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Borhy László

EMLÉKBESZÉD TÓTH GÁBOR EMLÉKTÁBLÁJÁNAK AVATÁSÁN1

Tisztelt Collegium! 

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm önöket ezen a különleges ünnepi alkalmon, 
amely a felavatásra kerülő emléktábla révén Tóth Gábor igazgató úr életének és mun-
kásságának kíván méltó emléket állítani.

Őszinte örömmel tölt el, hogy a mai napon közösen emlékezhetünk a nagyszerű pe-
dagógusra, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Neveléstu-
dományi Tanszékének docensére, a neveléstudomány kandidátusára, akit nem csupán az 
Eötvös József Collegium újjászervezőjeként, de meghatározó formátumú, közel harminc 
éven át fáradhatatlanul tevékenykedő igazgatójaként is ismerhettünk. 

Élettörténetét tekintve a tanítás gondolata már egészen korán megfogalmazódott 
benne, a polgári iskola elvégeztével a jászberényi tanítóképzőbe jelentkezett. Az itt 
megszerzett élmények egész életén át elkísérték, tanárai példamutatása, gondolkodásuk 
sokszínűsége, valamint az általuk képviselt szilárd erkölcsiség alapjaiban formálták gon-
dolkodását, amelyre a későbbiekben is bizton támaszkodhatott. Jászberényi éveit köve-
tően Szegeden tanult tovább, majd tanári diplomát szerzett. Visszaemlékezésében rész-
letesen számol be ezekről az évekről, és mindarról a szerteágazó tudásanyagról, amelyre 
tanulmányai során szert tett. 

A második világháború viharos eseményeit követően 1951-ben került először az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem vonzáskörébe, ahol 1953-tól kezdődően egészen 
1980-ig volt főhivatású oktató. 1956-ban került a Neveléstudományi Tanszékre, amely-
lyel párhuzamosan az Eötvös József Collegium megszervezésére és vezetésére is meg-
bízást kapott. Mi, akik személyesen is ismertük, tudjuk, hogy igazgatóságának ideje 
alatt mindvégig hitelesen képviselte a „tudós tanárok” nevelése iránti elhivatottságot. 
Ennek folyamán a sokoldalú, de tudományos jellegű képzettségével tanítványai érdek-
lődését felkelteni képes, az önművelődés és tudományok mellett elköteleződő peda-
gógus ideálképét állította középpontba. Őszintén hitt a közös célokon alapuló partneri 
viszonyban végzett munka erejében, ahogy alapvető igazságnak tartotta azt is, hogy a 
nevelésben szeretet nélkül nem lehet eredményt elérni.

Sokat foglalkozott a Collegium múltjának megismerésével, hagyományait eredménye-
sen alkalmazta a modern működés kialakítása és fejlesztése érdekében. Így szervezte meg 
többek között az Eötvös József Collegium Baráti Körét is az 1970-es évek elején, amelyre 
korábban csak a felsőbb hatóságok hozzájárulásának hiányában nem kerülhetett sor.

Az igazgatói széktől történő 1984-es visszavonulását követően a kollégiumban és az 
egyetemen 1989. június 9-én fejezte be oktató-nevelő és tanácsadói munkáját. Bár az el-
mélyült tudományos munkára és kutatásra sokkal kevesebb ideje jutott, mint azt szerette 
volna, így is számtalan jelentős publikációt tudhatott magáénak.

1 Elhangzott 2021. június 14-én Nagytétényben
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Noha legtöbben elsősorban a neveléstörténet és a kollégiumi nevelés területén végzett 
munkásságáról ismerhetjük, valójában ennél is sokoldalúbb személyiség volt. E sokolda-
lúságának köszönhető, hogy a mai napon egy számomra nagyon kedves személyes élmény-
nyel is gyarapíthatom az igazgató úrral kapcsolatos emlékek körét, amelyet, ha megenge-
dik, most megosztok önökkel. 

1988 májusában történelem‒régészet‒ókortörténet speciális tanulmányok szakos 
végzős hallgatóként találkoztam először a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjtemé-
nyében azzal a római kori díszpáncél-töredékkel, amelynek múzeumi leírókartonján 
a leltári számon, a töredék anyagán, méretadatán és a fénykép negatívjának számán 
kívül csak két további adat szerepelt: „Oroszlán Zoltán hagyatékából, 1985” valamint 
az, hogy a darab „Dr. Tóth Gábor ajándéka”. 

Ez a néhány adat természetesen nem sok támpontot adott a páncéltöredékről megje-
lentetni tervezett publikációm elkészítéséhez, így úgy tűnt, hogy jelentős kihívások elé 
nézek. Nem tudtam biztosan, merre induljak. Emlékezetemben azonban felvillant, hogy 
még Eötvös-kollégistaként Tóth Gábor igazgató úrról egyszer hallottam, hogy hajdanában 
régészetet is tanult, noha mi magunk elsősorban a Collegium igazgatói minőségében, és a 
tanár szakos Eötvös-kollégistáknak pedagógiát tanító egyetemi docensként ismertük őt az 
ELTE BTK Neveléstudományi Tanszékéről. 

Mivel az izgalmas egybeesés nyomban szöget ütött a fejemben, 1988 őszén, heidel-
bergi doktori tanulmányaim kezdetén, haladéktalanul levelet írtam a sok-sok lehetséges 
Tóth Gábor közül az általam egyedül ismertnek. Elküldtem neki a tárgyról készült fénykép 
másolatát, megírtam azokat az adatokat, amelyek a leírókarton alapján a rendelkezésemre 
álltak, és izgatottan vártam a fejleményeket. Bár az esély a kedvező végkifejletre megkér-
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dőjelezhetőnek mutatkozott, erőfeszítéseimet nem várt, gyors siker koronázta. Rendkívül 
kedves, támogató válaszlevelet kaptam hamarosan kézhez, amelyben részletesen kifejtette 
a páncéltöredék előkerülésének kalandos körülményeit egy készséges táci szőlőmunkás 
közreműködésével az 1930-as évek végéről, amely töredéket később Oroszlán Zoltánnak 
ajándékozott. Hangsúlyozom, hogy ekkoriban Tác római kori elődjének, Gorsiumnak nem-
csak a neve, de maga a lelőhelye sem volt még ismert. Igazgató úr lenyűgöző pontossággal 
írta le az addig mintegy öt évtizedes régmúlt homályában rejtőzködő, egyszerre váratlan 
jelentőséggel felruházott történéseket, amelyek jelentéktelen emlékek lehettek csupán gaz-
dag élete eseményei között. Nekem azonban minden szava felbecsülhetetlen volt. 

Ma is hálás szívvel gondolok vissza erre az aprónak tűnő hozzájárulásra, amely végül 
hihetetlenül sokat segített további pályámat illetően, hiszen ennek az adatnak köszönhe-
tően készítettem el egyik első, francia nyelven megjelent tanulmányomat. Életútjáról írott 
visszaemlékezésében egyébként többször tesz említést szegedi régészeti tanulmányairól, 
amelyeket nagybátyja, Oroszlán Zoltán irányítása alatt folytatott, és amely egy újabb iz-
galmas adalék élete sokszínűségét illetően. 

Ez a történet azt is jól példázza, milyen fontos az emlékezet, amely múlt, jelen és jövő ösz-
szekapcsolása révén lehetőséget teremt arra, hogy ne csupán őrizzük azt, ami elmúlt, hanem 
általa új reményt adjunk mások számára, akik a legkülönbözőbb helyzetekben szorulhatnak 
útmutatásra. A kimagasló emberi teljesítmények teremtette értékek így válhatnak mindany-
nyiunk közös és örök kincsévé, egyszerre szolgálva az eljövendő generációk gyarapodását.  

Végezetül, gondolataimat Tóth Gábor igazgató úr szavai nyomán zárnám le: „Az, hogy 
hogyan állja meg az ember a helyét ebben a sok változásban, az szerintem attól függ, hogy 
[…] élete során […] tudott-e maga elé magasztos célt kitűzni és volt-e ereje annak megva-
lósításához?” – áll „Az idő sodrában” című, többször említett visszaemlékezésében. 

Úgy gondolom, hogy az utókor megtartó emlékezetében elfoglalt kitüntetett helye mél-
tó bizonyítéka annak, hogy életével és hátrahagyott szellemi örökségével nem csupán meg-
felelt az önmaga által támasztott magas elvárásoknak, a „magasztos célnak”, de ismerői 
tiszteletére és szeretetére is rászolgált. Emlékezzünk rá ma is jó szívvel! 

Köszönöm a figyelmet!


