
Dr. Szabó Imre (1937–2020)

Nagy veszteség érte a TIT Teleki László Pest megyei Ismeretterjesztő Egyesületét és a TIT 
Szövetséget. 2020. április 8-án elhunyt dr. Szabó Imre. 1937. április 29-én született Bagon. 
1956-ban szerzett tanítói oklevelet, majd elvégezte a szegedi Tanárképző Főiskolát (1963), és 
magyar–történelem szakos általános iskolai tanári diplomát szerzett. Beiratkozott az ELTE böl-
csészkarára, ahol történelem szakon középiskolai tanári diplomát kapott (1966). 1978-ban pe-
dig az ELTE-n doktorált. A Pest megyei Majosházán kezdett tanítani, majd Szigetszentmiklósra 
és onnan Ráckevére került. Igazán a Pest Megyei Pedagógiai Intézetben érezte jól magát 
(1973–1991), ahonnan a Fővárosi Munkaügyi Központba került, főtanácsosi státuszban.

Ez olyan mértékben betöltötte életét, hogy sosem lehetett tudni, hogy éppen a munkaügyi 
oktatással, vagy éppen TIT-ügyekkel foglalkozik-e. Akik ismerték, tudták, szenvedélye volt 
az a munka, amit éppen felvállalt, maximális erővel szolgálta. Mint nyugállományú főta-
nácsos 1995-től szakértőként és gyakran vizsgaelnökként dolgozott. Volt a Teleki László 
Egyesületnek két ciklusban alelnöke is és felnőttoktatási vezető tanára.

Andragógiai tevékenysége 1958-ban kezdődött, törékeny alkata ellenére irigylésre méltó ak-
tivitással dolgozott a ráeső feladatok megoldásán. Csak csodálni lehet azt az aktivitást, amelyet 
azáltal fejtett ki, hogy részt vett rendezvényeken, konferenciákon, kongresszusokon, és elment 
mindenhová, ahová meghívással megtisztelték. Az elhangzottakról írásos feljegyzéseket 
készített és alkalomadtán ezeket megosztotta különböző módon. A felnőttoktatásban, 
a TIT életét érintő jogszabályok világában bámulatos jártasságot árult el. Szakértői tevékeny-
ségének szerteágazó részleteit egy tisztelgő írásban nem is lehet számba venni. Pedagógiai 
munkássága elismeréseként számos szakmai és TIT-kitüntetést nyert el és az évek múltával az 
ELTE-n megkapta az Aranydiplomát, majd a Gyémántdiplomát is.

*
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat azért is őszinte tisztelettel, szeretettel és 

megrendüléssel búcsúzik tőle, mert dr. Szabó Imre tagtársunk félévszázada rendszeresen 
részt vett a Társulat munkájában. Kevés ilyen sokoldalúan művelt, érdeklődő és kész-
ségesen segítő ember volt, szerényen, megértően készségesen állt elő ötleteivel, szóban 
is, meg írásban is. Ha valakiről el lehet mondani, hogy Pest megyei „tudatú” – róla 
igazán el lehetett mondani. Jól ismerte Pest megye közoktatási helyzetét, az iskolákat, 
tanárokat, az új kezdeményezéseket, eredményeket, kudarcokat, a mindennapi élet által 
felvetett újabb gondokat és tennivalókat. Tette mindezt önzetlen felelősségérzettel, és 
ha ebben partnert talált, akkor készségesen segítette az ügyet, mert tudta azt, hogy ez 
szellemi gyarapodást és Pest megye gazdagodását szolgálja.

1962. szeptember 18-án lett tagja az Egyesületnek és ettől az időtől kezdve napjain-
kig kimagasló szorgalommal szolgálta az ismeretterjesztés ügyét, pontosan és precízen. 
Sokoldalú érdeklődését csak csodálni lehetett. Minden érdekelte, ami a tudománnyal, 
a pedagógiával, a kultúrával, történelemmel volt kapcsolatos. Az idő előrehaladtával 
sem csökkent tenni akarása és a közügyekben való részvétele. Csak csodálni lehet a 
tudomány, a kultúra iránti érdeklődésének kitartását. A megyei ismeretterjesztő társulat-
nak rengeteget dolgozott. Nem azért tette, hogy elismerjék: nála ez belső indíték volt. 
Természetesen minden TIT által adományozható elismerést, kitűntetést megkapott, és 
82 éves korára mindenki nagy szeretettel vette körül, mert annyira tiszteletre méltó volt 
akarása, szándéka, a jó ügy iránti érdeklődése és annak szolgálata. Nagy veszteség ért 
bennünket, a Sors másként intézkedett, ilyen nehéz, járványos hónapok során elfáradt 
teste pihenni tért. Sajnos, munkatársai és az a széles ismeretségi kör, amiben mesterként 
tevékenykedett, majd csak ezután fogja megérezni hiányát. Nyugodj békében!
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