szovetsege Orszagos Vezetosege - megyei 
uttorotitkar - 1957. Debrecen-Szepes 1. sz. 
Altalanos Iskola, 1957. Debrecen Tothfalusi 
Sandor Altalanos Iskola, testnevelo tanar, 
1958-tol 1982-ig, nyugallomanyba vonulasa-
ig 
Sandor Laszlo 1944-ben nosiilt meg, Bagdi 
Mariat vette el felesegiil. Hazassagukbol ket 
gyermekuk sztiletett: Laszlo es Maria. Laszlo 
tanar lett. Jelenleg a szekesfehervari Vaci 
Mihaly Szakkepzo Isk. es Koll . tanara es 
nevelotanara. Maria (Tribun Sandorne) Pat-
kan lakik es Budapesten, az egyik gyermek-

vedo intezetben gazdasagi vezeto. Sandor 
Laszlo felesege 1996-ban meghalt. 
24 even at dolgozott pedagoguskent, eletpa-
lyaja soran jo nehany iskolaban tanitott. 
Elobb tanitokent oktatott, majd 1958-ban 
elvegezte a testnevelo szakot a Pecsi Tanar-
kepzo Foiskolan es ezt kovetoen diplomas 
testnevelokent folytatta oktato-nevelo mun-
kajat, me lyre a szakma melyseges szeretete, a 
magas szintii elhivatottsag volt a jellemzo. 
Vasakarattal es szivos kitartassal vett reszt 
szolgalati helyein az oktatas felteteleinek 
megteremteseben, javitasaban, peldat mutat-
va tanitvanyainak abban, hogyha valamilyen 
nemes celt tfiznek maguk ele, azt eros akarat-
tal, kitarto munkaval el tudjak erni. Errol a 
peldamutatasrol emlekezett a H-B-i Naplo 
hasabjain az ujsagiro elott ket volt tanitva-
nya: „Testnevel6nk Sandor Laci Bacsi azert 
is kapott kiilon fejezetet az emlekezes soran, 
mert akkoriban csodara volt kepes. Veliink, 
diakokkal es sziileink segitsegevel rovid ido 
alatt szinte a semmibol teremtett az iskolanak 
tornaszobat. Az udvari tornaszerek vasallva-
nyan baratom edesapja dolgozott. Apam a 
focikapuhoz a fat szerezte meg az erdeszet-
tol. Zsinegbol mi kotottiik a kapura a halot, 
eltalicskaztunk egy fel dombot, s alig egy ev 
miiltan sajat palyankon kergettiik a labdat, 
hazibajnoksagon, tornabemutaton szerepel-
tiink. Baratom Ozdra keriilt, siilyemelo edzo-
nek. A Kohasz Sportegyesiilet elnokhelyette-
se ugy nyilatkozott rola: Jo kezekben vannak 
a siilyemelok, amiota Fekete Jozsef Ozdra 
keriilt. El, hal a sportagaert, a szakosztalyert, 
a tanitvanyaiert. Kitiino szervezo. Utolag 
hozzagondolom a velemenyhez!, hogy Joska 
szemelyisegeben alighanem ott munkal egy-
kori kitiino tanarunk Sandor Laci Bacsi fa-
radtsagot es lehetetlent nem ismero lelke-
sedese. Az a pelda, amit tole kaptunk 
utravalonak...". 

Tanitvanyai szamtalan sportsikert ertek el az 
uttoro-olimpia kiilonbozo versenyein. A 
nagypalyas labdarugo csapata egyszer a 
megyei donton elso helyen vegzett, de pec-
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hiikre az orszagos dontot nem rendeztek meg 
ebben az evben. 
A megyei szintii fontos es sok feladattal jaro 
uttoromozgalmi munkaja mellett soha sem 
hanyagolta el az iskolai tevekenyseget. Fo-
lyamatosan szervezte a tanoran kivtili tomeg-
es versenysportot. Rendszeresen szervezett 
osztalyanak es az egesz iskolanak bel- es 
kulfoldi taborokat. kirandulasokat Satoralja-
lij helytol-Koszegig, 
Csehszlovakiatol Kijev-Leningradig. Kitiino 
szervezo volt. A gyerekek, a kollegak es a 
sztilok is nagyon szerettek elhivatottsaga, 
gyerekeket szereto kollegakat es szuloket 
tisztelo korrekt magatartasa miatt. Kedveltek 
visszafogott deriijet es fanyar humorat is. 
Kozeleti tevekenyseget elete soran donto 
mertekben az uttoromozgalomban fejtette ki , 
de feladatot vallalt a pedagogusok szak-
szervezeteben es kiilonbozo civil szerveze-
tekben is. Sokat tett Debrecen varosaert, a 
Tiszta, Viragos Debrecenert, ezt bizonyitjak 
a kivalo tarsadalmi munkajat elismero okle-
velek is. 
Uttoromozgalmi munkaja Kismacson kezdo-
dott. 1947-48-ban littoro-csapatvezeto lett. 
Egy ev mulva a debreceni jaras uttoro-
titkara, majd 1953-57-ig megyei uttorotitkar 
volt. 
Mozgalmi tevekenyseget is a lelkesedes, az 
elhivatottsag, a sport es a gyermekek szere-
tete hatotta at. Tarsadalmi munkaskent es 
fuggetlenitett uttorovezetokent egyarant az 
uttorocsapatok, a jaras, a megye erdekeit 
kepviselte es szolgalta. 
1^60-ban ismet tagja lett a megyei uttoroel-
noksegnek es az altalanos iskolai sporttana-
csot vezette. Szakma szeretete, szervezokesz-
sege, hite az uttoro-mozgalomban, a gyerme-
kekben es a peda-gogusokban jelentosen 
hozzajarult ahhoz, hogy az uttoro sportteve-
kenyseg H-B megyeben egyre magasabb 
szinvonalat ert el. Ezt bizonyitotta az a teny, 
hogy az orszagos uttoroelnokseg ket alka-
lommal bizta meg a H-B megyei elnokseget: 
1972-ben a V I I I . es 1983-ban a XIX. Orsza
gos Uttoro-olimpia megrendezesevel, mely 

munkalatok motorja, egyik fo szervezoje 
Sandor Laszlo volt. Ezeken az orszagos 
sportesemenyeken kiviil jelentos volt meg az 
Orszagos Kisdobos Tornaszbajnoksag szin-
ten ket alkalommal torteno szinvonalas meg-
rendezese. Mindezek hirnevet szereztek a 
megye uttoro-mozgalmanak, ismertte tettek 
az itt folyo szinvonalas uttoro-tevekenyseget 
es tovabbi hiveket szereztek a gyermekmoz-
galomnak es a gyermek-sportnak. Mindeb-
ben Sandor Laszlonak elevtilhetetlen erdemei 
vannak. 
1982-ben 60 eves koraban ment nyugdijba es 
nem mindennapi rekorddal btiszkelkedhetett. 
Reszt vett az osszes nyari uttoro-olimpian. 
A H-B-i Naplo hasabjain 1984 jiin.-aban 
arrol nyilatkozott, hogy 1965-ben volt az elso 
Uttoro-olimpia Budapesten. Termeszetesen 
azelott is voltak sportvetelkedok a korosztaly 
szamara. Arrol is buszken nyilatkozott, hogy 
az elso olimpian kislabda-hajitasban a debre
ceni Gorog Zoltan 64,78 meteres eredmeny-
nyel gyozott. Azt javasolta a beszelgetes 
soran, hogy meg kell rendezni a kispalyas 
labdarugo versenyt is, ez is legyen olimpiai 
szam. 
Sandor Laszlo nyugdijas eveiben sem sza-
kadt el az uttoromozgalomtol, a gyermek-
sporttol. Tovabbra is tagja maradt a megyei 
uttoroelnoksegnek es vezette a sportszakbi-
zottsagot. Az 1983-as debreceni Orszagos 
Uttoro-olimpia szervezo bizottsaganak is 
aktiv tagja volt. Az 6 munkajat is dicserte a 
szamtalan arany, eziist es bronzerem, melyet 
a debreceni olimpian nyertek a hajdu-bihari 
uttorosportolok. 
Lenyugozo volt kivalo memoriaja, maga-
biztossaga, ahogy az idos sportember az 
egykori versenyekre emlekezett, ahogy a 
megyei sikereket idezte, jatekosok es vezetok 
nevet emlitette. Nemegyszer azt is meg tudta 
mondani, hogy kit, milyen aranyban gyoztek 
le a hajdii-bihari sportolok. 
Iskolai munkaja, maganelete, kozossegi 
munkaja evtizedeken at osszeforrt. Nyug-
dijaskent azt nyilatkozta arra a kerdesre, 
hogy mi vonzza az uttoro sportesemenyekre: 
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„Nagyon szeretem a gyerekeket. Legkedve-
sebb szorakozasom az, hogy az uttoro-
olimpia kulonbozo szintii versenyeire jarok. 
Gyujtom az olimpiai kiadvanyokat es emb-
lemakat". 
Elete vegen a debreceni Nyugdijas Hazban 
lakott, ott erte a halal. 
Szemelyeben olyan pedagogus es uttoroveze
to egyeniseg tavozott, aki teljesen onzetleniil, 
puritan modon es fanatikusan, tiszta szivbol 
kepviselte a gyermekek es veliik egyiitt az 
iigyert dolgozo munkatarsai erdekeit. Szeme-
lye mentes volt az elbizakodottsagtol, a csa-
lardsagtol. Szivos kitartasaval es lelkesede-
sevel remektil tudta szolgalni az uttoromoz-
galom es a gyermeksport iigyet ugy, hogy 
peldat mutatott es jelentett tanitvanyainak, 
kollegainak, mas pedagogusoknak es uttoro-
vezetoknek egyarant. Emleket megorizztik. 
Kiemelkedo pedagogiai, uttoromozgalmi es 
egyeb tarsadalmi munkaja, es az uttoro-
sporttevekenyseg szervezeseben, iranyita-
saban elert eredmenyei elismeresekent az 
alabbi kitiintetesekben reszesillt: 
Kivalo Uttorovezeto Munkaert 1961; Testne-
veles es Sport Erdemes Dolgozoja 1966; 
Testneveles es Sport Kivalo Dolgozoja 1967; 
Tiszta Viragos Debrecenert elismero okl. 
1968; Munkaerdemrend Eziist Fokozata 
1971, Debrecen Kivalo Tarsadalmi Munkasa 
1971; A Miivelodesi Miniszter es a Pedago
gus Szakszervezet Fotitkaranak Emleklapja 
1973; Aranykoszonis KISZ Jelveny 1971; 
Kivalo Ifjiisagi Vezeto 1974; KISZ Erdem-
erem 1976; Uttorovezeto Erdemerem 1978; 
Ifjiis^gert Erdemerem 1980; Gyermekekert 
Erdemerem 1982. 
Forrasok: 

Ifj. Sandor Laszlo es Sandor Maria altal 
rendelkezesre bocsatott dokumentumok, 
ujsagcikkek. 
Az Uttorovezeto folyoirat es a Hajdii-Bihari 
Naplo hasabjain, a Sandor Laszlo elete fo-
lyaman megjelent cikkek, interjiik. 

Kovdcs Andrds 

Silye Mihalyne Szepesi Magdolna Maria 
(Szentpeterszeg, 1928. okt. 7. - Debrecen, 
1985. ju l . 31.): tanito. 

Silye Mihalyne 
Edesapja kozsegi irnok volt, am fiatalon 
meghalt, es igy edesanyja egyediil nevelte 
negy gyermeket. Tanulmanyait sztilo-
falujaban kezdte, Nagyvaradon folytatta es 
Debrecenben vegezte. Okl.-et 1948 jul.-aban, 
a debreceni Doczi Tanitokepzoben szerezte. 
Egeszen fiatalon, 1948-ban hazassagot kotott 
Silye Mihallyal, a szentpeterszegi iskola ig.-
javal. (Ferje aztan orosznyelvi vezeto szakf., 
kesobb pedig a KLTE Gyakorlo Gimn.-a 
vezeto tanara lett.) Ket gyerekiik sziiletett: 
Magdolna 1949-ben, aki ma mar tanar, es 
Mihaly 1956-ban, 6 pedig orvos lett. Negy 
leanyunokaja kovetheti a hivatasbeli peldat 
es a csaladepitest. 
Szentpeterszegen oraadokent kezdte tanitoi 
munkajat, majd kinevezett pedagoguskent 
folytatta 1949 es 1959 kozott. Nagy probate-
telt jelentettek az itt toltott evek, minthogy 
felso tagozatban is tanitania kellett. Nemcsak 
az analfabetizmus felszamolasa volt a felada-
ta, hanem a 8. osztalybol tovabbtanulni kiva-
nok felzarkoztatasa is. Ebben az idoszakban 
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heti 46-48 tanitasi oraban dolgozott, mikoz-
ben a telepiiles kulturalis es tarsadalmi elete-
ben is iranyito szerepet vallalt, 2 gyereke 
nevelese mellett. Oneletrajzaban igy ir errol: 
„Ut61ag visszanezve: regenyek is ritkan imak 
le olyan kuzdelmes, de megis sikeres eletet, 
mint amit mi ott megeltiink. Tanitani ejjel-
nappal, szervezni, tanulni (ferje az orosz 
nyelvet tanulta egyetemen), forgatni a hala-
das kereket, hazi kisgyiileseket szervezni, 
eloadasokat tartani stb. stb." 
1959-ben jottek Debrecenbe. ket tanevet a 
Nagy Sandor-telepi Alt. Isk.-ban dolgozott, 
1961-tol pedig a Szoboszloi-uti Alt. Isk. ta-
nitoja lett. 3. es 4. osztalyokban tanitott. 
Oneletrajzaban igy vail magarol: 
„Pedag6giai munkamban szerettem mindig 
az ujat, a legkorszerubbet alkalmazni. 
1965/66 tanevben, kiserleti jelleggel, negye-
dikbol otodik osztalyba vezettem tanitvanya-
imat. Ezzel kapcsolatos tapasztalataimat, 
tanulsagkent osszefoglaltam es leirtam, neve-
loi kozossegtinkben ismertte tettem." 
Mas alkalommal, a 2. osztallyal kezdve, 
harom taneven at vegig kiserte, illetve kovet-
te tanitvanyait, vagyis a 3. es a 4. osztalyban 
folytatta tanitasukat. 

Atgondolt, alapos felkesztiles alapjan tartott 
orain jo felkeszitest kaptak tanuloi a felso 
tagozatra. Gyakorlati tapasztalatait a tantes-
tiileten kiviil is ismertette. A varos iskolainak 
pedagogusai tovabbkepzesen, elsodijas pa-
lyamunkajat ismertette: 1970-ben eloadassal 
vett reszt a Debrecenben rendezett Pedagogi-
a} ulesszakon, espedig Szociogramok elemze-
se, szociometriai statuszok cimmel tartott 
korreferatumot. Az iilesszak temakore: A 
primer kozosseg belso strukturajanak fejlo-
dese - t6bb szakaszban es tobb iranyban, 
tobbfele modszerrel vegzett megfigyelesek 
ttikreben. (Munkajat a KLTE Pedagogiai 
Intezete kutatocsoportjaval egyuttmiikodes-
ben vegezte. A palyamunka egy reszet a 
MPT Debreceni Tagozatanak kiadvanyaban 
is kozoltek.) 
Elvegezte a Tanitok Akademidja c. harom-
eves tovabbkepzest is. Ennek kereteben ke-

szitett zaro dolgozatanak cime: A 7-10 evesek 
primerkozossegeinek kdzdssegi normal 
Az 1978-ban e szavakkal zarta oneletrajzat: 
„Palyam utolso eveit toltom immar, es amit 
mindezek utan is a legszivesebben leirok: a 
hosszii es kuzdelmes evtizedek alatt, mindig 
hivatastudattal es emberseggel szolgaltam, 
sokszor eromon feliil." 
Valoban, meg a hivatalos nyugdijkorhatar 
elerese elott, mar 1980-ban nyugdijba keny-
szeriilt. A fiatalon vegzett, felfokozott mun-
katempo megviselte szervezetet. Ezt bizo-
nyitja az 1985. jul . 31-en bekovetkezett, 
korai halala is. 
Ezzel a kis visszatekintessel kivanok tiszte-
lettel adozni emlekenek. 
Forrasok: 
Az adatok reszben iskolai dokumentaciokbol, 
reszben pedig reszletes oneletrajzabol, illetve 
csaladjatol szarmaznak. 

Szalay Tiborne 

Somorjai Laszld (Cece, 1900. marc. 10 -
Hajdunanas, 1991. marc. 25.): testnevelo 
tanar, tornaedzo, vivomester, tobbszoros 
tornasz- es birkozobajnok. 
Edesapja ref. kantor-tanito volt. Apja halala 
utan 6 es negy lanytestvere nevelteteserol az 
ozvegy edesanyanak kellett gondoskodnia. 
Majd a Debreceni Ref. Arvahazba keriilt, 
melynek jovoltabol a Debreceni Ref. Koll . 
diakja lett. 
Itt szerzett tanitoi oklevelet 1920-ban, s utana 
elvegezte a Budapesti Tornakepzot. A hajda-
ni iskolaba keriilt 1922-ben testnevelo tanar-
nak, itt kezdte tobb mint negy evtizedig tarto 
pedagoguspalyaj at. 
Somorjai Laszlo igy emlekezett vissza a 
koll.-i elettel valo talalkozasra: „Amikor a 
kisdiakot a diakladajaval behozta a sziilo, s 
szettekintett a sok szaz ablakii epuleten, sirva 
fakadt. A szipogo kisdiak par net mulva 
kinyitotta szemet, konnyei egy-kettore el-
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apadtak. Latta, erezte, hogy ez a hely eppen 
olyan otthon, mint a Tiszahaton, Szamosha-
ton, Hajdiisagban, vagy a Sarreten. Erezte az 
anyja helyett az anyat, s az oreg alma mater 
dedelgeto meleget" 

Somorjai Ldszld 
Somorjai tanar ur ugy velekedett, hogy min-
dent a Koll.-nak koszonhet. Amikor okl.-lel a 
kezeben meglatogatta a sziiloi hazat, edes-
anyja nem akart hinni a szemenek. Sirt az 
edesanyja - mint 6 - amikor eloszor lepte at 
a Koll . kiiszobet. A fia azzal vigasztalta, 
hogy a Koll. nemcsak elinditotta es nevelte, 
hanem az tette emberre is. Somorjai Laszlo 
masodik edesanyjanak nevezte a Koll.-ot, s 
ugy igyekezett tanarkent szolgalni, hogy 
tanitvanyai is erezzek mind azt a halat, ame-
lyet 6 erez. 
1948-ban - az iskolak allamositasa utan -
vallalt tanari allast a hajdiinanasi 1. sz. Alt. 
Isk.-ban es ebben a varosban elt halalaig. 
Ugyanebben az evben lett a debreceni jaras 
szakf.-je, s ez nagyban elosegitette, hogy 
nagy leptekben fejlodhessen a test-nevelesi 
kultiira az alt.- es kozepiskolakban. 
Mint testnevelo tanar, szakmailag es pedago-
giai szempontbol is mindig igyekezett magat 
kepezni. Tornaedzo, vivomester, tobbszoros 
tornaszbajnok es birkozobajnok is volt. E 
sokiranyii tevekenyseget - mint szakiro - j o l 
hasznositotta. 

A sokiranyu sporttevekenyseg minden idejet 
lekototte, megsem volt szakbarbar. Volt ideje 
az olvasasra es az onkepzesre is. 
A Koll . Nagykonyvtaranak az egyik leg-
szorgalmasabb latogatoja es kolcsonzoje 
volt. A halado gondolkozas, a nepi kultiira, a 
miiveltseg, a magyarsag testi-szellemi fel-
emelkedeset szolgalta tanari tevekenysege-
vel. A jovendo pedagogus-nemzedek jo utra-
valot kapott tole. 
Hajdiinanason 1971-ben szervezte meg a 
sportiskolat, ami segitett a fiataloknak sza-
badidejiik hasznos eltolteseben, az egeszse-
ges, edzett fizikum kialakitasaban. 
63 evesen ment nyugdijba, de ezutan is teve-
keny volt: palyazatokat irt, idegen-
vezetokent csoportokat vitt hosszabb - rovi-
debb tiirara. 
Eletvitele jo bizonyiteka annak, hogy a hosz-
szii elet titka a mozgas es a munka, hiszen 6 
maga is 91 eves koraban hunyt el. 
Sokoldalii, tobb evtizedes munkajaert szamos 
kitiintetest is kapott. Az Oktatasiigy Kivalo 
Dolgozojakent (1963) ment nyugdijba, s 
megkapta az akkori legmagasabb magyar 
sportkiriintetest: a Magyar Nepkoztarsasag 
Sporterdemermenek arany fokozatat, a H-B 
megyei Sporthivatal Nagy Arany Plakettjet, 
es varosunk 1985-ben „Pro Urbe" dijjal tun-
tette ki , majd pedig a varos diszpolgarava 
avattak. 
1989. szept. 4-en vehette at a rubindiplomat a 
Testnevelesi Foiskola dekanjatol. 
Tobb konyvet is irt, es csaknem ketszaz 
szakcikke jelent meg. 
Fobb miivei: 
Modszeres testnevelesi vezerkdnyv tanitoje-
lolteknek: tanitok es leventevezetok szamara 
(Db. 1927., Sz. Kir. Varos es a Tiszannili 
Ref. Egyhazkeriilet Konyvnyomda Vallalata) 
Elemi iskolak testgyakorldsa: ahol sem torna-
terem, sem felszereles nines (Db., 1936. 
Beke Zoltan konyv- es lapkiado vallalata) 
Tornavizsga is elemi unnepelytervek az ele-
miben (Db., 1937. Beke Zoltan konyv- es 
lapkiado vallalata) 
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Onkoltsegesen bejarta egesz Europat, hogy 
szakmai ismereteit bovitse. Jart Francia-
orszagban, Svedorszagban, Olaszorszagban, 
Gorogorszagban, a kornyezo allamokban es 
Nemetorszagban a berlini olimpian. 
Diakjai szamara taborokat szervezett a tani-
tasi szilnetekben. Telen a kornyezo hegyekbe 
vitte oket sitaborba, tavasszal kerekpar-, 
nyaron viziturakat szervezett szamukra. 
Tanitvanyai orszagos rekordokat is megdon-
tottek: ok voltak azok az elso kozepiskolas-
ok, akik vegigeveztek a Tiszat 
Vasarosnamenytol Szegedig egy 14 napos 
vizihira soran. 
Egyik volt tanitvanya igy emlekezett ra: 
„Laci bacsi jo pedagogiai erzekkel tudta 
motivalni diakjait. Egymas kozt csak 
„Futty"-nek hivtuk. Ezt a nevet segedeszko-
zerol, a siprol kapta, amely becsongeteskor 
elesen szolalt meg es igen nagy szerepe volt 
az egesz ora folyaman, valamint a sziinetek-
ben, ha kozhirre akart valamit tenni." 
Az „Ep testben ep lelek" elvet vallotta -
olyan fiatalokat akart nevelni, akik testileg es 
szellemileg egyarant fejlettek. „Az egesz 
ifjiisag egyetemes egeszseget, fejlodeset 
tartottam szem elott: tomegnevelo hireben 
alltam. Heti ket sportkori orammal igyekez-
tem potolni az akkor is keves heti ket testne-
velesi orat" - nyilatkozta egyik riportjaban. 
Lelkes tanari palyaja soran tobb szaz diakbol 
nevelt egeszseges felnottet, tanitvanyai koziil 
sokan kovettek is hivatasat. Eleterol „Or6m 
es testmozgas" cimmel egykori tanitvanya, 
Nagy Laszlo Janos tanar filmet keszitett, 
nselyet 1989. szept. 6-an mutattak be Hajdu-
nanason. 

Emberi es pedagogusi nagysagat bizonyitja 
az is, hogy Hajdunanas Onkormanyzata 
Somorjai Laszlo - dijat alapitott (1985), s 
Hajdunanas sportcsarnoka is az 6 nevet viseli 
1998 ota. 
Kitiinteteseinek jegyzeke, miivei, a rola ke-
sziilt irasok, meltatasok - amelyek alapjan 
kesziilt ez az arckepvazlat - megtalalhatok a 
hajdunanasi Moricz Pal Varosi Mtivelodesi 

Kozpont es Konyvtar helytorteneti gyiijte-
menyeben 

Vargdne Sdrosi Ildiko -iff. Somorjai Laszlo 

Straub Janos (Budapest, 1893. marc. 21. -
1956. okt. 9.): tszv. egyetemi tanar. 

Straub Janos 
Edesapja tanari munkakorben dolgozott, aki 
az akkor ujszeru elektrotechnikai ismeretek 
oktatasanak es terjesztesenek megszerveze-
seben jatszott fontos szerepet. 
K6zepisk.-i es egyetemi tanulmanyait Buda-
pesten vegezte. 1914-ben egyetemi gyakor-
nokkent kezdte munkassagat a budapesti 
Tudomanyegyetemen, az 1. szamu Kemiai 
Intezetben Winkler Lajos (1863-1939) pro-
fesszor iranyitasaval. Az I . vh. idejen behiv-
tak katonai szolgalatra, majd a fronton hadi-
fogsagba esett, ahonnan 1921 elejen terhetett 
haza. Ezutan a graci egyetemen dolgozott 
egy evig. Tagja volt a becsi Collegium 
Hungaricumnak. 1922 elejetol a budapesti 
Egyetem 3. szamu Kemiai Intezeteben 
Buchbock Gusztav (1869-1935) professzor 
mellett dolgozott tanarsegedkent es az ionok 
hidrataciojanak tulajdonsagait vizsgalta. 
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1923- ban vedte meg bolcseszdoktori erteke-
zeset. 
1924- ben meghivtak a debreceni Tudomany-
egyetem Orvosi Vegytani Intezetebe, ahol 
halalaig dolgozott, 1933-1940 kozott adjunk-
tusi, 1940-1953 kozott intezeti tanari, 1953-
tol pedig egyetemi tanari beosztasban. Ma-
gantanari kepesiteset 1934-ben szerezte meg. 
1948-tol az Orvosi Vegytani Intezet oktatasi 
es kutatasi munkajat iranyitotta, a sulyosan 
beteg ig., Bodnar Janos professzor helyette-
sekent, akinek nyugalomba vonulasa utan, 
1950-ben, kineveztek az Intezet ig.-janak. 
Debreceni munkassaganak zomet az ivovizek 
kutatasa tette ki . Mar regebbrol ismert volt az 
a megallapitas, hogy az ivovizek jodhianya 
es a golyvas megbetegedesek gyakorisaga 
kozott szoros kapcsolat van. A hajdusagi 
teleptilesek tobb mint 100 kutvizenek reszle-
tes analizisevel igazolta az elobbi megallapi
tas helyesseget. De ugyanakkor arra is ramu-
tatott, hogy az ivoviz jodhianyat nem tudja 
potolni a rendkivtil szegenyes es egyoldalu 
taplalkozas. A jodhiany potlasara javaslatot 
tett az elelmiszerek jodozasara, a jod szerves 
molekulakhoz torteno kotesevel. (PI. a tojas 
ipari jodozasa /is/ megoldhato.) Mikozben 
azt is hangsulyozta, hogy az eljaras onmaga-
ban nem elegendo a golyvas megbetegedesek 
szamanak csokkenesehez, hanem a szocialis 
viszonyok javitasa reven, a jobb es valtozato-
sabb taplalkozas kialakitasa is sziikseges. 

A masik kutatasi teriilete a fluor biogen hata-
sanak vizsgalata volt. A Debreceni Orvostu-
domanyi Egyetem Sztomatologiai Intezete-
nek vezetojevel, Adler Peter (1910-1983) 
professzorral, a Carieskutato Kozpont Hiva-
talaval egytitt vizsgaltak a viz fluoridion 
mennyisege es a caries elofordulasanak a 
gyakorisaga kozott a kapcsolatot. Megallapi-
tottak, hogy a fluorhiany cariest, mig a sziik-
segesnel tobb fluor a fogzomanc foltosodasat 
idezi elo. 
Munkassaganak eredmenyeit szamos kozle-
menyben, valamint az Erdelyi gyogyvizek 
(:dsvdnyvizek:) kemiai osszetetele 

(.-Budapest-Debrecen, 1950:) c. monografia-
jaban olvashatjuk. 
A I I . vh. folyaman az Orvosi Vegytani Inte
zet epulete sulyosan megrongalodott. A hely-
reallitasi munkak 1948-ban fejezodtek be. 
Ezutan indulhatott meg a rendszeres oktatasi 
es kutatasi munka a regi epiiletben, melynek 
megszervezese es iranyitasa is dr. Straub 
Janos intezeti tanar nevehez ffizodik. A deb
receni Tudomanyegyetcmen, 1950-ben meg-
alakitott Termeszettudomanyi Kar Szervetlen 
es Analitikai Kemiai Tanszekenek megszer-
vezesehez es munkajanak meginditasahoz, 
szinten nagy segitseget nyujtott. 
Kulonos hangsiillyal kell megemliteniink 
azokat a kemiai eloadasokat, amelyeket az 
orvostanhallgatok es az akkori bolcsesz-
hallgatok reszere kozosen tartott a Vegytani 
Intezet sziik eloadotermeben. Ezek az elo-
adasok - a latvanyos kiserletekkel egyiitt -
elmenyt jelentettek a hallgatok szamara, akik 
sokszor feloraval az eloadas megkezdese 
elott mar megjelentek az eloadoteremben, 
hogy legyen helyiik a teremben. A szinvona-
las eloadasok erthetosege es a bemutatott 
kiserletek, meltan vivtak ki a hallgatosag 
elismereset es tetszeset. 
Munkatarsaival emberseges, szinte barati es 
atyai kapcsolatot alakitott ki , a sok tapaszta-
laton alapulo iranyitassal es kedelyes, jo 
humoru tarsalgasaval. Ezt a jo kapcsolatot a 
munkatarsak elkovetett hibai sem arnyekol-
tak be. Megertessel tovabbi sikeres munkara 
buzditott, azzal a megjegyzessel, hogy hibat 
csak az kovethet el munkajaban, aki dolgo-
zik. 

Onallo miive: 
Straub J.: Erdelyi gyogyvizek (asvanyvizek) 
kemiai osszetetele kulonos tekintettel a rit-
kabb alkatreszekre es ezek biokemiai jelento-
segere = In Debreceni Tudomanyegyetem 
Orvosi Vegytani Szervetlen es Analitikai 
Intezet kozlemenyei. Athenaeum Nyomda, 
Budapest-Debrecen, 1950. 110 lap. 
1956. okt. 9-en bekovetkezett varatlan hala-
lat, felnott fia, felesege, kiskoni gyermekei, 
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valamint baratai, munkatarsai es tiszteloi 
szomonian vettek tudomasul. 

Fabry Gyula 

Siimegi Laszlone Sal Margit (Gyula, 1940. 
okt. 4. - Debrecen, 1997. marc. 23.): tanar, 
szaktanacsado 

Siimegi Laszlone 
Alt. isk.-i tanulmanyait sziilovarosaban, 
Gyulan vegezte, s ugyancsak itt tett gimn.-i 
erettsegit 1959-ben. 
1966-ban a Szegedi Tanarkepzo Foiskolan 
matematika-fizika szakos alt. isk.-i tanari 
diplomat, 1983-ban pedig a debreceni KLTE 
technika szakos kozepisk.-i tanari diplomat 
szerzett. 
A pedagoguspalyat 1962-ben kepesites nel-
kiili „kijaro" nevelokent kezdte Sarkadon. A 
napi ingazassal jaro tanitas mellett vegezte a 
foiskolat, ami igencsak probara tette fiatal 
erejet. 
1964-ben Gyulan kapott allast, ahol eloszor 
napkozis nevelokent, majd a dipl.-szerzes 
utan szaktanarkent dolgozott het even at. 

Eleteben es szakmai palyafutasaban nagy 
fordulatot hozott az 1971-es ev, amelynek 
szept.-etol Debrecenbe, a Miihelytelepi Alt. 
Isk.-ba kerillt. 
Mindent megtett annak erdekeben, hogy ez a 
varos befogadja. Szakmaszeretetevel, a palya 
iranti elkotelezettsegevel, humanumaval, 
kozvetlensegevel, sajatos humoraval nehany 
even belul komoly tekintelyt, elismerest 
szerzett a civisvarosban. 
Rovidesen nem csak isk.-jaban, hanem varosi 
szinten is szamithattak ra. Kivalo egytittmu-
kodo keszseget es szakmai tudasat felismerve 
1975-ben a varosi miivelodesi osztalytol 
szakf.-i megbizast kapott, majd a szakfel-
ugyeleti rendszer atszervezesevel a H-B 
Megyei Pedagogiai Intezet szaktanacsadonak 
kerte fel. Faradsagot nem ismerve vallalta, s 
vegezte a munkajat nyugdijba vonulasaig. 
Szakmai tovabbkepzesekkel segitette kolle-
gait. Segitseget, tanacsokat adott a szo leg-
nemesebb ertelmeben, de fo feladatanak a 
latogatasai soran tapasztalt hatekony eljara-
sok, otletek tovabbadasat tekintette. Vallotta, 
hogy sokat tanult O is kollegaitol. 
Tevekenyen vett reszt az ideiglenes, majd az 
uj matematika tanterv bevezeteseben, az isk.-
i pedagogiai programok, helyi tantervek 
kidolgozasanak elokesziteseben. 
Tapasztalatait a Matematika Tanitdsa es a 
Fizika Tanitdsa c. modszertani folyo-
iratokban is kozze tette. 
Sosem riadt vissza a szakmai kihivasoktol, 
valtozasoktol. 1979-ben az ujonnan epiilt 
debreceni Arany Janos Alt. Isk.-ba kerillt at, 
ahol miikodo szakmai munkakozosseget 
hozott letre. Ugyanezt a feladatot vallalta fel 
1988 jan.-jatol is, ugyanis ekkor kezdte mii-
kodeset a Boszormenyi Uti Alt. Isk.-ban, 
ahova athelyezeset kerte. 
Itt is megszervezte a tarsadalomtudomanyi 
munkakozosseget, amelynek nyolc even at 
volt vezetoje. 

Az isk.-i es varosi feladatok vegzese mellett 
egyre nagyobb orszagos elismeresre tett 
szert. Bekapcsolodott matematika tankony-
vek, kezikonyvek, munkafiizetek, feladat-
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gyiijtemenyek osszeallitasaba, s tagja volt az 
orszagos matematika versenybizottsagnak. 
Tarsszerzoje az alabbi kiadvanyoknak: 
Feladatgyiijtemeny az alt. isk.-i also tagoza-
tos matematika tanitasahoz (4. osztaly) - H-
B Megyei Pedagogiai Intezet, Debrecen 
1987. (kezirat); 
Matematika feladatgyiijtemeny az alt. isk.-k 
7-8. osztalya szamara - Tankonyvkiado, 
Budapest, 1990.; 
Feladatgyiijtemeny az alt. isk.-i also tagoza-
tos matematika tanitasahoz (3. osztaly) - H-
B Megyei Pedagogiai Intezet, Debrecen, 
1991.; 
Kezikonyv a matematika 7. osztalyos anya-
ganak tanitasahoz - Tankonyvkiado. Buda
pest, 1991.; 
Kezikonyv a matematika 8. osztalyos anya-
ganak tanitasahoz - Tankonyvkiado, Buda
pest, 1991.; 
Matematika feladatgyiijtemeny alt. isk. 7-8. 
osztaly, nyolcosztalyos gimn. 3-4. osztaly, 
hatosztalyos gimn. 1-2. osztaly - Miiszaki 
Konyvkiado, Budapest, 1993.; 
Matematika emelt szint alt. isk. 8. osztaly, 
hatosztalyos gimn. 2. osztaly, nyolcosztalyos 
gimn. 4. osztaly, - Miiszaki Konyvkiado, 
Budapest, 1994.; 
Matematika 8. tankonyv feladatainak megol-
dasa alt. isk. 8. osztaly, hatosztalyos gimn. 2. 
osztaly, nyolcosztalyos gimn. 4. osztaly, -
Miiszaki Konyvkiado, Budapest, 1994. 
Nyugdijazasa elotti utolso 6t evben egeszse-
ge egyre romlott, s gyogyithatatlannak tiino 
betegsegevel kemeny kiizdelmet vivott. 
Mindenki szamara peldaertekii volt az a 
kitartas, lelki ero, amellyel e siilyos terhet 
viselte. A munkaba menekiilt, az isk.-i kozeg 
nyiijtott szamara lelki biztonsagot. 
Kimagaslo szakmai elismertseget, emberi 
ertekeit kitiintetesei is bizonyitjak: 
1983-ban Kivalo Munkaert miniszteri kitiin-
tetest kapott; 
1995-ben elsok kozott nyerte el a Debrecen 
Varos Kivalo Pedagogusa cimet; 
1997-ben, nyugdijba vonulasakor Pedagogus 
Szolgalati Emlekeremmel reszesiilt. 

A legbiiszkebb azonban arra az elismeresre 
volt, amelyet egyik fiatal kollegaja igy fo-
galmazott meg. „Szakmailag es emberileg 
szamomra 6 a TANAR." A tanar, aki sajnos 
a nyugdijas kort mar nem tapasztalhatta, sok 
fiatal es idosebb kolleganak a peldakepe. 
Halala ota szemelye, szaktudasa iranti tisz-
teletbol minden evben a nevet viselo terme-
szettudomanyi emlekversenyt szervez a Bo-
szormenyi Uti Altalanos Iskola. 
Forrasok: csaladi es iskolai dokumentumok, 

Miklosvolgyi Miklosne 

Siito Sandor (Debrecen, 1925 - Debrecen, 
1991.): kozepisk. tanar, ig.. 

Siito Sandor 
Sziilei a Partiumbol, Zilahrol koltoztek Deb-
recenbe. A trianoni bekediktatum oket is, sok 
ezer magyarral egyiitt, elkenyszeritette az osi 
foldrol. Apja hivatasos katonaaltisztkent nem 
maradhatott ott. Edesanyja a haztartasukat 
vezette, s a gyermekneveles volt a hivatasa. 
Debrecenben vegezte az elemi- es kozepisko-
lait. A Debreceni Ref. Koll. Gimn.-aban 
1944-ben erettsegizett, majd beiratkozott a 
KLTE foldrajz-biologia tanari szakara. Ta-
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nulmanyait azonban kette-szakitotta a habo-
ru. 1945-ben szovjet hadifogsagba keriilt. 
Novoszibirszkben raboskodott sok mas ma-
gyar hadifogollyal egyiitt. Ott ette a rabsag 
keserii kenyeret. A fogsagbol 1947 okt.-eben 
szabadult. 
Hazatereset kovetoen meg abban az evben 
folytatta tanulmanyait. A mielobbi kenyerke-
reseti lehetoseg megteremtese erdekeben 
azonnal beiratkozott a Debreceni Ref. Koll . 
Tanitokepzo Intezetebe, ahol beszamitjak 
korabbi egyetemi tanulmanyait. Kepesito 
vizsgat tesz, s 1948 jun.-aban tanitoi okleve-
let kap. 
Tanulmanyait a tovabbiak soran a munka 
mellett folytatta, s regi almat valora valtotta. 
Beiratkozott az Egri Tanarkepzo Foiskola 
foldrajz-biologia tanari szakara. A foiskolat 
1954-ben fejezte be, s kapott alt. isk.-i tanari 
dipl.-t. 
Tovabb folytatott tanulmanyokat a hatvanas 
evek elejen a KLTE pedagogia szakan. 1964-
ben kozepiskolai tanari dipl. birtokosa lesz. 
1971-ben tudomanyos fokozatot er el, amikor 
is doktorra avatjak. Majdnem egesz eletet 
betolti a munka melletti tanulas, 1964-67 
kozott elvegezte a Partfoiskolat is, es szerzett 
oktatoi dipl.-t. 
Gyakorlo neveloi munkajat 1948-ban Ohat-
telekhazan kezdte. Ott tanitott otven tanyasi 
gyermeket I -VI . osszevont osztalyban -
delelott, delutan valtakozva. Nagy figyelemre 
es onfegyelemre, alapos felkeszultsegre volt 
szuksege a kezdo, fiatal tanitonak ahhoz, 
hogy a munkat jo l tervezze es szervezze, 
rjogy 8-10-es letszamu osztallyal torteno 
foglalkozas mellett a tobbi 6t osztaly tanuloi 
is eredmenyesen dolgozzanak onalloan. Siito 
Sandornak az Ohattelekhazan toltott egy 
iskolai ev megalapozta es meghatarozta to-
vabbi eredmenyes munkajat, hiszen felettesei 
mar ott felfigyeltek a fiatal tehetseges peda-
gogusra. 
A kovetkezo iskolai evet mar Debrecenben 
kezdte, mint a Gyermekvaros ig.-helyettese. 
1950-ben a Pedagogusok Szakszervezete 
Debrecen Varosi Bizottsaga titkarava valasz-

totta meg a varos pedagogus tarsadalma, a 
szimpatikus, kozvetlen, masokert szivesen 
dolgozo fiatal tanitot. Ezt a feladatot - a 
tagsag megelegedesere - egy evig fuggetleni-
tett dolgozokent, majd 11 even at, tobbszori 
ujravalasztassal, tarsadalmi munkaban vegez-
te. Ez ido alatt a varos pedagogusainak erde-
keit a Pedagogusok Szakszervezete H-B 
megyei Bizottsagaban is kepviselte, mint 
bizottsagi tag. 
1951-ben kineveztek a Kossuth Lajos Alt. 
Isk. ig.-java. Az akkor mar kozismert fiatal 
pedagogus nagy lendiilettel latott neki az 
iskola program) anak kidolgozasahoz es meg-
valositasahoz. Jol szerveztc a tantcstiilet 
munkajat, sikerekre vitte a kozosseget. A 
tantestiilet tagjainak egyeni problemaival is 
segitokeszseggel foglalkozott. Koztiszteletet 
kierdemelt vezeto lett. Igazgatasa alatt az 
altala vezetett tantestiilet eredmenyes munka-
ja elismeresekent lett az iskola a KLTE Gya
korlo Alt. Isk.-ja. A legkivalobb tanarokat az 
egyetem rektora gyakorlat-vezeto tanarra 
nevezte ki . 
1962-tol 1964-ig az MSzMP megyei bizott-
sagan patmunkaskent dolgozott. 1964-ben 
kineveztek a Debreceni Felsofoku Tanito
kepzo Intezet ig.-java. Az intezmenyt 1972-
ig vezette. Munkaja soran tobbszor kepvisel
te hazankat es termeszetesen Debrecent, 
orszagos kulturalis delegacio tagjakent, 
Finnorszagban, Uzbegisztanban, Bulgaria-
ban. A Tanitokepzo Intezet ig.-jakent kiilde-
tesben jart Varsoban, ahol a tanitokepzessel 
kapcsolatos kerdeseket tanulmanyozta es e 
temakorben eloadasokat tartott. 
Testveriskolai kapcsolatot alakitott ki a Pots-
dami es a Meisseni Tanitokepzo Intezettel, 
biztositva a tapasztalatcsere lehetosegeit az 
oktatok es a tanulok kozott. 
Felettesei 1972-ben ujabb feladat ele allitot-
tak. Megbiztak a H-B megyei Palyavalasztasi 
Tanacsado Intezet megszervezesevel es veze-
tesevel. A szervezomunkaban es a letrehozott 
intezet vezeteseben az alapos felkesziiltseg-
gel es szakmai tapasztalatokkal rendelkezo 
pedagogus orszagosan is elismert munkat 
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vegzett. Ezt az intezetet vezette sikeresen 
nyugdijazasaig, 1983-ig. 
Munkaja nem korlatozodott kozvetlen felada-
taira. Tagja volt a MPT-nak. Aktivan teve-
kenykedett a Magyar-Szovjet Barati Tarsa-
sagban, melynek egy ideig elnoke is volt. 
Aktiv tevekenyseget fejtett ki a felnottoktatas 
szervezese es tartalmi munkaja teren is. Segi-
tette az altala vezetett Kossuth Alt. Isk.-aban 
elhelyezett Onallo Dolgozok Alt. Isk.-janak 
eredmenyes miikodeset. Biztositotta a fel
nottoktatas szamara iskolaja szemlelteto 
eszkoztarat, kiserletezo felszereleseit, s maga 
is reszt vallalt - oraado tanarkent a tartalmi 
munkaban. 
Dr. Siito Sandor Debrecen es H-B megye 
kimagaslo, orszagosan is ismert es elismert 
pedagogus egyenisege volt. Egesz eletet, 
munkajat az ifjusag oktatasanak es nevelese-
nek szentelte. Volt tanitvanyai ~ akik ma mar 
maguk is sziilok, nagysziilok, sikeres embe-
rek - tobb mint egy evtizeddel halala utan -
a legnagyobb szeretettel es tisztelettel emle-
keznek ra. lgazi pedagogus volt, akit kima
gaslo szakmai tudasa, muveltsege es intelli-
genciaja mellett melyseges emberszeretet 
jellemzett. 
Eredmenyes munkajat kitiintetesek es okle-
velek sokasagaval ismertek el. 
Kituntetesei: 
Kivalo Tanito(1953). 
Szakszervezeti Munkaert kitiintetes arany 
fokozat (1959); A szakszervezeti mozgalom-
ban vegzett munkajaert okl. (1962); Szak
szervezeti Munkaert eztlst fokozat, (1962); 
TIT emlekplakett (1971); A bekemozgalom 
kitiinteto jelvenye (1973); A Munkaiigy 
Kivalo Dolgozoja (1975). 
A katonai palyara iranyitas elismereseiil H M 
kitiintetes (1976); Hazafias Nepfront kitiinte
to jelveny (1977), TIT aranykoszorus jelveny 
(1978); Kivalo Munkaert kituntetes (1980). 
Emleklap a magyar felsofokii tanito- es ovo-
nokepzes 25. evfordulojara (1984); Pedago
gus Szolgalati Emlekerem (1984). 
Kutatdsi teruletei: 

Az iskolavezetes elmeleti es gyakorlati ker-
desei; Az iskolai- es csaladi neveles ossze-
hangolasanak lehetosegei; A nyolcadik oszta-
lyosok tovabbtanulasi lehetosegei; A palya-
valasztas es palyairanyitas elemzese. 
Forrdsok: 
Csaladi es hivatalos dokumentumok. Az 
emlekezo szemelyes elmenyei. 

Kakucsi Geza 

Szabados Matyas (Debrecen, 1944. szept. 
27. - Debrecen, 2001. aug. 25.): foiskolai 
docens, foig.-helyettes. 

Szabados Matyas 
Az alt. isk. utan a Mechwart Andras Gepipari 
Technikumban tanult, majd erettsegizett es 
kapott technikusi oklevelet 1963-ban. Meg ez 
evben sikeres felveteli vizsgat tett es hallga-
toja lett a Nehezipari Miiszaki Egyetem Ge-
peszmernoki Karanak. Sikeres tanulmanyi 
munkajat igen intenziv kozossegi elet egeszi-
ti ki, melyet negy epitotabori reszvetel is 
peldaz. Az egyetem sikeres elvegzese utan 
1968-ban gyartastechnologusi oklevelet 
szerez. 
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Meg ez evben palyazat utjan helyezkedett el 
a Felsofoku Epitogepeszeti Technikumban (a 
DE Muszaki Foiskolai Kara jogelod intez-
menyben.) Oktato-nevelo munkaja a techno-
logia oktatasaval es a laboratoriumi gyakor-
latok tartasaval kezdodott, majd a laborfej-
lesztes es az anyagvizsgalatok oktatasa ko-
vetkezett. E folyamatot az 1973-ban meg-
szerzett anyagvizsgalo szakmernoki masod-
dipl. teljesiti ki . 
A jogelod intezmeny, 1972-ben foiskolava 
valt, igy az uzemmernoki kimenet biztositasa 
a szervezeti valtozasok gondozasa, az oktatoi 
letszam novekedese es specializalodasa a 
jegyzetek es segedletek irasa, uj tantervek 
osszeallitasa es fejlesztese es a hallgatokkal 
valo igen intenziv foglalkozas minden idejet 
lekototte. Feladatait sikeresen oldotta meg, 
kornyezete, vezetoi elismertek a tevekeny-
seget es 1976-ban foiskolai docensi kineve-
zest nyert el. Az oktatas fejlesztesenek fo-
lyamata anyagismerettel, anyag-
vizsgalatokkal, hokezelessel, keplekeny-
alakitassal, forgacsolassal es gepjavitassal 
kapcsolatos, mint tantargyfelelos igazi oda-
adassal vegezte. Elkepzelese alapjan keriilt 
kialakitasra ket anyagtechnologiai laborato-
rium, egy meroszoba es egy durva szerkezeti 
rontgenlaboratorium. 

Szakmai es nyelvi tanulmanyutak (Szovjet-
unio, Nemetorszag, Csehszlovakia, Francia-
orszag) is segitettek fejlodeset, de 1985 
szept.-etol az akkori foiskolai kovetelmeny-
rendszer koncepciojanak megfeleloen 10 
honapos munkahelyi tizemi gyakorlaton vett 
resyt, melynek eredmenyekent az acel gazve-
zetekek epitesenek technologiaja erdeklodese 
kozeppontjaba kerult. 
Szakmai felkesziiltsegenek, fejlodesenek 
bizonyiteka az 1986-ban elnyert egyetemi 
doktori cim. Az ertekezest a toresmechanika 
temakoreben irta es tovabb is miivelte a te-
mat. Elsosorban a szamitogepes alkalmaza-
sokkal foglalkozott. 
A kovetkezo eveket is kiemelt tevekenyseg 
jellemezte: 

oktatatott a KLTE technika szakos hall-
gatoi reszere - anyagtani gyakorlatok 
vezetesevel 
alapito tagja volt a DAB-nak es titkara a 
Muszaki Szakbizottsaganak az elso cik-
lusban, 
tagja volt a GTE kozponti Toresmecha-
nikai Valasztmanyanak, a Mernoki Ka-
maranak, tudomanyteriilete Szabvanyo-
sitasi Bizottsaganak es bejegyzett mu
szaki szakerto 
a kar sugarvedelmi megbizottjakent 
keszitette el a Munkahelyi Sugarvedelmi 
Szabalyzatot es mint radiologus (1979-
tol) mtikodteti a rontgenlaboratoriumot, 
i l l . az akkreditalt anyagvizsgalo labo-
ratoriumot, 
doktori dolgozata mellett harom foisko
lai jegyzet, negy szakcikk, harom kii l-
foldi eloadas es konferencia-reszvetelek 
jelzik publikacios tevekenyseget. 

1996-tol megbizott tanszekvezeto, 1997-tol 
tanszekvezeto az Altalanos Geptan Tansze-
ken es 1998-tol oktatasi foig.-helyettes, igy 
vezetoi tevekenysege is kiteljesedett. 
A DE Szovetseg 2000. jan. l-tol DE-me 
alakult es a Muszaki Foiskolai Kar elott alio 
feladatok is novekedtek. Feladata volt a kep-
zes szelesitesenek hatekony tamogatasa a 
villamosmernoki, a vegyeszmernoki, a kor-
nyezetmernoki es muszaki informatikai sza-
kok es szakiranyok inditasahoz. Erositette a 
posztgradualis kepzest es a nem-diplomas 
szakkepzest, elvitathatatlan a munkaja a 
kredit alapu tantervek kidolgozasanal. 
Elete a fiatalok kozott telt, oktatoi munkaja is 
hozzajuk, a felnotte es szakemberre valasuk-
hoz kotodott. 

Kituno kozossegi munkajat tobb kituntetessel 
ismertek el. Kivalo ifjusagi vezeto 1975 es 
Kivalo Munkaert kitiintetest nyert el 1978 es 
1984 evekben. 
Forrasok: intezmenyi es csaladi dokumentu-
mok. 

Varga Ferenc 
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Szabo Imre (Debrecen, 1921. nov. 20 -
Debrecen, 1998. okt. 8.): alt. isk.-i magyar-
tortenelem szakos tanar. 

Szabo Imre 
Negygyermekes debreceni munkascsaladbol 
szarmazott. Szillei mindketten szegeny-
paraszti szarmazasu emberek voltak. Fiatal 
korukban keriiltek Debrecenbe Mikepercsrol. 
Edesanyja haztartasbelikent nevelte gyerme-
keit, edesapja eloszor villamosvezetokent, 
majd a Tiszantuli Nyerstermeny-
kereskedelmi Kft. dolgozojakent egyedtil 
biztositotta a hatfos csalad megelhetesehez 
sziikseges anyagi javakat. 
Elemi iskolait Debrecenben jelesre vegezte. 
A csalad szegenysege miatt nem tanulhatott 
tovabb, fgy a ket vilaghaboru kozotti Ma-
gyarorszagon szereny koriilmenyek kozott 
elo fiatalemberek tipikus sorsa jutott szama-
ra. Az alkalmi munkak vallalasa biztositotta 
jovedelem az onfenntartas, illetve a csalad-
fenntartashoz valo anyagi hozzajarulas egyet-
len forrasa volt. Allando munkahelyet kesobb 
sikeriilt talalnia a Debreceni Textilmiiveknel. 
Itt dolgozott 1942-ig, es innen vonult be 
katonanak. 

1943 tavaszatol frontszolgalatot teljesitett, 

1945. febr. 9-en szovjet hadifogsagba esett 
Budan. Hadifogolykent Szovjetunioban a 
Fekete - tenger partvidekere keriilt, ahonnan 
1948 maj.-aban terhetett haza. Itthon a bevo-
nulas elotti regi munkahelyen, a Debreceni 
Textilmiiveknel allt ismet munkaba, ahol 
viszonylag rovid ideig, 1949 oszeig dolgo
zott. Ekkor munkahelyenek javaslatara hosz-
szii sziinet utan immaron felnottkent ismet 
"beiilt az iskolapadba" az orszag masik ve-
gen, Sopronban. Sajnos, latasa a hadifogsag 
ideje alatt nagyon meggyengiilt, ennek elle-
nere jeles eredmennyel erettsegizett. Bar az 
erettsegi utan tanulmanyai miatt elkoltozott a 
"hiiseg varosabol", lelekben mindig egy 
kicsit soproni is maradt. Hozzatartozoinak es 
baratainak sokszor, nagy szeretettel beszelt 
az ottani emberekrol es a varos miliojerol. 
Tanulmanyait 1950 - 52 kozott az Egri Pe-
dagogiai Foiskolan folytatja. 1953-ban al-
lamvizsgazott jeles eredmennyel, es tanari 
diplomat szerzett magyar-tortenelem szakon. 
1952-ben Darvas Jozsef, az akkori miivelo-
destigyi miniszter gyakorlo peda-goguskent a 
Monostorpalyi Allami Alt. Isk.-ba helyezi, itt 
kezdi el oktato-nevelo munkajat. Kozel har-
minc even at egeszen 1981-ben tortent nyug-
dijazasaig Monostorpalyiban tanit, nevel, 
honismereti szakkort vezet. 
Tudasa, tajekozottsaga, pedagogiai felke-
sziiltsege, es nem utolso sorban a kozseg 
tobb generaciqjanak iskolai neveleseben valo 
hatekony kozremiikodese eredmenyekent 6 
lett Monostorpalyi megbecsiilt „Tanar Ur"-a. 
Egykori tanitvanyai ma is tisztelettel es sze
retettel emlekeznek oraira, idezik fel a hajda-
ni tortenelemorak elmenyet, amikor a szaraz 
tenyek sokasaga koze egy-egy, az adott kor-
szakhoz illo vicces tortenetet elmeselve, 
mennyire fel tudta pezsditeni az orak hangu-
latat. Mint egyik regi, kedves tanitvanya, 
kesobbi kollegaja mondta rola: „Palyaja 
kezdeten 6 is "lampas" volt a telepiilesen, ha 
nem is a Gardonyi Geza szerinti, de alakitoja 
volt a falunak." 

1960-tol mar az iskola minden felso tagoza-
tos osztalyaban 6 tanitja a tortenelmet. Soha 
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nem elegedett meg azzal, hogy tanitvanyai 
csak a lexikalis tortenelmi adatokat ismerjek. 
Az esemenyek kozotti osszefiiggesek feltara-
sara, megerttetesere torekedett. A tortenelmet 
mindig a tarsadalmi fej lodes szempontjai 
szerint vizsgalta, tanitotta. 
A magyar nyelvet es irodalmat is az oktatas-
ban megjeleno korszeriibb modszerek alkal-
mazasaval eredmenyesen oktatta. 
Szakmai felkesziiltsegenek elismereset iga-
zolja a tobb even keresztiil eredmenyesen 
vegzett tankonyvbiralasi tevekenysege. 
Az iskola vezetesevel egyiitt jelentos szerepe 
volt abban, hogy a nevelotestiilet fejlodese es 
oktato-nevelo munkajanak szinvonala egyre 
elismertebbe valhatott a derecskei jarasban. 
Sok idot szentelt szaktantermenek kiala-
kitasara. 
Szigoni, nehezen befolyasolhato, ugyanakkor 
masok velemenyet mindig tiszteletben tarto, 
hatarozott egyenisegkent elt es dolgozott. 
Realisan osztalyozta tanitvanyai tudasat. 
Munkajaban es maganeleteben egyarant 
lelkiismeretes, pontos, kovetkezetes es kote-
lessegtudo volt, es ebben a szellemben nevel-
te gyermekeit es diakjait is. 
Jelentos volt a tarsadalmi munkaban vegzett 
tevekenysege is. 
Eveken at dolgozott a munkahelyi szakszer-
vezetben, illetve nevelokent kozsegi nepmii-
velesi tisztseget is betoltott. 
Evekig volt tanacstag, ezen beliil a miivelo-
desiigyi allando bizottsag tagjakent jelentos 
munkat vegzett a kozseg erdekeben. 
Sokat tett azert, hogy a hatvanas evekben 
Mpnostorpalyiban is beinditott esti alt. isk.-
ban tanulo felnottek oktatatasa minel hateko-
nyabban es eredmenyesebb zaruljon. 
A hetvenes evek masodik feletol a kozseg 
erdekeben vegzett tarsadalmi munkat fokoza-
tosan felcserelte az iskola ifjiisagi szerveze-
tenek kereteben vegzett munkaval. Ktilono-
sen fontos volt szamara a gyerekek nyari 
taborozasanak szervezeseben es lebonyolita-
saban valo reszvetel. 
1978-ban az ifjiisagert vegzett munkajaert 
Dicsero Oklevelet kapott. 

Feldolgozta lakohelye tortenetet. Monostor-
pdlyi kozseg tortenete a legregibb kortol 
napjainkig c. kezirata nem egy hely-torteneti 
temaju munkanak szolgaltatott forrasanyagot, 
(pi. Dr. Bodnar Laszlo: „A 275 eve ujjatele-
piilt Monostorpalyi") 
Honismereti gyujtesebol allando kiallitasa 
volt. 
Aktiv pedagoguskent sokat tett azert, hogy az 
iskola kesobbi nevadojanak, a Monostor-
palyihoz szorosan kotodo Thuolt Istvan hon-
vedhadnagynak, Kossuth egykori szarnyse-
gedjenek emleke tanitvanyaiban megorzod-
jon. 
1978-ban mar 6 volt a nevelotestiilet leg-
idosebb tagja, tobb kollegaja korabban tanit-
vanya is volt, ezert illo tiszteletben reszesitet-
tek. 
Torzsgardatagsagaert 1977-ben es 1981-ben 
is kitiintetesben reszesult. 
A kozsegben eltoltott evek igazi 
„monostorpalyi" emberre tettek Itt alakult ki 
a mezogazdasagi munka iranti vonzalma, ami 
a pedagogusi munka mellett vegzett haztaji 
gazdalkodasaban oltott testet. 
1953 jan.-jaban nosiilt. Felesege, Kosztolanyi 
Iren szinten pedagogus. Hazassagkotesuktol 
nyugdijazasaig 6 is a faluban tanitott also 
tagozatos gyerekeket. 
Hazassagukbol harom gyermek sziiletett. Az 
elso, Laszlo, sziiletese utan meghalt. Istvan 
1956-ban, Erika 1960-ban sziiletett. • 
1981-ben ment nyugdijba. Szerette a gyere
keket, Monostorpalyi lakossagat. Nyugdijas 
eveit kerteszkedessel toltotte. Erosen csok-
kent latasa ellenere szabadidejeben tovabbra 
is sokat olvasott. 
Kesobb be kellett koltoznie Debrecenbe. 
Nehezen tudta megszokni az uj kornyezetet, 
ezert az idos korara megromlott mozgas-
kepessege ellenere - ha tehette, ellatogatott 
szeretett falujaba, ami szinten az evtizedekig 
volt korabbi lakhelyehez es az ottani embe-
rekhez valo kotodeset bizonyitja. 
Harom fiu unokaja sziiletese ujabb elfoglalt-
sagot jelentett szamara. A legidosebb unoka
ja szamara nyugdijas pedagoguskent kelle-
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mes vasarnapi delutani tarsalgasok kereteben 
tette. erdekesse a tortenelmet. Sajnos a ket 
fiatalabbnal ezt mar nem tudta megtenni. 
1998. okt. 8-an varatlan hirtelenseggel, sziv-
elegtelensegben elhunyt. 
Maganeleteben es munkajaban kovetett hit-
vallasat jo l tiikrozik kedves koltojenek, J6-
zsef Attilanak sorai: 

(...) jo szoval oktasd, jdtszani is enged 
szep, komoly fiadat! 

Szabo Imrene 

Szabo Zoltan (Debrecen, 1908. ju l . 27. -
Debrecen, 1988. jiin. 11.): ref. lelkesz, alt. 
isk. tanar. 
Iparos csaladban latta meg a napvilagot. Apja 
egyike a debreceni hires csizmadia meste-
reknek, anyja a haztartasukat vezette. Negy 
testver koziil 6 tanult, s lett lelkesz-tanar. 
Egy fiu testvere folytatta apja mesterseget, 
ket lanytestvere tanitofeleseg lett. A Szabo 
csalad kiegyensulyozott, nyugodt, szorgal-
mas kispolgari eletet elt. 
Zoltan iskolait Debrecenben vegezte, s nagy 
hatassal volt ra a hires Debreceni Ref. Koll. , 
majd az abbol alakult Debreceni Tisza Istvan 
Tudomanyegyetem szellemisege. Igy az 
elemi iskola elvegzese utan a Debreceni Ref. 
Koll. Gimn.-anak tanuloja lett, ahol erettse-
gizett. Ezt kovetoen a Debreceni Tisza Istvan 
Tudomanyegyetem Ref. Hittudomanyi Karan 
tantxl, s 1930-ban szerez lelkeszi oklevelet. 
1934-ben a Debreceni Ref. Koll. Tanitokep-
zo Intezetenek magantanuloja. 1935-ben 
tanitoi kepesito vizsgat tesz, es tanitoi okle
velet szerez. Jogi tanulmanyokat is folytatott, 
de azt az alapvizsga letetele utan abbahagyta 
- a haboriis koriilmenyek miatt. Tovabb 
folytatva tanulmanyait, 1947-ben gyakorlois-
kolai tanitoi oklevelet szerez, majd 1954-ben 
negyevi tanulmany utan az egri Tanarkepzo 
Foiskolan matematika-fizika szakos alt. isko-

lai tanari oklevelet kap, kitiinteteses minosi-
tessel. 

Szabo Zoltan 
Tanitoi miikodeset 1934. szept. 1-en kezdte a 
Korostarcsa - Csardaszallas tanyasi ref. 
iskolaban. 
Ebben az iskolaban 110 tanyasi paraszt 
gyermeket tanitott. Delelott az I - I I I . osztaly 
76 tanulojaval, delutan pedig a IV-VI . ossze-
vont osztaly 34 tanulojaval foglalkozott. 
Idezet egy 1947. maj. 31-i iskola-feliigyeloi 
jegyzokonyvbol: 
„Iskola feliigyelo megallapitja, hogy ilyen 
koriilmenyek kozott - 110 letszam mellett -
ilyen alapos munkat hatartalan • szor-
galommal, emberfeletti munkaval lehet csak 
elerni. Erre a munkara csak az Istenben valo 
hit es az emberek iranti melyseges szeretet 
teszi kepesse az embert. Neveloi es tanitoi 
munkaja dicseretes." 
1947 oszen megvalasztjak a debreceni Ref. 
Koll. Tanitokepzo Intezetenek gyakor-
loiskolai tanitqjava. Itt tanit az iskolak alla-
mositasaig. Ekkor athelyezik az allamositott 
Fiiveszkert utcai alt. isk.-ba, 1950-ben pedig 
a Bocskai (Pacsirta utcai) alt. isk.-ba. Itt tanit 
1962-ig. 
Itteni miikodeset megelozoen mar a varosi 
tanarok fizika-munkakozossegenek vezetoje-
kent modszereinek atadasaval, modszerek 
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cserejevel segiti a varos pedagogusainak 
munkajat. Szakkort szervezett es hosszu 
eveken keresztill szazaval keszitettek a fizi-
kai szemlelteto eszkozoket a varosi es tanyasi 
iskolak reszere. Ez a tevekenyseg felbecsiil-
hetetlen ertek volt az amugy is gyengen ella-
tott tanyasi iskolaknak. Erre a munkara a 
Budapesti Pedagogus Tovabbkepzo Intezet is 
felfigyelt es kert mintadarab-sorozatokat a 
technikai szakkor munkaibol. 
1962 szept.-eben kerult a „Kis Kossuth-ba". 
Amikor az iskolat 1963-ban a KLTE. Gya-
korlo Iskolajava szerveztek at, Szabo Zoltant 
- az akkor mar kozismert es nagyra ertekelt 
fizikatanart - az egyetem rektora kinevezte 
gyakorloiskolai vezetotanarra. Ezt a megbi-
zatast orommel fogadta, es kitiintetesnek 
vette. Oriilt annak, hogy gazdag tapasztalatait 
tovabb adhatta a fiatal tanarjelolteknek, akik 
nemcsak ismeretekben gazdagodhattak a vele 
toltott gyakorlo idoben, hanem peldamutato 
pedagogusi, a gyermekeket szereto es tisztelo 
magatartasat is megcsodalhattak es atvehet-
tek tole. 
Szabo Zoltan a felnottoktatasban is igen 
eredmenyesen tevekenykedett. A Koll. pol-
gari iskolajaban - a kozponti rendelet alapjan 
- megindult a felnottoktatas Lovas Laszlo 
vezetesevel. Ebbe a munkaba kapcsolodott 
be, mint oraado tanar. Kesobb a 
Szamosujvari Sandor vezette Beke utcai 
(Szent Anna utcai) korzeti dolgozok iskola-
janak oraado tanara, majd 1960-tol a meg-
alakulo onallo dolgozok altalanos iskolajaban 
miikodott az 1971-ben tortent nyugdijazasa 
utan meg evekig. Evtizedeken at szerzett 
tapasztalatait a dolgozok altalanos iskolaja
ban mvikodo pedagogiai miihelyben is hasz-
nositotta es boles tanacsaival, reszvetelevel 
segitette az ott folyo kiserletezo-
kutatomunkat. Az altalanos iskolai szakkor-
ben keszitett fizikai eszkozoket a felnottokta
tasban is eredmenyesen hasznositotta. 
Halk szavii, szereny, baratsagos, kedves 
modoraval maga kore vonta a kollegakat, 
mindenkori segitokeszsege tisztelettel, meg-
becsiilessel es szeretettel ovezte 6t. „Zoli 

bacsi" valamennyiiink peldakepe mint ember 
es mint pedagogus - nyilatkoztak tobbszor 
kollegai. 
Szabo Zoltan A PEDAGOGUS volt. 
Munkajat felettesei tobbszor is aprobb elis-
meresben reszesitettek. 
„Kival6 munkajaert" cimmel tobbszor fizete-
si fokozat eloleptetest kapott. 
Egyszer - 1967-ben - Miniszteri Dicseret-
ben reszesiilt. Csendben, halkan - de nagyon 
eredmenyesen dolgozott, tobb elismerest 
erdemelt volna. 
Legyen ez a megemlekezes az elismeres 
jovatetele. 
Forrasok: 
Csaladi dokumentumok, intezeti okmanyok, 
az emlekezo szemelyes emlekei. 

Kakucsi Geza 

Szalacsi Racz Imre (Szalacs, 1900. nov. 
22. - Debrecen 1956. nov.26): tanar, iro, 
lijsagiro. 
Edesapja Racz Jozsef gazdalkodo, edesanyja 
Rohacsi Maria. A csalad gyermekei koziil 
harman ertek meg a felnott kort: Vendel, 
Imre es Istvan. A legidosebb testver Szala-
cson maradt, gazdalkodott, a ket fiatalabb 
egyetemi vegzettseget szerzett, mindketten 
tanarok lettek. 
Kisgyermekkent a csaladban melyen vallasos 
es munkas eletre valo nevelest kapott, az 
elemi iskolat sziilofalujaban vegezte, majd 
1918-ban Szilagysomlyon tett hadi-erettsegit 
es az olasz frontra kerult. A forradalmak 
idejen edesapja foldjen gazdalkodott, majd a 
nagyvaradi latin szertartasu teologiai aka-
demian folytatott tanulmanyokat. Nagy-
varadon piispoki titkarkent, majd Zilahon 
katolikus papkent miikodott. Az 1920-as 
evek elejetol jelentek meg versei, novellai 
erdelyi lapokban. (a Kolozsvaron megjeleno 
Ujsag, az Erdelyi Magyar Lanyok, A Magyar 
Nep, a Hirnok, az Aradi Vasarnap es a zilahi 
Szilagysag kozolte irasait) 
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Szalacsi Racz Imre 
Zilahon bekapcsolodott a varos kulturalis 
eletebe: a magyar nyelv es muveszet apolasa-
ra letrehozott helyi miikedvelo tarsulat sza-
mara irt szindarabokat. E korben ismerte meg 
kesobbi feleseget, Csikvardodfalvi Gaal 
Mariat, a varoska tinnepelt amator eloado 
miiveszet. 
Jollehet elsosorban kulturalis teren vett reszt 
a nemzeti kisebbsegi mozgalmakban, 1925-
ben megis menekvilnie kellett Erdelybol. 
Szokve erkezett Magyarorszagra, a hatar 
kozeleben levo Szentanna pusztan, a nyom-
datulajdonos Szigethy csalad birtokan lelt 
menedekre, s rovidesen Debrecenbe keriilt, 
ahol a „Debreczen" c. lapnal kapott alkalma-
zast, s beiratkozhatott a Tisza Istvan Tudo-
manyegyetem Bolcseszettudomanyi Karara, 
ahol tortenelem es foldrajz szakon folytatott 
tanulmanyokat. 1929-ben kozepiskolai tanari 
oklevelet es doktori cimet szerzett. 
Ujsagiroi munkaja es egyetemi tanulmanyai 
mellett egy ideig a „Debreceni Szemle" c. 
nepszerii tudomanyos folyoirat kiado-
hivatalat vezette es Milleker professzor al-
kalmazta dijtalan gyakornokkent a Foldrajzi 
Intezetben. Erdeklodese azonban inkabb a 

magyar tortenelem, elsosorban a kuruc-kor 
tortenete fele iranyult. Doktori ertekezeset gr. 
Pekry Lorincrol irta. 
Tanari palyajat a Debreceni Kereskedo Tar
sulat tanonciskolajaban kezdte, oraado tanar-
kent. Helyzete rendezodott, amikor megkapta 
a magyar allampolgarsagot es kineveztek a 
Kereskedo Tarsulat Felso Kereskedelmi 
Iskolajanak tanarava. Idokozben attert az 
unitarius nitre es 1933-ban hazassagot kotott 
Gaal Mariaval. 
Tanari munkajat mind a tanoncoknal, mind a 
kereskedelmi iskolaban szakmai ige-
nyesseggel, kivalo pedagogiai erzekkel, nagy 
odaadassal vegezte. Tekintettel arra, hogy 
ezekben az iskolatipusokban a kozismereti 
targyakra kevesebb oraszam jutott, 1936-ban 
szakeloadoi kepesitest szerzett a kozgaz-
dasagi ismeretek oktatasara. Egykori tanit-
vanyai ugy emlekeznek oraira, hogy a felel-
tetest rovidre fogta, az osztalyozasban join-
dulatu volt. Nala nehez volt megbukni, mert 
a buktatast sajat kudarcanak tekintette. Ma-
gyarazataival lekototte tanitvanyai figyel-
met, a tananyagot gyakran szinesitette keves-
se ismert erdekessegekkel, kuriozumokkal -
ilyesmikre meg evtizedek multan is emlekez-
tek egykori diakjai. Tantargyai boven adtak 
alkalmat arra, hogy az ismeretek atadasa 
mellett hazafias erzelmeket ebresszen. Az 
oktato munkat nem tekintette teljes ertekiinek 
jellemformalo neveles nelkiil. Az erkolcsi es 
hazafias neveles szandeka vezette cserkesz-
vezetoi es levente-oktatoi munkajaban is. A 
fiatal iparos es kereskedo reteg miiveltsege-
nek magasabb szintre emeleset a magyar 
tarsadalom fontos feladatanak tartotta. Azt 
remelte, hogy veliik es altaluk bovtil a ma
gyar kozeposztaly, amely a nemzet megtarto 
erejeve valhat. 

A tanitas mellett belso munkatarsa maradt a 
„Debreczen" c. napilapnak. Az ujsag kultu
ralis publicisztikajanak jelentos reszet 6 irta 
az 1930-az evekben. Kedvelt temai voltak a 
varos torteneti esemenyei, jeles szemelyek, 
miiveszek elete, munkassaga, szivesen irt 
szinhazi bemutatokrol, iskolakrol, ifjiisagi 
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rendezvenyekrol. Nagy figyelmet keltettek a 
hajdiisagi falvakrol irt szociologiai riportjai. 
Diakjai ismertek lijsagiroi tevekenyseget, de 
tudtak arrol is, hogy verseskotetei es tobb 
regenye megjelent. Mindez nagyban hozza-
jarult ahhoz, hogy altalanos tisztelet ovezte. 
Munkas es sikeres eveinek betetozese volt, 
amikor ujra ellatogathatott a visszacsatolt 
erdelyi reszekre, szulofalujaba. Csaladi bol-
dogsagat Maria es Reka nevii leanyainak 
sziiletese tette teljesse. 
A I I . vh. eveiben, a fenyegeto nemet veszely 
arra osztonozte, hogy minden alkalmat meg-
ragadjon, amikor segithet a magyar identitas 
erositeseben, megorzeseben. Eloadasokat 
tartott a nemzet sorskerdeseirol, unnepsegek 
szonoka volt. „Minden tetteben izzo hazafi-
sag vezerelte" - emlekezett ra egykori tanar-
tarsa. Talan eppen e miatt fordult ellene a 
haboru utana nehany „vonalas" kollegaja. 
Alaptalan vadaskodasukkal elertek, hogy a 
megszallo szovjet hatosagok honapokra 
internaltak. Szabadon bocsatasa utan hosszii 
idore korhazi kezelesre szorult, majd lijabb 
megprobaltataskent nepbirosag ele keriilt. A 
targyalason egykori diakjai valosagos szim-
patia Hintetest rendeztek kedves tanaruk 
erdekeben. Az ellene felhozott vadak alapta-
lannak bizonyultak es iigyeben felmento 
itelet sziiletett, de regi munkahelyere meg-
sem terhetett vissza; evekig alias nelkiil ma-
radt, maganorakat adott, forditasokat vallalt. 
Egeszsege megrendtilt, regi munkakedvet 
elvesztette. Festegetett, adatokat gyujtott 
szulofaluja tortenetehez. Muzeumba, level-
tarrja, konyvtarakba jart, barati kore a hason-
16 sorsuakra korlatozodott. A legnehezebb 
evekben, amikor a letfontossagu dolgok 
beszerzese is gondot okozott, meghato mo-
don segitettek 6t es csaladjat a kereskede-
lemben dolgozo regi tanitvanyok. Az 6 gesz-
tusaik adtak vissza hitet az emberben. 
1951-ben a tanonciskolabol szervezett ipari 
tanulo intezet (akkori neven MTH, azaz 
Munkaero Tartalekok Hivatala 109. sz. Ipari 
Szakmunkaskepzo Intezet) ig.-ja, Kozma 
Balint hivta kozismereti targyakat tanitani. 

Szaktargyain kivtil anyagismeretet, egeszseg-
tant es magyar irodalmat tanitott. Rendbe 
tette, ami a regi tanonciskola konyvtarabol 
megmaradt. Foglalkozasokat tartott az iro-
dalmi es szinjatszo korben. Tanulmanyt irt a 
debreceni iparoktatas fejlodeserol. Nemcsak 
az ipari tanulok, hanem tanartarsai es a szak-
oktatok koreben is megbecstilt ember lett. Az 
ipari tanulo intezetben toltott evei alatt visz-
szatert alkoto kedve: eletrajzi regenyt irt 
Balassi Balintrol, befejezte a szabad-
sagharcrol tervezett trilogia elso reszet - ezek 
a munkai keziratban maradtak. 
1955-ben folyamatba keriilt a Kozgazdasagi 
Technikumba valo athelyezese, am ismeret-
len okbol nem oda, hanem a Jozsef Attila 
telepi alt. isk.-hoz kapott kinevezest. Utolso 
taneveben szamara teljesen uj kornyezetben, 
kisgyermekek tanitasat kapta feladatul. Sok-
szor beszelt meghatottan a ktilvarosi iskola 
nebuloinak nehez korulmenyeirol, szomoni 
sorsarol. Nagy empatiaval fordult felejiik. 
Ebben az idoben gyakran mondogatta: nem 
szabad elveszni hagyni ezeket a kis magya-
rokat, ugy kell veliik foglalkozni, hogy testi-
leg, lelkileg, szellemileg kepesek legyenek 
felsobb iskolaba jutni, ertekes felnott ember-
re valni. 

1956 nyaran Paradon toltott ket hetet. A 
kozelet hireitol felvillanyozva, jegyzet-
fuzeteben szamtalan novella-terwel, vazlat-
fuzeteben a hegyvideki elmenyek grafikus 
emlekeivel boldogan tert vissza csaladjahoz. 
Bizakodva varta a dolgok jobbra fordulasat. 
Az uj tanevet ket helyen kezdte, a Jozsef 
Attila telepi alt. isk.-ban es a Kozgazdasagi 
Technikumban, mint oraado tanar. A forra-
dalom elso napjaiban tobbszor rosszul lett. 
Nov. 4-en hajnalban, a szovjet tamadas orai-
ban allapota siilyosbodott es a rovidesen 
vegrehajtott miitettel sem lehetett meg-
menteni eletet. 1956. nov. 26-an a debreceni 
Sebeszeti Klinikan halt meg. Utolso litjara 
tanitvanyainak, tiszteloinak szazai kisertek, 
biicsiiztato beszedet Kiss Tamas kolto, tanar 
baratja tartott sirja felett. Halala utan csak 
nehany soros megemlekezes jelent meg rola 
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a helyi lapban, s ugyanott nehany novellaja 
1957 tavaszan. 
Hagyatekat csaladja az 1980-as evekben a 
Debreceni Irodalmi Muzeumban helyezte el. 
Sziiletesenek szazadik evfordulojan alapit-
vany letesiilt, azzal a cellal, hogy a kom-
munista rezsim altal felreallitott, vele azonos 
sorsii szemelyisegek - akik konyvtarakban 
kaptak munkat, menedeket, emleket fele-
lessze. 
Fontosabb miivei: 
Ibolyak. (Versek) Zilah, 1923. - Kurucok 
nagy napjai. (Elbeszelesek) Szilagysomlyo, 
1925. - Ket jegenyenyarfa. (Regeny) Ko-
lozsvar, 1926. - Hullo csillagok, kuruc csil-
lagok. (Regeny) Arad, 1926. - A nagykoni 
(Regeny) Szilagysomlyo, 1926. - Szivaldo-
zat (Versek) Debrecen, 1928. - Pekrovinai 
gr. Pekry Lorinc (Doktori ertekezes) Debre
cen, 1929. - Magyar sors. (Versek) Debre
cen, 1930. A paraszt fia. (Regeny) Debrecen, 
1930. - Arnyek, amely elkiseri az embert. 
(Regeny) Debrecen, 1933. - Tekozlo fiu 
(Regeny) Budapest, 1939. - Eb ura fako 
(Regeny) Budapest, 1941. - A barna kenyer 
(Regeny) Debrecen, 1942. - A kereszt (Re
geny) Debrecen, 1943. 

Korompai Gdborne 

Szarvas Pal (Vac, 1910. aug. 11. - Debre
cen, 1986. jan. 31.): egyetemi tanar, a kemiai 
tudomany doktora. 
Sziiietese idejen apja fogepesz Vacott, majd 
borgyari muvezeto Ujpesten. Elemi es kozep-
iskolait Ujpesten vegezte, 1928-ban erettse-
gizett. Ugyanabban az evben megkezdte 
tanulmanyait a budapesti Pazmany Peter 
Tudomanyegyetem Bolcseszettudomanyi 
Kara kemia-fizika szakan. 1932-ben fejezte 
be tanulmanyait es rovid ideig a peti ammo-
niagyarban dolgozott vegyesz gyakornok-
kent. 
Egyeves katonaskodas utan 1933 oszetol a 
budapesti Tudomanyegyetem I . sz. Kemiai 

Intezeteben Winkler Lajos professzor mellett 
kezdett dolgozni dijtalan gyakornokkent. 
1934-ben kozepisk.-i tanari okl.-et szerzett 
majd osztol a Buchbock professzor vezette 
I I I . sz. kemiai Intezetbe keriilt tanarsegednek. 
1936-ban doktoralt „summa cum laude" 
minositessel. Az 1937/38-as tanevben ma-
gyar allami osztondijaskent a becsi Tudo-
manyegyetemen dolgozott. 
1939-ben hazasodott, felesege May Erzsebet 
kemia-fizika szakos tanarno (1971-tol a 
KLTE Fizikai-Kemiai Tanszekenek oktato-
ja). Harom gyermekuk sztiletett; Pal (1944), 
Katalin (1946) es Gabor (1947). 

Szarvas Pal 
A haboni idejen tobbszor hivtak be katonai 
szolgalatra, de 1944 nyaran leszereltek es 
roviddel Budapest felszabaditasa utan dol
gozni kezdett a Tudomanyegyetemen. 1945 
oszen a Bolcseszettudomanyi Kar „sztereo-
kemia" targykorbol egyetemi magantanarra 
habilitalta es egy evvel kesobb egyetemi 
intezeti tanarra neveztek ki . Az 1947/48-as 
tanevben megszervezte a budapesti Allami 
Pedagogiai Foiskola Kemia Tanszeket es ket 
even at felallason tanitott a foiskolan. 1949 
szept.-eben megbiztak a Miskolci Nehezipari 
Miiszaki Egyetem Kemiai Tanszekenek 
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megszervezesevel es vezetesevel, majd 1950-
ben egyetemi tanarra neveztek ki. 
Palyajanak jelentos allomasakent 1951-ben a 
debreceni KLTE alig egy ewel korabban 
alapitott Termeszettudomanyi Karara, a 
Szervetlen es Analitikai Kemiai Tanszek 
vezetojenek neveztek ki , ahol a tszv.-i es 
oktatoi feladatokat 1975-ig, nyugdijba-
vonulasaig ellatta. 
A szervezes alatt alio tanszeken komoly 
feladatok vartak a fiatal professzorra. A tan
szek frissen vegzett, oktatasi tapasztalatokkal 
meg alig rendelkezo fiatal oktatoival meg 
kellett oldani a novekvo szamii vegyesz- es 
kemiatanar hallgatok kepzeset, az alt.-, es 
szervetlen-, es analitikai kemiai laboratoriu-
mi gyakorlatok program] anak a kialakitasat, 
vezeteset, de a laboratoriumok felszereleset 
is. Ugyanakkor igenykent jelentkezett a tan
szek tudomanyos munkajanak a meginditasa, 
a kutatasi profil kialakitasa, a fiatal oktatok 
tudomanyos palyan torteno elinditasa. A 
szervezesi feladatok mellett siirgetove valt a 
hallgatosag megfelelo jegyzetekkel es kony-
vekkel torteno ellatasa. Ennek erdekeben 
kesziilt el mar 1952-ben Lengyel Bela -
Proszt Janos es Szarvas Pal „Altalanos es 
Szervetlen Kemia" c. jegyzete, amely egye
temi tankdnyvkent 1954-ben es kesobb tobb 
kiadasban is megjelent. Ez a konyv mintegy 
negyed szazadig a vegyesz-, vegyeszmernok-
es kemiatanar hallgatok szazainak segitett 
hazankban a kemia alapjainak a megismere-
seben, elsajatitasaban. Leiro reszeit meg ma 
is hasznosan forgathatjuk. Az egyetemi okta-
tcft feladatokat rendkivtil komolyan vette. 
Eloadasai vilagosak, j o l erthetoek voltak. 
Kedvelte a latvanyos kemiai kiserletek be-
mutatasat. A tudomanyos munkaban munka-
tarsainak nagymerteku onallosagot adott. 
Nem volt szigoni, szamonkero vezeto, de a 
kiserleti munka megbizhatosaga, pontossaga 
vonatkozasaban igenyes volt. 
A tanszek normalis mukodese, az oktato es 
kutato munka beindulasa utan kari es egye
temi szervezesi feladatokra kapott megbizast. 
1954 es 1958 kozott a Termeszettudomanyi 

Karon folyo oktato es tudomanyos munkat 
iranyitotta mint a kar dekanja. Nehany ewel 
kesobb, az 1962/63-as tanevben az egyetem 
rektorhelyettesekent miikodott, majd 1963 es 
1966 kozott az egyetem rektorakent iranyi
totta az intezmenyt es fontos szerepe volt az 
Egyetem Kemiai Epiilete felepiileseben. 
1968-tol a Termeszettudomanyi Kar Tudo
manyos Bizottsaganak az elnoke volt, de az 
Egyetem falain kiviil , a varosban illetve a 
regioban is folytatott tudomanyos szervezoi 
es ismeretterjeszto munkat. Igy tobb evig 
volt a Miiszaki es Termeszettudomanyi 
Egyesuletek H-B megyei szervezetenek 
elnoke, a DAB Szakbizottsaganak tarselnoke, 
az Analitikai Munkabizottsaganak elnoke. 
Tudomanyos - kutato munkajat a neves 
analitikus, Winkler Lajos intezeteben kezdte, 
ahol kozetanalizissel foglalkozott. A tovabbi 
munkat a szamara erdekesebb fizikai kemia 
teriileten folytatta es a higany feliileten kiala-
kulo potencialt befolyasolo tenyezok vizsga-
lataban ert el nemzetkozi erdeklodest kivalto 
eredmenyeket. Kesobb - becsi tanulmanyut-
j an is - a feherjek kolloidkemiai sajatsagait 
tanulmanyozta. Az 1940-es evekben egyes 
oxisavak forgatokepessegi diszperziojanak 
osszehasonlitasa alapjan megallapitotta rela-
tiv konfiguraciojukat, majd mar Debrecenben 
meghataroztak az alkoholos hidroxil - cso-
portok disszociacios allandojat. 
Debreceni mukodesenek elso szakaszaban 
munkatarsaival fokent spektrofotometrias, 
polarografias es kromatografias analitikai 
femmeghatarozasokkal foglalkoztak. Analiti
kai vizsgalataikban kesobb egyre nagyobb 
hangsiilyt kapott a spektrografias femelem-
zes. Ezzel parhuzamosan mind tobb munka-
tarsa kezdett preparativ es oldategyensiilyi, 
illetve kinetikai kutatasokkal foglalkozni. 
Ezek a koordinacios kemiai kutatasok az 
1970-es evek elejetol mar nemzetkozileg 
elismert szinten folytak. Szarvas Palt kiilono-
sen a volframatok oldataban kialakulo kii-
lonbozo izopolivolframatok egyensiilya er-
dekelte. Ezek vizsgalatanak eredmenyeivel 
nyerte el 1962-ben a Kemiai Tudomany 
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Doktora cimet (a kandidatusi cimet 1952-ben 
korabbi munkai alapjan erdemelte ki). Tu
domanyos munkassagat kulfoldon is elismer-
tek. Az 1960-as evektol kezdodoen szamos 
nemzetkozi konferencian tartott eloadast, 
szekcioelnokkent mukodott kozre es tobb 
kelet- es nyugateuropai egyetemen volt meg-
hivott eloado. 
A hazai tudomanyos kozeletben az 1940-es 
evek vegetol aktivan reszt vett. Tagja volt az 
MTA Fizikai Kemiai es Szervetlen Kemiai, 
valamint az Analitikai Kemiai Bizottsaganak. 
Kozremiikodott a tudomanyos minositesek-
ben mint a Tudomanyos Minosito Bizottsag 
Fizikai es Szervetlen Kemiai Szakbizottsaga-
nak tagja. Reszt vehetett az egyetempolitikai 
koncepciok alakitasaban, mint a Tudoma
nyos es Felsooktatasi Tanacs tagja. 
Eredmenyes egyetemi szervezoi, tudomanyos 
es oktatoi munkajaert szamos kitilntetesben 
reszesiilt. Igy 1951-ben a „Magyar Nepkoz-
tarsasagi Erdemerem" arany fokozataval 
tilntettek ki . 1953-ban a „Fels6oktatas Kivalo 
Dolgozoja" kitiintetest kapta. 1962-ben az 
Akademiai Dij I I . fokozata, majd 1975-ben a 
„Magyar Nepkoztarsasag Munkaerdemrend" 
arany fokozata kittintetesben reszesiilt. 
A kemia eredmenyeinek gyakorlati alkalma-
zasai mindig erdekeltek. Fiatalon tobb buda-
pesti tizemnek volt tartosan szaktanacsadoja. 
Debrecenben a Gordiilocsapagy Gyar es a 
BIOGAL Gyogyszergyar egyes problemai-
nak megoldasaban mukodott kozre a munka-
tarsaival. 

Eleteben hosszii ideig a kemia oktatasa es a 
tudqmanyos munka jatszotta a legfontosabb 
szerepet. Ugyanakkor a sport is erdekelte, 
rendszeresen teniszezett es hosszii evekig 
elsoosztalyii sakkozo volt. Szenvedelyesen 
szerette a zenet es kisebbik fianak, mint 
csello miivesznek a sikerei rendkivtil bol-
dogga tettek. 

Briicher Erno 

Szigethy Gyula (Gebe, ma Nyirkata, 1904. 
maj. 25. - Debrecen, 1986. febr. 24.): gimna-
ziumi tanar, karnagy. 
Alsobb isk.-it Geben (ma: Nyirkata) jarta, 
ahol apja, id. Szigethy Gyula volt a falu ref. 
lelkesze. Edesanyja Abahazi Margit volt. A 
zenehez mar gyerekkoraban vonzalmat er-
zett, s ez a falu kantortanitojanak is feltiint. 
Szolmizalni tanitotta, ahogy azt 6 Levan, a 
ref. koll.-ban tanulta. A hangszeres zenevel is 
itt ismerkedett meg (harmonium, orgona). 
K6zepisk.-i tanulmanyait 1914-ben a debre-
ceni Koll . Fogimn.-aban kezdte el. Macsai 
Sandor koll.-i enek-zene tanar mar egy jo 
zenei alapokkal biro tanitvannyal foglalkoz-
hatott tovabb. Macsainak igen nagy hatasa 
volt Szigethy Gyulara, aminek kovetkezte-
ben elmaradhatatlan tagja lett a gimn.-i enek-
es zenekarnak. Zongorazott, hegediilt es 
megtanult nagybogozni is. Mar ekkor a 
Koll.-i Kantus zongorakiseroje. 

Szigethy Gyula 
Mindezek ellenere nem gondolt arra, hogy 
zenei palyat valasszon. Rendkivuli kez-
ugyesseggel rendelkezett. Egesz eletet ve-
gigkiserte a modellezes es a terkeprajzolas. 
Mernok szeretett volna lenni, de a hatgyer-
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mekes csalad anyagi helyzetere valo tekintet-
tel nem jelentkezhetett az egyetemre. 
Egyetemi tanulmanyait 1922-ben kezdte el a 
DE Hittudomanyi Karan. Donto fordulatot 
hozott eleteben, hogy 1924-ben varatlanul 
meghalt Macsai Sandor. A mar megkezdo-
dott tanev kozben a Tiszantiili Ref. Egyhaz-
keriilet Kozgyiilese 1925. maj. 13-14-en 
tartott ulesen dontott a Gimn. enek-
zenetanari allasanak tigyeben. Tiz palyazo 
volt, kozuliik az ig.-tanacs elso helyen 
Arokhaty Belat, a budapesti Ref. Teologia 
enek-zenetanarat, masodik helyen Szigethy 
Gyulat, a Kantus praeseset, I I I . eves hittan-
hallgatot jelolte. Arokhaty negy szavazatot 
kapott, Szigethy pedig tizet. Az igy megva-
lasztott Szigethy Gyulat az Egyhazkeriilet 
elnoksege enektanari okl.-enek megszerzese-
re az 1925/26-os tanevre szabadsagolta. Az 
enektanitasra kepesito okl.-et 1926-ban sze-
rezte meg Budapesten. A budapesti Zenemu-
veszeti Foiskolan tanarai voltak: Jaray 
Janetschek Istvan, Molnar Antal es Szabolcsi 
Bence. A tanulmanyi szabadsag utan, 1926 
oszen kezdte meg a tanitast a debreceni Ref. 
Koll . Fogimn.-aban. 1928. apr. 11-enhazas-
sagot kotott Benedek Margittal. 1929-ben 
szerezte meg lelkeszi okl.-et. 
Szigethy Gyula nagy szerepet jatszott a deb
receni koruskultura alakitasaban. A vezetese 
alatt alio enekkarok komoly miiveszi ered-
menyeket ertek el. Elete kiilonosen a Kolle-
giumi Kantussal (1924-1965) es az Egyeter-
tes Dalegylettel (1924-1964) forrt ossze. 
Alapito karnagya volt 1934 nov.-eben a 
Szfenczi Molnar Albert Enek- es Zenekari 
Egyesiiletnek, amelyet Csosz Laszlo kar-
naggyal egytitt vezetett. Ez a Szigethy Gyula 
vezette enek- es zenekar egyhaz-
zenetorteneti jelentosegfi. Ezt mar a kortar-
sak is tudtak, es besoroltak abba a megujula-
si folyamatba, amely miiveszi igenyesseggel 
akart lenditeni egyet az elsekelyesedo dalar-
das hagyomanyokon, s celkitiizese szerint az 
oratorium barokk nagymestereinek miiveit 
kivanta nepszeriisiteni. 

Ezeken kivtil hosszabb-rovidebb ideig kar
nagya volt a „Harm6nia" Dalegyletnek, a 
Fiiggetlen Miivelodesi Mozgalom Enekkara-
nak, a Kossuth Dalkornek, a Macsai Dalkor-
nek, a Postas Dalkornek, a Rendorseg Enek-
karanak es a Tanitokepzo Enekkaranak. 
Aktiv tagja volt a debreceni daloskeriiletnek, 
melynek eveken at elnoksegi tagja es tars-
karnagya volt. 1945 utan a Magyarorszagi 
Dolgozok Enekkarai Orszagos Szovetsege 
Tiszantiili Keriiletenek elso karnagya lett es a 
nevezett szovetseg Orszagos Miivelodesiigyi 
Bizottsaganak tagja. 
Tanari palyaja 1948-ban a Ref. Gimn. utan 
egy tanevre (1948-49) a Kalvin teri Alt. Isk.-
ban, majd a Fiiveszkerti Alt. Isk.-ban folyta-
todott (1949 szept.- 1952 szept). 
1952 oszetol 1959-ig a debreceni Tanitokep
zo Intezet tanara volt, majd 1959-tol nyuga-
lomba vonulasaig, 1968-ig, a KLTE Gyakor-
16 Gimn.-aban tanitott. 
A Debreceni Koll.-hoz 1948 utan is tobb 
szallal kotodott. Tovabbra is vezette a Kan-
tust, oraado volt a Teologian, reszt vett az 
Orszagos Kantorkepzo Tanfolyam munkaja-
ban es amig csak ereje engedte a gimn.-i ev-
kozi Kantorkepzo Tanfolyamon is oktato 
volt (1966-1985). 
A Ref. Gimn.-ban eltoltott esztendok voltak 
a legnagyobb hatasu evei Szigethy Gyula 
tanarsaganak. Ez alatt atformalodott a Gimn. 
es az egesz Koll . zenei elete. Ez a formalodas 
nem mindig ment konnyen. A fiatal tanarnak 
sok hamis eloitelettel kellett megkuzdenie a 
haladas erdekeben. Idos, nagy tekintelyii ta-
nartarsakat kellett meggyoznie a jorol es a 
szeprol. Segitette ebben csendes alazata, tala-
lekonysaga, diakjai tisztelete, szeretete es 
talan ami a legdontobb volt: a zene meggyo-
zo ereje! 
Szigethy Gyula igazi szivugye a korusmu-
zsika volt. Ket zenei korszak hataran kezdte 
meg palyafutasat. A XIX. szazadban megin-
dult dalarda mozgalom hanyatlo korszakabol 
kellett eljutnia a Bartok es Kodaly munkas-
saga nyoman kiviragzott uj magyar zeneig. 
Ez adta munkajanak nehezseget, de egyben 
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szepseget is. Mivel erzekeny muzsikus volt, 
6t is megerintette az lij stilus varazsa. M i -
kozben alakult, masokat is alakitott. Az elot-
te feltarult uj hangzasvilaggal megajandekoz-
ta korusainak tagjait is es a kozonseget is. 
Debrecenben „az uj magyar koruszene a 
harmincas evekben egyre t6bb lelkes hivet 
szerzett maganak a kamagyok kozt, s Forrai 
Istvan, Horvath Karoly, Szabo Emil, 
Szigethy Gyula keze alatt folcsendiiltek az 
„uj idok uj dalai". 
Sikeres hangversenyek, ertekes dijak jelzik 
korusainak eredmenyes munkajat. Minden 
Kantus-ev legkiemelkedobb esemenye a 
tanev vegi zarohangverseny volt. Ket even-
kent talalkozast szerveztek a Sarospataki 
Foiskolai Korussal. Ezek koziil Kantus-
torteneti jelentosegii volt az 1935. maj. 4-en, 
a radio altal is kozvetitett kozos hangver-
seny, amelyen az Arany Bika hangverseny-
termeben elhangzott a Kantus elsonek meg-
tanult Kodaly darabja, a „Karadi notak". 
1936-ban Kodaly: Huszt-ja volt a kovetkezo 
lepes, majd kovetkezett a 150. zsoltar es a 
Katonadal, 1938 tavaszan pedig elkezdtek 
tanulni a Psalmus Hungaricust a Koll . 400 
eves, a Kantus 200 eves evfordulqjara. 
Az Egyetertes Dalegyletben is azon munkal-
kodott, hogy az uj magyar zene attorese 
megtortenjen. A korustagok Szigethy Gyula 
iranti tisztelete abban is megmutatkozott, 
hogy ra mertek hagyatkozni szakmai kerde-
sekben es orommel enekeltek az ujabb es 
ujabb Kodaly, Bardos, Halmos miiveket es a 
regi mesterek kompozicioit. 
Szigethy Gyula idejere esett az elso kulfoldi 
utja is a korusnak. 1934. decembereben a 
budapesti „Visszhang" es a szombathelyi 
„Haladas" ferfikarral egyiitt Miinchenben es 
Ntirnbergben adtak nagy sikerii hangver-
senyt. A magyar tortenelem egyik jelentos 
esemenyen is reszt vett a korus. 1944 de
cembereben a Koll. Oratoriumaban enekeltek 
az Ideiglenes Nemzetgyiiles megnyitasan. 
Az 1945 utani korszak nagy hangversenyei 
koztil az 1948. jan. 14-en tartott emelkedik 
ki. Ekkor a Zeneiskolaban Praetorius 137. 

zsoltarat es Kodaly, Bardos, Vasarhelyi mii
veket adtak elo. Ez evben, ugyanezzel a 
miisorral mutatkoztak be Budapesten is. 
Az 50-es evek nehezsegei kozott meg arra is 
volt energiaja Szigethy Gyulanak, hogy 
1959. apr.-aban kamarazenekart alakitson a 
Jarmiijavito Vallalatnal. 
Faradtsagos, de eredmenyekben gazdag 
negyven ev utan adta at a korus vezeteset. 
Szigethy Gyula zeneszerzessel is fog-
lalkozott. Tobb mint 300 korusmiivet irt. 
Meghatarozo jelentosegii indulasaban a ke-
soromantika es az impresszionizmus hatasa. 
Sokszor felfedezheto miiveiben a termeszeti 
kepekben valo gondolkodas. Miivei a I I . vh. 
elotti enekkari eletben - killonosen a ferfi-
karok koreben - kedvelt es sikeres darabok 
voltak. 
Egyhazi miivei koztil legfontosabbak azok, 
amelyek bibliai prozara sziilettek egynemii 
vagy vegyeskarra. Szigethy Gyula egyediilal-
16 vallalkozasa volt az 1948-as Magyar Re-
formatus Probaenekeskonyv osszes dicsere-
tehez /a 151. enektol az 512-ig/ keszitett 
sorozat. 
1955. ju l . 23-an fejezte be leghosszabb egy-
hazzenei alkotasat, „A szeretet kiralya" cimii 
oratoriumot. 
Vilagi miivei kozott talalunk atiratokat, nep-
dalfeldolgozasokat es versmegzenesiteseket. 
Az utobbiakat Balazs Gyozo, Benedek San-
dor, Csokonai Vitez Mihaly, Horatius, Ju-
hasz Geza, Konya Jozsef es Olah Gabor 
koltemenyeire. Kiilonosen siker darabnak 
szamitott ket korusmiive: a „Strassbourgi 
harangok" es az Olah Gabor versere irt „Ki-
altok a melysegbol". 
Irt egy vilagi kantatat „Beke" cimmel 1957-
ben. Az 6t teteles mil tenor-szolora, nagyze-
nekarra, gyermek- es vegyeskarra kesztilt. 
Zenekari miivei koztil az Intermezzot es az 
Apro kepek a pusztdrol cimii 6t teteles szvitet 
kell megemliteniink. Az Intermezzot, ami 
kesobb Unnepi nyitdny cimet kapott 1933. 
majus 7-en a debreceni M A V Zenekar mutat-
ta be, Abranyi Emil vezenyletevel. 
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T 

Takacs Gyula (Hajdiiboszormeny, 1899. 
jan. 17. - Debrecen, 1976.aug. 12.): tanito, 
polgari isk.i-, alt. isk.-i ig., tanar. 

Takacs Gyula 
Takacs Gyulat a Hajdii megyei, illetve a 
debreceni iskolakultura es pedagogus-
tarsadalom erdekes es ertekes alakjakent tart-
juk szamon. Erdekeskent azert, mert eletpa-
lyaja soran a nagy megrazkodtatasokat es 
gazdasagi-, tarsadalmi-, valamint kulturalis 

valtozasokat hozo tortenelmi idok „hozade-
kakent" nyomon kovetheto a polgari isk. 
kialakulasa, kiepillese; vele parhuzamosan a 
polgari isk.-i tanarkepzes kialakulasa, fejlo-
dese; valamint a magyar gorog kat. egyhaz-
megye letrejotte, intezmenyesiilese. Ertekes 
azert, mert elete kedvezotlen koriilmenyei, 
szegenysege, kora sok szenvedessel jaro 
tortenelme ellenere is mindvegig megmaradt, 
kitartott a tenyleges ertekek tisztelete, meg-
orzese, fejlesztese es hivatasbol valo tovabb-
adasanak kotelezettsege mellett. 
Edesapja jonevti asztalos mester volt. Ketsze-
ri hazassagabol 8 gyermeke sziiletett. Gyula 
volt az elso, edesanyja, Kelemen Klara azon-
ban egyeves koraban meghalt. Apja rovide-
sen ujran6siilt, felesegiil vette elhalt felesege 
hugat, Kelemen Rozat. A tobbi 7 gyermek 
azutan ebbol a hazassagabol sziiletett. A 
Kelemen-lanyok edesapja, Kelemen Mihaly 
jomodii varosi tisztviselo volt, csaladja er-
telmisegi; mig a Takacs csalad kezmiives-
iparos; kis reszben kiskereskedo csalad volt. 
A ket csalad abban ktilonbozott egymastol, 
hogy a Kelemen csalad ref., a Takacs pedig 
gorog kat. volt. Ebben az idoben meg nem 
osztotta meg a tarsadalmat az ugynevezett 
reverzalis torveny; a vegyes hazassagbol 
szarmazo gyermekek nemek szerint kovettek 
sziileik vallasat. Igy Takacs Gyula gyermekei 
koziil a lanyok ref.-ok, a fnik pedig gorog 



248 TAKACS G Y U L A 

kat.-ok lettek. Ezt azert kell hangsiilyoznunk, 
mert Takacs Gyula eleteben a gorog kat.-sag 
donto lelektani, illetve pedagogiai tenyezo-
kent volt jelen egesz eleteben, bar soha sem 
tanitott felekezeti, illetve gorog kat. isk.-ban. 
Kelemen Mihaly, az anyai nagyapa, kiilonos 
gondot forditott elhalt Klara lanya egyetlen 
gyermeke, Gyula fejlodesere, neveltetesere. 
Gondoskodasara nagyon is sziikseg volt, 
mert a nyolcgyermekes csalad eltartasa, 
barmily sokat es jo l dogozott is az apa vezet-
te kis „asztalosuzem", sok gondot okozott. 
Apja Gyulat is mestersegre fogta volna, bar 
maga is erezte, hogy a csendes, gyengecske, 
am hihetetlen szorgalmu, minden irant erdek-
lodo, figyelmes es jo l , sot igen jo l tanulo 
gyermek mestersegre kevesse alkalmas. 
Takacs Gyula az elemi isk. elso negy oszta
lyat a hajduboszormenyi gorog kat. elemi 
isk.-ban vegezte. Minthogy nagyapjanak 
feltett szandeka volt, hogy unokajat tovabb-
tanittatja es ugy itelte meg, hogy a gorog kat. 
isk. gyenge, a tovabbtanulast szolgalo tanita-
sa nem elegendo unokaja gimn.-i tovabbtanu-
lasahoz, Gyulat beiratta a hajduboszormenyi 
kozponti ref. elemi isk. otodik osztalyaba. 
Itt Takacs Gyulat egesz eletere kihato, erte-
kes elmenyek ertek. Almctsi Kdlmdn, az isko-
la egyik legkivalobb tanitoja „ele jart", a 
rend, a szeretetteljes szigorusag, az igenyes-
seg, a fegyelem es az eredmenyes tanitas 
megszemelyesitoje ele. Almasi felfedezte 
Takacs Gyula vonzodasat az irodalomhoz, 
rengeteget szavaltatta, sok verset meg-
tanittatott vele, irodalmi es tortenelmi vonat-
kozasban adott legtobbet tanitvanyanak. 
Hatasa oly nagy volt az ifju Takacs Gyulara, 
hogy eszmenykepeve valt es „keze alatt" 
kezdett megerlelodni benne, hogy pedagogus 
lesz. Arrol sem kozombos megemlekeznunk, 
hogy Takacs Gyula osztalytarsai (jobban 
mondva "padtarsai" is) olyan kivalo szeme-
lyisegek voltak, mint Pdlnagy Zsigmond (a 
kesobbi neves festomiivesz), Kutasi Endre (a 
fiatalon elhalt geografus, egyetemi tanar), 
Csiha Antal (a boszormenyi gimn. neves 
tortenelemtanara, kivalo helytortenesz) stb. 

Az otodik osztaly elvegzese utan nem volt 
gond beiratkoznia a hajduboszormenyi ref. 
fogimn. (Bocskai Gimn.) elso osztalyaba. A 
gimn. elso negy osztalyat toretlen szor-
galommal, folyamatos, kiegyensiilyozott 
tanulassal elert kivalo eredmennyel vegezte 
el. Tovabb azonban nem itt tanult, hanem az 
ungvari Gorog Kat. Tanitokepzo Intezetbe 
iratkozott be, 1913-ban. 
Ungvaron egy egeszen mas, szamara sokban 
idegen kornyezetbe keriilt. Kiilonosen nagy 
gondot jelentett szamara az, hogy tanulo-
tarsai nagy hanyada ruszin volt, hogy ruszi-
nul beszeltek, hogy egyes tantargyakat oro-
szul tanitottak es kertek is szamon. Takacs 
Gyula Ungvarra erkezve meg a cirill betiiket 
se ismerte, nemhogy ruszinul beszelt, vagy 
oroszul tudott volna. S barmennyire is elne-
zoek voltak vele tanarai, diaktarsai, igen 
nagy erofeszitesebe keriilt es csak a mar 
emlitett, egesz eletet jellemzo rendkivtili 
szorgalma, nem lankado akaratereje tette 
lehetove, hogy az ungvari Gorog Kat. Tani
tokepzo Intezet elso osztalyat eredmenyesen 
elvegezze. 

Ungvari tanulmanyait nem tudta folytatni. 
Kozbelepett az elso vh., Ungvaron a kovet-
kezo tanevet csak 1914 jan.-jaban tudtak 
megkezdeni. Takacs Gyula azonban mar 
elozoen, megunva a kilatastalan varakozast, 
de kiilonben is sziiksege volt minden fillerre; 
novembertol kezdve dijnoki allast vallalt 
anyai nagyapja segitsegevel a hajduboszor
menyi varoshazan. A jan.-i ungvari evkez-
dest aztan ezert, de meg az akkor mar tapasz-
talhato nagy bizonytalansag miatt is elejtette 
es ugy hatarozott, hogy tanulmanyait majd 
szept.-ben az akkor megnyilt Nyiregyhazi 
Allami Tanitokepzo Intezet masodik oszta-
lyaban fogja folytatni. Igy is tbrtent. Takacs 
Gyula a haborus helyzet adta sok nehezseg 
mellett a kelloen elo nem keszitett, kezdo 
iskola gondjai-bajai kozt folytatta tanitokep
zo intezeti tanulmanyait, 1914-ben. Szorgal
ma, kitartasa itt sem hagyta cserben; 1918. 
jun.-aban jeles rendu tanitoi okl.-et szerezve 
fejezte be tanitokepezdei tanulmanyait. 
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A szerencse is melle allt es mar 1918. szept. 
6-an allast kapott a budapesti Allami Tanito
kepzo Intezetnel, mint internatusi felugyelo 
tanar. Abban is szerencseje volt, hogy ebben 
az epiiletben miikodott az 1873-ban indult, 
elobb ket-, majd 1881-tol haromeves, 1887-
tol pedig tanarkepzo tanfolyammal bovtilt, 
1887-ben kikeriilve a Tanfeliigyeloseg hatas-
korebol „felhivatalos" foiskolava valt, majd 
1906-ban kozvetleniil a V K M feliigyelete ala 
kerillt tanitoi tovabbkepzo tanfolyam, a hires-
neves Paedagogium, ami eppen 1918-ban 
kapott foiskolai rangot - amibe Takacs Gyula 
azonnal beiratkozott. Nagy terve volt ugyan-
is, hogy tanitokepzo intezeti tanar lesz. Ez a 
terve azonban nem sikeriilt. 
Palyakezdese a „zaklatott" idok sodraban 
kisebb-nagyobb zokkenok utan csak ot ev 
miiltan, 1923-ban jutott revbe. Mint tanito-
kepezdei internatusi nevelotanar kezdte elve-
gezni a Paedagogiumot. Tanulmanyai folyta-
tasaban megakadalyozta az, hogy az osziro-
zsas forradalom idejen a tanitokepzo intezet 
internatusa kiiirult, amivel allasa megsziint. 
1918-ban kinevezest kapott a stubnyafurdoi 
allami polgari iskolahoz interaamsi nevelo 
tanarnak. El is utazott Smbnyafurdore, de 
szinte napokon beliil vissza kellett jonnie, 
mert a csehek megszalltak Stubnyaflirdot es a 
polgari isk.-t. A budai tanitokepzobe nem 
terhetett vissza, s mint menekiilt tanar se 
kapott allast, „kitartasa" pedig nem volt a 
varakozashoz. Kenytelen volt hazajonni 
Hajdu-boszormenybe, ahol is aztan egy egesz 
evet hiizott le ismet a varoshazan. Allaskere-
so palyazatai nem voltak visszhangtalanok; 
1919 vegen kinevezest kapott az akkor alaku-
16 Jaszberenyi Allami Tanitokepzo Intezet-
hez nevelotanarkent. Jaszbereny minden 
iskolai kezdeti nehezsege ellenere azert is jo 
hely volt szamara, mert onnan, Budapest 
szomszedsagabol, lehetosege nyilt paeda-
gogiumi tanulmanyait folytatni es befejezni. 
1923 elejen polgari isk.-i tanari oklevelet 
szerzett s meg abban az evben, 1923 oszen, 
tanari kinevezest kapott a kevessel azelott 
alakult hajdiidorogi allami polgari fiu-es 

lanyisk.-hoz. Orommel jott Hajdiidorogra 
egyreszt mert "hazajott", masreszt pedig mert 
kepesitesenek megfelelo, polgari isk.-i tanari 
munkakorbe keriilt. Meghozza komoly koz-
igazgatasi gyakorlattal, hiszen a hajdiibo-
szormenyi varoshazan hivatalnokoskodva 
eltoltott tobb mint ket ev igen jartassa tette a 
kozigazgatasban, a hivatali ugyintezesben. 
Hajdiidorogon igen jo helyre keriilt, az akko-
riban kialakulo tanari karnak egyik oszlopava 
valva aktivan reszt vett a hajdiidorogi polgari 
fiii es leanyisk. szervezeti megalapozasaban, 
az lij iskolatipus iranti bizalom felkelteseben. 
Kezdettol fogva valosagos jobb keze volt a 
polgari elso ig.-janak Villy Jdnosnak s senki 
elott se volt ketseges, hogy Villy nyugdijba 
vonulasa utan 6 lesz, sot lehet csak 6 lehet a 
hajdiidorogi polgari isk. ig.-ja. 
Hajdiidorogon nem nagy lelkesedessel fo-
gadtak a polgari isk.-t. Nemcsak ezen uj, 
vegleges format lassan nyert iskolatipus nem 
kello ismerete miatt, hanem azert sem, s 
foleg azert nem, mert Hajdiidorog, elesve az 
1912-ben felallitott Hajdiidorogi Gorog Kat. 
Egyhazmegye szekhelyetol, allami rekom-
penzacio fejeben gimn., vagy gorog kat. 
tanitokepzot remelt es vart az allamtol. Errol 
az igenyerol kulonben Hajdiidorog, illetve a 
Gorog Katolikus Egyhaz soha se mondott le. 
Takacs Gyula termeszetesen nemcsak mint 
kivalo iskolaszervezo vivott ki maganak 
altalanos megbecsiilest, hanem ligy is; mint 
tanar. Rendkiviil modszeresen, az akkor 
legiijabb pedagogiai elveknek es gyakor-
latnak megfeleloen, igen gondosan es ered-
menyesen tanitott. Nepszeriiseget nagyban 
novelte az, hogy 1925-ben hazassagot kotott 
Kiss Erzsebettel, a kozsegben nagy becsben 
alio Kiss Miklds jomodii, kocsmat tarto es a 
Kozbirtokossagnal is tevekenykedo gazda 
lanyaval. Hazassagaval is, amelybol negy 
gyermek szarmazott, rendkiviil eros csalad-
centrikussagarol tett taniibizonysagot. 
A kezdeti nehezsegekkel kuzdo, a maga 
sajatos korulmenyei kozt fejlodo hajdiidorogi 
allami polgari fiu-es leanyisk. tortcnctebol es 
benne Takacs Gyula allami polgari isk.-i 
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tanar, majd ig. pedagogusi tevekenysegerol 
igen jo osszefoglalast olvashatunk B. Papp 
Jdnos, a nevelestudomany kandidatusa, ta-
narkepzo foiskolai tanar iskolatorteneteben 
{Hajdudorog iskolatdrtenete, 1698-1948. 
Hajdudorog, 1988.). Legyen szabad itt a 
Takacs Gyulara vonatkozo reszbol idezni: 
"Takdcs Gyula az 1939-40-es tanevtol kezdve 
vette at az iskola vezeteset, s 6 irdnyitotta 
egeszen megszuneseig. Nagy rdtermettseggel 
es tapasztalattal minden tole telhetot elkdve-
tett az iskola fejlodese erdekeben. J61 kepzett, 
magas muveltsegu, nepszeru egyeniseg volt. 
Igazolja ezt tobboldalu kozeleti tevekenysege. 
A Tiszdntuli Szepmives Ceh vdlasztmdnydnak 
tagja volt, a Gorog Katolikus Egyhdzmegye 
Allando Bizottsdgdnak elnokhelyettese, a 
kdzsegi kepviselotestulet es a kozsegi nepmu-
velesi bizottsdg tagja, illetve ugyvezetdje, 
magyar es tortenelem szakos szakf. stb. Az 
1947-es iskolaldtogatdsi jegyzokdnyvben a 
kovetkezoket olvashatjuk rola: "Az igazgatds 
mintaszeru, az ig. iigykezelese kifogdstalan, 
pedagogiai irdnyitdsa igen jo. Magatartdsa 
megerto, kartdrsias." 

A teljesseg kedveert azzal toldjuk meg B. 
Papp Janos tomor jellemzeset, hogy Takacs 
Gyula tanari miikodesenek szerves resze volt 
az isk.-i es az isk.-n kivuli ismeretterjesztes. 
Az isk.-ban onkepzokor-szeru, foleg iroda-
lommal, leginkabb szavalassal foglalkozo 
csoportot szervezett es vezetett, 15 even at 
Hajdudorog iskolankiviili nepmilvelesi ugy
vezetdje volt es a Teli Gazdasdgi Iskoldban, 
ahol 12 even at tanitott is, Ijjusdgi Gazdakort 
es iPlvasokori szervezett es vezetett, nagy 
sikerrel, kello megbecstiles, elismeres mel-
lett. Nemcsak diakjai tiszteltek es szerettek, 
hanem tanartarsai is, Hajdudorog egesz pe-
dagogus-tarsadalmaval egyiitt. Nagy nepsze-
riisegnek orvendett, igen nagy volt a tekinte-
lye. A polgari isk.-ban nagyon jo l erezte 
magat es a polgari isk.-nak, mint iskolatipus-
nak elkotelezett hive volt. Egyenisegenek 
lenyeges tenyezoje volt, a soha el nem felej-
tett nehezsorsu gyermek-diakkora nyoman is 
kialakult mely demokratizmusa es mindenkor 

nagy takarekossdga, ami vegso soron ugyan-
csak a szegeny, es csak nagy takarekossag-
gal, pontos beosztassal atveszelhetett gyer
mek-diakkora letbizony-talansagara vezethe-
to vissza. Demok-ratizmusara jo pelda, hogy 
Hajdiidorogon 1945-ben 6 szervezte meg a 
Pedagogus Szakszervezetet, amelynek veze-
tosegi tagja volt. Elete vegeig kapcsolatban 
allt a szakszervezettel. 1949-ben alapfokii 
szakszervezeti szeminariumot is vegzett s 
mindenkor bizalommal fordult jogorvoslatert 
a szakszervezethez. 
Bar nagyon sajnalta a polgari isk. felsza-
molasat, eredmenyesen reszt vett az alt. isk. 
megszervezeseben, utra inditasaban. Tekinte-
lyenek, nepszeriisegenek szep probaja volt, 
hogy a volt hajdiidorogi allami elemi isk. es 
az altala vezetett allami polgari isk. egye-
sitesebol letrehozott alt. isk. tantestiilete az 
iskola ig.-java valasztotta. De nem tudott 
megmaradni Hajdudorogon. Sajat keresere, 
mint elismerten jo szervezo pedagogust 
1947-ben a Debreceni Tanfeliigyelosegre 
helyeztek, ahol is alt. isk.-i szakf.-tet biztak 
ra. Az isk. allamositasaval azonban - ig.-kra 
leven sztikseg - 1948. aug. 16-an a debreceni 
Leany utcai (volt ref.) alt. isk. ig.-java nevez-
tek ki . Uj munkahelyen azonban nem alakult 
jo l a kozszellem es alig egy ev miiltan (1949. 
jan. 1-vel) sajat keresere a Petofi Sandor Alt. 
Isk.-ba helyeztek at, tanarkent. Itt kimondot-
tan rosszul fogadtak, mit sem szamitott hogy 
a Nemzeti Parasztpart es a Pedagogus Szak-
szervezet aktiv tagja volt, belekotottek valla-
sossagaba, de kiilonosen felhaboritotta az 
isk.-vezetest es kartarsai egy reszet az, hogy 
keveselve fizeteset, amibol alig tudott meg-
elni, nem volt hajlando bekekolcsont jegyez-
ni. A gancsoskodasok elol kiterendo, meg 
ebben az evben (1949. aug. 16-an) athelyez-
tette magat a Szent Anna utcai alt. isk.-ba. 
Azonban itt se tudott megmaradni es 1950. 
aug.-aban, tehat egy ev mulva, athelyeztette 
magat a lakasahoz legkozelebb levo MAV 
Miihelytelepi Alt. Isk.-hoz, tanarnak. Itt 
kedvezobb korulmenyek koze, sot anyagilag 
is jobb helyzetbe kerult, megszervezve es 
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vezetve a Dolgozdk Iskoldjdt. Munkajat 
fokozott figyelemmel, magas igenyesseggel 
es igen eredmenyesen vegezte, de allando 
fesziiltsegben, zaklatott allapotban, 10 even 
at. Tizeves szolgalatat fajdalmasan kette torte 
az 1955. maj. 12-en bekovetkezett agyverze-
se. Amibol ugyan kilabolt es 1955. szept. 1-
en, amikor rokkant nyugdijba akartak he-
lyezni, visszatert az isk.-ba es ujbol munkaba 
allt. De mar -ahogy irta- "nem teljes em-
berkent". Az isk. napkozi otthonanak vezete-
sevel biztak meg, a Dolgozok Iskolajatol 
pedig megvalt. 1960-ban (szept. 1-vel) ment 
nyugdijba. Meghozza a napkoziben vegzett 
mintaszerii munkaja elismeresekent miniszte-
ri dicserettel. Nyugdijas eveit otthon, hazko-
rtili munkaval, kerteszkedessel, olvasassal, 
rendszeres radiozassal, majd televiziozassal, 
naploirassal, levelezessel, iratai rendezesevel 
toltotte. Egyre romlo egeszsegi allapotban 
meg 15 evet elt; 1976. aug. 12-en halt meg 
Takacs Gyulaban minden munkahelyen tobb 
nevelo tarsa, szamos tanitvanya meglatta es 
tisztelte a jo tanart, a nagyszerii nevelot. 
Sokak szamara peldakepiilt szolgalt, sokakat 
inditott el a neveloi palya fele, sokak emle-
kezeteben ma is igy el. Betegsege idejen, 
nyugdijas eveiben sem feledkeztek meg rola. 
Kigyos Sdndoron keresztiil a Megyei Tanacs 
Miivelodesi Osztalyaval, Dr. Molndr Lajosne 
reven pedig a Pedagogus Szakszervezettel 
allt szoros kapcsolatban. Sorra latogattak volt 
isk.-tarsai, munkatarsai; sokakkal allt levele-
zesben. 1968-ban Arany Tanitoi Diplomat, 
1974-ben pedig Arany Tandri Diplomat 
kapott. Ktllonosen sok figyelem fordult fele 
75. sztiletesnapja alkalmabol (levelben ko-
szontotte a Megyei Tanacs Muvelodesi Osz-
talya, a Pedagogus Szakszervezet Orszagos 
Kozpontja stb.). 1974. Jan. 16-an a Pedago
gus Szakszervezet Megyei Titkarsagan kis 
iinnepseg kereteben Dr. Molndr Lajosne 
megyei titkar es Szollosi Gyula a Megyei 
Tanacs Muvelodesi Osztalyanak vezetoje 
koszontottek es megajandekoztak. 
M i is ugy erezziik, hogy kotelessegiink meg-
emlekezni rola megyenk, varosunk jeles, 

maguk utan jo emleket hagyo pedagogusai 
kozott. 

Danko Imre 

Tanko Bela (Szaszvaros, 1905. nov. 05. -
Debrecen, 1974. okt. 16.): tszv. egyetemi 
tanar. 

Tanko Bela 
1905. nov. 5-en szuletett Szaszvarosban, 
Erdelyben, es 1914-ben keriilt Debrecenbe, 
amikor edesapjat, a Tudomanyegyetem Bol-
cseszeti Karan, a filozofia professzorava 
neveztek ki . Kovetkezeskeppen, kozepisko-
las diakeveit mar a nagy multu, debreceni 
Ref. Koll. falai kozott tolthette. Egyetemi 
tanulmanyait is Debrecenben vegezte. Ennek 
eredmenyekent szerzett, 1929-ben kemia-
fizika szakos tandri oklevelet. 
Mar egyetemi hallgatokent, 1926-ban beke-
rillt az Orvosi Vegytani Intezetbe, ahol a 
nemzetkozi hirii es sokretii tudomanyos er-
deklodesii, korat meghalado gondolkodasii 
Bodndr Jdnos professzor 14 munkatarsa lesz, 
aki igen nagy hatassal van szakmai fejlodese-

L. nevezett eletrajza ebben a kotetben. 
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re. Tudomanyos palyafutasanak elso alloma-
sakent, 1930-ban sub auspiciis gubernatoris 
kitiintetessel nyeri el a bolcseszdoktori cimet. 
Kezdetben Bodnar professzor terelte erdek-
lodeset a szenhidrat-anyagcsere fele, mely-
nek kereteben vizsgalatai kozeppontjaban a 
6- es 3-szenatomos foszforilalt intermedierek 
alltak. Fejlodeset azonban donto modon 
befolyasoltak es hataroztak meg, a hires 
kiilfoldi biokemiai intezetekben tett tanul-
manyutjai, megpedig 1931- es 1932-ben (egy 
evig) elobb Berlinben, Neuberg professzor 
intezeteben dolgozhatott, majd 1933-ban 
(ugyancsak egy evig) Londonban, R. Robison 
munkatarsakent is. 
Ezekben az evekben mar szamos es jelentos 
felfedezest ert el. O izolalta eloszor, tiszta 
allapotban, es ennek nyoman fedezte fel a 
fruktoz-l-foszfatot 1935-ben, amely a szak-
irodalomban, Tanko - Robison - eszterkent 
valt ismertte. 
Elmelytilt, es olykor mellekesnek latszo, 
reszletekre is kiterjedo munkassaga atolelte a 
kemiai szenhidrat-lebomlas szinte teljes ko-
ret. Behatoan foglalkozott a foszfoglicerin-
savak kepzodesenek kdrulmenyeivel, a NaF-
os gatlas jelentosegevel, a foszfohexoz-
izomeraz enzim sajatossagaval. Tobb biolo-
giai fontossagii hexoz-foszfat kemiai szinte-
zise mellett, az 6 nevehez fuzodik, a hexoz-
szarmazekok koreben, az acilvandolas lehe-
tosegenek es jelentosegenek a felismerese. 
Mindezek nyoman egy addig ismeretlen 
esatert fedezett fel, a fruktoz-4-foszfatot. 
Szinten a londoni Robison-intezetben meg-
ismert modszerek alkalmazasaval, mutatta ki 
elsokent, 1936-ban, hogy a magasabb rendu 
novenyekben a cukorbomlas alapveto lepesei 
es a keletkezo koztitermekek ugyanazok, 
mint az allati sejtekben es az elesztoben. E 
targykorben, 1937-ben irt monografiaja - A 
bioldgiai cukorbomlas kemidja - az elso 
magyar nyelven megjelent mii volt e gyorsan 
fejlodo szakteriileten. 

1937-ben szerzi meg a magantanari kepesite-
set, biokemia targykorbol, a DE Orvostudo-
manyi Karan. 

Az itt felvazolt tudomanyos eredmenyei nyo
man jogosan figyel fel ra a nemzetkozi bio
kemiai kozvelemeny is: 1939-ben Rockefel-
ler-osztondijat kap, de kiutazasara az USA-
ba, a I I . vh. veszjoslo kozelsege miatt, mar 
nem keriilhetett sor. 
Tanko Bela a haboru nehez eveiben (is) hii 
maradt Debrecenhez, sot mindvegig kitart az 
egyetem mellett, hivatasatol a sok megpro-
baltatas sem tudta eltantoritani. Mikozben 
olyan nem kis veszelyt es vallalt, mint hogy 
menedeket nyujtott Petru Grozdnak, a Ro
man Nepkoztarsasag kesobbi miniszter-
elnokenek. 
A haborus front atvonulasat kovetoen, 1945-
tol reszt vallalt az egyetemi elet, es ezen 
beliil a kemia debreceni oktatasanak az ujja-
szervezeseben. Sokakkal karoltve, k i -
emelkedo szerepet toltott be a Termeszet-
tudomanyi Kar letrehozasaban, a kesobbi 
KLTE-en. (Ezt a nevet 1952-ben vette fel, az 
onallo egyetemkent miikodo Bolcseszet- es 
Termeszettudomanyi Kar, mignem, a foisk.i 
integraciot kovetoen, 1999-ben left - ismet -
DE.) Ennek kereteben hozzajarult a vegyesz-
kepzes alapveto felteteleinek a megteremte-
sehez. Kivalo szervezo keszsegevel, faradt-
sagot nem ismero, aldozatkesz kitartassal 
vetette meg a Szerves Kemiai Tanszek alap-
jait - sziilei engedelyevel - csaladi villajuk-
ban, a Simonyi lit 4. sz. alatt. Az alagsorban 
es a foldszinti helyisegekben alakitottak ki a 
laboratoriumokat, es tettek azokat alkalmassa 
az oktato- es kutatomunkara egyarant, mi
kozben meg a fizikai munkakban is reszt vett 
munkatarsaival es tanitvanyaival. 
Munkaja elismeresekent, a Nobel-dijas pro
fesszor, Szentgydrgyi Albert szak-velemenye 
es a Bolcseszettudomanyi Kar egybehangzo 
meghivasa nyoman, 1947 febr.-jaban, a szer
ves kemia professzordvd nevez-tek ki . 
Szinten az 6 vezetesevel kezdik meg - mar 
ekkor - kialakitani, az egyetem kozponti 
epiileteben, a Szerves Kemiai Intezetet. (A 
fejlesztest 1950-tol, Bogndr Rezsd folytatja, 
mint egy. ny. r. tanar. O szervezi valoban 
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intezette, es teszi igazan nemzetkozi hirii-
ve. 1 5) 
1950-ben nevezik ki az ujonnan letesiilo 
Biokemiai Intezet ig.-java, az onallova mino-
siilo Orvostudomanyi Egyetemen. Ez az 
intezet is, sokaig a csaladi villaban kap ott-
hont, egeszen 1973 oszeig, amikor elkesziil a 
Klinika-telepen az uj Elmeleti tomb, es ebbe 
telepiilhetnek at. 
1952-ben az MTA a kemiai tudomdnyok 
kandiddtusdvd fogadja es avatja. 
Munkassaganak elso es kisebb reszet vegezte 
a Bem-teri Orvosi Vegytani Intezetben, (ahol 
eredetileg hallgatokent kezdte), a nagyobbat 
mar a Biokemiai Intezetben, a Simonyi lit 4. 
sz. alatt, am az Elmeleti tombben is resz-
vevqje lehetett az intezet megujitasanak. 
Ezen az immar melto es vegleges helyen, 
hozza tudott meg jarulni az intezet kiteljese-
desehez. 
A megfeszitett munka azonban ekkorra mar 
kikezdte egeszseget, es megakadalyozta ab-
ban, hogy a megujult intezetet meg-
erdemelten, egesz elete szorgos munkajanak 
beerett gyiimolcsekent, meg sokaig elvezhes-
se. Visszavonul az intezet vezetesetol, de 
meg kozel egy evig, naponta bejar dolgozni. 
Mig nem, 1974. okt. 16-an, a halal ettol is 
megfosztja. 
Korai halalaval nemcsak a DOTE vesztette el 
kivalo professzorat, nemzetkozi hirii kutato-
jat, a pedagogiai munkat tudatosan vallalo es 
kovetkezetesen vegzo, a humanusan gondol-
kodo embert, hanem a biokemikusok nagy 
csaladja is, tehat a sziikebb es tagabb kornye-
zeje egyarant. 
Jollehet, Tanko professzor egyenisege, biisz-
ke es ontudatos szemelyisege nem volt kony-
nyen megkozelitheto. Kapcsolatait munkatar-
saihoz es tanitvanyaihoz egyforman, a tar-
tozkodo kozvetlenseg, az egyenes szokimon-
das, es a targyszeriiseg jellemezte. Tartozko-
dasa mogott mindvegig a tudomany szerete-
te, a szakszerii es szinvonalas munka tisztele-

L. Pedagogusok Arckepcsarnoka, 2002. 
evi kotet, 25. oldal. 

te, ennek megbecsiilese, ertekelese, es egy-
ben, elvarasa volt, hiizodott meg. Kornyezete 
eros akaratii, igenyes, celrudatos, faradtsagot 
nem ismero, humanus szemleletii, puritan 
egyenisegnek ismerte meg, es igy is tisztelte. 
Mint egyetemi oktatot es nevelot is, nagyfo-
kii szakmai igenyesseg, pedagogiai erzek 
jellemezte. Eloadasainak a gondolatmenete 
logikus, szabatos es sallangmentes volt, ko-
zerthetoen emelte ki mindig a lenyeget. 
Kitiinoen beszelt idegen nyelveken. 1945-
ben megtanult oroszul is. Szamos nemzetkozi 
elismeresben volt resze. Igen sok helyen for-
dult meg a vilagban. A nyugat-europai or-
szagokon tul, jart a Szovjetunioban, az USA-
ban, Japanban, Nigeriaban. Munkassaganak 
elismereset jelzi, hogy tobb ktilfoldi es hazai 
tudomanyos tarsasagnak volt tagja. Reszt vett 
a Biochemical Society, a Chemical Society, 
Society of Chemical Industry (London), az 
American Chemical Society (Washington), 
valamint a Magyar Elettani Tarsasag es a 
Magyar Kemikusok Egyesiiletenek munkaja-
ban, de aktivan tevekenykedett az Europai 
Biokemiai Szovetsegben is. Lelkes hive volt 
a biokemikusok osszefogasanak. Ennek nyo-
man, 1961-ben lett alapito tagja a Magyar 
Biokemiai Tarsasagnak (= MBT), 1962-tol 
pedig elnoke is, kozel 10 even at. Sokszinii 
es sokretu aldozatos munkassaganak elis-
meresekent, 1969-ben az MBT Hdri Pal -
emlekeremmel tiintette ki . 
Figyelme es erdeklodese az otvenes evekben 
fordult a nukleinsavak kemiaja fele. A ra 
jellemzo, nehezseget es faradtsagot nem 
ismero kitartassal, a kitiino preparativ es 
analitikai felkesziiltseget kamatoztatva, elso-
kent rakta le hazdnkban is honositotta meg a 
letfontossdgu biologiai makromolekuldk vizs-
gdlatdnak az alapjait. Mai szemmel nezve, 
igencsak mostoha korulmenyek kozott, ne-
hany ev alatt, iskoldt teremtett, hiszen meg 
azok is, akik mas munkateriiletre keriiltek at 
intezetebol, biiszken emlekeznek ra es Tan-
ko-tanitvanynak valljak magukat. (L. Forra-
sok.) 
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A nukleinsavak vizsgalataba valo bekapcso-
lodasa utan, elsosorban modszertani szem-
pontbol, megbizhato bdzisa lett a hazai da-
ganatkutatdsnak. Nagyon gondosan, kritikus 
elemzessel 6 irta le magyar nyelven, az elso 
nagyobb terjedelmii, osszefoglalo es rendsze-
rezo munkat a nukleinsavak vizsgalatarol, 
amely a Kiserletes orvostudomdny vizsgdlo 
modszerei c. kezikonyvben jelent meg 1959-
ben, es ami hosszii idon at szolgalt biztos 
alapul, a nukleinsav problematikajaval szem-
be keriilo kezdo es halado kutatoknak egy-
arant. A folyoiratokban megjelent, onallo 
kozlemenyeinek szama meghaladta a 70-et. 
A laboratoriumi munkaban elmelytilt ige-
nyesseg, koriiltekinto es kitarto alapossag, t i i -
relem es otletesseg jellemezte. Vegtelen 
szenvedellyel nevelte munkatarsait, mikoz-
ben a kritikus szemlelettel vegzett munkara 
tanitotta oket. Figyelme kiterjedt a legap-
robb, lenyegtelennek tiino reszletekre is. 
Keszseges volt a hozza fordulo fiatal es te-
hetseges kutatokhoz. Jonehany, kesobb is-
mertte valt szakember fordult meg nala, es 
kerte ki velemenyet a hosszabb, vagy rovi-
debb idotartamii tanulmanyiit kereteben. 
Tevekeny reszt vallalt a TMB munkajaban is. 
Nagyra es sokra ertekeltek szakmai korokben 
a targyilagos, kritikus, de korrekt biralatait. 
A tudomanyos utanpotlas nevelesebol is 
kivette a reszet. 1937 ota foglalkozott dok-
torandusokkal. Tobb mint 20 ertekezes ke-
sziilt vezetesevel. Tanitvanyai koziil sokan 
tekintelyes oktatok es kutatok, professzorok 
egyetemeken, vagy vezetok kutatointe-
zetekben es az iparban. 
A hazai fmomvegyszer-gyartas is igenybe 
vette tapasztalatait. Konkretan a REANAL 
vezetoi kerestek meg es kertek segitseget. 
Ennek nyoman sztiletett meg az 1960-as 
evekben a glicerinsav-2-foszfat, majd a 
foszfo-enol-piruvat eloallitasanak az ipari 
meretii, egyszerii, am szellemes modszere, 
eleszto felhasznalasaval, majd pedig a fruk-
toz-l-foszfat kemiai szintezisenek elegans 
megoldasa is. A szabadalmaztatott eljarasok 
nagy segitseget nyujtottak a REANAL-nak, 

es hoztak jelentos hasznot az egesz orszag-
nak is. 
1993-ban MBE, (mint az MBT jogutodja) es 
ozv. dr. Tanko Belane, alapitvanytevok letre-
hoztak a dr. Tanko Bela Alapitvdnyt. Idezet 
az okiratbol: 
"4. Az Alapitvany celja: 
a. ) Dr. Tanko Bela egyetemi tanar szellemi 
oroksegenek apolasa. Az MBE elso elnoke-
nek az emlekezetere alapitott dij, a uil-
nyomoreszt hazai intezmenyekben vegzett 
kutatomunkaert adhato. 
b. ) A Magyarorszagon rendezett tudo
manyos kongresszusokon valo reszvetel 
tamogatasa, hatarainkon kivtil elo magyar 
biokemikusok szamara." 
A dijazottak kivalasztasa a MBE tagjainak 
javaslattetelevel indul. A beerkezett javasla-
tok koztil az MBE elnoksege titkos szavazas-
sal valasztja ki jeloltjet. A vegso dontest az 
Alapito Okirat szerint az Alapitvany kura-
toriuma hozza meg. 
Dijazottak: Tyihak Erno (1980), Devai Pi-
roska es Csermely Peter (1986), Patthy 
Laszlo (1993), Sarkadi Balazs (1995), Fesils 
Laszl6(1997). 
1995-ben a DOTE es a DOTE Barati Kor 
szervezeseben emlekiinnepseget tartottak 
Tanko Bela sziiletesenek 90. evforduloja 
alkalmabol. Ennek kapcsan jelentette be 
Muszbek Laszlo rektor, hogy ozv. dr. Tanko 
Belane felajanlasa alapjan, (egyetemi). dijat 
hoztak letre. A dijat az alapitok javaslata 
alapjan a DOTE Egyetemi Tanacsa iteli oda 
annak az egyetemi polgarnak, aki 
"vagy a gyogyito -, vagy az oktato -, vagy a 
kutatoi munkaban kimagaslo teljesitmenyt er 
el es az egyetem hirnevet oregbitette." 
Ezt a dijat 1996-ban Peterffy Arpdd, 1997-
ben pedig Szegedi Gyula kapta. 
Igazan meghato olvasni a volt tanitvanyok es 
munkatarsak elismero es meltato sorait, 
visszaemlekezeseit a harmadik forraskent fel-
tiintetett kiadvanyban. Ugyancsak ebben ta-
lalhato, osszesen 149 kozlemeny biblio-
grafiaja is, dr. Tanko Bela es a Biokemiai 
Intezet kdzlemenyei 1930-1973 alcim alatt. 
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Forrasok: 
Zsindely Attila: Tanko Bela: in Debreceni 
Kemikusok. Szerk. Patonay Tamas. KLTE 
Kemiai Intezet kiadvanya, Debrecen, 1984. 
31.p. 
Meghalt dr. Tanko Bela egyetemi tanar: in H-
BNAPLO 1974. 10. 23. p. 5. 
Dr. Tanko Bela: in A Debreceni orvoskepzes 
nagy alakjai. 13. fiizet. Szerk. Festis Laszlo. 
Debreceni Orvostudomanyi Egyetem, Debre
cen, 1998. 

.Szalay Tibor 

Tar Janos (Balmaziijvaros, 1929. okt. 29. -
Debrecen, 2002. okt. 18.): tanito, alt. isk.-i 
tanar. 

Tar Janos 
Apai-anyai agon minden ose balmazujvarosi. 
Apja a MAV-nal palyamunkas, majd palyaor 
volt. Elemi es polgari isk.-ba Balmaz-
ujvaroson jart. A polgari isk. onkep-
zokorenek egyik legkivalobb tagja volt. Elso 
irasa 1943-ban jelent meg a M i utunk c. ref. 
ifjusagi lapban. 1944-ben beiratkozott a 
debreceni Ref. Koll. Tanitokepzo Intezetebe. 

6 es osztalytarsai voltak a nagy multu intezet 
utolso tanitokepzos diakjai. 1949-ben szer-
zett kepesitest. Meg abban az evben kinevez-
tek a szentpeterszegi alt. isk.-ba. A kozseg-
ben meleg fogadtatasra talalt. 

Palyakezdesekor tapasztalta, hogy a rendszer 
igyekszik a nemzeti emlekezet fenntartasa-
nak szilksegesseget megkerdqjelezni. Eleg 
lazado szellemii volt ahhoz, hogy a korszak 
hivatalos eloirasaival szemben ertekes idea-
lokkal ismertesse meg az ifjusagot. Egeszse-
ges nemzettudat kialakitasara torekedett. 
Pedagogiai munkassaga mely hittel tarsult. 
Szerette a bihari embereket. Sokat tett a 
miivelodestikert. Az isk-i munkaja tengelye-
be az ertelmi, az erkolcsi es a testi nevelest 
allitotta. Nepszerii tanito lett. A vezetoi ereny 
mar ekkor megmutatkozott nala. Nem ha-
gyott ketseget nevelesi elvei felol. Volt tanit-
vanyai koziil evtizedek mulva is tobben meg-
latogattak ujvarosi otthonaban. 
1951-ben behivtak sorkatonai szolgalatra. 
Harom evet toltott a hatarorsegnel. Leszere-
lese utan nem ment vissza Szentpeterszegre. 
Sztilofalujaban folytatta az oktato-nevelo 
munkat. A Kalmar Zoltan altal vezetett 
banlaki iskolaban erett igazi pedagogussa. 
Magyart es testnevelest tanitott. Fontosnak 
tartotta az anyanyelv apolasat. Tanitvanyai-
nak lelkesen beszelt a magyar nyelv szepse-
gerol, valtozasairol, ujdonsagairol. Ezzel az 
igenyesebb nyelvhasznalatra, a jobb stilusra, 
valasztekos beszedre valo torekveseket szol-
galta. Komolyan vette a tanitast. Preciz volt 
az irasbeli munkaja. Ezt a pontossagot kove-
telte meg a tanuloktol. Az isk. tanuloi mar az 
1954/55-6s tanevben kitiintek sportteljesit-
menytikkel. O a kozseg labdarugo csapataban 
jatszott. Neki tulajdonithato, hogy a banlaki 
isk.-ban a labdanigas lett a nepszeru sportag. 
Sokat foglalkozott a gyerekekkel. Kivalo 
edzomunkajanak koszonheto, hogy nehany 
ev mulva ezek az ifjak lettek a kozseg labda
rugo csapatanak jatekosai. 
1955-ben az ig.-helyettesi feladatok vegzese-
re kapott megbizast. Egerben, a Pedagogiai 
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Foiskolan magyar szakos alt. isk.i tanari 
oklevelet szerzett 1956-ban. 
Peldamutato emberi es harmonikus kapcsola-
ta volt munkatarsaival. Alkoto modon 
egyuttmiikodott Kalmar Zoltannal. Szelesko-
rii irodalmi miiveltsegeert, erkolcsi feddhe-
tetlensegeert, eros igazsagerzeteert tiszteltek, 
szerettek kollegai. Az ifjusag rajongott erte. 
1956. oktober 31-en a balmaziijvarosi peda-
gogusok megalakitottak a Pedagogusok 
Nemzeti Tanacsat. Titkos szavazassal Tar 
Janost valasztottak a nemzeti tanacs elnoke-
nek. A hiteben rendithetetlen ember-nek -
aki regota egy szep, szabad Magyarorszagrol 
almodott - a gyiilesen elhangzott szivet-
lelket melengeto, magvas, veretes gondolata, 
tisztan ragyogo beszede nagy tetszest keltett. 
Elmondta, hogy Magyarorszag olyan legyen, 
amelynek szilard alapja a csalad, a nem 
kenyszerbol vegzett munka, a tanulas es a 
nemzeti Qsszetartozas. Azt tette, amit meg-
gyozodessel tudott tenni. A forradalom eltip-
rasa utan is kiallt elvei mellett. 
1957-ben 6 is a megtorlas aldozata lett. Azzal 
vadoltak, hogy az "ellenforradalmi eseme-
nyek idejen" pedagogushoz nem melto ma-
gatartast taniisitott. Szept. 17-en "azonnali 
hatalyu elbocsatas" fegyelmi biintetest szab-
tak ki ra. A vadak hazug kitalaciok voltak. 
Az emberi meltosagaban megalazott ferfi, ha 
nehezen is, elviselte a megprobaltatasokat. 
1958 apr.-aban rehabilitaltak, allasaba visz-
szahelyeztek. Igh. nem lehetett. Az 1958/59-
es tanevben athelyeztek a Kozponti Alt. Isk.-
ba. Oriilt, hogy az elveszettnek hitt kincset -
a tanitast - ujra megtalalta. Az isk.-i munka 
mellett Balmazujvaros sportjat iranyitotta. 
Edzette a labdanigokat. Megszervezve 12 
csapat szamara az iizemi bajnoksagot. Ujabb 
csapasok ertek. 1949 szept.-eben siilyos 
gyomormiiteten esett at. 1960 nyaran agyhar-
tyagyulladassal keriilt korhazba. Tobb hona-
pig fektidt komaban. Csoda, hogy eletben 
maradt. A halal tornacarol visszajovo ember 
nem gyogyult meg teljesen. Mozgasseriilt 
lett. Tanitani akart. Ig.ja a napkozibe osztotta 
be. A terhelest nem birta, ezert indokolt volt 

nyugdijba vonulasa. A nyugdijas eveit nem 
toltotte hasztalanul. Debrecen es Nyiregyha-
za leveltaraiban, Budapesten a Szechenyi 
konyvtarban es az Orszaggyiilesi Konyvtar-
ban kutatott. A talalt forrasok alapjan megirta 
Balmazujvaros Sporttortenetet es elkeszitette 
felesege sziilofaluja, Tyukod tortenetet. Uj-
sagok es folyoiratok kozoltek irasait. Tobb 
kotetet kitevo kezirata var kiadasra. Szepiro-
dalmi irasainak temajat kovetleniil az 6t 
koriilvevo valosagbol meritette. Stilusa en-
nek kovetkezteben a publicisztikahoz hason-
lithato, lenyeget lattato. Irasaival tobb palya-
dijat nyert. Levelezett orszagos hirii szeme-
lyisegekkel (Abodi Bela, Csurka Istvan, 
Gyurkovics Tibor, Illyes Gyula, Vegh Antal, 
Veres Peter) nemzeti kulhirankrol, magyar-
sagunkrol, hitiinkrol, az emberisegre merhe-
tetlen szenvedest zudito erokrol. A nyolcva-
nas evekben olvasta a szamizdatokat. A 
rendszervaltozas utan szamos helyi rendez-
venyen vett reszt, azokon megrazo erovel 
hitelesen ecsetelte a 20. szazad masodik 
felenek tortenelmi esemenyeit. A magyar 
kulnira, az oktatas messzemeno tamogatasara 
hivta fel a figyelmet. 

2002-ben mar nem tudta lektizdeni a beteg-
seget. 
Tar Janos tanar ur elete a halal utan is mint 
utjelzo vilagol Balmazujvaroson. 
Forras: 
A csalad tulajdonaban levo dokumentumok, 
oneletrajzot tartalmazo irasok. 

Kirdly Istvan 

T a r Zoltan (Balmazujvaros, 1913. jan. 9 -
1992. szept. 27.): rajztanar, festomiivesz 
Elemi is.-ba Debrecenben, a Csapokertben 
jart, kozepisk.-i tanulmanyait a Debreceni 
Ref. Koll . gimn.-aban vegezte. Velesziiletett 
rajz-, festo- es fafarago keszsegeihez az elso 
utmutatasokat elemi isk.-i tanito edesapjatol 
kapta. 
1937-ben Budapesten, a Kepzomuveszeti 
Foiskolan kozepisk.i es tanitokepzo intezeti 



TAR Z O L T A N 257 

tanari okl.-et szerzett. Festeszetet Rudnay 
Gyulatol, grafikat Varga Nandor Lajostol, 
szobraszatot Kisfaludy Strobl Zsigmondtol 
tanult, a miiveszet tortenetet Lyka Karolytol 
hallgatta. 

1937-ben kezdte meg tanari munkassagat a 
Szeghalmi Peter Andras gimn.-ban. Ez ido 
tajt foleg pasztellkretaval es akvarellel fes-
tett, portreszobrokat keszitett, neprajzi gyiij-
teseket vegzett. 
1940- tol 1948-ig a debreceni Doczi Gedeon 
Leanynevelo Intezet tanara volt, ahol miive-
szeti szakkort vezetett, s szamos tanitvanyat 
vettek fel a Kepzomiiveszeti Foiskolaba. 
1944 nyar vegetol 1946 maj. vegeig katonai 
szolgalat, majd hadifogsag miatt tavol volt 
Debrecentol. 1948-tol 1950-ig a debreceni 
Szt. Anna u. 17 sz. alatti alt. isk.-ban, 1950-
tol 1958-ig a debreceni 2. sz. allami Tanito-
kepzo Intezet rajztanarakent tevekenykedett. 
1958-tol a debreceni Tanitokepzo Intezet 
Gyakorlo Alt. Isk.-jaban, majd 1968-tol a 
jelenlegi Tanitokepzo Intezet tanara volt 
1975-ig, nyugdijazasaig. 
1941- tol rendszeresen kiallitott orszagos es 
kiilfoldi tarlatokon. 1982 ota alapito tagja a 
teli Hortobagyi Alkototabornak. 1975-ben 

kimagaslo rajzpedagogiai es kepzomuveszeti 
tevekenysegeert megkapta a Szekely Berta-
lan emlekermet, 1983-ban az SZMT dijat, 
1988-ban pedig SZOT dij at. 1947 ota tagja 
volt a Magyar Kepzomviveszek Szabad Szer-
vezetenek, i l l . a Magyar Kepzo- es Iparmii-
veszek Szovetsege debreceni munkacsoport-
janak. 
1940 es 1990 kozott tett tanulmanyiitjainak 
fontosabb allomasai: Kassa, Rozsnyo, 
Szadelo, Pozsony, Nagyvarad, Kolozsvar, 
Nagybanya, Borszek, Csiksomlyo, Csiksze-
reda, Korond, Szekelyudvarhely, Sotetpatak, 
Velence, Roma, Napoly, Capri, Anacapri, 
Drezda, Bees, Innsbruck, Tirol, Aldrans, 
valamint Ausztria, Svajc es Nemetorszag 
tobb varosa. 
Rajzpedagogiai munkajanak alapveto elve: a 
kisgyermeket jatekosan, szeretettel kell a 
kepzomviveszet varazslatosan szep mesevila-
gaba bevezetni. Le kell szallni a gyermek 
ertelmi es erzelmi vilagaba, hogy lelkesedes-
sel fogadja be a rajzolashoz es festeshez 
ffizodo ismereteket. A sztileteskor magaval 
hozott rajz es festeszeti csirakat ugy kell 
fejleszteni, hogy el ne illanjon az a magat 
kifejezni vagyo oszton, melyet a szep, szines 
pillango himporahoz hasonlitott. 
Alkotoi ars poetikdja: „Boldog vagyok, es 
halat adok a Teremtomnek, hogy az O mer-
hetetlen teremtokepessegebol egy vekony 
szeletet adott nekem is, igy orulhetek annak, 
ha a vasznon eletre kelnek az alakok vagy 
jelensegek, es a nagy termeszet veghetetlen 
gazdagsagabol emberlepteku kifejezeseket 
tudok kozreadni az en egyeni jellegzetesse-
geimmel, amelyeket nevezhetiink alkotasok-
nak is." 

Egyik tanitvanya, Davidhazy Gaborne igy 
vail tanara munkassagarol: „Ars poetikajat 
igyekezett pedagogiai munkajaban is erve-
nyesiteni. Rendkiviil visszahiizodo, szereny 
termeszete volt, megis sikeriilt helytallnia 
serdiilo gimnazista lanyok kozott is. Nagyon 
szeretett tanitani. Szot ertett a kicsikkel epp-
ugy, mint a nagyobbakkal. A diakok rajong-
tak erte, hiszen az 6 nyelvtikon kozeledett 
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hozzajuk. Nem kenyszeritette oket munkara, 
hanem jatekosan probalta megismertetni 
veltik a rajzolas es festeszet alapjait. 
A felsobb osztalyos gimn.-ban, ahol a miial-
kotasok megismerese volt a eel, vetitett ke-
pen mutatta be az epiteszet, szobraszat, feste
szet kiemelkedo remekeit. Reszletesen elma-
gyarazta a kort, amelyben a miialkotas ke-
sziilt, s az eppen aktualis stilushoz igazodva 
kiemelte a rmivesz egyeniseget. A nagylany-
oknal, mint fiatal tanarnak, nehez feladata 
volt kiilonosen az aktok bemutatasa. Mindezt 
halk, szelid hangon, a provokaciot elkeriilve 
tarta elenk, hogy megertsiik a miiveszt orok-
ervenyiive tevo mondanivalot. 
Pedagogiai munkassagaban is megtalalta az 
emberi hangot a muveszet sajatos nyelvezete 
es a felnotte ero emberek kozott, akik utmu-
tatasai alapjan ertoen tudtak szemlelni a 
killonbozo alkotasokat." 
Egyeni kiallitasai: Debrecen, Medgyessy 
Terem 1962, 1972, 1982. 
TIT Klub, Debrecen, 1964, 1970. 
Balmaziijvaros, Leninvaros, Mezocsat 1971. 
Agrartudomanyi Egyetem, Debrecen, 1976. 
TIVIZIG, Alfoldi Nyomda, M A V Jarmiija-
vito, Debrecen, 1977. 
HAEV, Debrecen, 1977, 1978. 
Tokaj, Rakamaz, Polgar, Mezokovesd, Hor-
tobagy 1978. 

Balmazujvaros, Berettyoujfalu 1979. Szeg-
halom, Fiizesgyarmat 1982. 
HAEV Debrecen, Balmazujvaros 1983. 
Kenezy Galeria Debrecen, 1992. 
Nagyerdei Ref. Egyhazkozseg gyillekezeti 
tejme 1992. 
Halala utan rendezett gyujtemenyes kiallita
sai: Kolcsey Ferenc Ref. Tanitokepzo Foisk., 
Deri Muzeum 1995, DOTE Galeria, 1997. 
Kollektiv kiallitasai: Debreceni Kepzomvive-
szek es Miipartolok jubilaris kiallitasa, Deb
recen 1941. 
Grafikai kiallitas Debrecen, 1943. Miicsar-
nok, Budapest, 1954. 
Alfoldi Tarlat, Bekescsaba 1961, 1963, 1967, 
1968 1972, 1974. 

Pedagogus Kepzomiiveszek Orszagos Tar-
lata, Pecs, 1974. 
Pedagogus Kepzomiiveszek es Rajztanarok 
megyei tarlata, 1972, 1973, 1974. 
Kelet-Magyarorszagi Kepzomiiveszek Kial
litasa, Magyar Nemzeti Galeria, Budapest, 
1972. 
Orszagos Nyari Tarlat, Debrecen, 1968, 
1978. 
Oszi es tavaszi tarlatok, Debrecen, Nyirbator; 
SZMT tfzemi Tarlat, 1975, 1976, 1977, 
1979, 1981, 1982, 1983, 1984. 
Nyari Tarlat, Debrecen, 1979, 1981. 
Presszotarlat, Debrecen, 1979, 1982. 
Grafikai Tarlat, Debrecen, 1983, 1984. Finn-
orszag, 1984. 
Miivesztanarok Kiallitasa, KLTE, Debrecen, 
1996. 

Kassaine Tar Ildiko 

Toth Gyula (Budapest, 1931. apr. 29. -
Debrecen, 1990. marc.29.): okleveles ve-
gyesz, egyetemi docens 

Toth Gyula 
Palyafutasat tobb mint harminc even at ko-
zelrol kovethettem, kollegam, munkatarsam 
es baratom volt, ezert is vallalkoztam arra, 
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hogy felvazoljam munkassagat, emberi vona-
sait. 
Debrecenben sztiletett, itt vegezte tanul-
manyait. Gimn.-i erettsegi utan a KLTE Ter-
meszettudomanyi Karan vegzett. A dipl. 
megszerzese utan egy evet (1956-57) a Vaci 
Forte Gyar Fotokemiai laboratoriumaban 
dolgozott. Ezutan visszatert Debrecenbe, az 
Orszagos Mezogazdasagi Minosegvizsgalo 
Intezet Talaj osztalyan vallalt allast. Dr. 
Arany Sandor Kossuth-dijas professzor ira-
nyitasa mellett ismerkedett a talaj- es a viz-
vizsgalati modszerekkel es itt jelentek meg 
elso publikacioi: 
Filep Gyorgy - Toth Gyula: Adatok az eszak 
Tiszantuli holtmeder-vizek osszetetelehez. 
OMMI Evkonyv, 1956-57. Vol. IV. 209-218 
oldal. 
Filep Gyorgy - Toth Gyula: Adatok az eszak 
Tiszantuli holtmeder-vizek osszetetelehez. 
OMMI Evkonyv, 1956-57. Vol. IV. 209-218 
oldal. 
Oktatoi palyafutasat 1958-ban, tanarseged-
kent kezdte a Debreceni Mezogazdasagi 
Akademia kemia-talajtan tanszeken. A tan-
szeket dr. Szelenyi Ferenc egyetemi tanar 
vezette, a kemiaoktatast dr. Vecsey Tibor 
egyetemi docens iranyitotta. Toth Gyula 
kezdetben a kemia oktatasaban es a talajtani 
kutatomunkaban egyarant reszt vett, kesobb a 
kemiaoktatas mellett kotelezte el magat. 
Ebben az idoszakban megjelent nehany pub-
likacioja: 
Szelenyi Ferenc - Toth Gyula: Laboratoriu-
mi istallotragya-erjesztesi kiserletek modsze-
rei f s eredmenyei. Debreceni Mezogazdasagi 
Akademia Evkonyve, 1958. 77-89 oldal. 
Szelenyi Ferenc - Toth Gyula: Ktilonbozo 
tomenysegii sooldatok hatasa a talaj ok viz-
gazdalkodasara. Debreceni Mezogazdasagi 
Akademia Evkonyve, 1958. 91-107 oldal. 
Karacson Istvan - Toth Gyula: Ktilonbozo 
asvanyi es szerves keverektragyak hatasanak 
vizsgalata homoktalajon termesztett pap-
rikanal. Debreceni Agrartudomanyi Foisk. 
Tudomanyos Kozlemenyei 1962. 389-396 
oldal. 

1960-tol bekapcsolodott a „Mez6gazdasagi 
termenyek feldolgozasa" c. targy oktatasaba, 
melynek kesobb onallo eloadoja lett. Ekkor 
jelent meg elso jegyzete (Toth Gyula -
Vecsey Tibor: Utmutato a mezogazdasagi 
termenyek feldolgozasa c. tantargyhoz. Deb
receni Agrartudomanyi F6-isk., 1962.) 
A Tudomanyos Minosito Bizottsag levelezo 
aspiransakent a borok nitrogentartalmu anya-
gait vizsgalta. Tobb mint 10 even keresztul 
foglalkozott a borok minoseget meghatarozo 
must-es borfeherjek frakcionalasaval, tanul-
manyozta viselkedesuket. A munka soran 
szamos modszertani kerdest kellett megolda-
nia. (Toth Gyula: A borok aminosav es amid-
nitrogenjenek jodo-metrias meghatarozasa. 
Debreceni Agrartudomanyi Foisk. Tudoma
nyos Kozlemenyei 1965. 251-257 oldal). 
1964-ben a kemia-talajtan tanszek kettevalt, 
Toth Gyula a kemia tanszeken folytatta mun-
kajat, Dr. Vecsey Tibor tanszekvezeto iranyi-
tasaval. 1965-ben kineveztek egyetemi ad-
junktusnak. A mezogazdasagi termekek 
tarolasa es feldolgozasa targy eloadojakent 
fokozatosan tovabbfejleszti a tananyagot, 
ujabb jegyzetet ir. Aktivan vett reszt a kemiai 
gyakorlatok j egyzeteinek osszeallitasaban. 
Loch Jakab - Mirko Lajos - Toth Gyula: 
Mezogazdasagi kemiai gyakorlatok I - I I - I I I . 
Debreceni Agrartudomanyi Egyetem kemiai 
tanszek, 1970. 

Az oktatasban egyre nagyobb rutinra tesz 
szert, oldott hangulatu eloadasain a hallgatok 
szivesen vettek reszt. 
Pedagogusi alkatanak kialakulasahoz nagy-
mertekben jarult hozza dr. Vecsey Tibor 
szemelyes peldamutatasa, segitsege. A tan
szekvezeto szeles korii munkamegosztassal 
lehetoseget biztositott munkatarsainak okta
toi kepessegeik kibontakoztatasara. Toth 
Gyulat fokozatosan bevonja a szerves es 
biokemia oktatasaba is, levelezo tagozaton. 
Toth Gyula kozvetlen, eletvidam termeszete 
es jo kapcsolatteremto keszsege alapozta 
meg jo viszonyat kollegaival es a hallgato-
saggal. Szeretett beszelgetni es vitatkozni. A 
tarsadalom problemai sokat foglalkoztattak. 
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Az egyetem kozeletebe is aktivan bekapcso-
lodott. Vitaiban az orok igazsagkereses ve-
zette, impulziv termeszete neha elragadta. 
Nagyon sok hallgatoval volt szemelyes kap-
csolata. A vegzettek koreben is sok jo isme-
rose, baratja volt. A tanszekre kinevezett f i -
atal oktatokkal is jo viszonyban volt. 
1977-ben elhunyt dr. Vecsey Tibor, ekkor 
kaptam megbizast a tanszek vezetesere. Meg-
tartva a korabban jo l bevalt munkameg-
osztast, Toth Gyulat kertem fel a szerves es 
biokemia oktatasara. Szivesen vallalkozott az 
uj feladatra, mivel eddig oktatott targya az 
alt. agrarmernok-kepzes kereteben megsziint. 
A szerves es biokemia tananyagat fokozato-
san tovabbfejlesztette, uj jegyzeteket irt. 
Kozben tovabb melyitette borkemiai ku-
tatasait, folyamatosan publikalta eredmenye-
it. Ezek kozill a gelelektoforezis alkalmaza-
sa emelheto ki. 
1982-ben, sokevi szivos munka utan sikere-
sen vedte meg Hazai mustok, borok nitrogen-
tartalmu anyagainak es feherjedsszetetelenek 
jellemzese c. kandidatusi ertekezeset. Szamos 
cikke jelenik meg a Borgazdasagban es a 
DATE Tudomanyos kozlemenyeiben. Tu-
domanyos fokozata alapjan a KLTE Terme-
szettudomanyi Karan vegyeszdoktorra avat-
tak. Ugyanebben az evben neveztek ki egye-
temi docensnek. 
Kinevezese lijabb lendtiletet adott oktato es 
kutato munkajanak. A borfeherjek kutatasa 
utan figyelme a kukoricafeherjekre iranyult. 
Ez a tema szorosan kapcsolodott a takar-
manygazdalkodasi szakmernoki szakon tar-
tolj eloadasaihoz. Sajnos ez a kezde-
menyezese mar nem tudott kiteljesedni. 
Dr. Toth Gyula egyetemi docens 1990-ben 
varatlanul elhunyt. Elete teljeben, 59 eves 
koraban marol holnapra ragadta el a halal. 
Hirtelen tavozasa megdobbenest keltett 
mindannyiunkban. Szines egyenisegere meg 
sokaig emlekezni fogunk. 

Loch Jakab 

Toth Lajos (Hajdiiszoboszlo, 1902. szept. 
1. - Budapest. 1990. nov. 12.): tszv. egyete
mi tanar. 
Hetgyermekes pedagogus csaladbol szar-
mazott, akik kozul harman szereztek egyete
mi tanari cimet. Edesapja a papai Ref. Koll. 
enektanara, „kota bacsija" volt. Iskolait Pa-
pan, a Ref. Gimn.-ban, vegezte, utana a bu-
dapesti egyetemre iratkozott be matematika-
fizika tanari szakra. Eotvos kollegista volt. 
1924-tol a debreceni Tisza Istvan Tudo-
manyegyetem Orvoskari Fizikai Intezeteben 
tanarseged. Kozepisk.-i tanari oklevelet Deb-
recenben szerezte meg 1925-ben. 1926-ban 
doktoralt. Disszertaciojanak cime: a Hidro-
gen atom szerkezete 
Toth Lajos tanari palyafutasat a debreceni 
Fazekas Gimn.-ban kezdte. 4 evi miikodese 
alatt kivalo oktato munkat vegzett, modszer-
tani kutatasokat folytatott mind matematika-
bol, mind fizikabol. 

Toth Lajos 
Tulajdonkeppen matematikusnak keszult, de 
doktori disszertaciojaban mar elmeleti fizikai 
kerdesekkel foglalkozott. 1928-tol kezdve 
fizetestelen adjunktus az Orvosi Fizikai Inte-
zetben, ahol matematika es fizika gyakorla-
tokat vezetett. 1932-ben habilitaltak egyete
mi magantanarra. Ettol kezdve rendszeresen 
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tartja minden evben fizikabol az egyetemi 
magantanari eloadasait es a Tanarkepzo 
Intezetben a fizika szakmodszertani eloada-
sokat. 1935-ben kapott kozepisk.-i tanari 
allast a debreceni Fazekas Gimn.-ban. 1938-
1949 kozott a Tanarkepzo Intezet Gyakorlo 
Gimn.-anak vezeto tanara, annak megsziinese 
utan ujbol a Fazekas Gimn.-ba merit vissza 
tanitani 1950-ig. Kozben tanitott a Dolgozok 
Gimn.-aban, szakerettsegis tanfolyamokon, 
volt igh., ig., szakf., 1950-tol az Orvosi Fizi-
kai Intezet tszv. egyetemi tanara, majd ig.-ja. 
Kinevezese utan szorgalmasan fejlesztette az 
Intezetet. Foglalkozott szakdidaktikai kerde-
sekkel is. Megteremtette az oktatashoz sziik-
seges alapveto kiserletek elvegzesenek lehe-
toseget. Oktato munkaja arra iranyult, hogy 
sok kiserlettel, bemutatassal tegye szinesse a 
hallgatok szamara az orvosi fizika alapisme-
reteit. 
Tudomanyos munkassaga a fizikahoz kap-
csolodott. Kb. 80 tudomanyos dolgozata es 
jegyzete jelent meg. A 2. vh. elotti idoszak-
ban elektromagneses hullamokkal, elmeleti 
elektromossaggal foglalkozott.. A kesobbi-
ekben a rugalmas falu inga elmeleti vizsgala-
ta volt a kutatasi temaja. 
1968-ban vonult nyugdijba. 1968-1980 ko
zott szaktanacsadokent dolgozott tovabb. 
Aktiv ismeretterjeszto munkat vegzett. Sok 
eloadast tartott a TIT-ben. A TIT fizikai 
szakosztalyanak volt az elnoke sokaig. Va-
lasztmanyi tagja volt az ELFT-nak, elnoksegi 
tagja a Biofizikai Tarsulatnak. 
Nagyon szerette a zenet, jo l hegediilt. J61 tu-
do# gyorsirni, es versenyt is nyert. 
Felesege, Dr. Keresztessy Maria, matemati-
ka-fizika szakos tanarno volt a Doczy, majd a 
Kossuth Gimn.-okban. Hazassagukbol egy 
gyermekiik sziiletett, aki az orvosi hivatast 
valasztotta. 

A Fazekas Gimn.-ban legnagyobb erdeme a 
kivalo tanulok aktivitasanak a felkeltese, az 
Eotvos Lorand matematikai es fizikai szak-
osztaly megszervezese volt. Tanari munkaja-
nak eredmenyekeppen hirtelen megemelke-
dett a KoMaL feladat megoldoinak a szama 

az iskolaban. 6 maga is tiizott ki feladatokat 
a K6MaL-ban. 
A Tanarkepzo Intezet Gyakorlo Gimn.-aban 
egyre tudatosabban foglalkozott a fizika 
tanitasanak a modszertanaval. A Debreceni 
Konyvek sorozataban a 6. kotet lett volna 
Toth Lajos : „A termeszettan tanitasa" c. 
konyve, amelyben az also- es felsofoku 
kozepisk.i fizikatanitas minden lenyeges 
kerdeset targyalta volna A masodik vh. miatt 
a tervek nem valosultak meg. 
Barati koret a kozepisk.i tanartarsai alkottak. 
Szereny, csendes, kellemes egyeniseg volt. 
Jo munkakapcsolat fiizte tanartarsahoz, Barra 
Gyorgyhoz. 
Kitilntetese: Munkaerdemrend eziist fokozata 
(1968). 

Kdntor Sdndorne 

Toth Lajosne Keresztessy Maria (Debre
cen, 1910. okt. 10 - Budapest, 1981. maj. 
13.): kozepisk.-i tanar. 

Toth Lajosne 
Keresztessy Maria volt az egyetlen tanarno, 
aki 1945 elott egyetemi doktoratust szerzett a 
debreceni Tisza Istvan Tudomanyegyetemen. 



262 TOTH LAJOSNE 

Kozepisk.-i tanulmanyait a Doczy 
leanygimn.-ban vegezte 1920-1928 kozott. 
Utana matematika-fizika szakon folytatta 
tanulmanyait a debreceni Tudomany-
egyetemen. 1933-ban kapta meg diplomajat. 
1935-ben doktoralt David Lajos matematikai 
szeminariumaban. Temaja a magyar matema
tikai miinyelv tortenetenek a feldolgozasa 
volt. Disszertaciojat konyv formajaban is 
kiadtak 1935-ben. Ez a munka matematika-
tortenet jellegu es elsosorban a tanarok sza-
mara ajanlottak. A temat ma is erdemes vol-
na felfrissiteni es folytatni. 
A magyar matematikai miinyelv tortenete c. 
konyv ket reszbol all. Az elso reszben a szer-
zo 8 korszakra osztja a magyar mate-
matikatortenetet es ezekben vizsgalja a ma-
tematika nyelvenek a fejlodeset. A masodik 
resz egy 143 oldalas szotar, amely elsosorban 
latin nevekbol indul ki , majd megmutatja, 
hogy hogyan valtozott a matematikai foga-
lom neve a tortenelem folyaman pi.: circulus, 
Kreis, keruelet, kerek, karika, kerek, kerek-
ded, kor, korvonal. 

Megtudhatjuk, hogy az atfogo es befogo 
szavak eloszor Bolyai Farkas Tentamenjeben 
fordulnak elo 1832-ben, a derekszog Dugo-
nics Andrasnal 1784-ben, a zerus a Debrece
ni Arithmetikaban 1577-ben „cziphra" neven 
szerepel. 
Keresztessy Maria fontosnak tartotta a ma
tematikai miiszavaknak a magyar nyelvbe 
valo beillesztesenek vizsgalatat. Ilyen tipusu 
vagyis nyelvujito tevekenyseget vegzett 
Debrecenben Marothi Gyorgy, Kerekes Fe-
renj is. 
1934-1936 kozott Keresztessy Maria dijtalan 
gyakornok, majd fizetes nelkuli tanarseged 
volt a debreceni Tisza Istvan Tudomany-
egyetem Matematika Intezeteben. Kozben 
ferjhez ment, gyermeke szuletett. A habonis 
evekben nem allt munkaba, csak 1946-tol 
tanitott. 1946-1948 kozott a debreceni Ref. 
Leanygimn.-ban, 1948-1950 kozott az Al l . 
Svetits Gimnaziumban, 1952-1964-ig, vagyis 
nyugdijazasaig a Kossuth Gyakorlo Gimn.-
ban, ahol 1950-tol vezeto tanar volt es a 

matematikai munkakozosseg vezetoje. Tani
tott meg a Dolgozok Gimnaziumaban, szak-
erettsegis tanfolyamokon, levelezo tan-
folyamokon. 
Aktivan reszt vett a Bolyai Janos Matemati
kai Tarsulat munkajaban, a Valaszt-many 
tagja volt. 1951-1953 kozott a mate-
matikatanarok szakmai konferenciajan tanfo-
lyamvezeto volt. 
Tanari munkajat jo szakmai felkesziiles, ala-
possag jellemezte. Tiirelmes es megerto volt 
tanitvanyaival szemben. Erdekelte a mate
matika tanitasanak a javitasa. Modszertani 
cikkeket irt, reszt vett a Pedagogus Ujito 
Mozgalomban. 1955-56-ban bekapcsolodott 
a Matematika Tanitasaban megjeleno feladat-
megoldo versenybe. 
Kitiintetesei: eziist es arany Bekejelveny 
(1957, 1958). 
Fobb munkai: 
1. A magyar matematikai miinyelv tortenete, 
Debrecen 1935. 
2. A terszemlelet kerdesehez (tarsszerzovel) 
Kossuth Gyak. Gimn. Ert. 1961/62. 
3. Tablai ellipszograf 
(pedagogusujitas, 1954) 

Kdntor Sdndorne 

Tokes Gyorgy (Voila [ma Romania], 1905. 
okt. 16. - Debrecen, 1973. maj. ' 25.): 
kozepisk.-i tanar, ig. 
Fogaras varmegyei kiskozsegben szuletett 
negy gyermekes gazdalkodo sziilok masodik 
gyermekekent. Iskolat megelozo eveit a 
Haromszek varmegyei Sepsimagyaroson tol-
totte (tiszta magyar lakta telepiiles, lakosai-
nak szama 1910-ben 430). 
A helyi hagyomanyokkal ellentetben a szii-
16k nagy gondot forditottak gyermekiik tanit-
tatasara es beirattak a sepsiszentgyorgyi Ref. 
F6gimn.-ba (jogelodje az 1863-ban alapitott 
Miko Koll.). A gimn. elvegzese utan a ko-
lozsvari Kozgazdasagi Egyetemen folytatta 
tan-lmanyait, ahol 1928-ban konyvvitel, jog, 
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kereskedelmi ismeretek, kereskedelmi leve-
lezes szakos tanari oklevelet szerez. 

Tokes Gydrgy 
A dipl. megszerzese utan eloszor Brassoban 
a Ref. Felsokereskedelmi Iskolaban tanitott, 
majd 1940-tol Marosvasarhelyen az Allami 
Kereskedelmi Kozepisk.-ban. Itt az isk. fiu 
koll.-anak ig.-i teendoit is ellatta. 

A I I . vh. es Erdely hovatartozasa koriili poli-
tikai helyzet meghatarozta tovabbi sorsat. 
1944 szept.-eben a csaladnak menekulni 
kellett, mindent hatrahagyva felesegevel 
(Biliczky Piroska, okleveles zenetanar) es 
negy kiskoru gyermekevel (Gyorgyi 7, 
Adrienne 6, Zsofia 4 eves, Ibolya 7 honapos) 
elhagytak Marosvasarhelyet es Magyar-
orseagra indultak. A koriilmenyek ugy hoz-
tak, hogy a menekiiles elso allomasa a Sza-
bolcs megyei Laskod nevii telepules volt, 
ahol 1945 tavaszan reszt vett az elemi isk.-i 
oktatas beinditasaban. Irni, olvasni es sza-
molni tanitotta a falu kisiskolasait. 
Meg ugyanabban az evben szakkep-
zettsegenek megfelelo allast kapott a debre-
ceni Tarsulati Fiii Felso Kereskedelmi Isk.-
ban. Az isk. akkori ig.-ja Demeny Geza 6n-
zetlen segitseget nyujtott csaladunknak az 
ujrakezdesben. 

Ebben az intezmenyben, illetve jogutodjaban, 
a Bethlen Gabor Kozgazdasagi es Postafor-
galmi Szakkozepisk.-ban tanitott. Az 1949-
50-es tanevben beindult az esti tagozat a 
nappali isk. kereteben. A beirt hallgatok 
letszama ekkor 49 fo. 
Az 1960-as evekben, az orszag gazdasagi 
eleteben bekovetkezett valtozasok kovet-
kezteben egyre tobb kozepfoku vegzettsegii 
kozgazdaszra volt sziikseg. Az igenyt a nap
pali tagozat mar nem tudta kielegiteni, ezert 
1963-ban a felnott tagozat megkapta a szer-
vezeti onallosagot, Dolgozok Koz-gazdasagi 
Technikuma neven. Ekkor az intezmeny ig.-
ja lett es dolgozott 1973-ban bekovetkezett 
halalaig. 
Mint a fentiek mutatjak, fo tevekenysege a 
tanitas volt. Flivatasanak tekintette es szerette 
tanari munkajat. Szigoni, fegyelmet tarto es 
igenylo, lelkiismeretes, kovetkezetes ember 
volt, aki nemcsak a targyi ismeretek elsajatit-
tatasat tekintette pedagogusi munkaja fo 
celjanak, hanem tanitvanyai neveleset is. 
Folyamatosan vallalta az osztalyfonoki mun-
kat, es feliigyelo tanari teendoket is ellatott 
az isk. fiu diakotthonaban. 
Egy 1960 X I . 21-en Ujhelyi Istvanne ig.no 
altal kiadott jellemzes: „Nagy gyakorlattal 
rendelkezo, rutinos szaktanar, aki pontos, 
alapos nevelomunkat vegez. Orain kiviil is 
sokat foglalkozik a tanulokkal. Kepesitovizs-
gara, versenyekre lelkiis-meretesen elokesziti 
tanitvanyait. Egy diakja az orszagos tanul-
manyi versenyen konyvvitelbol elso helye-
zest ert el. Sok gonddal, turelemmel es nagy 
munkaval szervezi a felnottoktatast." 
Gyermekeitol is elvarta a lelkiismeretes, 
kitarto munkat es oriilt sikereinknek. 
Tanartarsai, diakjai szerettek, becsiiltek 
munkajat. A diakok visszaemlekezeseikben 
Tokes „Gyuri bacsirol" beszelnek. Dr. Toth 
Ervinne Almady Gizella Katalin tanarno igy 
emlekezik volt kollegajara: 
„A Szekelyfdld egbenyiilo hegyei kozul, a 
fenyvesek vilagabol sodorta a I I . vh. vihara 
nepes csaladjaval, - vegletesen mas tajba, - a 
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Hajdusagba. Tajkozpontjaba, a kalvinista 
Romaba, az iskolak varosaba, Debrecenbe. 
Ez a varos eletutjanak szintere. Jelentette az 
igen nehez anyagi koriilmenyek kozt eloszor 
negy, majd harom lanyanak tanittatasat, s az 
1945 utani hianyok elviseleset. Sztiloi, apai 
felelossege, helytallasa peldamutato. Mind-
ezekhez az erot szeretett felesege es csaladja 
adta. Soha fel nem dolgozhato tragediat v i -
seltek el Gyorgyi lanyanak korai elvesztese-
vel, majd nehany evtized miilva felesege 
halala renditette meg. 
K i volt Tokes Gyorgy? 
Az erdelyi ref. szekely magyar belso tartasa 
magasrendii erkolcsiseggel, emberi tisztes-
seggel, tiszta ferfiusaggal egesziilt k i . Biolo-
giai csaladja mellett pedagogiai munkaja, 
ennek alapos, lelkiismeretes vegzeseben 
teljesedett ki eletmuve. Szamonkerese ige-
nyes, biralata igazsagos. Nevelesevel 6 maga 
volt a peldakep, tette ezt kozvetve es kozvet-
len. Szigora, puritansaga mogott megerteset, 
humanumat fokozatosan ismertek fel tanitva-
nyai. Orainak legkoret sajatos szekely humo-
raval, anekdotainak aktualizalasaval oldotta. 
Semmit nem felejtett el, s azt megfelelo 
idoben megemlitette... Egyik diakja egy 
tanulmanyi kirandulason megjegyzest tett a 
leendo szamonkeres emlitesere. Erettsegin, 
szobelije elott kozolte: Na Piskolti, mi van 
azzal a rezzel? A jelolt regen elfelej tette, 
hogy az erettsegin kell majd kivagniuk a 
rezet... 

Tanitvanyai tiszteltek, szerettek, s evtizedek 
miilva is kitiinoen utanozzak sajatos stilusat, 
haiighordozasat. 
A Bethlenbol a felnottoktatashoz helyeztek 
at, s ott ig.-kent folytatta munkajat. Kozben 
valtozatlan szenvedellyel meheszkedett. 
Tokes Gyorgy eletenek fonalat a Parkak 
rovidre fontak. Immar 30 eve nyugszik a 
Koztemetoben. 
Szines szemelyisegenek emleke, szelleme 
nemcsak csaladjaban, leszarmazottaiban, de 
az egykori tanitvanyokban es- kollegaiban 
elnek tovabb. " 

Szivos Istvan, az isk. 1956-ban vegzett tanu-
loja 20024Den, a 45 eves erettsegi talalkozon 
ezt irja: 
„A Kalvin ter felol Zagon kicsi harangjanak 
bugo ziigasat hallotta. A villamosrol legtobb-
szor a szakaszhatarnal szallt le. Az litvonal 
allomasai: Egymalom utca, hiiseges pillantas 
Csokonaira, s imakent zsendtilhetett lelkeben 
minden reggel: 
„Nem kezd e szivedbe nemes orom szallni 
Latvan, hogy az ember emberre kezd valni." 
Sulyos lepteivel az isk.kapuhoz erkezett, 
elotte meg Kossuthra is vetett egy tisztelgo 
tekintetet, majd odakoszont az eppen erkezo 
kollegiumi csoportoknak: -Jo reggelt fiiik! -
es szisszentett szokasa szerint. Megallt szep 
fekete kabatjaban, amit az elhasznalastol 
kopott, zold ballon vedett, azt kepzelem 
sokkal inkabb feltette az ordas idok artalmai-
tol. Elore engedett minket. Szemlet tartott, ki 
mikent keszillt arra a napra, s O mar azt is 
nezte: mikent az eletre. 
Lanyai jovojeert taplalt remenye, a tanitva-
nyaiba plantalt hite, ott lapult a ballonkabat 
alatt. Tudta: ovni, rejtegetni kell mind a ket-
tot. Os Peterfian olyan idok jartak. 
Tokes tanar ur elment, s megoregedve vele 
mi is. Elmentem es lattam, Zagon sines mar 
sehol." 

Az esti tagozaton 1963-ban vegzett diak, 
Vizniczky Mihalyne visszaemlekezese: 
„T6bb evtizedes tapasztalattal rendelkezett, 
ha ranezett egy hallgatora, pontosan ismerte 
meg a gondolatat is, az arcarol leolvasta, 
hogy kesztilt-e." 
(Bethlen Gabor Kozgazdasagi es Postafor-
galmi Szakkozepisk. 140 eve. Jubileumi 
evkonyv 1957-1997) 
Kedvenc iroja - a szekely ember kivalo abra-
zoloja - Tamasi Aron volt, akihez szemelyes 
ismeretseg is fuzte. 
A Magyar Honvedelmi Szovetseg (MHSz) 
reptilomodellezo szakkoret vezette az iskola-
ban es versenyekre kiserte diakjait Hajdii-
szoboszlora. 
Hobbija a meheszkedes volt, itt tudott igazan 
kikapcsolodni. 
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Tarsadalmi munkabol is kivette reszet. 1960-
ban a Pedagogus Szakszervezet Varosi Bi -
zottsaganak elnoke. 
Kitilntetes: 1957-ben a Miivelodesiigyi M i -
niszterium az „Oktatastigy Kivalo Dolgozo-
ja" kitiintetesben reszesitette. 

Liptdkne Tokes Adrienne 
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Uzonyi Pal (Hajduboszormeny, 1923. nov. 
22. - Ebes, 1986. marc. 9.): tanito, alt. isk. 
tanar. 

Uzonyi Pal 
Korunk azon nemzedekehez tartozott, akik 
szinte gyermekfejjel megjartak a I I . vh. pok-
lait. A kozel fel evtizedig tarto hadi-
fogsagbol az „uj vilag" eszmeit hozta maga-
val. Hazaterve folytatta tanulmanyait, 1951-
ben tanitoi okl.-et szerzett. Friss diplomas-
kent ebesi tanyai tanito, majd 1957-tol az 
ebesi tanyasi iskolak ig.-ja. Ebben az ido-

szakban a nagy kiterjedesii ebesi tanya-
vilagban hat isk. mukodott. 
Nemcsak ig.-tanito, hanem nepmiivelo es a 
tanacsban a tanyasi emberek kepviseloje is. 
Mar kozsegi, megyei kepzomiiveszeti tarla-
tok is ismertte teszik a nevet, amikor Egerben 
foldrajz-rajz szakos tanari okl.-et szerez. 
1967-ben H-B megyeben elsokent Ebesen 
valosul meg a tanyasi isk.-k korzetesitese. 
Aktiv reszese a korzetesitesnek, majd a kor-
zetesitett isk. tartalmi megalapozasanak. 
1972-ben Ebesen a megyeben elsok kozott 
epill ki a szakterem-rendszerii oktatas, 
amelyhez nemcsak tanarkent, hanem kepzo-
miiveszkent is hozzajarul. Az intezmenynek 
szinte nines olyan helyisege, amelyben ne 
lenne valamilyen altala letrehozott kepzomii
veszeti alkotas. Ezek nemcsak diszito ele-
mek, hanem sokkal inkabb nevelesi atmosz-
ferat teremto alkotasok. Az ,Anya gyerme-
kevel", a „Ferfi korus", „Menyecske koms", 
a „N6tafa", az irodalmi illusztraciok es nev-
adonk, Arany Janos mellszobra, mind olyan 
alkotas, amely szervesen beilleszkedik az isk. 
nevelesi rendszerebe. 

Sikeres tanar volt, rajztanari, kepzomiiveszeti 
tevekenysege a kozseg szuletesevel egyiitt 
bontakozott ki. Tobb mint harom evtizedig 
nevelte, oktatta a termeszetben, tarsadalom-
ban es a mtiveszetekben megnyilvanulo szep 
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meglatasara es alkotasara a felnovekvo nem-
zedeket. 
Szinte az egesz kozseg tanitoja volt, hiszen 
35 ev alatt tanitotta a falu lakosainak tobbse-
get. Sot kepei, szobrai altal kozvetlen hatast 
gyakorolt a kozseg egesz lakossaganak vizu-
alis kulturajara. 
Alkotasai megtalalhatok a csaladi otthonok-
ban is. Pedagogus kepzomiiveszeti munkas-
saga mar eleteben tiilmutatott az isk. falain, a 
kozseg hatarain. Alkotokent rendszeres 
resztvevqje a „Pedag6gus kepzomiiveszek es 
rajztanarok megyei kepzomiiveszeti kiallita-
sainak". Tobbszor szerepelt sikerrel a „Be-
kescsabai Alfoldi Tarlaton". Onallo kiallita-
sait 1972, 1984 es 1986-ban - Ebesen kivul 
is - nagy sikerrel mutattak be a megye tobb 
kozsegeben es varosaban. 
Uzonyi Pal tanar, kepzomiivesz, festo, szob-
rasz es kolto egy szemelyben, akinek festme-
nyei, szobrai es kedves gyermekversei nem-
csak gyermek- es emberismeretrol, hanem 
vegtelen gyermek- es emberszeretetrol, az 
emberi kicsinyessegeken es gonoszsagokon 
is atsugarzo optimizmusrol vallanak. Pedig 
voltak, lehettek serelmei, amelyekrol nem 
szivesen, de ha beszelt az inkabb volt ironi-
kus onvad, mintsem masok elmarasztalasa. 
„Nagyon jo ember volt" - mondjak az egy-
kori tanitvanyok es munkatarsak. Valo-ban 
az volt, s ez meghatarozta neveloi, peda-
gogusi minoseget is, mert ember es peda
gogus soha nem lehet ketto. Lehet valaki 
tudos-tanar szintelen emberi kvalitasokkal is, 
de jo pedagogus, nagyhatasu nevelo csak a 
szeUem es jellem egysegebol fakadhat. 
Uzonyi Pal az „Oktatasiigy - ketszeres -
Kivalo Dolgozoja", a „Szocialista Kultiira-
ert" kiriintetettje. 

Ennek ellenere, ugy gondolom, nem vagyunk 
elfogultak, amikor eletmuverol azt valljuk, 
hogy tobb az erdem, mint a hirnev. 

Prepuk Janos 
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Varga Lajos (Monoszlo, 1887. marc. 1.-
Hajduboszormeny, 1967. dec. 31.): ig.-tanito 

Varga Lajos 
Elemi isk.-it Monoszlon vegezte, majd Papa-
ra keriilt tanitokepzobe. 1905. jun. 20-an 
kapta meg okl.-et. Tanito volt Feher-
varcsurgon. 1912-ben kotott hazassagot. 
Eskiivojuk utan Pilismaroton, kesobb Visken 
(Maramaros) tanitott. Ott sziiletett egyetlen 
fia, es onnan vittek el katonanak az I . vh.-ba. 
Harom honap utan hadifogsagba esett. K i -
jevben, Moszkvaban es a sziberiai Bere-
zovkaban volt fogoly. 1912-ben jott haza. 

Hajduboszormenyben kapott allast, 1925-tol 
a Bethlen utcai isk. (Uzonyi isk.) ig.-tanitoja 
lett. 1945-ben ment nyugdijba. 
Edesapja is tanito volt, aki sajat gyerekeit is 
becsiiletre, az ertekek tiszteletere nevelte. 
Ennek egyik jellemzo peldaja, hogy a kis 
Varga Lajos Balatonfureden talalkozott az ott 
setalo oreg Jokaival. Edesapja biztatasara 
kezet csokolt a nagy ironak, aki meg-
simogatta a fejet. Ez a talan jelentektelennek 
tuno epizod egesz eletet meghatarozo emle-
keve valt Varga Lajosnak. 
Egyeniseget a boles, szelid humor hatarozta 
meg. Az elet nehezsegein ez az adottsaga 
segitette at. Mindeniitt igyekezett meglatni a 
ramert sorshelyzet kedvezo oldalat. A" nyo-
morusag es elcsiiggedes ellen ertekterem-
tessel kiizdott. 
A hadifogsagban katonatarsaival szin-
tarsulatot alakitott, enek- es zenekart szerve-
zett, mulatohelyeken adtak miisort, igy bizo-
nyos keresetre is szert tettek, bekapcsolodtak 
az orosz eletbe, Varga Lajos a nyelvet is 
megtanulta, 1945-ben tolmacsolt a megszallo 
csapatoknak. 
Megrazo elmeny lehetett szamara, hogy 
hazatertekor az 1914-ben sziiletett fia nem 
ismerte meg. 
Itthon nagy szakmai tudassal es neveloi elhi-
vatottsaggal vett reszt az oktatoi es 
isk.vezetoi munkaban. 
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Allando munkatarsa volt a Tanitok Lapja c. 
organumnak, amelyet aposa, Dobo Sandor 
szerkesztett. 
Sokoldalii tehetseg volt, akinek kepessegeit -
talan szerenysege miatt - nem ertekeltek 
elegge. 
Kivalo zeneszkent szepen hegediilt, zon-
gorazott, orgonalt, idos koraban a hajdiibo-
szormenyi Kozepkerti Egyhazkozsegben 
kantorizalt, nyugdijkiegesziteskent hegedii-
orakat adott. 
Ismertek mint sikeres notaszerzot. Dalainak 
szoveget es dallamat is maga irta. Ismert 
alkotasa: Jojj ki hozzam a tanyara. Sokat 
jatszottak es neha ma is jatsszak miiveit a 
radioban. 
Tehetsege azonban kolteszeteben teljesedett 
ki legtisztabban. Tobb rangos irodalmi lap-
ban, tobbek kozt a Herczeg Ferenc-i Uj 
Idokben, a Napkeletben, a Budapesti Hir-
lapban jelentek meg versei. Sok alkotasat 
(Kiscseled a mennyorszagban, Kisfiam esti 
imaja) maga olvasta fel a radioban. 
Lirajat a humanizmus, a szegenyek, elesettek 
iranti felelossegerzet hatarozza meg. 

Kit ember all az utca szogleten 
A feny es amy, a gazdag es szegeny. 
Az egyik nem kap, a masik nem ad 
Sfolsir a kerdes: melyik koldusabbl 
(Telen) 

Emberszeretete, az egyeniseg olyan fajta 
tisztelete, amely az egyesben meglatja a 
tipikust, meghatarozza miifajvalasztasat is. 
Sok jellemrajzot irt. Csak nehany verscimet 
ideziink fel. 
Hiva/alszolga, Utkaparo, Kofa, Oregberes. 
Mind-mind a szegeny embereket mutatjak 
be. 

Sorsa szorongo szolgadllapot 
Parancsolni dlmdban sem szokott. 
Suriig-forog, szalad, kihoz, bevisz, 
Sziik szotdrdban sok az igenis ". 
(Hivatalszolga) 

Csaladszeretete is determinalta kolteszetet, 
szuleirol, nagysziileirol, felesegerol, fiarol 
sok verse szol. Igen talalo kepet ad Hajdiibo-

szormenyrol is (bar a varos megnevezese 
nelkiil). 

Portal kls kirdlyi udvarok 
Temploma tornydn erckakas ragyog. 
Hatdra diis, mag-onto, buja test, 
Elferne rajta hdrom Budapest. 
(Alfoldi varos) 

Az elet nehezsegeivel megkiizdo humora 
kolteszeteben is megjelenik. A haboru utan 
nehez anyagi koriilmenyek kozott eltek, (fia 
koran meghalt) s a csalad etlapjan gyakran 
szerepelt az olcson elkeszitheto lebbencsle-
ves. Ezt az etelt Orokiti meg kis epigramma-
ja. 

A konderban elkesziilok hamar, 
Gazdag ember tan belem se nyal. 
De ha szegeny lat, az nyel egy nagyot, 
Mert annak aztdn mindene vagyok. 

Varga Lajos a becsiiletes, ertektisztelo es 
ertekalkoto pedagogus tipusat testesitette 
meg. Kivanatos lenne, ha a pedagoguskepzo 
intezetekben a hallgatok megismerkednenek 
az ilyen bator, az elet nehezsegein szelid 
humorral feliilemelkedo alakokkal, hogy 
peldajukbol erot meritsenek. 
Forras: Boszormenyi Szemle 2001. Vi. sz. 
Hajduboszormeny es Videke, 1922. Junius 
15. 
Magyar Irodalmi Lexikon, 1965. 
Varga Lajos: Sotet ablakok 1936. Debrecen 
Oneletrajz 
A csalad birtokaban levo dokumentumok 

Csiha Ldszlo 

Varga Laszlo (Jaszbereny, 1907. okt. 24. -
Debrecen, 1968. jan. 26.): tanar, klasszika-
filologus, konyvtari osztalyvezeto 
Edesapja Varga Jozsef, kisbirtokos, majd 
MAV alkalmazott, edesanyja Kovacs Sarolta. 
Sziileit hateves koraban elvesztette, tanirtata-
sarol nagybatyja gondoskodott. Iskolait Fiu-
meban kezdte, majd Budapesten folytatta. 
Kitiino eredmennyel erettsegizett a Berzsenyi 
Daniel Fogimn.-ban. 1926-ban beiratkozott a 
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debreceni Tisza Istvan Tudomanyegyetem 
Bolcsesztudomanyi Karara, ahol gorog-latin 
szakos hallgatokent vegezte tanulmanyait. 

Varga Ldszlo 
Egyetemi evei alatt kitiint rendkivtili szor-
galmaval es tehetsegevel: minden vizsgajat 
jeles eredmennyel tette le es harom alka-
lommal nyert palyadijat. Gyakorlo tanarje-
loltkent a Debreceni Ref. Gimn.-ban tehetett 
bizonysagot kivalo felkesziiltsegerol es pe-
dagogiai erzekerol. 
1930-ban gorog-latin szakos kozepiski ta
nari oklevelet szerzett es a Debreceni Ref. 
Koll . Tanarkepzo Intezetenek szakkorre-
petitora lett. 1931-ben vedte meg bolcsesz-
doktori disszertaciojat summa cum laude 
eredmennyel es 1932 majusaban az Egyetem 
kozponti epiiletenek avato iinnepsegen kor-
manyzogyiiriis doktorra avattak. 
Koran csaladot alapitott. Tanari es tudoma-
nyos munkaja mellett elvallalta a Debreceni 
Tanarkepzo es Tanarvizsgalo Iroda vezeteset 
is. Szakmai erdeklodese elsosorban az ujkori 
latin irodalom fele iranyult, majd a magyar-
orszagi uj latin kolteszet es a klasszikus ha-
gyomanyok hazai hatasanak kutatasa foglal-
koztatta. Az 1930-as evekben a Tisza Istvan 
Tudomanyos Tarsasag I . Osztalyanak tagjai 

koze valasztottak. Tudomanyos munkajanak 
eredmenyei sorra jelentek meg a Tarsasag 
kiadasaban. 1940-ben mar folyamatban volt 
magantanari habilitacioja, de az akkor meg-
iiresedett klasszika-filologiai katedrat nem 6 
kapta meg. 1941-ben szerezte meg a magan
tanari kepesitest „A magyarorszagi uj latin 
kolteszet, kiilonos tekintettel a lirai mufajok-
ra" c. temakorbol. Alt. velemeny volt, hogy 
magantanari munkassaga nagy nyeresege a 
debreceni Bolcseszkarnak. A Klasszika-
fdologia Tanszeken heti 2-4 oraban tartott 
magantanari kollegiumot. Tevekenyen reszt 
vett a vegzos hallgatok szakdolgozati munka
janak instrualasaban, azok szakszerii birala-
taban. A Tanarkepzo Intezetben heti 10-12 
oraja volt. O tartotta a latin mondattani es 
stilusgyakorlatokat, a kiegeszito gorog nyelvi 
tanfolyamot, a gorog szovegolvasasi es fordi-
tasi gyakorlatokat, felevenkent mas-mas 
antik szerzorol hirdetett eloadast. Egykori 
tanitvanyai elismeressel emlekeznek impona-
16 szaktudasara, szeles korii miiveltsegere, 
paratlan precizitasara, halk szavu, josagos 
egyenisegere. 

Sikeresen indulo tanari es magasra ivelo 
tudomanyos palyaja a I I . vh. utani evekben 
torest szenvedett. A Tanarkepzo Intezet meg-
sziintetese utan az egyetemi Bolcsesz Kar 
Tanulmanyi Osztalyanak vezetoje lett. Az 
egykori magantanar oraadokent, majd felal-
lasii adjunktuskent vehetett reszt az oktatas-
ban. 
Sorsfordulot jelentett eleteben, hogy 1950-
ben a DE-i Konyvtar alkalmazasaba keriilt. 
Nem kenyszeriisegbol vallalt feladatkent 
foglalkozott a konyvtari munkaval, ismerte a 
tevekenyseg celjat, ertelmet, elfogadta belso 
rendjet. A szeles korii nyelvtudassal rendel-
kezo tudos tanar rovidesen vezeto beosztast 
kapott, megbecsillt es tevekeny munka-
tarskent vett reszt az 1952-tol nemzeti 
konyvtari funkciokkal felruhazott intezmeny 
munkajaban. 
1957-ben az ujjaszervezett Klasszika-filo
logiai Tanszeken felallasii oktatokent alkal-
maztak. Reszt vett a latin-szakos tanarkep-
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zesben, eloadasokat tartott klasszikus es 
uj latin szerzok munkassagarol valamint latin 
nyelvet tanitott halado fokon a tortenelem-
szakos hallgatoknak. Tanitvanyai koreben 
emlekezetesek nyugodt legkorii, nem elso-
sorban szamonkeresre, hanem gyakorlasra 
epito, kultiirhistoriai elemekben bovelkedo 
nyelvorai. 
Mind diakjai, mind munkatarsai szamithattak 
megerto tamogatasara, szakmai segitsegere. 
Tole batran tanacsot lehetett kerni, ha tanul-
manyaink vagy munkank soran szokatlanul 
nehez latin szovegekkel volt dolgunk, es ha 
barmi mas szakmai problemank adodott. 
Bevezetett a forrasok, segedletek hasznalata-
ba, meg nyelvorakat is adott fiatal kollegai-
nak. Keves szoval, tapintatosan iranyitotta 
beosztottait, megerto joindulattal kezelte 
munkatarsai problemait. 
Masodik hazassaga harmonikus legkoreben 
visszatert kutato, alkoto kedve: evek hosszii 
soran at folytatott adatgyiijtes alapjan megir-
ta elete fo miivet, Zsamboky Janos 16. sza-
zadi magyar humanista tudosrol szolo mo-
nografiajat. Ismet megjelentek publikacioi 
szakmai folyoiratokban es a konyvtar ev-
konyveben. 
A tudomanyos minositesek uj kovetelmenye-
inek megfeleloen tervbe vette a kandidatusi 
fokozat megszerzeset. 1967-ben tobb evtize-
des kivalo oktatoi munkaja elismeresekent 
cimzetes docensi eloleptetest kapott. Ezt az 
oromhirt mar siilyos betegen kapta, 1968 
januarjaban orokre eltavozott. 
Tudos tanar volt, akinek kozel negy evtize-
des palyaja a DEet gazdagitotta. Ozvegye a 
DEi Konyvtar Kezirattaranak, illetve a letre-
hozando Egyetemtorteneti Muzeumnak ajan-
dekozta ferje hagyatekat. 
Fontosabb miivei: 
A debreceni Ref. Kollegium tanarainak 
klasszika-filologiai munkassaga, 1738-1849. 
-Debrecen, 1930. 
Gorog reminiscenciak gr. Szechenyi Istvan 
miiveiben. - Debrecen, 1931. 
Hannulik Janos, a X V I I I . szazad Horatiusa. -
Debrecen, 1938. 

Sinai Miklos Minucius Felix interpretetioja. 
In: Pap Karoly Emlekkonyv. - Debrecen, 
1939. 
Nemeti Pal a debreceni Kollegium latin di-
akkoltoje. - Debrecen, 1940. 
Szovegkritikai es vallasregisegtani fejtege-
tesek Sinai Miklos Minucius interpre-
tatiojaban. - Debrecen, 1942. 
Konyvtarunk szakozasi rendszere a szakkata-
logus tiikreben. In: A Debreceni Kossuth 
Lajos Tudomanyegyetem Konyvtaranak 
Evkonyve, II/1 - Debrecen, 1964. 
Samboky (Sambucus) Janos emblemai. In: 
Konyv es Konyvtar, IV. - Debrecen, 1964. 
Samboky (Sambucus) Janos filologiai mun
kassaga. In: Acta Classica Universitatis Sci. 
Debreceniensis, IV. - Debrecen, 1965. 
Samboky (Sambucus) Janos emblemai, I I . In: 
Konyv es Konyvtar, V. - Debrecen, 1966. 
De operibus phiolologicis et poeticis Ioannis 
Sambuci. In: Acta Antiqua Acad. Sci. Hung. 
XIV/1 -2 . -Bp . 1966. 
Bocatius Janos latin koltemenyei. (Kezirat) -
Debrecen, 1953. (Lelohely: DEi Konyvtar 
kezirattara) 
Samboky (Sambucus) Janos filologiai es 
koltoi munkassaga, I - I I . kot. (Kezirat) -
Debrecen, 1963. 
(Lelohely: DEi Konyvtar kezirattara) 
Irodalom: 
Korompai Gaborne: Dr. Varga Laszlo, 1907-
1968. In. Konyv es Konyvtar, X X I I I . -
Deberecen, 2002. 

Korompai Gaborne 

Varga Zsigmond (Marosdecse [Torda-Ar-
anyos varmegye], 1886. febr. 5. - Debrecen, 
1956. apr. 20.): egyetemi tanar, konyvtarig. 
Sziilei egyszerii szekely foldmiivesek voltak, 
iskolait a sziilohelyen levo ref. elemiben 
kezdte. Ket ev elvegzese utan a telepules 
lelkipasztoranak es tanitojanak tanacsara a 
kivalo kepessegii gyermeket sziilei a kozeli 
Nagyenyed Bethlen Koll.-aba irattak be. Az 
itt toltott tiz esztendo donto modon alakitotta 
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emberi jellemet, szellemi iranyultsagat. Itt 
talalt ra elete nagy peldakepere az isk. korab-
bi jeles diakjaban Korosi Csoma Sandorban. 

Varga Zsigmond 
A nagy tudos elokepe mutatkozott meg onfe-
gyelmeben, munkabirasaban, paratlan szor-
galmaban, orientalisztikai erdeklodeseben, a 
magyarsag gyokereinek feltarasa iranti kitar-
to buzgalmaban. 1904 es 1908 kozott a Ko
lozsvari Ref. Theologiai Akademian folytatta 
tovabb tanulmanyait. Az intezmeny tortene-
tenek olyan kiemelkedo korszakaban tanult 
ott, amikor a tanari kart olyan nevek femje-
leztek, mint a hires egyhaztortenesz Pokoly 
Jozsef, vagy a kesobbi dunamelleki puspok 
Ravasz Laszlo. Diaktarsainak sorabol Revesz 
Imret, Makkai Sandort, Vasarhelyi Jozsefet, 
Tavaszy Sandort, Matyas Ernot emlithetjuk. 
V^rga Zsigmond gyorsan megtalalta helyet a 
teologia pezsgo szellemi legkoreben. Mar 
masodeves koraban gorog nyelvi versenyt 
nyert, kesobb pedig a legkiilonbozobb tantar-
gyakbol kiirt palyazatokra nyiijtott be sikeres 
dolgozatokat. 
A kolozsvari diakevek utan harom eves nyu-
gat-europai tanulmanyiit kovetkezett. Ennek 
soran tanult Berlin, Genf, Utrecht egyeteme-
in, es hosszabb idot toltott a berlini 
Vorderasiatlisches Muzeum mellett a Louvre 
es a British Muzeum okori keleti anyaganak 

tanulmanyozasaval. Arrol, hogy pontosan 
kiktol es mit tanult, maga igy vallott: „hall-
gattam vilaghirii tudosokat: az assyrologus 
Frd. Delitsch-et, az egyiptologus Ad. Ermant, 
a syrologus E. Sachaut, az arabologus Th. 
Houtsma-t, a hebrologus L. H. Strackot, 
Hugo Gressmant, Freiherr Baudissint, az 
ujszovetsegi papyrologust, Ad. Deismann-t, 
vendeghallgatoja voltam Ad. Harnack-nak es 
Wilamowitz-Moellendorff-nak a paratlan 
klassika filologusnak". Tanarai koziil szem-
leletmodjat leginkabb Delitsch befolyasolta, 
az 6 hatasara lett az osszehasonlito vallastor-
teneti modszer hive, melyet azonban munka-
ja soran a teologia egyhazi feladatait megbe-
csiilo egyezteto torekvessel alkalmazott. Ta-
nulmanyai soran a bibliai nyelveken tiil sza-
mos mas elo es holt nyelvet is magas szinvo-
nalon elsajatitott. 
1911-ben tortent hazaterese utan Kolozsva-
ron lett segedlelkesz, de meg ebben az evben 
elobb semi filologiai doktoratust szerzett 
Goldzieher Ignacnal Budapesten (doktori 
disszertaciqjanak cime: ,,Az Otestamentumi 
zsoltdrkolteszet assyr-babyloni megvildgitds-
ban"), majd a kolozsvari ref. teologian az 6-
es Ujszovetsegi tudomanyok targykoreben 
magantanari kepesitest kapott (az ekkor be-
nyiijtott dolgozatanak cime: „ Valldsos vildg-
nezet is torteneti kutatds"). 1913 oszen Bal-
tazar Dezso puspok es grof Degenfeld Jozsef 
fogondnok meghivasara Debrecenbe • kolto-
zott. Itt elobb a koll.-i Nagykonyvtarban 
konyvtartisztkent dolgozott es az 1914-tol 
miikodo lelkeszkepzo intezetben ideiglenes 
tanerokent orakat adott. 1915-ben veglege-
sitettek tanari allasat, majd docensse nevez-
tek ki. Heber nyelvgyakorlatok tartasa mel
lett az okori keleti nepek vallastortenetet, 
arabot es nemetet tanitott a lelkeszjeloltek-
nek. 

Bar nem hivtak be katonai szolgalatra, de a 
habonis evekben a hatorszagban maradottak-
ra, igy ra is, joval tobb feladat harult. 1915 
marc.-atol az ev vegeig a Debreceni Protes-
tans Lap munkatarsakent dolgozott, majd 
1916-tol 1919-ig Lencz Geza mellett a Deb-
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receni Lelkesztarat szerkesztette es sebesult 
katonak lelkigondozasaval foglalatoskodott. 
1916-ban kotott hazassagot Sinai Erdos Jo-
hannaval, frigyiikbol ket gyermek sziiletett: 
Zsigmond es Maria. Tudomanyos munkajat 
ezekben az evekben sem adta fel, „A sumir 
kerdes tortenete a sumir nyelv reszletesebb 
feltuntetesevel" c. dolgozataval a Magyar 
Tudomanyos Akademian 1920-ban Fay dijat 
nyert. Ennek ellenere a sumer es ural-altaji 
osrokonsag kerdeseben nyelveszeti, osszeha-
sonlito vallastorteneti alapon kifejtett nezetei 
kezdettol fogva kemeny szakmai biralatokat, 
elutasitast valtottak ki . (Ennek irodalmahoz 
Id. Zolnai Gyula: Tudomdnytalan nyelvha-
sonlitdsok. Magyar Nyelvor, 1915. es 
Komoroczy Geza: Sumer es magyar? Bp., 
1976.) Talan az ebbol kovetkezo szakmai 
elszigetelodes is oka annak, hogy egyeb 
tekintetben is igen gazdag munkassaga a mai 
napig nem talalt komolyabb viszhangra. 
Tovabbi tanari munkajat is elosegitettek azok 
a kinevezesek, melyek a 20-as evek elejen 
tortentek. Eloszor 1920-ban a Nagykonyvtar 
ig.ja, majd 1921-ben harmincot evesen a DE 
- egyben az orszag egyetlen - vallastorteneti 
tanszekenek nyilva-nos es rendes tanara lett. 
Konyvtarig-kent a konyvallomany fejleszte-
sen, rendezesen nil a tarolasi koriilmenyek 
javitasara torekedett es ismeretterjeszto jelle-
gii miiveket frt. Egyetemi tanarkent a vallas
torteneti tanszek targyai mellett rendszeresen 
sumerologiat es assziriologiat is eloadott. 
Tanitvanyai megemlekeznek arrol, hogy 
targyait nagy hevvel, magaval ragado modon 
ad^ elo. Imponalo volt szamukra, hogy a 
konyvtarra meno szakirodalmat konyveiben 
es eloadasaiban nemcsak elsorolta, de a 
konyvek mindegyikevel szemben ertekeloen 
allast is foglalt. Halas tanitvanyai kozt emlit-
hetjiik Pakozdy Laszlo Martont, Pap Laszlot, 
Bucsay Mihalyt. Egyetemi tanari eveiben 
folytatott irodalmi tevekenyseget egy vallas
torteneti monografia megirasara tett sziszifu-
szi erofeszitese reprezentalja leg-inkabb. 
Torzoban maradt nagy miivenek elso koteteit 
az ,,Alt. valldstdrtenetet" 1932-ben jelentette 

meg, ezt 1938-ban kovette a bibliai vallastor-
tenet bevezeto es oszovetsegi resze. 
Mindket tisztsege tarsadalmi kotelezettsegek, 
megbizatasok sorozatat is magaval hozta. Igy 
1944-ig negyszer volt a Theologiai Fakultas 
dekanja, az 1933-34-es tanevre pedig az 
egyetem rektorava valasztottak. A Theologiai 
Szemle elso ket evfolyamaban Csikesz San-
dor mellett tarsszerkeszto volt. 1936-ban a 
Magyar Protestans Irodalmi Tarsasagnak 
valasztmanyi tagja lett, majd a Kollegium 
alapitasanak 400 eves evfordulojara rendezett 
nagyszabasu iinnepsegsorozat egyik fo szer-
vezoje volt. 1941-42-ben a Debreceni Koz-
lony intezo bizottsaganak elnoke. 
Elete derekan nagy csapaskent erte egy ideg-
sorvadassal jaro betegseg, melynek tiinete-
kent a beszelokepesseg fokozatos elvesztese 
is jelentkezett. A kor elorehaladtaval meg-
bizatasait egyre nehezebben latta el, ezert 
1942. nov. 26-an konyvtarig-i tiszterol mon-
dott le, majd 58 eves koraban, 1944. Jan. 1-
jen sajat keresere professzori allasabol is 
nyugdijaztak. A haboni soran hazat bomba-
tamadas erte es Debrecen katonai megszalla-
sa idejen megmaradt butorait szethordtak, 
konyveit kidobaltak a sarba, levelezeset 
elegettek. A legnagyobb tragedia megis azzal 
erte, hogy szeretett fiat, aki akkor a becsi 
Collegium Hungaricum osztondijasa es az 
ottani ref. magyarok lelkesze volt, a nacik 
1944. okt. 18-an elfogtak es internaltak. 
Elobb Mauthausenbe, majd Gusenbe hurcol-
tak, ahol a megprobaltatasok kovetkezteben 
1945 marc.-anak elso napjaiban eletet vesz-
tette. A sok nehezseg kozott a munkajaban 
talalt vigasztalast, az a rudat, hogy neki meg 
feladatai vannak, erot adott szamara mind-
ezek elviselesehez. 1953-ban fejezte be „Az 
oskeresztyenseg vildga, elete es hoskora" c. 
miivet, melyet a bibliai vallastortenet 
ujszovetsegi reszenek szant. 1956-ban, nem 
sokkal halala elott kesziilt el „Az osmagyar 
mitoldgia szumir es ural-altai oroksege", ez 
a mai napig keziratban maradt. 
Nagyobb terjedelmu munkainak jegyzeke: 
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- Az dskeresztyenseg profetaijelleme. Ko
lozsvar, 1910. 367p. 

- Valldsos vildgnezet es torteneti kutatds. 
Osszehasonlito valldstorteneti tanulmdny. 
Kolozsvar, 1911. 230p. 

- Az dtestamentumi zsoltdrkolteszet assyr-
babyloni megvildgitdsban. Kolozsvar, 1911. 
96p. 

- Iras es nyelvtorteneti adalekok az okori 
keleti nepek muvelodestdrtenetehez. Kolozs
var, 1913. 197p. 

- Az okori keleti nepek miivelodestdrtene-
te, kulonds tekintettel a Biblidra. (Ref. Egy-
hazi Konyvtar X I I , XIII . ) Papa, 1. kot. 1915. 
X X X I I , 512p., 2. kot. 1918. X X V I I I , 644p. 

- Az elodzsiai nvelvproblema ujabb meg
vildgitdsban. Vdlasz Zolnai Gyula egyetemi 
tandr birdlatdra. Debrecen, 1915. 50p. 

- Alt. valldstdrtenet. I . Bevezetes a vallds-
tdrtenetbe. II. A valldsos elet jelensegvildgd-
nak dtnezete. III. A vallds torteneti elete. 
Debrecen, 1932. 1. kot.VII. 310p. 2. kot. 
868p. 

- A Debreceni Ref. Foiskola Nagykdnyv-
tdra irdsban es kepekben. Debrecen, 1934. 1. 
kot. szoveg I I I , 223p. 2. kot. kepek 103p. 

- Bibliai valldstdrtenet. I . Bevezetes a 
bibliai valldstdrtenetbe. II. Az oszdvetsegi 
vallds tortenete. Debrecen, 1938. 713p. 

- Otezer ev tdvlatdbol. I . A sumir nyelwi-
ta tortenete. II. Sumir nyelvtan. III. Sumir-
Ural-altaji dsrokonsdg. Debrecen, 1942. 
423p. 

- A kollegiumi Nagykdnyvtdr es a vele 
kapcsolatos mitzeum kialakuldsi tortenete es 
egyetemes muvelodestdrteneti jelentosege. (A 
Debreceni Kollegium Tortenete IV.) Debre
cen, 1945. 377p. 

- Az dskeresztyenseg vildga, elete es hos-
kora. Debrecen, 1953. 53 lp. 30cm. 
Autografalt gepirat a DEi Konyvtarban MS 
93/2 jelzet alatt. Az I - I I . resze nyomtatasban 
is megjelent a Debreceni Ref. Theologiai 
Akademia Bibliai Theologiai es Vallastorte-
neti Tanulmanyi Fiizetei I I I . szamakent. 
Debrecen, 1994. 281 p. 

- Az osmagyar mitologia szumir es ural-
altaji oroksege. Debrecen, 1956. 295p. 30cm. 
Gepirat a DEi Konyvtarban, MS 93/1 jelzet 
alatt. 
Irodalom: 
Ld. Pakozdy Laszlo Marton cikkeit Az Ut, 
1956. marc.-apr.-i szamaiban, Bucsay Mihaly 
megemlekezeset a Ref. Egyhazban, 1956. 
225-226. p., Nemet Pal: Varga Zsigmond 
emlekezete. In Confessio, 1986. 61-63. p. es 
Barath Bela: Varga Zsigmond munkdssdgd-
nak bibliogrdfidja. In Ref. Szemle, 1996. 
350-354. p. Ezek mellett Varga Zsigmond 
miiveinek eletrajzi adalekaira es lanya 
Bodonhelyi Jozsefne Varga Maria kozleseire 
tamaszkodtam. 

Bardth Bela Levente 

Vecsey Tibor (Debrecen, 1913 - Debre
cen, 1977): tszv. egyetemi docens. 
Tisztelettel es nagyrabecsiilessel emlekezem 
elodomre, a DATE Kemia Tanszekenek 
egykori vezetojere, a jo l kepzett vegyeszre, a 
rmivelt emberre es kittino pedagogusra. 
Debrecenben sziiletett, itt vegezte tanulma-
nyait. A Tisza Istvan Tudomanyegyetemet 
1935- ben kitiino eredmennyel abszolvalta, 
1936- ban kozepisk.-i tanari okl.-et, majd 
1944-ben vegyeszdoktori okl.-et szerzett. 
Szakmai palyafutasanak elso allomasa a 
DOTE Vegytani Intezete volt, ahol dr. Bod-
nar Janos professzor iranyitasaval dohany-
kemiai, illetve biokemiai kutatomunkat veg-
zett. Ezutan kozel 40 evet dolgozott az agrar-
felsooktatasban. 
Oktatoi munkassagat 1936-ban, Pallagon a 
Gazdasagi Akademia kemia-talajtani tansze-
ken, dr. Arany Sandor professzor munkatar-
sakent kezdte. Itt ismerkedett meg a mezo-
gazdasagi kemia, a talajtan, valamint a me-
zogazdasagi termekek ipari feldolgo-zasanak 
alapjaival. A jegyzetirast mar tanar-seged 
koraban kezdte, tomoritve kiadta Arany 
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professzor eloadasainak vezerfonalat, a leg-
fontosabb tudnivalokat. 

Vecsey Tibor 
1942- ben megbiztak a mezogazdasagi kemia 
eloadasok tartasaval, 1946-ban a Mezo
gazdasagi Kemiai Ipari tanszek vezetesevel. 
Az itt szerzett oktatoi gyakorlat es a 
dohanykemiai kutatasok kiszelesitese 
alapoztak meg az egyetemi magantanari cfm 
meg-szerzeset Godollon, 1948-ban. 
1943- 53 kozott Debrecenben szunetelt a 
felsofokii agrarkepzes. Ez ido alatt Nyiregy-
hazan, gimn.-ban tanitott, majd Debrecenben 
a Mezogazdasagi Kiserleti Intezetben kutato-
kent dolgozott. 
Az 1953-ban a Mezogazdasagi Akademia 
ujjjszervezese tette lehetove, hogy folytassa 
tevekenyseget az agrar-felsooktatasban. A 
kemia-talajtan tanszek keretein beliil kapott 
megbizast a kemia oktatas megszervezesere, 
iranyitasara. Kezdetben foisk.i docenskent, 
majd foisk.i tanarkent latta el az alt. es szer-
vetlen kemia, a szerves es biokemia, illetve a 
mezogazdasagi termekek tarolasa es feldol-
gozasa targyak oktatasat. 1953-56 kozott a 
Mezogazdasagi Akademia ig.helyettesekent 
jelentos oktatas-szervezo munkat vegzett. 
1964-ben neveztek ki az Agrartudomanyi 

Foisk. onallosult kemia tanszekere tanszek-
vezeto egyetemi docensnek. 
Dr. Vecsey Tibor a tarsintezmenyek oktatoi-
val szorosan egyiittmiikodve, az alt. es szer-
vetlen, i l l . a szerves es biokemia targykorben 
megirt jegyzeteivel nagymertekben jarult 
hozza az agrarhallgatok kepzesenek terme-
szettudomanyos megalapozasahoz, a nelkii-
lozhetetlen kemiai ismeretek kivalasztasahoz. 
Kiilonosen a korszerii biokemia oktatas meg-
teremteseben vallalt uttoro szerepet es szer
zett elismerest az agrarfelsooktatasban. Jegy-
zetet hosszii idon keresztiil egyseges jegyzet-
kent hasznaltak a tarsintezmenyek. Nagy 
siilyt helyezett a valamennyi eloszervezetre 
ervenyes alt. torvenyszeriisegek bemutatasa-
ra. 
Vezetoi magatartasat az onzetlenseg es em-
berseg jellemezte. Tanszekvezetokent az ok
tatas es kutatas alapveto felteteleinek megte-
remtese utan kialakitotta a tantargyfelelosi 
rendszert, onzetleniil segitette munkatarsai 
oktatoi palyafutasanak kibontakozasat. Koz-
vetlen modoraval jo munkatarsi kapcsolatot 
tartott fenn fiatalabb kollegaival. 
Szemelyisegeben jo l otvozodtek a jo szak-
ember es kivalo oktato tulajdonsagai. Az 
oktatasnak mindig elsodleges szerepet tulaj-
donitott es biztositott. Szeles korii, alapos 
szakmai tudasat nagyszeriien tudta tovabbad-
ni. Kitiino, elmenyszerii eloadasokat tartott, 
hall-gatoi szivesen latogattak jo l rendszere-
zett, idonkent fanyar humorral fuszerezett 
eloadasait. 
Igenyes oktato volt. Igenyes volt onmagaval, 
eloadasaira mindig alaposan felkesztilt, a 
reszleteket is megtervezte. A legfontosabb 
osszefiiggesekre, tudnivalokra kulon is fel-
hivta a figyelmet. Igenyes volt a szamon-
keresben is. Szigoni, de igazsagos vizs-
gaztato volt. Az anyagot megkovetelte, 
ugyanakkor az egy tetelen sok kerdes mod-
szerevel bizonyitasi lehetoseget adott hallga-
toinak. Hallgatoinak minden segitseget meg-
adott a kovetelmenyek teljesitesehez. A hall-
gatosaggal valo jo viszonyahoz az is hozzaja-
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rult, hogy eveken at a kulturalis es sportelet 
iranyitasaban is reszt vett. 
Kutatomunkaja, publikacioinak tamisaga sze-
rint, szerteagazo volt, de mindenkor az agrar-
terillethez kapcsolodott. Legtobbet a dohany 
nikotinszintezisevel es ezt befolyasolo tenye-
zokkel foglalkozott. Ezen kfvtil szamos pub-
likacioja jelent meg a zoldsegfelek, takarma-
nyok minosegevel kap-csolatban. Az emlitett 
temakorben sok adatot gyiijtott es szamos uj 
elemzesi modszert vezetett be. (1, 3). 
Az oktatoi kar koztiszteletben alio tagja, 
nepszerii oktato volt volt. Megbecsuleset 
kozvetlensegevel, nagy emberismeretevel es 
jo pedagogiai erzekevel erdemelte ki . 
Munkassaganak elismeresekent 1964-ben 
Kivalo Dolgozo, 1968-ban a Mezogazdasag 
Kivalo Dolgozoja, 1973-ban az Oktatasiigy 
Kivalo Dolgozoja kituntetesben reszesult. 
Egyenisegere, szakmai fejlodesere nagy 
hatast gyakoroltak egykori tanarai, koztiik 
Bodnar Janos professzor, aki a palyan elindi-
totta, a Gazdasagi Akademia volt tanarai: 
Arany Sandor, di Gleria Janos es Gulyas 
Antal. 

Eletenek fo celkitiizese az ismeretek gyujte-
se, azok tovabbadasa volt. Celja teljestilt, 
tanit-vanyainak szeles tabora megsok-
szorozva hasznalta fel a tole tanultakat. 
Dr. Vecsey Tibort, mindannyiunk „Tibor ba-
csi"-jat, 1977-ben, elete teljeben az aktiv 
munkasnapok koziil ragadta el a halal. Emle-
ke most is kozottilnk el. 
Forrasok: 
1. A Debreceni Agrartudomanyi Egyetem 
1̂ 5 eve I I I . Bibliografiai es eletrajzi adatok 
az Egyetem tortenetehez. Szerk.: Szasz Ga-
bor. Egyetemi Kiadvany, DATE 1994. 
2. Komoroczy Gyorgy: A Debreceni 
Agrarfelsooktatas 100 eve. Budapest, Aka-
demiaiKiado 1969. 
3. DATE Kozlemenyek 

Loch Jakab 

Vikar Istvan (Budapest, 1911. szept. 26 -
Debrecen, 1997. aug. 29.): kozepisk.-i vezeto 
tanar. 

Vikar Istvan 
Polgari csalad harmadik gyermeke volt. Az 
elso vh. utani nehez evekben 6t, a legkisebb 
gyereket hazakilldtek a nagyszillokhoz egy 
Vas megyei kis faluba, Kissomlyora. Gye-
rekkori emlekei ehhez a dunantiili tajhoz 
fuzodtek. 1922-tol a papai Ref. Gimn. tanu-
loja. 1931-ben erettsegizett Papan. 
Tanulmanyait a debreceni Tudomany-
egyetemen folytatta, itt kapott 193 5-ben 
matematika-fizika szakos tanari diplomat. 
Gyakorlo vezeto tanara Jakucs Istvan volt, a 
debreceni Ref. Gimn.-ban. 
Pedagogiai elveit nala sajatitotta el. Friss 
diplomaval hazament sziileihez Mohacsra, 
ahol egy evig oraado tanar volt. Ezutan a 
szeghalmi Peter Andras Gimn. devavanyai 
kihelyezett tagozataban kapott allast, majd 
innen Ocsara ment tanitani a polgari iskola-
ba. 
A matematikan es fizikan kivtil tanitott ma-
gyart, tortenelmet es testnevelest is. 1941-
ben behivtak katonanak. A masodik vh. utan 
a szeghalmi gimn.-ban tanitott, de nehany 
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evig kollegiumi ig., az 1950-es evek kozepe-
tol pedig megyei szakf. volt. 
Megszerezte abrazolo geometriabol is a tana-
ri diplomat. Sokszor volt erettsegi elnok. 
1952-ben a Bolyai Janos Matematikai Tarsu-
lat kiemelkedo tanari tevekenysegeert Beke 
Mano dijban reszesitette. 2 evig vezette a 
matematika szakos tanarok tovabbkepzeset. 
Jo munkajanak az eredmenyekeppen a Bekes 
megyeben a matematikatanarok hateko-
nyabban oktattak a matematikat. 
Szeles latokorii, a human targyakhoz is erto, 
jo szandeku, segitokesz, igazsagos tanarem-
ber volt. 
1959-ben megpalyazta a KLTE Gyakorlo 
Gimn.-ban meghirdetett vezeto tanari allast. 
Az allast megkapta, csaladjaval egyiitt Deb-
recenbe koltozott. A tovabbiakban is nagyon 
sokat dolgozott, mint tanar, mint osztalyfo-
nok, mint matematikai munkakozosseg-
vezeto. Tartott levelezo orakat, vezetett esti 
tanfolyamokat, a tehetseges tanulok szamara 
szakkort. 
Nagyon szeretett tanitani, kedvtelesbol oldott 
meg matematikai feladatokat. Szerencses 
embemek tartottak, mert a munkaja es a 
kedvtelese fedte egymast. 
A Kossuth Gimn.-ban eloszor egy 5. osztalyt 
kapott, amelyet aztan erettsegiig vezetett. 
Tanitvanyai igen jo l szerepeltek a KoMaL 
feladatmegoldo versenyen, illetve az OKTV-
n es az Arany Daniel Orszagos Matematikai 
Tanuloversenyeken. Szalay Sandor 1967-ben 
tagj a volt a Nemzetkozi Diakolimpiai Mate
matika csapatnak. Tanitvanya azota akade-
mikus es az USA-ban fizikus professzor. 
Haromszor kapott dijat Gyory Gyorgy, masik 
tanitvanya is, aki jelenleg Franciaorszagban 
matematikus. 
Tanitvanyai szerettek, idos koraban is gyak-
ran meglatogattak, leveleztek vele. Az 1960-
as evekben felkerest kapott, hogy egyetemi 
oktatokent szakmodszertant tanitson a KLTE 
Matematika Intezeteben. Ezt a lehetoseget 
nem fogadta el, megmaradt gimn.-i tanamak, 
kivalo, jo gimn.-i tanamak. 

Munkakozossegvezetokent iranyitotta a 
gyakorloisk. tanarainak a munkajat. Egyiitt 
dolgoztak ki az 1960-as evekben bevezetett 
tankonyvek tanitasi elveit. Leghatekonyabb 
modszemek - a megfelelo tudasanyag elsaja-
titasa mellett az onallo tanuloi munkat, a 
feladatmegoldasokat tartotta. Ugyancsak 
fontosnak minositette a szamfogalom tiszta-
zasat, a fuggvenykozpontusag elvet, a geo-
metriai transzformacioknak fuggvenykent 
valo felfogasat. 
Tanitasi elvei: logikus gondolkodasra valo 
neveles, az aktivitas felkeltese, az onallo 
tanuloi munka, uj tanitasi modszerek alkal-
mazasa. Szerinte a tanamak mindig biztosan 
kell ismemie a tananyagot, szukseg van az 
elmeleti ismeretek gyakorlati alkal-mzasara, 
az elmeleti ismereteket helyesen megvalasz-
tott feladatok segitsegevel lehet megszilardi-
tani, a konkret es az absztrakt kozotti helyes 
aranyt a tanulok egyeni es eletkori sajatossa-
gainak a figyelembe vetelevel lehet kialaki-
tani. Fontosnak tartotta a numerikus szamo-
lasi keszseg kifejleszteset, a fejszamolas 
gyakorlasat. 
Vezeto tanarkent iranyitotta a hallgatok 
munkajat, a TV-s bemutato orakat. A KLTE-
n oraadokent tanitotta a matematika szak
modszertant. 
Realisan ertekelte az 1973-as tananyag-
csokkentest. Resztvett az 1975-6s tantervi 
munkalatokban. Javaslatukban kifejtettek, 
hogy a korszeru oktatas celja nem a tudoma-
nyos eredmenyek es eljarasok minel szele-
sebb korii megismertetese, hanem elsosorban 
a munkamodszerek, a miiveltseggel es az 
elettel szemben pozitiv beallitottsagok, tob-
bek kozott tudasvagy kialakitasa, vagyis 
annak a kepessegnek a kifejlesztese, hogy az 
ember a tudasat a sziiksegleteknek megfele-
loen hasznalja fel. 
Orommel iidvozolte a szamitogepnek az 
iskolaban valo megjeleneset. 
A tanartovabbkepzes mindig szivtigye volt. 
A Bolyai Janos Matematika Tarsulat debre-
ceni jubileumi Ratz Laszlo Vandor-gyulesen 
Kozelito szdmitdsok cimmel tartott eloadast, 
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de az OPI altal szervezett tanartovabbkepze-
seken is vezetett feladat-megoldo szeminari-
umokat. Isk.-i tanitasaban a legnagyobb 
erdeme az volt, hogy engedte tanitvanyait 
onalloan dolgozni. 
Kozeli baratja volt Nagy Geza, a debreceni 
Ref. Gimn. matematikatanara, akit meg Pa-
parol ismert. 
Tudomanyos munkat nem vegzett, a KLTE 
Gyakorlo Gimn.-anak 25 eve c. jubileumi 
kotetbe a Matematikatanitasunk helyzete c. 
beszamolot 6 irta, mint a matematikai mun-
kakozosseg vezetoje. 
1977 oszen vonult nyugdijba, de segitsegere 
az isk. a. tovabbiakban is szamithatott, sok-
szor hivtak vissza tanitani, ha valakit rovi-
debb-hosszabb ideig helyettesiteni kellett. 
1985-ben aranydiplomat, 1995-ben gye-
mantdiplomat kapott a KLTE-tol. 
Felesege halala 1986-ban nagyon megviselte, 
viszont mindig biiszke volt gyermekeire, 
orvos-grafikus miivesz fiara es mate-
matikatanar lanyara, illetve unokajara, akik a 
csaladi hagyomanyt folytattak. 
Idos koraban sem tudott lemondani a tanitas 
oromerol, unokait, a regi ismerosok gyerekeit 
tanitotta, korrepetalta. 
Kitiintetese: Beke Mano dij, 1952. 

Kdntor Sdndorne 

Viragh Laszlo (Debrecen, 1902. okt. 22. -
Debrecen, 1985. nov. 12.): neptanito. 
Vafgongyari munkascsaladban sziiletett, a 
Szilagy megyei felmenok ugynevezett „het-
szilvafas" nemesek voltak, de edesapja mar 
iparos, bognar-foglalkozasu mester-ember 
volt. 
A biztosabb megelhetes apjat a budapesti 
M A V Eszaki Fomiihelyebe kenyszerittette, 
de amikor Debrecenben a vagongyar 
megkezdte mukodeset, ide - a rokonsaghoz 
kozel - helyeztette magat. Debrecenben 
alapitott csaladot, felesege Balogh Julianna 
harom gyermeknek adott eletet, akik koztil 
Laszlo volt a legidosebb. Sztileiket mar 

volt a legidosebb. Sztileiket mar gyermek-
korukban elveszitettek, s a harom arvat a 
debreceni postan altisztkent dolgozo nagy-
batyjuk nevelte. 

Viragh Laszlo 
Laszlo az elemi es polgari isk. elvegzese utan 
a Debreceni Ref. Koll. Tanitokepzojeben 
szerzett tanitoi oklevelet. Elso tanitoi mun-
kahelye a Borsod megyei Finke kozsegben 
volt, majd a H-B megyei Tetetlen kozsegbe 
keriilt, ahol a felarvan nevelkedo Bakos Ma-
riat megismerte es 1927-ben felesegiil vette. 
A hazassagkotes utan egy evig a Szatmar 
megyei Kocsord kozsegben tanit, majd Fol-
des kozseg eloljarosaga - palyazat alapjan -
kinevezte a foldesi Ref. Elemi Nepisk. tanito-
java, ahol az 1928-29-es tanevtol kezdodoen 
nyugdijazasaig, az 1960-es evek kozepeig 
csaknem negyven evig nagy szorgalommal, 
istenfelo modon szolgalta a kozseget. Nem-
csak elkotelezett tanitoja volt az ifjusagnak, 
hanem a neptanitokra jellemzoen iskolan 
kiviil is fontosnak tartotta a fiatalokkal valo 
foglalkozast. 

Kezdetben Karacsony Zsigmond, Karacsony 
Sandor sziilei hazat bereltek, majd aldozatos 
es nehez munkaval sajat hazat epitve vegle-
gesen letelepedtek Foldesen. Isten 6t gyer-
mekkel aldotta meg szeretetteljes hazassagu-
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kat: Laszlo (1929), Sandor (1931), Maria 
(1934), Pal (1939), Zoltan (1943). Mint ta-
nitvanyait, gyermekeit is istenfelo szeretettel, 
de kovetkezetes szigorral kotelessegtudatra, 
tiszteletre, Isten szeretetere nevelte. Minden-
nek koszonhetoen Laszlo es Sandor teologiat 
vegzett, Pal jogi, Zoltan orvos-doktori dip
lomat szerzett. Maria az akkori politikai 
viszonyok miatt kituno erettsegi bizonyitva-
nya ellenere nem nyert egyetemi felvetelt. 
Tanitoi palyafutasa alatt mindvegig az also 
tagozatban tanitott, hosszii idon keresztul 
igen magas - 80-90 fos - letszarmi osztalyo-
kat. A nagyletszamu osztalyok miatt is indo-
kolt es elfogadott volt kovetkezetes szigorii-
saga, kovetelmeny tamasztasa. Pedagogiai 
hitvallasa a „kovetelek, mert tisztellek" elve-
re epiilt, melyet a szeretet motivalt. 
Elete, munkassaga nyitott konyv volt a koz-
seg lakosai elott, a telepiileshez valo husege, 
odaadasa alapjan az 6 es csaladja iranti tisz-
teletet is jelkepzete, hogy Foldes kozseg 
befogadta es evtizedeken at megtartotta. 
Ref. tanitoi, majd alt. isk. tanitoi megbizata-
sat a legvaltozatosabb elet-helyzetekben 
eredmenyesen es emle-kezetesen valositotta 
meg. Ugynevezett „levita" tanito volt, ref. 
tanitokent templomi, szoszeki szolgalatokat 
is vegzett. A foldesi Hosok szobranal pedig 
eroteljes, szep hangjaval, organumaval marc. 
15-en es Anyak napjan szivhez szoloan szep 
beszedeket mondott a tanuloifjusag es a 
szepszamu iinneplo kozonseg elott. 
Az 6 feladata volt az isk.kerti munka is: 
megtanitotta a kerti szerszamok hasznalatat, 
mikor es hogyan kell a fakat iiltetni, magva-
kat elvetni, szolot metszeni, vad alanyba 
nemes szemzest elhelyezni. Sokoldalu, krea-
tiv, elhivatott tanitqja volt a kozsegnek. Sok-
oldalii munkassagaert, a tanuloifjusag lelki 
neveleseert 1932-ben a Magyar Voroske-
reszttol kitiintetest kapott, amire nagyon 
biiszke volt. Az erme eziistbol kesziilt, a rajta 
lathato felirat Vergilius Aeneis muvebol valo 
idezet, s Lakatos Istvan koltoi forditasaban 
igy hangzik: „ J61 van, a tett, fiit, nagyszerii 
volt". 

A Foldesen epitett csaladi haz igazi otthonna 
valt a nepes csalad szamara a kolcsonos, 
aldasos szeretet altal. Igazi Istentol aldott 
eletkozosseg alakult ki a verandas, harom-
szobas lakasban, mely eletre szolo osztonzest 
is jelentett a csalad valamennyi tagjanak. 
Amikor eltavozott koziiliink, temetesen a 
debreceni Koztemetoben nagyon sok foldesi 
tanitvanya vett Tole vegso bucsiit. 
Szeretett Foldesen elni, szerette a foldesi 
embereket. Halala elott, a beteg agyan, biz-
tos, hogy Foldesre gondolva valami vagya-
kozas is lehetett sziveben. 
Talan ezt a vagyakozast Juhasz Gyula Tes-
tamentum c. versebol vett idezet fejezheti ki 
legjobban: 

„Szeretnek neha visszajonni meg, 
ha innen majd a fold ala megyek, 
feledni nem konnyii a fold izet, 
a csillagot fonn es a felleget. 

Feledni oly nehez, hogy volt hazank, 
konnyek izet es a Tisza vizet, 
koltok dalat es estek banatat: 
szeretnek neha visszajonni meg. 

O, en senkit sem haboritanek, 
Szelid kisertet lennek en nagyon, 
Csak megneznem, hogy kek-e meg az 
eg-
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Szeretnek neha visszajonni meg." 
2002. okt. 22-en, sziiletesenek 100. evfor-
dulojan a foldesi ref. templomban csaladja es 
nepes gyulekezet jelenleteben - kedves sze-
melyisegenek emleket idezve - halaado is -
itentiszteletet tartott a ref. lelkipasztor Sandor 
fia. Halaado beszedeben kiemelte edesapja 
nehez, kiizdelmes eletet. Kiilonosen a I I . vh. 
krizishelyzeteben, amikor is a latasgyenge, 
eros szemiiveget viselo embert - mert ket 
honap meg a 42. eletev betoltesehez hiany-
zott - munkaszolgalatra koteleztek, egyideju-
leg nepes csaladja elhagyasara. Bejarva a fel 
orszagot egy Cegled melletti lagerben tobb 
honapot toltott sanyaru koriilmenyek kozott. 
Eros akarattal, a csalad iranti merhetetlen 
szeretet taplalta erovel, isten kegyelmenek 
csodajaval megis haza tudott jonni, szerettei 
nagy oromere. Amikor kozeledett Foldeshez, 
s meglatta kedves faluja templomanak tor-
nyat, elovette rongyolodo kabatja zsebebol a 
meg otthonrol vitt kockacukor utolso darab-
jat. Hazatertevel az akkor nyilo tavasz leg-
szebb ajandekat kapta az elet rendjeben 
oromkonnyeket hullato csalad. 
S amikor emleket idezem Laci bacsinak, 
akivel nehany evet egytitt dolgoztam, Kosz-
tolanyi Dezso Halotti beszedenek egyik sora 
jut eszembe, amit a rea emlekezo foldesi 
emberekkel idezek nagy tisztelettel, ami 
kifejezi, hogy ki is volt O a foldesi emberek-
nek, az egykori tanitvanyoknak, munkatar-
saknak: „Csak sziv, a mi sziviinkhoz kozel 
alio!" 

Lengyel Mihdly 
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ZS 

Zsigo Karoly (Szalacs, 1900. marc. 29. -
Budapest, 1978. nov. 11.): tanito, kozepisk.-i 
tanar, ig. 

Zsigo Karoly 
Edesanyja Szabo Eszter, edesapja Zsigo 
Sandor nehany holdon gazdalkodo fold-
miives ember volt. A csalad harom fiugyer-
meke kozill Karoly volt a legfiatalabb, aki 
mar a szalacsi elemi iskolaban kitiint szelle-
mi kepessegeivel es szorgalmaval. Sztilei a 

ref. egyhaz tamogatasaval Debrecenbe, a 
Koll.-ba killdtek tovabb-tanulni, ahol szep 
eredmennyel vegezte el a gimn. negy also 
osztalyat, de 14 eves korara teljes arvasagra 
jutott; hogy hamarabb kenyeret kereshessen, 
a Koll . Tanitokepzo Intezeteben folytatta a 
tanulast. Mielott kepesitest szerezhetett vol-
na, behivtak katonanak es a belgiumi frontra 
keriilt, ahonnan sebesiilten tert haza. 
Kozben a trianoni hatarral sziilofalujat elvag-
tak az anyaorszagtol, nem tudott Debrecenbe 
visszajonni, ezert Nagyenyeden, az Erdelyi 
Ref. Egyhazkeriilet Bethlen Koll.-anak Tani
tokepzo Intezeteben fejezte be tanulmanyait 
es szerzett kantor-tanitoi oklevelet 1921 -ben. 
Tanitoi palyajanak elso helyszine egy Nagy-
varad kozeleben levo szegeny kiskozseg, 
Hegykozpalyi volt. Oda hozta felesegiil 
Margittarol Mangel Magdolnat, ott sziiletett 
meg elso fiu-gyermekiik. 1924-ben Paptama-
si kozseg ref. kantor-tanitoja lett, itt sziiletett 
a csalad masodik fiiigyermeke. A kisiskola-
sok tanitasa mellett nem csak a kantorkodas-
sal jaro feladatokat latta el, hanem az onken-
tes tiizoltosag parancsnokakent is szolgalta a 
falut itteni es kesobbi allomashelyen. 
A roman uralom alatt egyre inkabb megerle-
lodott a kis csalad elhatarozasa, hogy a 
gyermekek jovoje erdekeben attelepiilnek 
Magyarorszagra. Hosszas procedura utan, 
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mindeniiket Romaniaba hagyva, 1928 nyaran 
sikeriilt Magyarorszagra koltozniuk. Az 
1928/29-es tanevben Almosd kozsegben 
kapott kantor-tanito allast es szolgalati lakast. 
Eredmenyes munkaja elismeresekent 1929-
ben elobb a debreceni Nyilastelepi Ref. Nep-
iskolahoz, majd a Kossuth-utcai Ref. Isk.-
korzet Pacsirta utcai isk.-jahoz kapott kine-
vezest. Itt kapcsolodott be a cserkesz-
mozgalomba. 1931-ben 6 alakftotta meg az 
orszag elso kiscserkesz csapatat. Az isk. 3. 
osztalyos tanuloit tanitotta, a mar irni-olvasni 
tudo kisdiakok tole tanultak eloszor sziilo-
foldismeretet. E targykorben is kezdemenye-
zo szerepet vallalt: a szukebb kornyezet 
termeszeti adottsagaira es jelensegeire, vala-
mint ember alkotta ertekeire valtozatos mod-
szerekkel iranyitotta tanitvanyai figyelmet, 
hangsiilyozva, hogy a legkisebbek is felelo-
sek a kornyezetiikert, kotelessegiik ovni, 
vedeni a novenyeket, allatokat, az epitme-
nyek epseget, az utcak tisztasagat. 
1933-ban a Debreceni Szallodasok, Vendeg-
losok es Kavesok Ipartestiilete meghivta a 
Tarsulati Szakiranyii Iparisk. vezetesere. 
1935-ben megszerezte a kepesitest az isk. 
igazgatasara. A Szakiranyii Tanoncisk. okta-
tasi rendjet atszervezte; tobb, szakmai szem-
pontbol fontos tantargyat vezetett be, peldaul 
a nemet nyelv alapfoku tanitasat, gepirast. O 
kezdemenyezte a tan-, illetve minta-konyha 
letrehozasat, gyakorlo etterem berendezeset, 
felszereleset, a korszerii es higienikus terites 
es felszolgalas oktatasat. A Vendeglos Ta-
nonciskolabol keriiltek ki azok a jolkepzett 
szajtemberek, akik a Tiszantiil legjobb ven-
degloit, ettermeit vezettek a kesobbi evtize-
dekben. 

A tanoncisk.-i munka delutani elfoglaltsagot 
jelentett, igy fohivataskent tovabbra is foly-
tatta a kisiskolasok tanitasat, 1938-tol a Deb
receni Ref. Koll . Tanitokepzo Intezetenek 
Gyakorlo Isk.-jaban. 1940-ben tanitokepzo 
intezeti tanari kepesitest szerzett. Idokozben 
megvalasztottak a Tiszantuli Cserkeszkerulet 
vezeto tisztjeve. Tobb, mint egy evtizeden at 
taboroztatta az orszag legszebb videkein 

kiscserkeszeit, akikrol felesege vezetesevel a 
„cserkesz-mamak" gondoskodtak. Eveken at 
az iparos tanoncok Nyiregyhaza Soston rend-
szeresitett nyari taborozasat is 6 iranyitotta. 
Szerteagazo es lelkiismeretes szakmai mun-
kaval kisdiakok, tanitokepzosok es tanoncok 
ezreit oktatta, nevelte, de erejebol arra is 
jutott, hogy szukebb csaladjanak szep otthont 
teremtsen. Boldogfalva utcai haza, kertje a 
rokonokat, baratokat mindig jo szivvel foga-
do csaladdal a bekesseg szigete volt, mig a 
haborus esemenyek szet nem zilaltak a mun-
kas elet rendjet. 
1944. maj. elsejen Zsigo Karoly behivo pa-
rancsot kapott, s mint tartalekos tisztet a 
Debreceni V I . Hadtest torzskarahoz osztottak 
be hadigondozonak. A sors kulonos kegye, 
hogy a haboniban is olyan feladatot kapott, 
amellyel segithetett masokon: a fronton levo 
katonak, a sebestiltek es a hosi halottak hoz-
zatartozoinak ugyeit intezte. A vissza-
vonulaskor Kormenden szovjet hadifogsagba 
esett es onnan Romaniaba hurcoltak, majd a 
fogolytabor feloszlatasa utan, 1945 szept.-
eben keriilt haza. 
Igazoltatasa utan a Ref. Koll. Tanitokepzo 
Intezeteben gyakorlo isk.-i tanarkent folytatta 
munkajat az iskolak allamositasaig. A haboni 
utan meg ujjaszervezte a Vendeglos Szakira
nyii Tanonciskolat, s 1949-ig, az intezmeny 
megsziinteteseig iranyitotta annak munkajat. 
1948-tol az egykori Svetits Intezet epiilteben 
miikodo allami tanitokepzo gyakorlo isk.-
janak harmadik osztalyos kisdiakjait tanitot
ta. A rendkivtil nepszerii tanar-bacsi akkor 
lett mindnyajunk Karoly bacsija. Orakozi 
sziinetekben a folyoson vagy az isk. udvaran 
nem lehetett maskeppen latni, mint tanitva-
nyaitol es a tanitokepzosoktol koriilveve. Az 
6 osztalyaban mindig rend uralkodott, fe-
gyelmezo eszkoze a jo szo volt. Tanitasi 
modszereben nagy szerepet kapott a gyakor-
las. Szinte mindent meg lehetett tanulni tole 
ott az iskolaban. A szamonkeresben igenyes 
es kovetkezetes volt, akinel hianyossagot 
tapasztalt, nem sajnalta az idot kulon gyako-
roltatasra. Vigyazott arra, hogy tanitvanyai 
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ne legyenek tiilterhelve, a szellemi epitkezest 
a gyermeki jatekossagra alapozta. Ugy volt 
jelen a rea bizott gyermekek kozott, hogy 
egesz lenye a vedelmet, a biztonsagot suga-
rozta. 
A haboni utani nehez evekben volt ereje 
ahhoz, hogy lebombazott hazat ujra felepitse. 
Mindenben Mseges felesegevel akkor mar 
harmadszor teremtettek otthont a semmibol. 
1951-ben elvallalta a kepesites nelkuli peda-
gogusok szakkepzesere letrehozott Dolgozok 
Tanitokepzo Intezetenek megszervezeset. 
Szakmai felelosseget erzett azert, hogy az alt. 
isk. elso osztalyatol kezdve szakszerii okta-
tasban, nevelesben reszesiiljenek a legkisebb 
falvak gyermekei is, ezert vallalt a nappali es 
levelezo tanitokepzesben egyre tobb felada-
tot. A tanitas es szervezomunka mellett ta-
nulmanyi segedleteket, jegyzeteket irt a hall-
gatok szamara, oran kivtili konzultaciokkal 
tamogatta oket es szivesen segitett, ha sze-
melyes termeszetii problemakkal fordultak 
hozza. 

1955-ben uj, korszerii epiiletbe koltozott a 
Marothi Gyorgy Tanitokepzo Intezet es Gya-
korlo Alt. Isk., itt meg negy esztendeig foly-
tatta a tanitast. 1959-ben a felsofokiiva fej-
lesztett intezmeny tanulmanyi osztalyanak 
vezetojeve neveztek ki. Ebben a beosztasban 
fontos szerepet kapott az intezet vezeteseben. 
Szakkepzettsege, tobbevtizedes pedagogiai 
tapasztalata, humanus gondolkodasa es hiva-
tali munkajat jellemzo precizitasa alt. tiszte-
letet valtott ki mind vezetoi, a tantestiilet es a 
hallgatosag koreben. Elsok kozott kapta meg 
az , '„Oktatasugy Kivalo Dolgozoja" kitiinte-
test, negy evtizedes pedagogusi munkajaert a 
szolgalati emlekermet, s 1965-ben, nyugal-
lomanyba vonulasakor „Kival6 Dolgozo" 
kitiintetesben reszesiilt. 
Nyugdijas eveit Budapesten, csaladja kore
ben toltotte. Megadatott szamara, hogy meg 
jo egeszsegben nagy korutat tehetett Erdely-
ben; meglatogatta sziilofalujat, tavolba sza-
kadt rokonait, egykori iskolajat, diaktarsait. 
A jovobe vetett remenyseggel gyiimolcsost 
telepitett a rozsadombi tarsashaz kertjeben. 

Tizenharom evig vehetett reszt az unokakkal 
bovtilt csalad mindennapi gondjaiban, oro-
meiben. 
1978. nov. 11-en ragadta el a halal. A Far-
kasreti Temetoben egykori novendekei nepes 
serege kiserte utolso utjara. 
Fontosabb munkai: 
Alkotmanytan a Dolgozok Tanitokepzo In-
tezete szamara. (Soksz. jegyzet) - Debrecen, 
1953. 
Hajdu-Bihar megye es kornyezetenek fold-
rajza. (Soksz. jegyzet) - Debrecen, 1953. 
Kezikonyv Debrecen megyei jogu varos 
lakohelyismereti anyaganak feldolgozasahoz 
(Sasvari Tiborne tarsszervezovel) - Debre
cen, 1959. 

Zsigo Ldszlo — Korompai Gdborne 
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NEVELESTORTENETI HAGYATEKAINKBOL 

Valogatas Eotvos Jozsef kultuszminiszter gondolataibol 

„(Remelem), e haza anyagi tekintetben is annyira emelkedni fog, hogy idovel meg 
fogja halalhatni nepoktatoinak azt, amivel nekik tartozik." 

„A haza minden polgaranak jovoje - mindenekelott jogai - kulturaltsagatol fiigg, 
vagyis a miiveltsegnek a neveles litjan valo tarsadalmi meretii elterjedesetol. Ezert 
kell a nepiskolakat szaporitani, felszerelesiiket s a benniik folyo oktatast javitani a 
haza minden lakoja szamara es erdekeben." 

(Az anyagi gondok kdzt eld ember ritkdn kepes) „kul6nosen szellemi foladatanak hig-
gadt teljesitesere, az ily viszonyokban elo tanito is kedvet szokta veszteni a tanitashoz 
s figyelmet nem tudja osszpontositani lelki nyugalmat es folaldozast igenylo hivatasa 
teljesitesere, ennelfogva nem tud kelloen megfelelni foladatanak - s szenvedni, sat-
nyulni fog mellette az iskola, s szenved ennek kovetkezteben a kozmiivelodes, mely-
nek nagyobb emelkedesetol fiigg minden szellemi es erkolcsi eronk, mind anyagi 
jobbletiink." 

„...e hazaban nem csak az elismerest, de a jutalmat is senki inkabb nem erdemli, mint 
azok, akik a nevelessel foglalkoznak." 

„Ujabb idokben mindeniitt az allamnak igenylik a jogot, hogy polgarait nevelhesse, s 
pedig azert, mivel a nevelest biztos eszkoznek tartjak a polgarok meggyozodesere 
hatni. Reszemrol tagadom e jogot, miutan - legalabb szabad allamban - az allamhata-
lomnak lehetetlen olyan jogot tulajdonitani, mely nemcsak minden egyeni szabadsa-
got, hanem a haladas lehetoseget is megsemmisiti..." 

„En azt hiszem, hogy ha mi jo nepnevelest akarank, ugy a sziiloknek a neveles korebe 
igen tetemes befolyasat kizamunk nem lehet; nem pedig fokeppen azon befolyast, 
melyet a sziilok osszessege, a kozsegek a nepiskolara gyakorolnak. A vilag peldaja 
mutatja, hogy a nepiskolak eppen ott viragzanak leginkabb, hoi a kozsegeknek tete
mes befolyas van engedve, mint peldaul Amerikaban, Svajcban, s Nemetorszag azon 
tartomanyaiban, hoi a kozsegek erne befolyasa megengedtetett. Az ellenkezore, a 
kormanynak kizarolagos hatalmara peldat mutat Franciaorszag, hoi minden iparkodas 
mellett az iskolaiigy sokkal alantasabb fokon all, mint altalanos vagy legalabb a fel-
sobb osztalyok miiveltsegenel fogva allnia kellene." 

Az osszeallitas Ambrus Attilane Dr. Keri Katalin egyetemi docens: Eotvos Jozsef uzenete 
cimii, 1999-ben tartott eloadasa alapjan tortent. 
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