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A Szolnok TV jóvoltából még láttuk a kép-
ernyőn, s hallottuk bölcs gondolatait a nevelésről.
Megtört testéből töretlen szellem meggyőző ereje
sugárzott, amikor a gyermekszeretet elsődleges-
ségéről beszélt a pedagógiában. S most jött a
szívszorító hír: december 30-án örökre távozott
körünkből. Tudtuk sokan, nagyon beteg már,
hiszen éppen egy esztendeje vívta reménykedve,
"muszáj Herkulesként" reménytelen harcát a
gyilkos kórral. (Gyakran emlegette Adynak ezt a
sorát — mintegy magát biztatva —: "Meg kell
maradnom Herkulesnek.")

Életútja a Mezőtúr környéki tanyasi iskolától
a miskolci egyetem katedrájáig vezetett. E nagy-
ívű pálya közbülső állomásai is a pedagógiához
kötődtek. Tanár a régi Sípos-téri, majd Újvárosi
Általános Iskolában, az utóbbi igazgatóhelyettesi
állásából emelték ki a város tanulmányi felügye-
lőjének, majd Szolnok megye középiskolai
előadójának. Innen tért vissza a tanításhoz,
amikor a Varga Katalin Gimnázium tanára, majd
igazgatója lett. A fakultatív oktatás bevezetésének
egyik úttörőjeként szeretett iskoláját az ország
legmegbecsültebb oktatási intézményei közé
emelte. Tanítványait a szó igazi értelmében
értelmiségi létre nevelte. Iskolája mindig nyírva
állott korának legismertebb költői, írói, tudósai

számára, miközben ránevelte tanulóit a könyvtár,
a múzeum, a levéltár kincseinek tudatos hasz-
nálatára.

Mindemellett állandó önképzés, tanulás
töltötte ki munkából fennmaradó óráit, egészen a
bölcsészdoktori majd kandidátusi cím meg-
szerzéséig. Nyugdíjba vonulása után közéletisége
még inkább kiteljesedett. A Magyar Pedagógiai
Társaság, a helyi Finnugor Baráti Kör, a Verseghy
Kör egyik legtevékenyebb tagját, tisztségviselőjét
gyászolja. Cikkeit, tanulmányait pedig újságok,
folyóiratok — köztük a Jászkunság is —
hasábjairól kell összegyűjtenie a majdani bibliog-
ráfusának.

Még megadatott neki, hogy dédelgetett ter-
vét megvalósíthassa. Amikor a fájdalom szorítása
engedett, tárgyalt, levelezett, telefonált hogy a
sokszerzős "Finnugor Világörökség" című és ezt
is az ifjúságnak szánt müvet megszerkeszthesse.

A Szolnoki Téka sorozatban megjelent
könyv — egyéb írásai mellett — múlhatatlanul
megőrzi majd dr. Páldi Jánosnak, a barátnak
hűséges, embernek nagylelkű, tudósnak és peda-
gógusnak egyaránt kiváló személyiségnek szí-
vünk mélyén holtig hordott emlékét.

Sokan ismerték őt e városban és szerte az
országban. A kik pedig ismerték, tudom, szerették
is. Ez a megőrző szeretet kísérje a síron túl is
feledhetetlen barátunkat.

Szurmay Ernő

A középkor krónikása
Megemlékezés Engel Pál történész

életművéről

2001. augusztus 21-én elhunyt Engel Pál
történész, a második világháború utáni magyar
medievisztika európai rangú képviselője. A
Magyar Tudományos Akadémia 1995-ben leve-
lező, ez év májusában rendes tagjává választotta,
de a tavaszi ünnepi ülésen betegsége miatt már
nem tudta felolvasni székfoglaló előadását.
Páratlan tudományos pályáját lehetetlen néhány
oldalon bemulatni, így az alábbi tisztelgő,
emlékező írás csak az életmű legjelentősebb mun-
káinak megvilágítására vállalkozik.

Budai polgárcsaládban látta meg a napvi-
lágot 1938-ban. Már gyermekkorában érdeklődött
a középkori nemesség iránt, saját bevallása szerint
számtalan uralkodó családfáját tudta könyv
nélkül. Nem meglepő, hogy a gimnázium elvég-
zése után az ELTE történelem—könyvtár szakán
folytatta tanulmányait. Az 1956-os forradalom
idején elsőéves egyetemista volt, de a fővárosi
események nem ragadták magukkal, sokkal
inkább Sarkady János személyisége, előadásai
tettek rá mély benyomást. Olyannyira, hogy ha a
fiatal, neves ókorkutatót nem távolították volna el
budapesti katedrájáról, később talán Engel az
ókortudománnyal foglalkozott volna. Az egyetem
elvégzése után két évtizedig könyvtárakban
dolgozott, először tudományos munkatársként,
később igazgatóként. Szabadidejében először a
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