SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Marcali Múzeum NKA-hoz benyújtott 203137/02190 sz. pályázati azonosítószámon
nyilvántartott pályázatáról

Dr. Gál József Marcali város „Tanár Ura”, ismert és elismert pedagógus, „tudós-tanár”, a
honismeret helyi, megyei és országos polihisztora, aki több mint fél évszázadon keresztül
naponta bizonyította tanítványainak, hogy „a történelem az élet tanítómestere”, életútja során
maga is mértékadó mesterré vált. A szülőföld szeretete és megszerettetése, a szűkebb táj
történetének minél teljesebb megismerése és megismertetése mindennél fontosabb volt
számára. E téren fáradhatatlanul dolgozott közel hatvan éven át.
Marcali város több jeles embert adott az országnak, köztük kiváló történészt is Marczali
Henrik személyében. Azonban olyan személyiség, aki egész életét e település – Marcali – és
környéke kutatásának szentelte, nem volt még, és talán nem is lesz soha.
Dr. Gál József gimnáziumi tanárként nemzedékeket indított útjára, közben megszervezte
Somogy megye első helytörténeti múzeumát. Kutatóként, tudós tanárként is példát mutatott,
hiszen tanulmányok tucatjaival, kötetek sorával országosan nevet, elismerést szerzett.
Életműve nemcsak terjedelmében, hanem témájában, minőségében is hatalmas, több
tekintetben országosan egyedülálló. Méltán kapta meg a honismereti mozgalom legmagasabb
elismeréseit: az Ortutay Emlékplakettet, majd a helytörténeti kutatás legkiválóbbjainak járó
Bél Mátyás Díjat, melyet Somogyban elsőként vehetett át.
Somogy megye Tudományos Alkotó Díjjal, valamint Somogy Polgáraiért kitüntetéssel
ismerte el kivételes munkásságát.
Ahogy egyik tanítványa fogalmazott: „Példája egyszerre követendő és követhetetlen. Ekkora
személyes elkötelezettségre és áldozatra csak kevesek, úgy is mondhatnánk a kiválasztottak
képesek.”

Dr. Gál József 2013-ban, 78 éves korában elhunyt. Tanítványai, tisztelői körében
hamarosan megfogalmazódott az igény egy tisztelgő kötet megjelentetésére. Ennek
szerkesztői munkálatait a Marcali Múzeum és a Múzeum Alapítvány vállalta, s a szerzők
azonnal elfogadták a felkérést tudományos írásmű és/vagy visszaemlékezés megírására.
A tanulmánykötet „Tanár Úrnak tisztelettel…” Dr. Gál József emlékére: visszatekintések és
tanulmányok címmel jelent meg H. Rádics Márta, Huszár Mihály és Vidák Tünde
szerkesztésében, a Marcali Múzeum és a Múzeum Alapítvány kiadásában. Felelős kiadója
Vidák Tünde, a Marcali Múzeum igazgatója. Az 500 példányban megjelentetett könyv
nyomdai munkáit a nagy múltú Gyomai Kner Nyomda Zrt végezte.
A 488 oldalas, gazdagon illusztrált kemény fedeles könyvben Dr. Gál József unokájának,
tizenkilenc tanítványának, két tisztelőjének és két pályatársának visszaemlékezései és
tanulmányai olvashatóak. Szerzőink között olyan tanítványok tanulmányai olvashatóak,
akiknek szemléletmódjára, sorsára és pályaválasztásuk alakulására döntő hatást gyakorolt
tanítómesterük. Ők a marcali gimnáziumból indultak, és szép ívű szakmai pályát jártak be,
számosan közülük országos hatókörű intézmények kutató egyéniségeivé váltak, vagy szűkebb
pátriájuk közösségépítő és –formáló személyiségei lettek. Többen intézményt, civil
szervezetet irányítanak, mások jeles, nagyformátumú pedagógusok, de olyan is van közöttük,
aki országgyűlési képviselőként segíti szülőföldje fejlődését.
A tanulmánykötet három fő egységre tagolódik: az első rész dr. Gál József szakmai életútját
és elismeréseit mutatja be, valamint írásainak jegyzékét tartalmazza. A második egységben a
róla szóló visszaemlékezések olvashatók. A kötet legnagyobb részét a szerzők szakterületéhez
illeszkedő tanulmányok adják. A két utóbbi egységben a szövegek íróik neve szerinti
alfabetikus rendben követik egymást. Angol és német nyelvű összefoglalók teszik még
értékesebbé könyvünket.
A „Tanár Úrnak tisztelettel…” Dr. Gál József emlékére: visszatekintések és tanulmányok
című kötet a Marcali Múzeum könyvkiadói tevékenységének kiemelkedő darabja, hiszen
egyrészről emléket állít a tudós tanárnak, másrészről pedig olyan új, interdiszciplináris
kutatási eredményeket mutatnak be a szerzők, amelyek országos szinten is érdeklődésre
tarthatnak számot.
Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma támogatását!
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