
örökségünk242

Wirth Lajos

IN MEMORIAM FARKAS FERENC

A Jászsági Évkönyv negyedik oldalán – 
miként az első megjelenés óta mindig – 
idén is olvasható a szerkesztésben részt 
vevők névsora, amely – immáron husza-
dik alkalommal – Farkas Ferenc nevével 
kezdődik. Sajnos, idén utoljára. Farkas 
tanár úr, Jászberény és a Jászság tudomá-
nyos, kulturális és közéletének kiemel-
kedő és elismert személyisége eltávozott 
közülünk. Életútja és életműve méltán 
vívta ki sokunk tiszteletét.

Jászapátin született 1931 novemberé-
ben. Gyermekkorát a jásziványi tanyavi-
lágban töltötte, ott járt elemi iskolába is. 
A jászapáti gimnáziumba 1944 őszén írat-
ták be, az érettségi vizsgát 1952-ben tette 
le. Volt iskolájáról és tanárairól évtizedek 
múltán is nagy szeretettel és ragaszkodás-
sal beszélt, köztük Győry Gyuláról, és a 
néhány évig Jászapátin működő, későbbi 
debreceni matematika professzorról, tu-
dománytörténészről és jeles Bolyai-kuta-

tóról, dr. Szénássy Barnáról. A szegedi egyetem magyar–német tanári szakán szerzett diplomát, 
azt követően 1956 decemberétől 1972-ig volt iskolájában, a Mészáros Lőrinc Gimnáziumban 
tanított. Ekkor hívták meg a később főiskolai rangra emelt felsőfokú tanítóképző intézetbe, 
Jászberénybe. Nyugdíjba vonulásáig, sőt óraadóként még egy évtizedig utána is, a magyar 
nyelv és irodalom tantárgyi blokk különböző tárgyait oktatta, amelyekhez kollégáival jegyzete-
ket is írtak. Főiskolai oktatóként módja nyílt rendszeres tudományos munkára is. Évtizedeken 
át végzett névtani kutatásokat, főként a földrajzi és a ragadványnevek területén, és kutatta a 
jászsági nyelvjárásokat is. Eredményeit rendszeresen publikálta, és számtalan előadást tartott. 
Neki köszönhető, hogy három alkalommal (1985., 1991., 2003.) olyan országos névtani ta-
nácskozást rendezhetett a főiskola, amelyen a hazai névtanosok mellett jelentős számban vet-
tek részt külhoni kutatók is. 

A főiskolán folyó oktató munkán túl Farkas Ferenc élénk figyelemmel kísérte a kollégái 
tudományos és kulturális tevékenységét is. Ha csak tehette, nem hagyta ki a kollégák által a 
városban, bármely témában tartott előadásokat, és ha valamelyikünknek könyve, cikke jelent 
meg a kutatási eredményeiről, arról a Jászkürt Újság hasábjain mindig hírt adott, önzetlenül 
népszerűsítve a tevékenységünket.
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Az elmúlt két évtizedben nemcsak a Jászsági Évkönyvhöz beérkezett írások nyelvi 
lektorálásában, a cikkek stílusának csiszolásában vett részt, hanem segített a szerzőgárda 
bővítésében is. Hogy csak egy közismert nevet említsek: neki köszönhetjük, hogy az évek 
során dr. Győry Gyula több írását is közölhettük. A szerkesztésben való részvételen túl 
Farkas Ferenc szerzőként is kötődik az évkönyvhöz. Írásai nemcsak témaválasztásukban, 
hanem műfajukban is sokszínűek, de mindegyiket magas fokú igényesség jellemzi, és va-
lamennyi magán viseli a szerzőjük személyiségét jellemző vonásokat: a szülőföld szere-
tetét, a múlt és az anyanyelv tiszteletét, a minden értékre való fogékonyságot, a sokoldalú 
érdeklődést, és azt a – minden igazi pedagógust jellemző – belső késztetést, hogy aminek 
ismerete és megértése számára örömet okozott, vagy amiről úgy vélte, hogy illendő tudni 
róla, azt igyekezzen másokkal is megosztani.

A mai középkorúaknak már alig van, a fiataloknak pedig nem is lehet személyes em-
lékük arról, hogy a hetvenes évektől a múlt század utolsó évtizedéig milyen élénk és gyü-
mölcsöző kapcsolat létezett több jászsági és kelet-német termelőszövetkezet között. Farkas 
tanár úr, mint német szakos, tolmácsként ennek közvetlen résztvevője volt, Tapasztalat-
csere és üdültetés (1998) című cikke ma már fontos kortörténeti dokumentum.  Tanulságos 
életutat ismerhetnek meg mindazok, akik fellapozzák a Jászsági Évkönyv nyomtatott pél-
dányait, vagy a technika adta új, kényelmes lehetőséggel élve az Elektronikus Periodika 
Archivumban a http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=02295 webhelyen ráke-
resnek az évkönyvünk elektronikus változatára: Különös életpálya – Csatai Béla (2011). 
Farkas Ferenc egész élete során szívén viselte, hogy a szülőföld, a Jászság életét, termé-
szeti és kulturális értékeit bemutató kiadványokról az itt lakók minél szélesebb körben 
tudomást szerezzenek, kedvcsinálóként gyakran vállalkozott könyvismertetések írására. 
Ilyen volt az Adósai vagyunk szülőföldünknek (2000) című írás, amelyik a Jászok Egyesü-
lete és „A Jászságért” alapítvány első évtizedét bemutató A magunk útján című kiadványt, 
és a Látható történelem (2001), amelyik Kornis Péter: Jászság. Tájak, korok emberek 
című munkáját ismerteti.

Különösen lebilincselőek azok az írásai, amelyek szerzőjük pedagógusi, kutatói voná-
sait és munkásságának eredményeit egyaránt felvillantják, nem nélkülözve az érzelmi töl-
tetet sem: Nyomdanevek a Jászságban (2008) és Csíkszereda–Jászberény, egy távoktatási 
akció néhány tanulsága (2005).

Az utóbbi írással kapcsolatban személyes élményeim is vannak, részben azért, mert 
magam is tagja voltam a távoktatásban részt vevő oktatói csapatnak. De vannak három 
évvel korábbi emlékeim is, amelyekre nagyon jóleső érzéssel gondolok vissza. 1991-ben, 
aki a minisztérium felkérésének eleget téve vállalta, annak módja volt rá, hogy előadó-
ként részt vegyen a helyi RMDSZ által szervezett pedagógus továbbképzésen, a Partium 
és Erdély különböző városaiban. Jászberényből hárman vállalkoztunk a feladatra. Két kitűnő 
kollégám csak Nagyváradig merészkedett, én viszont elvonatoztam Székelyudvarhelyre, ahol 
a helyi (nem csak székelyföldi) kollégákon kívül vajdasági, kárpátaljai, felvidéki résztvevők-
nek két hétig beszélhettem arról, hogy szerintem hogyan érdemes a kémiát és a fizikát magyar 
nyelven oktatni. Máig büszkén őrzöm a helyszínt adó Benedek Elek Óvónőképző igazolását 
az előadásokról, a Tamási Áron Líceumban kapott iskolajelvényt, és a Romániai Magyar Szó 
cikkét arról, hogy ott képviseltem a Jászberényi Tanítóképző Főiskolát. 
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Farkas Ferenc írásaiban példát mutat arra is, hogy hogyan érzékeltesse a mester a tiszteletét 
azok iránt, akikké a tanítványai majd válni fognak, átvéve a stafétát az előző generációktól.

A főiskola hallgatói 1981-től jelentették meg az előbb Tótumfaktum, majd 1988-tól 
Zsebzsiráf című diákújságot, amelynek (jobb híján) én voltam a felelős szerkesztője. Far-
kas tanár úr maga ajánlotta fel, hogy ha megkérjük, szívesen segít abban, hogy a kiadvány 
stílus és nyelvhelyesség szempontjából megfeleljen annak a színvonalnak, amely egy főis-
kolai kiadványtól elvárható. Néha, amikor minél több hallgatóhoz szerette volna eljuttatni 
a közlendőjét, írásaival is megtisztelte az újságunkat. Évekkel ezelőtt, amikor a tanítóképző 
főiskolák országos anyanyelvi-nyelvtudományi vetélkedője Jászberényben zajlott le, ő írta 
meg a versenyről tudósító cikket.

Az alábbiakban közölt írása – amelyik ugyancsak megjelent a Zsebzsiráfban, és amely-
nek közlésével a Jászsági Évkönyv most elköszön tőle – azt hiszem, mindennél jobban érzé-
kelteti a tanítványaihoz fűződő viszonyát.
 

GÖRÖGORSZÁGI LEVÉL

Kedves fiatal Barátom!

Ha teheted, indulj el ide! Ifjan, erőd teljében. Amikor még egészen frissek, s talán rész-
ben pontatlanok az ókori és a jelenkori Hellászra vonatkozó ismereteid. Járd be Makedónia 
napszítta, -szárította tájait, a zsúfolt és ideges Szalonikit, a fővárost, majd miután átélted a 
tengerben mártózás örömét, csodáját, menj tovább!

Vedd be magad azok közé a szeszélyes hegyek közé, amelyek csúcsaikon kolostorokat 
mutatnak az ég felé, szerzetesek és apácák részben múltbeli, részben jelenlegi lakhelyét, ahol 
a kemény munka és az aszkézis volt és van otthon, s a teremtett csodás imaházakat, zsúfolt 
bizánci pompát a hit, a túlvilág elérésének reményében. Megdöbbent és lenyűgöz az emberi 
akarat és tehetség, nemkülönben az, hogy mindez ma is elérhető, látható, tapasztalható. 
Ezeket hívják meteoráknak, levegőbe épült kolostoroknak.

Ha Delphoiba mész tovább, csodás romegyüttesre bukkansz. Az istenek háza, a jósda, a 
kincsek háza, a színház és a sportpálya egyetlen együttesként adja tudtodul, hogyan kellett és 
lehet az ősi görög életformát megélni és elképzelni. A megszerzett ismeretek maradványokkal 
való szembesítésén érzett öröm mellett a mai ember is nemesebb, gazdagabb lesz. Érdemes 
figyelned arra is, hogyan hat a teljes egység a sokféle látogatóra. a döbbent csodálat cse-
lekvésre is késztet. Láttunk francia kisfiút, aki édesapjával, a még mindig meglévő startkőről 
indulva, végigfutotta a stadiont, többször is.

Athén! Forró, fehéren izzó, izgalmas város. A királyi palota előtti érdekes őrségváltástól 
a bazárokon és a modern üzletsorokon át, egészen a tiszteletet parancsoló, s magát nem 
könnyen adó fellegvárig. A templomok és az ott lelhető múzeum – a többi athéni múzeummal 
együtt – az antik görög világ egységet adó foglalata. Fenséget, áhítatot ébresztő jelenség-
tömeg még akkor is, ha a rengeteg turista miatt kétes tisztaságú. A figyelő szem számára az 
Akropolisz vall, mert élettel telik meg, szereplői lesznek, fényt, pompát áraszt, de valószínű-
leg csak akkor, ha valódi alázattal vallatjuk.
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Athént, Pireuszt elhagyva vedd szemügyre a Korinthoszi-csatornát is. A 19. század végén 
egy magyar mérnök (Gerster Pál) tervei alapján épült. Szédítő mélysége, mértani pontossá-
ga mintha a görög mitológiát idézné, mintha el kellene merülni az eget vívó ember akarat-
erejének a csodálatában.

Zarándokolj tovább Mükénébe! A legrégibb emlékekre lelsz itt. Az Átreidák vérgőzös vi-
lága! A romok, meg az egyetlen, viszonylag épen maradt sírkamra őrzik a múlt vérgőzös gyil-
kosságokba torkolló pillanatait. Az oroszlános kapu is lenyűgöző csoda. (Hajdani tanárom, 
Pókász Endre csodálkozóan halk szavai keltek életre bennem.)

És Epidaurosz. A színház, a gyógyítás és a sport egyedülálló szentélye. A leejtett pénzda-
rab keltette zörej csak egyetlen négyszögben él, hat a legfelső sorig. A múzeum nemkülönben 
csoda, és a rom együttessel együtt (a feltárás most is folyik) igazán maradandó üzenet a ma 
embere számára is.

Aztán visszafelé. Délszaki növények, gyapot, narancsligetek. Országút szélén gyümöl-
csöt áruló férfiak, nők. Bíznak az emberben, hisznek kizárólagos jóakaratában. Mindenben 
segítenek. Ittam Ford traktorral dolgozó parasztember kínálta hűvös vízből, kaptam vizet a 
felforrt motorvíz pótlására, edényt is. Láttam egy templomban férjét sirató özvegyet, s ennem 
kellett a „toros” ételből. Ugyanitt (Trikala) láttam bizánci keresztény esküvőt.
Tehát menj! És fiatalon lásd a múlt, az európai kultúra bölcsőjének üzenetét! Hozd haza, s 
legyen életed megtermékenyítője, faktora! És higgy benne akkor is, ha humán tudományokra 
adod a fejed, s még jobban akkor, ha más foglalkozást választottál, választasz majd!

(Farkas Ferenc, főiskolai tanár)
     

 


