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Kedves Barátaim!
Fájdalmas megrendüléssel tudatom, hogy Kelner 
Gitta kolléganőnk, szeretett munkatársunk 2009. 
november 2-án elhunyt.

Mélységes embersége, példátlan tisztessége, 
feddhetetlen becsületessége, felelősségtudása, má-
sok iránt érzett tenni akarása, munkaszeretete és 
munkabírása, még súlyos betegsége idején is, az 
elmélet és gyakorlat szinte csodálatra méltó össze-
kapcsolása a legmagasabb rendű, szinte fi lozofi kus 
magasságoktól a legapróbb részletekig, végtelenül 
gyors gondolkodása, és lényeglátása, mind szak-
mailag, mind a legtágabb összefüggésekben pótol-
hatatlan hiány számunkra. Tudására a széleskörű 
általános műveltség és az andragógiai áttekintő ké-
pesség volt a jellemző.

Szűkebb körű munkaterületünkön is maradan-
dót alkotott. Nélküle a Felnőttoktatási és képzési 
lexikon nem született volna meg, melynek fárad-
hatatlan ébren tartója, gerjesztője, omnipotense 
volt. A Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttneve-
lési Szakosztályának minden nyűge és gondja az 
ő ténylegesen egyre gyöngülő vállán nyugodott, 
hiszen szerencsétlen eleste miatt kéthetenként 
kellett fájdalmas „pungálásra” vinnünk. Vezér-
elvünk munkánkban a társadalmi igazságosság 
és esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése 
volt – a kirekesztett népességcsoportok tudásá-
nak, képzettségének segítségével. Ennek jegyében 
az elmúlt tizenkét évben sok szép és maradandó 
konferenciát rendeztünk, kiadványokat adtunk ki, 
melyek valóra váltását nagymértékben neki kö-
szönhetjük.

Hozzám, talán érdemtelenül is, nagymértékben 
ragaszkodott. Egyre elhatalmasodó betegsége ide-
jén is, szinte túláradó módon igyekezett gondos-
kodni rólam, amelyet a tőlem telhető ápolásával 
igyekeztem pótolni. Méltó társam volt a munkám-
ban, a mindennapi élet valamennyi otthoni és hi-
vatalos teendőjében. Az utóbbi hetekben már járni 
is alig tudott. Utolsó nekirugaszkodása az október 
13-án megrendezett konferencia volt, amely meg-
ítélésünk szerint kitűnően sikerült. Ezt mi sem 
bizonyítja jobban, hogy mind roma és mind ma-
gyar részről kérik a konferencia hangzó anyagát. 
Nagyon fájt neki, hogy a rendezvénysorozatról ké-
szült leporellóban nem kapott méltó helyet az álta-

la oly gondosan kivitelezett esemény. Zsigó Jenő 
úr, a Roma parlament elnöke is úgy nyilatkozott, 
hogy több ilyen rendezvény kellene.

Akarata ellenére október 22-én szállítottuk kór-
házba, ahol az orvosok igazán mindent elkövettek 
életben maradásáért, gyógyulásáért, de nem tudtak 
rajta segíteni. Tizenegyszer volt dialízisen, infúziót 
is állandóan kapott, de hiába. (A megpróbáltatá-
sok annyira megviseltek, hogy jómagam is kórházi 
ápolásra szorultam, beutaltak, s a kórházat néhány 
napja hagytam el).

Végakarata szerint földi hamvainak eltűnése a 
nyilvánosság kizárásával és tudta nélkül történik, 
de emléke szívünkben örökké élni fog.

Budakalász, 2008. november 5-én
Harangi László
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