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Dr. Szabó Imre emlékezete 

 

A Pest megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Teleki László szervezete nevében 

őszinte tisztelettel, szeretettel és megrendüléssel búcsúzunk Dr. Szabó Imre tagtársunktól, 

attól az embertől, aki több mint félévszázada rendszeresen részt vett a Társulat munkájában. 

Kevés ilyen sokoldalúan művelt, érdeklődő és készségesen segítő embert ismertem, mint Imre 

volt. Szerény volt és megértően kedves, aki készségesen rendelkezésre állt ötleteivel, 

gondolataival szóban is, meg írásban is. Ha valakiről el lehet mondani, hogy Pest megyei 

gondolkodású volt, akkor ezt róla igazán el lehetett mondani. Jól ismerte Pest megye 

közoktatási helyzetét, az iskolákat, tanárokat, az új kezdeményezéseket, eredményeket, 

kudarcokat, a mindennapi élet által felvetett újabb gondokat és tennivalókat. Tette mindezt 

önzetlen felelősségérzettel, és ha ebben partnert talált, akkor készségesen segítette az ügyet, 

mert tudta azt, hogy ez szellemi gyarapodást és Pest megye gazdagodását szolgálja. 1962. 

szeptember 18-án lett tagja az egyesületnek és ettől az időtől kezdve napjainkig kimagasló 

szorgalommal szolgálta az ismeretterjesztés ügyét, pontosan és precízen. Sokoldalú 

érdeklődését csak csodálni lehetett. Minden érdekelte, ami a tudománnyal, a pedagógiával, a 

kultúrával, irodalommal, történelemmel és a technikai fejlődéssel összefüggésben volt. Csak 

csodálni lehet azt az aktivitást, amelyet azáltal fejtett ki, hogy részt vett rendezvényeken, 

konferenciákon, kongresszusokon, és elment mindenhová, ahová meghívással megtisztelték. 

Az elhangzottakról írásos feljegyzéseket készített és alkalomadtán ezeket megosztotta 

különböző módon. Az idő előre haladtával sem csökkent tenni akarása és a közügyekben való 

részvételi szándéka. Csak csodálni lehet a tudomány, a kultúra iránti érdeklődésének 

kitartását. A megyei ismeretterjesztő társulatnak rengeteget dolgozott. Nem azért tette, hogy 

elismerjék: nála ez belső indíték volt. Természetesen minden TIT által adományozható 

elismerést, kitűntetést megkapott, és 82 éves korára mindenki nagy szeretettel vette körül, 

mert annyira tiszteletre méltó volt akarása, szándéka, a jó ügy iránti érdeklődése és annak 

szolgálata. Kedves Imre, sokan gyászolunk, tudjuk, hogy nagy veszteség ért bennünket, és azt 

kívánjuk, hogy legyen békés nyugodalmad.   Isten Veled!                    

Bihari József 

 


