
DR. MISÓCZKI LAJOS KÖSZÖNTÉSE

KEDVES LAJOS BÁCSI!

Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézetének nevében 
köszöntelek, Intézetünk ez évi tanulmánykötetét a Te tiszteletedre állítottuk 
össze. 

Már hosszabb ideje személyesen nem vagy köztünk, de mi idősebbek – fur-
csa ezt így mondani – nagy szeretettel emlékezünk vissza azokra az évekre, 
amikor még minden héten a Líceum épületét látogattad, hogy a hallgatók szá-
mára a 19. századi magyar történelem legszebb időszakait szívből és szenvedé-
lyesen tanítsd, a hon ismeretére oktasd őket. 

Tudtad, milyen fontos ez a jövő nemzedéke számára, hiszen Te is itt végez-
tél Egerben. A huszadik század egyik legnehezebb időszakában jártál az Intéz-
ménybe, ahol személyesen élted át a forradalom mámoros napjait és néztél 
szembe az azt követő megtorlás kegyetlenségével. Ezeknek a napoknak az 
élményei, az összegyűjtött emlékek meghatározóak voltak a későbbiekben is. 
Amikor hátrányt származott belőle, tűrtél, amikor előnyt jelentett volna, szeré-
nyen háttérben maradtál.

A történelem és a magyar szak mellett zeneművelődést és filmesztétikát is 
tanultál. Széleskörű műveltségedet 1957 és 1989 között Gyöngyösön kamatoz-
tattad. Tanítottál általános iskolásokat, ipari tanulókat és a gyöngyösi főiskolai 
hallgatókat. Dolgoztál Gyöngyös népművelésének ügyéért. Több iskolában és a 
főiskolán létesítettél iskolamúzeumot, valamint vezetted a gyöngyösi ferences 
könyvtárat. 

1989-ben kerültél az Intézet jogelődjére, a Történelemtudományi Tanszékre, 
ahol 2001-es nyugdíjba vonulásodig főiskolai tanárként oktattál. Kiemelkedő 
szerepet játszottál a hallgatói tehetséggondozásban, a TDK mozgalom egyik 
legsikeresebb szereplője, felkészítő tanára voltál. Hallgatóid segítségével folya-
matosan rendeztél kiállításokat az Eszterházy Károly Főiskolán. 1991-ben gróf 
Széchenyi István, 1994-ben Kossuth Lajos, 1996-ban a Millecentenárium, 1999-
ben a forradalom, nemzeti önvédelem és szabadságharc 150., 2000-ben az 
államalapítás 1000. évfordulójának állítottál emléket. Tevékenységed közép-
pontjába a honismeret került. Minden konferencián jelen voltál, az emlékeket 
rendszerezve gyűjtötted. Évek múlva meg tudtál lepni minket azzal, hogy egy-
egy kedves régi emléket hoztál, mi velünk volt kapcsolatos, egy aláírt konferen-
cia program, egy fénykép vagy akár egy újságcikk. 

Emberségben példát mutattál nekünk. A tudományos munkát nagy alázattal 
és alapossággal művelted. Sokan, sokat tanulhattak Tőled. Köszönjük mindezt 
és jó egészséget kívánunk Neked. 

A Történelemtudományi Intézet nevében: Pap József intézetigazgató
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