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SZAZAI

Az utókor emlé kezete
Lux Gqula a né met nemutisé qi taní tóhé pzé s megalapí tóia
Taní tóké pz inté zetek, közé p- é s polgári iskolák tantesLj e! eg},oLöl y\ell ldpolcáivá iÜl -'-' Fgy </ánoí í
ra addig isrneretlen né V. aí nelyel a hú szas-hármincas
é Vek pedaeóciai módszerekkel foglaIkozó é ftekezletein
a né met nyelvoktatással kapcsolátban nagyon sokszor

emlí tettek, Né met nyelvtanárké nt termé szetes Volt,
hogy elkezdtem kuiatni, Vaion ki is lehet az a szemé ly
,,/l GyJ'á 1yé ,oLIalá.LrL neg\álá,o/ó eg}é ni<eg., o
ma€
yáloí szági

(aI

né mettání tás (mint ide€
en

nyelv oktatá-

od./é _áa"nál, í lj.ba fog,á|o,a á ,ler/é -|.é g|
nyelvtanáí ok ké pzé sé nekelindí tóia Volt Úgy gondolta
n

hogy né met kisebbsé g sorsának alakí tásában, a jól ké p-

Zeii

a né met é s a magyar nyelvet egyaránt beszé l
taní tók tehetik a legtöbbet. A nehé z töné ne]mi pillanatokban melyekben b Ven Volt ré sze megpróbálta
megtalálni az arany közé putat
fu egykori lí ceum ,,kistaní tói" közü1 sokan ké nyszerül
i taní tótek elha€
yni Magyarországot, ám a nemzetisé €
ké pz r I sohasem feledkeztek meg lakob P&s.í ii, a ielenleg Né rnetországban, Friedrichshafenben é ]ó nyUgdí ias pedagógus - egykori taní lóké pz s nöVendé k

2000,ben

a

Der Donauschwabe folyó]ratban

.,Das

Leben geht Weiter" cí mmel í gy emlé kezett Vissza iskoláia törté neté í e é s haidani igazgatóiára, Nt]elvtanári fuva
ftenusé aót nem ismüle de nint igazgat l ftinllenhi surette,
na7|[a be6ülte, l\nnak ellené re, hOEj sziq\rú wLt il\dája ajtaja
4,ad,g ,1rl1,0 dlll í l!l,]al É ka.l7,,at ,lall. B0|41iluc,, uaubPn b:.
zalonnal fardulhattah hozzli. Diákjait 8 a nunhalásail né g a
v1lksbu d tánadásaitól meqaláztatásaitól is neqvé dte"

Felkerestem Lux Emilt, Lux Gyula fiát, aki é desapjá
ViszontagságokkaI teli é leté r l, tanulmánya jról, münkáiról is szí Vesen megosztotta emlé keit Velem, Segí tsé é
€ vel sikerült felkutatnom a nemzetisé gi taní tóké pZ Volt növendé keit akik - bár többüket fóldraizilae
messzire sodofta a törlé nelem - mé eis mind máig í zik Lux Cyula tanár ú r é s a Magyar Királyi Állami Né metnye]V TaIlí tóké pz Lí ceum emlé ké t

k hárman törté k meg a család é Vszázados hagyomá

nyait s alkották azt az els nemzedé ket, amely aZ é l
te]misé gi lé tben találta meg cé liát,
LUx Gyula szül faluiábán iárta ki az e]emi iskolát,
maid a dobsinai polgári fiú iskolába került, ahol né gy
osztályt Vé gzett el Ezt köVet en a Losonci Megyei Királyi Állami Taní tóké pz ben folytatta tánUlmányait,
ahol 1902 iú niUs 2ó-án kapta ké zhez elem1 né piskolai
taní tói é s kántori oklevelé t, a magyar nyelV né pisko,
lákban folytatandó taní tásra jogosí tó ké pesí té sé t,
fu
é V ., Ppl"r be,eLol
Laneve l lele\/tjl Ke),lyó,l, dl
'é t
evangé likus e€
yháZnál ]átott eI kántortaní tói feladato_

kat, 1904-ben került BUdapestí e, ahol a

Volt

Paedagogiumban (a Polgári Iskolai Tanárké pzó F iskolán) folytattá tanulmányait I907. iú nius 8-án kapott,,fels né p- é s polgáí i iskolai taní tói oklevelet"
amely á nyelV- é s töfté nettLldományi szakcsoport táryainák oktalására iogosí totta fel
€
AZ országos Taní tóké pz -inté Zet Tanái-r'izsgáló Bizottsá€
a ké t é V mú lVá ]909 iú nius 15-é n állí totta ki
,,dicsé reles" min sí té ssel mágyal-né met szakos tani
tóké pzó inlé Zeti tanáí i oklevelé l, melyet a bUdapesti
Pázmány Pé ter Tr.]domány E€
yetem Apponyi Kol]é giumában szerzett
l909, aUguszlusában a Kolozsváí i Magyáí Kilályi Állami lnté zethez került óraadónak ahol a ,,törté nelmi é s
né met tanszé kek" ellálásával bí zlák meg, l9]0. december 21-é n helyezté k segé dtanári, majd mé g ugyanannak
á tané Vnek vé gé n.,lendes tanári" besorolásba
l9l4-ben me€
n sült cömöry lré nnel, egy dobsinai

család hetedik gyerí neké Velkötötte össze é leté t,A7
els Világhábonl azonbán máí a házasságköté s é Vé ben megzavarta a család bé ké snyugodt é leté t,fé lbe,
szakí totta LUx Cyula tánári pályafutását 19l4 augusz,
tusától a losonci 2r, gyalogezredde] az orosz fronton
harcoll, l9lr,ben tí fuszfert zé st kapott, melyb l fe],
yóeyulva l9I7 márciusában az olasz frontra vezé €
'884 Jpl ' - 20,dr á cön-öI Vd-'n.gyé
nve l-k Kozb.r, ,o o-ból n e€
\l , elel el-o €.e,-ne-L, C}JLd
Henczkó közsé gben ]álta meg a napvilágot É desapja ke, Lux Gyula (áki felnövekedve jogi tanulmányokat
bányász Volt, de egy baleset köVetkezté ben megrok'oly,"lol,, -ndJd a Hol,ede'^1, \4ili\Zl.-lUn- iog'o.Z,
tályán dol€
ozott) A háború Vé €é n köZkátonából tanakant, Fia születé sekol már aZ Andrássy grófok Vaskolé kos hadnaggyá lé ptetté k el , é s l9l8, novemberi lehójának vezet ie Volt É desanyia Schönweizner Amá,
lia, szepesremetei né met csáládból száí mazoit. A szerelé se után Visszaté rhetett a csa]ádiához
Budapestre keí ült é s a Polgári-iskolai Tanárké pz
Lux,famí lia a XVlll, században Achen környé ké r l ke,
Iült a dobsjnai né metek zárt köZössé gbe Ké t fivé í e, F iskolán folytatta pedagógusi pályáját, Kezdetben
helyettes tanárké nt do]gozott, majd a gyakorlóiskola
Bé la é s GusztáV, s2inté n polgári isko]ajtanárok lettek
igazeatóiáVá nevezté k ki Második fia, Lux Emil l92l
A szez né net í yelv é s ped.góela szakos közé piskolai ta.ár
ben sZületett meg, ( a ké s bbiekben köZcazdásZ dip
azdasági szakközé pisKáposvároí , a Noszlopy Gáspár Köz€
]ornát szenett s el bb a Gy ri Textilm veket vezette,
kolábaí , Nevelé störté nettól, iskolatörté nettel Joglalkozik, |emaid három é \,tizeden át a Corvjna Kónyvkiadó k ]lenlegi kütatási t€
rület€ az ideget nyelvektání tí sa Magyaror
ügyi referense Volt,) A boidoe - s imrnár ké tgyermekes
szágon az I920-as, l9ro-ás é vekben.
345ó

- apát

I925,1 l a tanárké pz fóiskolához osztották be
a né met nyelvi órák megtanására
Amikor f iskola l928-ban szegedre költözött, Luxot
a f váIosl l (ma XlL) kerületi Állámi Taní tóké pz lnté zetbe helyezté k.

l920-tó1 Lux Gyula nevé hez fú z dnek

a

né met

anyanyelvú taní tók ré szé rerendezett nyári ianfo]yámok szervezé si munkálatai, 1928-tól pedig a baiai né ,
met nemzetisé gi tanárké pz tanfolyamok Vezeté se is
Tagia Volt a Pojgáí i lsko]ai Tanáruizscá]ó B]Zottságnak, az országos Közoktatási Tanácsnak é s a Tan,
kön],.r'ügyj Bizottságnak, l933,ban filozófia doktori cí ,
met szerzett a szegedi TudornánveeYetemen
l9]7,ben icazgatói cí rneL kapott. l939-ben Viharos
tóné nelmi id szakban bí zták mee az els hazai né met

nyelv taní tóké pz inté Zet felállí tásával, Lux GyU]a
a]apí totta me€ Budán a Ma€
yaí KirályjÁllami Né metnyelv Taní tóké pz Lí ceumot, fu ú i inté zet szeptemberben nyitotta meg kapuit, é s hat é Ven át m ködött
a Budai Taní tóké pz é pületé ben, l940-ben Tanügyi
F tanácsossá nevezté k ki,
1944 szeptemberé ben, miután nyugál]ományba voálatáVa
nult, a bulé ner nyelv vjzs€

l

merete mellett, a maguar álLannaelv elsajátí tását é s mí ndfté tné p
kulí ú ráMval tö/lé n ismerkedé st nabta meg az inté zmé nahallqatói kövüelmé naé nek A,z ish1lában a növend,é kekel a maqaar haza

iránti lójalitásra neveltek, de ezzel ega id ien a né met idenlitásra
is lámulattak Lux Caula a lee d rcmzetisé qi ta í tóI hen é kneh, hanen kapocsnah szdnta a ké t né p küötl Inlé zkedheibell
hfuetkektes l)llt auk betaiását szig1rú an megkövetelle'
K1o.'2 Ferenc pedaeóeus, l941-1944 kóZött tanult a

nemzetisé gi taní tóké pz ben, Emlé kei kóZt Lux Gyula
szemé lyisé é
€ nek aIapvet iel]emvonásait meg riZte]
,.Meqé rl lürelnes, jó tanár,all, saha elk szidlü, szé qaehí
tett eg senkil, apai iói auh al í eqaelnezeü. Bál szent |,
szemben iqazqaló Únak, equnlis közö csak ,,Lutpapáhak"

nevezté k diákak Ez eqaáIlalán nem qú nuké \J,0ll, hakerr a !1i,
dk1k szerelelé l , li,zleleté t tührözte szené laisé qepé ldaké ppé|áIt
a leehd lan(lók szemé befi, Diákjait a hazai é netsé 7 szereteta
re, a hazzáiuk való ragaszkódásru heljelte. Rlssxul €
sett neki
hogq az ,,anyanemzet", a maqaas q nen ör lt 6 né metsé q lé tezé sónek hogy ishalája nem hülön é pületben hanem csah ,,albé rIetben" m köahetett, ám ennek ellené re is arra tanil1tta n len-

dé ket, haqa né netsí güftet ápolva-meg rizve szeressé k hazáju-

kat

kezdett foglakozni, Lux

Eni .n-lé l,ei .zpnr, é de.dp;| -kkor d -zono-ü+g, d
komorság je]lemezte, é letmú Vea szeme el tt omlott
össze. Nem az bántotta, hogy nehé z anyagi körülmé nyek
köZé került, é s lámpaeí ny k festegeté ssel egé szí tetleki a
család jöVedelmé t, hanem az a politikai lé gkör, amely
körülvette é leté t, Huszonöt növendé ké b l tizenkett Né ,
metorczágban tudott letelepülni, Magyarországon rnind,
össze né gyen helyezkedhettek el tanárké nt,

Lux Emil szerint é desapja hatalmas teherbí rású

ember volt, né ha ú gy tú nt, mintha több é lete lett Vol,

na Kiváló családf , é desapa voli, aki egé sz ember,
ké nl velt ré szt gyermekei nevelé sé ben,meghjtt csalá,
di kört teremtett otthonában annak ellené re, hoev hi,
Vatása id nké t mé g a határokon tú lra is e]szólí totta
Pedagóguské nt állt hel],t a tudomány vjlágában. de a
gyakorlatban is csodálatra mé ltóan alkalmazta ]smereteit, olyan szakember Volt, aki maradandót alkotott
az idegen nyelvek oktatásj módszeftana területé n,
Mindent megtett azé rt hogy ismereteit átadja peda,
gógustársainak é s segí tse a diákok tanulását is.
Riedlr Antal l940-1944 kózölt volt Lux CyLlla taní l-

ványa a nemzetisé gi taní lóké pz ben AZt elvé gezve
Kórnyebányán taní tóskodott, rnajd az 1947-1992 közötti id szakban Vé rtessz l sön dolgozolt tanár-igazgatóké nt, Ó í €
y ern]é kezett Vissza egykor] tanárára
,,Kit n naelré sz t rté né sz 6 naqaszer ember valt, az inté z,
né na szelleni é s tárgai ú gaei eh iránaí Ióia, a né pisk\lának & a
tahí Ióké pz llek sukftai felüqaelfie, a naári eqaetem veut ]e,
aftelu a fuaguararszági né mel né pisholák nevelaneh továbbhé pzé sé tszalgáIla

Nencsak szakterüIeté n ngú jtau í iqaeleftre mé ltól tan(tvá-

naainak, hanem a tudanánuok, a kultú ra s a nindennapi é let
számls területé n i5. Meghatárczó l)ah é s maradt ehberi pé ldája
é letí elí Oqá,a,5 az a mód,. ahoguah é ll, mert ax tette hitelessé tan(tását. Mester, tud,ós é 5 igazi tanár vah,

Mint a lí ceum igazgatóia, haufasan gohdolk\dó ós é Eí ki-

sebbsé qi taní tókat k(\ránt fté pezni A. né net huelv ftagas szint

is-

leqyenek h sé gesek Magaalországhoz

Mqól)ta taní t ánuait a v,Lksbundtól, uqaanakkü az elvte,
Ien

nagaarosí tás ellen is szót emelt"

Adám Post 1940_1944 között Magyaí oczágon tanult
maid Né metorságban, Hockenheimben kezdte meg pe,
dagógusi pályafutását szí vesen emlé kezik Visszá Lüx
Gyula né met óráirá: ,,Kel€tben

naglJon nehé z vOLt

nulása, h\lolt ex wLt a növendé kek af,aahaelr!
beszate azanbah mindehkL

a né met ta-

A saja

aialektuslil

k\rábbak az elefti iskalába fuihd,

annaian maElar nud| aktalásbar, rósusiiltek. !\ hiár,aas né nelludásl slk tandr Aen isdte el. Lux Lanár ú r aunban megé n vOIt,
Í el7.irkóztat laní alaamokat sa\eult, anela lehel !é tetle, haE! r'dl)id id ftú llár, a nörvhdókek fuár a löbbi la tárquat is né Meti]l tanulhatlák Órüllüfik, hoga meqlanulluk az iqazi ké rnetetLux d|kl1r azanban nem csak ú netet ta í tatt, hatlen Í elhé szí tetl benn nhel a valódi é letre, uegtaní t1tta, begqaftoroltatta
velünk a tisztelettudó viselftellé 'í ornákat Mindent eguszer en
é s é rthet en akart elnaguarázni,
h valt Hiiuí iaes

a

\Niedühalen ist die Mutter der weisheit
^ |a qaah\ri isné tl& a
bölsessé g anaia) elvhez
lgazságas é s seqí lóx&z euber volt, ör k hálával tart\zunh
nefti azé rt h\qu lehet vé tette a tanulást. olaan né net ajkú fia-

lalaknah, akih naqaar í öldön ftülönben elvesztek vllna"

Lu( C,Uld é lé le(o,ál -lecá|dpollá l\,rJgydrors,;con

idegen nyelv taní tásának metodikáját
gondolkodást, Vezé í fonalat Vetett pa,
pí rra, amelyeket ma lapozgatva olyan é lzé skerekedik az
olvasóban, rnintha napiaink djdaktikakön}./é t olvasná,
Szemé lyisé gé nekcsodá]atos hatóereje, hitelessé gé ben
reilik, abban, hogy minden körú lmé nyek közt segí t ké sz, szinte, s lgaz ember tudoll maradni
a

né met mint

ógia]
olyan peda€

Bencé né F€
kete

Andrea

IEcYzET
A' í .ás á Lú x Emillel tö.té nt {200l, nárciú sl-áprilisl) b€sÉ lgeté sé lnk,Rlé der Antá|lál, l(ló.k Fé ré n..e|,Adam Posttál
é s |akob Pul..hllval folytatott levelezé s é s telefonbeszé lgeté sek alapián k&zült, defelhasznáIlam Donáth Pé té r:Iskola é s
politika (Budapest, l99ó,), valamint Donáth Pé ter| Á né met
nemzettsé gi ianí tóké pzé skiemelked alakia - Llx Gyula
(K rösl tanllmáí yok, l99ó.) cí h hú nkáiát ls.
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