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2015. szeptember r9-6n rendeztuk 6rettsegi tatdlkozonkat. 5b 6ve
6retts6giztunk a p6csi Sz6chenyi lstv6n Gimndziumban. oszt6lyf5no-
kunk dr. Toth lstvan irodalomtanar volt, aki kes6bb aranarkepz5 F6is_
kota Magyar trodalom Tansz6k6n Lett f6iskoLai tandr.

224 A tal6tkozon Szabo LaszLo osztdlytdrsunk bemutatta azt a ket alkotast,
amelyet Toth lstv6n keszitett. Mindkett6 stenciLezett munka, gyL]jtemenyes
kotet: Tollsepnlk - Hogyan irjunk? Hogyan mondjuk? (1979) - 203 oLdat
Vittan6sok - Adatok p6cs-Baranya irodalmi eleteb6l (1980) - 216 ol.dal Ki_
adasuk n6hai dr. Marton rstv6n ugyv6dnek k6szonhet6, aki a Mecseki Erc_
bdnya V6tlatatndL (MEV) doLgozott jog6szk6nt 6s modjdban dltt anyagitag
temogatni a stenciLez6s koltsefleit. Mint a Pecsi Vdrosved6 es V6rossz6pito
EgyesULet etnoke pontos n6vmutatot is k6szitett mindket kotethez. A kor-
tatozott p6tddnyszamd kiadv6nyok egyik pdqa Schuttz Laszlone nyugd(ias
fonoverhez kerutt, aki dtadta Szabo L6szl6nak, hogy alkalom adt6n probdt-
ja kiadatni, nehogy sorsuk zuzdaban v6gzodjon.
A t6nyek megismer6se arra az elhataroz6sra juttatott minket, hogy Attrist fog-
Lal"junk a kiv6telesen 6nekes tanulm6nykotetek kiadasa erdek6ben. S6tyom
L6sz[o osztdlytarsunk kozotte, hogy a kiad6s kottsegeire anyagi fedezetet tud
biztositani. Olyan p6csi civil szervezetet talAltunk, aki vArosunkban a hagyo-
mdnyok iipoliisaban 6ten j6r. Megkeres6sunkre Vincze CsiL[a, a CiviI Kozosse-
gek llazaigazgatoia szivesen vdtlatta, hogy a szervezet legyen a felelos kiaclc'r.

€ 1. kep
A pecsi Lyceum templom metlett, a KirAty utcAban tal6[hat6
a Sz6chenyi tstvdn Gimn6zium (a kepen a ba[ torony meLlett,
menet irany6ban)

Koszonjuk Neki es a kiaddst kivitetez6 munkatdrsainak a ket kotet elektro_
nikus v6ltozatdnak va[ora vdt6siit. Ebben a formdban konnyen etjutnak
Toth lstvan egyeduI dtloan ert6kes ir6sai k6nyvtarakhoz, egyetemi kuta- 22s
tohetyhez es erdek[6d6 otvas6khoz. Remeljuk, hogy sok6ig maradand6
kincset jelent a magyar nyelv 6s irodatom mtivet6inek 6s minden erdek_
[od6 pecsi 6s nem p6csi potg6rnak.
Az Uj Dundnt[ti NapLo igy emtekezett rola: ,,Mier6tt bement a kLinik6ra,
feLhivta a szerkeszt5seget, eLkuLdott ket rorlseprrit, - ne legyen gon-
dunk, mig ujra nem tAt... Most is, mint sLiLyos betegs6ge ota, mdsfe[ eve Z
mindig, igy koszont: Morituri tg salutant. _ Tittakoztunk. 6
S szombat delut6n csendesen, eszrev6trenut etaludt dr. Toth Istvdn. :
egyetemi docens, iroda[omtort6nesz, koz6teti ferfiu 6s nyetvmrivet5. H
A 919.-n6t megszakadt a Dundntdti Nap[o Legismertebb, LegoLvasottabb S
sorozata, a TotlseprLi. Dr. Toth lstvAn 1913-ban szuletett. A gimnaziumot g
a jezsuitakna[ v6gezte, 6s a piushoz 6vtizedek mitt6n is etv6taszthatat_
LanuL kot6dott. Nem mutt eL punkosdi taLalkozo az 6 szervez6i kozreml-
kodese n6tku[. Az 5 javaslata voLt, hoey az atapit6 Zichy puspok szobrat
ujra helyezzek e[ az ALma Materben es az elsok kozott irta ala: adiak
vissza;rz iskollil ;r llcrrorrox.
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NekUnk, a DunantuLi NapLonak 33 6ve a kU[s6 munkat6rsunk. 1959-ben je-
Lent meg az elso Totlsopru, es az utolso majd most szombaton. Ez a rovat
az enjebol fakadt. TriLtephetett az iskota keretein, teret talalt es a legszebbre
tanithatott - edesany6nk nyetv6re. Es meg egyre: ifenyessegre.
A vdros Pro Urbe, Pecs eml6kplakettel tuntette ki, irodatomtort6n6szr mun-
k6ssdgat SZor-dfu-al jutaLmaztdk. tanari palyafutasat az iden tavasszaL az

Apaczai csere J6nos di1-al ismertek el. Kituntet6se utdn gratuLdLtunk. S ha

mdr latin, a koszdntes uj formdjat javasoltuk: Sic itur ad astra. Ez az ut a
csiLlagokhoz vezet.

Atlocsiltagnak tu1nt, magasan s m6gis k6zet, vitdgitott, iranyt mutarott, de
fenye meleg volt, vonzott es igazodni Lehetett hozza - tanitott.
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+ 2. k6p
A k6p a SzigetvAri VArosi Konyvterban k6szritt az 1972. merciusi Janus-tinneps6geken. Batr6[ pdkotitz
lswen, Vernai Ferenc zeneszerz6, T6th lstv6n, csorba cy6z6 Kossuth-d|ias kottcj, Motnrir tmre taner,
heLytort6n6sz, Szigewer muttjAnak jetes kutat6ja.
(Csorba Gyc5z5 Tersaseg 2'10. korleveLe, Pint6r Leszl6t6t,2O19. aug.2O.)
- Megjetent: 0j Dunantili NapL6, 1992. j0tius 14. Szerkeszt6s6g tottab6t

Eminens tanu[o, ismert sportolo, mindv6gig oszlopos tagja a cserkeszcsa-
patnak. A pecsi Erzsebet Tudomdnyegyetem Atlam- 6s JogtudomAnyi Kardn

szerzel| diplomAt. - az etsot. KoLozsvaron es Szegeden a bolcseszetet vegez-
te eL, az ELTE-n tortenelemb6[, nyelv 6s irodalombol kapott tandri oklevelet.
Dolgozott az egyetem Kisebbsegi Intezeteben, a Tankeruleti Foigazgatosa-
gon, tanitott kisiskotdban, nevelte az ifjilsagot a Sz6chenyi Gimn6.ziumban -
s milyen buszke voLt sok-sok ertekes tanitvanyara evek muLtan is -. es vegut

tovabb adta tudAsdt a tandrjeLoLteknek a f5iskotAn.

lrodalomt6rt6n6sz vo[t. lsmereteink Janus Pannoniusrol es Balassi BdLintrot

az o romai levelez6sei 6s becsi Lev6lt6ri kutat6sai r6ven vdltak teljesebbe
es foleg pontosabba. Ott volt a Batsanyi Tarsasag alapitoi kozotl, majd evek

mdltan uj eletre keltette a Janus Pannonius T6rsasAgot.

Kutonosen vonzotta szukebb kornyezete. az Aranyhegy, a daindo[ok, - szA-

mos tanulm6nyt irt Pecsro[, es sorra vette az utc6k nevadoit pecsi utcak

- hires emberek cimmet. A Vdrosszepito Fgyesulet alapito taga es spiritus
rectora. szivesen es meggyoz6en szdltt sikra valasztokeruLet6nek erdekeiert,
boldog volt. amikor elerte, hogy a Mikes Kelemen uLcat megnyissak
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A 2. kep
A k6p a szigeweri Verosi Konyvterban k6szti[t a21972. marc:tusi Janus-tinneps6geken. BatroL pdkotitz
lstvSn, varnai Ferenc zeneszerz6, T6th lswen, csorba Gy6z6 Kossuth-dijas kott6, Motner lmre tan6r,
heLytort6n6sz, szigetver mIttjAnak jeles kutat6ja.
(Csorba Gyrizci TdrsasAg 210. korteveLe, Pint6r LAszL6t6t,2019. aug. 20.)
- Megjelent: 0j Dunentfli Napt6, 1992. j0tius 14. Szerkeszt6s6g totLeb6t


