
Enlékbeszéd Barátosi József fa?kasléti urnasj]:ja nel1ett

'4 szabó JózEef Geológíai Technikuj1 é1etrehívása 60. évíoldu-
lóján vo1t tanárok és volt diákok rnegá1lnak az isko]a egyík
e1indítója' fefvlrágcztatója, tegodaadóbb tarLára és tgezga-
i'ója farkasréti urnaeírja me11ett' hoay kííejezésÍe juttas-
sák azt a háleérzésüket' ane11yel BaráiosÍ Józseí lelkiségé-
nek é6 6ze11eniségének taTtoznak|

-4 nyo1c éVtízedet megélt Barátosi Józse! /7'osonc, 19c9. aug.
13' - Budapest' 1990. jan. 75./ tanál:, iankönyvíró ' iskola-
í:azgató a losoncon \régzeit lilr.l.úzÍLrrl1i tanulrnán)'ait követó-
en 193J-ban a budapeeti Pázmány Péiet: Tudor'rány Eg.1ié.Eenen

gze']:zett teyméÉzetTaiz - vegytan szakos középisko]ai tanárí
okleve1et' majd ösztöndíja3 volt dL i|IaurÍtz Béfa profesz-
Bzor me11ett az egyetem ást á.n1!-kőze1:tani ta'n3zókén.

I933-bar nint cserkésztiszt a Gödöllőn rendezett fV. r:ser-
kéez tIlágta1áIkazó / jaÍnboree/ egyik sverve2ój e volt.

19)5.ben kezdte n]eg tanári tevékenységát' ne11ette néhár.y

éven át a BudapeEti Tan}erü.1eii Főtgazgatóságon is do1go.

Zaijt, l94l-tő1 a budai Várhegy tövébe* az lttifa úton 1evő

ve}:bőczy, a mai ?etóíi sinnázilulban taníiott.

t945.ben yezett,é a Buda ostrona so::án romokká 1eti isko1a
újjáépíi'ését' ]degszervezte a hábortl utáni nehéz he1yzetbe

kerü1t budai pedagógu.sok é1eInriszer e]1átását és iskolai
konyhéka1 iétesÍtett.

1946-tó1 a Petófi Gínnázilmban a núszaki egyetemre e]őké-
szitó tagoZatoi' vafarlj.nt pedagógus átLépzó taníolyarl:ot

Ézervezeti éE \Íezei.t.E, 1943-ban léii:ahozta és vezette a



Puda i C/e -n.kf;161.-r-: a-1on.-|.

']q.]-hPr á vco\;n..] ;p.hni]. lm ia2..A.Ái' 1--+ L Il,. .gJ foa-

ri lecnoi].un iP"7gaTojaké1t ra''a ztalÓ'csó]r l',Io-.:és c-
rán isre:rkedeii' n.g a ila5ykanizsén \95I/,2-es tané'Úben Í]eg-

kezdett kőzépfo1cu geo1ógus oktatássa]. ;1 Bánya- és nnelgia.
ügyi lVlinisztéríu.'rriak teti je1entés-;ben javaÉolta' hogy a

geofógus t.chnikUs kéozjst egyeteni várogba tegyék, ahol
tőbb segitséget kaphat az oTszág egyet1en geo1ógus képzése

i.jJóoés,ben .' o]:an v-r'osb:, rinL V.lZorán \asj BuodIect,
ahol a kör.n/ék |öldt€ni íelépítése jó lehetőséget ad az

es-n3oos e ako:'l'ti I'if '/dul soLho?"

J.vas.]2tá*] e.1 TÍr12.lw. r7 ']q.2/h]-ác lánÁvhAn R!!.]'nécI.- _.Tqs d

VegyipaÍi lechníkumba btelyezték át a geo1ógus technikus ta-
naÍva4:y'ollal.

1952-ben önálló kijzépiskolaként negszertezie az oxszág

egyeilen geo1ógia1 te.hníkllroát ' nelynek igazgató he1yette-
s. .s '].:jhcly-ö*öke' Zrlma. \'Ázetójr 1étí.

'4 Ge01óé!ía1 Technikunban végzett tanári és vezetői tevékeny-

Eége so]:án cgúcecsodott ki az a fíg].e]-"rr::e né1ió szeTyező-

készaége, a költózések 1ebonyofítása' a teneszközök és a
fe]sze].e1és beszerzése, ainden eléje tornJ.osuló a]radá1yt

'. - . ...''. .: ':.J' .Ás ri'.',l1| q-/- ';'] ' a.Eatar-

Tása, dl"rá1e!'ájL' reroí.n.I tr6n hiv.t sj^doL 
' 

d]^'e.y né|-

kii1 nem enelkedhetett vofna abba a Í]intasz.ríí ma3aeságba

az .s]<o]e ]]eve '. á ' él'.;k"'-A]^io. nu. ássága!

!eIé!.9.e.]--{-9-?s-e-| me gs z á1lot t j a volt a t ech4ikurn é g növend é-



keí áliaI e7éTbető és e).éri erecnrények Iétyehozásának.

]vlind a tanárl kar' nind a tanu1ói|júság negfefelő klvá-
la6ztása sor.'n neénDtátta a azerlrezés oínden csínját - bírr.
ját! Vele voltunk elóezör a lefvicéken, a nemesgu1ácei tá-
borban, szánta1an kirándu1áson' tefepverse4yen' ísko19a

rendezvén]ien, iöbbek közöit nint iskclabá1, tablóbá1, sza-
]ogavató bá1 és geológus bál. volt az i6ko1ának sportköre'
érrekkara, színjatszó cscportja' fotóköle és ternészetjáró
c6opoÍtj3. T.Írn4szPteBen \'o1í geo1ógíaÍ' ós1énytani és ké-
miai szakköre is az i3kofának. I.indeeek tevékenységét á1-

1andóan fig]e1em:ne1 kís:rte, tanáccaiva1 e1fátta és gondoÉ-

ÁoooLL al 6p.gi Ljtt,j: oÍztosit sj.cjl.

3arátoií József á1landó szené1yes kapc5o1atban á1lt a na-

zai eSyetenek é.eofógus proíesszoraiva1 és az ország veze1;ő

geo1ógus szakeDbereível' kiknek tanecseit' j9vasiatait nin-
.J ei]].or naprakéirzeil beepítette a fö1dtudonányok tanítási rrL{í-

velet e ibe I

'- r--, , .t- ^ ^l^, ^^l.ts'' . -'.' i] ' d L' . o .- l. 'L üurk 
'

vzn7'lhatr^r l', á11onró varsón...z. ') r! b.n Vo tun'L. o a J.Ámia:.,

én a geo1óqiai szertEr á1]andó íej1eszté9én gondotkodtuniri

s-eÍvó2'''nP. -sr].le1segÜ-, cs ]apcso aTájnk Í;i,n. 'ehe1ó-
Féf.,hÓ. .j-'.n .''..o.r' . .rt.n,r]

.da!at oÚ 1 la2,sea av 1970. évben történt nyuga1omba vonu1ásá-

íg' de azután i3' 198]. decemberéig iovább tan{tott. fgy ta.
nari tevékFnysege kereken 5a eszts?dőt, fé1 évszázadot fo-
gott át. Tankönyveket irt, cik].ei je]entek meg pedagógiai

s23klétr]o}.b1n. szenos terné62ettajzi, t ermész etvéd e lni tárg]ú



cíkke és ezek]ró1 összeá11ítv3 két kötet kön1''v6 is rneg;e-

1ent. 1941.ben negafapíioita ée' ÉzeTkpgztette a Diákk'n-
t:'- .i.1 i'j' sági .a|'Ja'-a' oL. rd'." Lo.'iq -ár:.dd.1n-

mun]{rse volt . 1égolta1o4rrrak! n91]/et 1961-ben Honvéde1!ni

É::dd,réreqrlef j $ner.t é]. e1.

1959-ben megszer,tező)e és 10 élren át vezetője yo]t a li]a-

g:yar Karszt- éo \3r1arlslutató Társu1at oktatÉ.si bizotiBá-
gának. llegszervezLe és kózel két, évtizeden át yezeite a

budár Várba]:lang é3 ]üúzeu,n ben]rtaiását.

l989-ben az új jáatakult llEgyar Cselkészezö.'teiség Oi:szágos

}:agJ:ianiicsa iagjá1.á vála czt o.t ta.

Bc.te e7'-"ii1 .tn.ondhar'ju;, .og7 ba!b-o-i .dzse" é1et. ás

inunkássaga nem vo1t hi;brva]ó' lreri r]ind a úag].er t:1fs:jda-

om' ' i] o az j: {ola '8,^á^ ' ! ino.i]\or .Jraoh ''r..t .nul -é-
sen vo1t' az iskoláért nilrdig eÍednényes jó alunkát rrégzett
,s 

"Z -sko1á;11 ::i.1^e-Í -Agte.T at'': -o1 te--.[1:

l Geológiai Teclrnikrltréyt lrégzett éIetr'rivé"e nind Volt di.
ákjei' lllínd a aég é)'ő tanártá.rsai há1ás ti3zte1ette1 és

szgrette1 emfékezlek I

Budapest ' 2011. október 15.
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