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/1929 - 1976/ 

Döbbenten és szivünkben mély fájdalommal vettük a vá-
ratlan és tragikus hírt, hogy a jó Vezető, a kedves 
kolléga, mindnyájunk jó barátja örökre eltávozott kö-
rünkből. 
A múló idő sem segít bennünket abban, hogy ez alkotó 
ereje teljében elhunyt munkatársunk elvesztése feletti 
bánatunk enyhüljön; munkássága érlelődő gyümölcseivel 
naponként találkozunk Intézetünkben. 
Csak 7 rövid esztendőt töltött közöttünk mint a Termé-
szettudományi Szekció vezetője, de ezalatt sikerült 
megteremtenie azt a légkört, amely a szervezett alkotó-
munka végzéséhez elengedhetetlenül szükséges. 
Ezen fáradozott akkor is, amikor halála előtt alig egy 
héttel Nála gyűltünk össze - közvetlen munkatársai .-
hogy az új kollégák is megismerhessék ezt a családias 
hangulatú munkaközösséget, melynek jelszava .egymás köl-
csönös segítése volt. Tiszta szívvel tudott örülni az 
apró sikereknek is, s éppen e legutolsó közös találkozás 
sikere adta Neki a reményt, hogy az új tanév - jó kezdet 
után - eredményes is lesz. Gondjait titkolta, nem akart 
másokat ezekkel terhelni, de örömét igyekezett megosztani. 
A Sors kegyetlen iróniája talán, hogy ezt az utolsó reményt 
még megoszthatta velünk, de a siker gyümölcseit már nem 
élvezhet te. 
Magát nem kímélve fáradhatatlanul azon dolgozott, hogy 
az oktatás ügye - melynek elhivatott és lelkes zászló-
vivője volt - előbbre jusson. 
A tanyai iskola tanítójának rögös, de állandóan felfelé 
ívelő útja volt az Ő útja, melyen mint kilométerkövek 
ott állnak értékes, a tanulóifjúságot segítő, a termé-
szet titkainak megismerésébe bevezető tankönyvei, a 
tanárkollégák részére írt módszertani munkái, a fizika 
törvényeit megismertető kisérletei. 
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Az új, a modern dolgok iránti érzéke, érdeklődése és 
szeretete vezette abban is, hogy a NEI különleges mód-
szereket igénylő munkáját a legkorszerűbb oktatási^for-
mák bevezetésének szorgalmazásával segítette, gazdagí-
totta. 
Közvetlen munkatársaival elképzeléseit megismertette, 
közös munkával végre is hajtotta azokat, amelyeket 
rövid élete megengedett számára. 
Tragikusan rövid, de tartalmas életében nagyon sokat 
tudott tenni tanulóifjúságunk érdekében is. Az Intézet-
ben tanuló külföldi diákok is hálás szivvel gondolnak 
minden bizonnyal Rá, mert közvetve és közvetlenül is na-
gyon sok segítséget kaptak Tőle. 
Az új, induló tanévben még nem lehettek új növendékei, 
de volt tanítványai és Intézetünk egész diáksága -.hi-
szen mindenki ismerte Őt - ugyanolyan mély megrendüléssel 
fogadta halálának hírét, mint mi: munkatársai és barátai. 

Végső búcsút vett Tőle az Intézet vezetősége, diáksága, 
minden dolgozója. E búcsú gyászbeszédének utolsó mondatát 
idézem: "Emlékedet kegyelettel őrizzük meg szivünkben, 
melyben mindnyájunk szeretett Dánosa maradsz". 


