
61

Alföldyné Dobozi Eszter
1956-2019

Az életének 64. évében, hosszú betegség után 
október 9-én elhunyt József Attila-díjas költőt, 
a Forrás folyóirat szerkesztőjét Varga Nándor 
református lelkész búcsúztatta el.  Füzi László, 
a Forrás főszerkesztője, Zsámboki Anna,  
a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója, 
Balogné Papp Boglárka, a Kodály Iskola igaz-

gatója és Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke emlékezett 
rá. A temetésen dr. Salacz László országgyűlési képviselő is részt vett.

Dobozi Eszter Cegléden született 1956-ban. A szegedi egyetem ma-
gyar-történelem szakán végzett, majd középiskolai tanárként Cegléden 
és Kecskeméten tanított. 1995 és 2019 között a kecskeméti Kodály  
Iskola igazgatója volt. A Forrás folyóirat szerkesztője 1989-től.

Versei 1978-tól jelentek meg különböző folyóiratokban, a Tiszatájban, 
a Forrásban, az Alföldben, a Mozgó Világban, az Új Írásban, a Napja-
inkban és a Kortársban, a Hitelben és a Magyar Naplóban. Első önálló 
verseskötete, az Egy 1986-ban, a Tíz körömmel című szociográfiája 1994-
ben jelent meg. Két regény fűződik a nevéhez: Túl a rákbarakkon;  
Angelika naplójából (2008); és a Sánta Kata (2011). Utolsó verseskötete, 
a Hószín átfut, sár fennakad 2018-ban látott napvilágot.

Dobozi Eszter 1992-ben Pilinszky János-díjat, 2004-ben Arany János-
díjat, 2010-ben József Attila-díjat kapott. A magyar irodalom területén 
nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként 2018-ban Magyar-
ország Babérkoszorúja díjat vehetett át.
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Tisztelt Gyászoló Család!
Emlékezni, búcsúzni összegyűlt Barátok, Kollégák, Kodály Iskolások!

A nagy emberi teljesítmények, alkotások, életművek tiszteletet, meg-
becsülést érdemelnek. Sokszorosan így van ez, ha céljuk mindenkor  
a közösség szolgálata. 

Az egyéni vágyak, hajtóerők, ambíciók gyakran önzővé s boldogta-
lanná teszik az embert; ... aki azonban bölcs, az alázattal, s legjobb tu-
dása szerint a közösség érdekében cselekszik, és valódi boldogságot nyer: 
olyan sugárzó tiszteletet, amely nemzedékeken átívelve is megőrzi az 
egyén tetteit, szavait, hírnevét.

Alföldyné Dobozi Esztertől, iskolánk tanárától és volt intézményve-
zetőjétől búcsúzva nehéz megszólalni. Mi tagadás, nem erre készültünk. 
Hangtalan szavak ülnek torkunkban, könnyekbe burkolva, melyet a 
gyász hatalma tart fogságában. Nehéz megszólalni. Elköszönni jöt-
tem.  Elköszönni azok nevében, akik tanítványaid, kollegáid voltak,  
a Kodály Iskola nevében, ahol hosszú évtizedeken át éltél.

Szíveden viselted iskolánkat, elkötelezett voltál a művészi nevelés,  
a Kodály-módszer, nemzeti értékünk ápolása mellett. Olyan életet éltél, 
melyet a történelem homokja nem fed el, mely a mindennapjainkban 
nyomot hagyott. Láttam, ahogyan a változások és nehézségek nem  
sodortak magukkal, hanem mindvégig szilárdan a helyeden voltál. 

Nem régen még ezekkel a szavakkal bátorítottál engem: Ne félj, legyél 
nagyon erős! Aludj sokat, pihenjél! Később pedig: Isten áldása legyen  
a munkádon! Adjon erőt, bölcsességet hozzá!
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Köszönöm Neked a magam és a Kodály Iskola nevében az önfelál dozó 
életedet, példamutatásodat, felelősség-tudatodat. A Kecskeméti Kodály 
Iskola dolgozói és minden tanulója nevében fejet hajtok előtted. 

Balogné Papp Boglárka

Kérésedre Kodály Zoltán Esti dalával búcsúzunk Tőled:

Erdő mellett estvéledtem, Én Istenem adjál szállást,
Subám fejem alá tettem . Már meguntam a járkálást,
Összetettem két kezemet, A járkálást, a bujdosást,
Úgy kértem jó Istenemet: Az idegen földön lakást .

Adjon Isten jó éjszakát,
Küldje hozzánk szent angyalát,
Bátorítsa szívünk álmát,
Adjon Isten jó éjszakát!


