
Hajdúszoboszló 1817. december 26. – 
Karácsond 1892. január 10. 



 Városunk híres szülöttének Sebesi Gönczy Pál 
születésének 200 éves, halálának 125 éves 
évfordulója 2017.  

 A Sebesi előnév családjának nemesi előneve, 
amelyet általában nem használt, de egy 
pályaműben álnévként alkalmazta.  

 Gönczy Pál elismert tudós, és sikeres 
politikus volt. 

 





 „.. innen indult és fejlett ki bennem 
annak tudása, hogy a szabadság a 
nemzet kellő mívelődése nélkül ingatag 
alapon áll, ennélfogva ez volt a kútfeje is 
azon szerény törekvéseknek is, amely 
engemet egész hosszú pályámon 
lelkesített és lelkesít ma is, hogy azok 
közzé sorakozzak kik a magyar nemzet 
közmívelődésén munkálkodnak” 







 Haranghy Bálint tanító, 
későbbi Bihar megyei 
főmérnök 

 Szabó István tanító 

 Lukács István 
református lelkész 



 Filozófiát és jogot 
hallgatott 

 Barátság Arany 
Jánossal 

 Arany János látogatása 
a Gönczy családnál 

 

 

 

 

 

 

 



 Köbölkút előbb tanító, 
majd házitanító 

 Gálospetri házitanító a 
Dráveczky családnál 

 Megismerkedik Végh 
Jozefával, Végh József 
református lelkész 
lányával, akit 1845-
ben feleségül vett. 



 Tanulmányútja során 
szakmai naplót írt, amely 
1888-ban a jubileumi 
évben könyv formájában 
is megjelent 

 Svájcban találkozott 
Pestalozzi követőivel 
(Wehrli, Fellenberg) 

 Pestalozzi (1746-1827) 
svájci pedagógus, aki a 
szegény gyermekek és a 
népnevelés területén 
alkotott jelentőset 
 



Emléktábla Zeleméren 

 1845-ben Diószegi Sámuel 
és Karap Sándor létrehozzák 
a Zeleméri Árvanevelő és 
Gyámintézetet 

 Gönczy Pált bízzák meg az 
intézmény vezetésével 

 1849-ben a cári csapatok 
feldúlják az intézetet 

 Gönczy Pál a 
szabadságharcban 
nemzetőrtisztként vett részt 

 A szabadságharc leverése 
után egy évig visszavonultan 
élt 



 1850-ben feleségével 
Pestre költözött 

 1850-1852 Szőnyi Pál 
magániskolájában tanít 

 1852-ben önálló 
magániskolát alapít 

 1859-ben magániskoláját 
átadja a református 
egyháznak 

 Ma ez a Lónyai utcai 
református gimnázium 



 1852-ben jelent meg a 
Vezérkönyv a növénytan 
tanításában című könyve 

 1853-ban megindította 
és szerkesztette az 
Ifjúság Lapja folyóiratot 

 1855-1856 között 
számos cikket és könyvet 
írt a mezőgazdaság 
témakörében 

 1858. december 15.-é az 
MTA levelező tagjává 
választotta 



 1852-ben jelent meg a 
Vezérkönyv a növénytan 
tanításában 

 1862-ben néhány hónapra 
lehetőséget kapott a Füvészkert 
vezetésére, és ezernél több 
facsemete ültetésével járult hozzá 
a kert kialakításához 

 A Pest megye és tájéka viránya 
című könyve olyan 
növényhatározó, amely megerősíti 
a botanikai szaknyelvet (1864) 







 1852-től haláláig 40 
éven keresztül volt a 
Társulat tagja 

 1875-ben 
választmányi tagja a 
Társulatnak 

 Az MTA is a 
Természettudományi 
osztályban választotta 
levelező tagnak 1858-
ban 

 



 Eötvös József hívja a 
minisztériumba, és 
osztálytanácsossá nevezi ki 

 Feladata a népoktatási törvény 
végrehajtása 

 Elkészítette a népoktatás 
szervezetére 
vonatkozóútmutatásokat, 
szervezeti szabályzatokat, 
rendtartási nyomtatványokat, 
épületterveket. 

 Munkájával megalapozta a 
közoktatási rendszer 
adminisztrációs szervezetét 



1869 
 

1906 

 







Hunfalvy János 

 1872. január 12-én 11 tudós 
alapította. Az alapítók Berecz 
Antal, Bieltz Albert, Déchy Mór, 
Gönczy Pál, Hunfalvy János, 
Reitz Frigyes, Szabó József, Szily 
Kálmán, Tóth  Rafael, Vámbéry 
Ármin, Xántus János voltak.  

  Ez a világ egyik legrégebbi 
geográfiai szervezete. Célja a 
földrajzi ismeretek széleskörű 
terjesztésével érdeklődést 
kelteni a geográfia iránt. 

 





 Pedagógiai munkásságában az elmélet és a 
gyakorlat kapcsolatát mindig fontosnak 
tartotta, a szemléltető eszközök használatát 
előírta az iskolák számára. 

  Elsőként kezdeményezte az Országos 
Tanszermúzeum létrejöttét, amelynek mai 
jogutódja az Országos Pedagógiai Könyvtár 
és Múzeum.  

 Életében számos kitüntetést kapott, többször 
képviselte Magyarországot külföldön 



 Felesége Végh Jozefa 

 Gyermekeik 
Dr. Csiky Kálmánné Gönczy 
Etelka (1851-1935) 
Gönczy Pál (1855-1913) a 
pesti Hazai Takarékpénztár 
tisztviselője 
Gönczy Béla (1859-1935) 
vasúti mérnök 
Gönczy Ilona (1862-1879) 



 A hazai nőnevelés ügyét 
előmozdító egyesület volt. 

 Első elnöke Veres Pálné 
Beniczky  Hermin 

 1868-ban alakult, az 
alapítók között ott volt 
Gönczy Pál és felesége 

 A századfordulón az 
egyesület egyik alelnöke: 
Dr. Csiky Kálmánné 
Gönczy Etelka 



 Gönczy Pál pedagógus tevékenységének 
félszázados évfordulóját 1888. május 6-án 
ünnepelte az ország. Szülővárosából küldöttség 
utazott az ünnepségre, amelyet Gönczy Pál 
levélben köszönt meg. 

 1889 őszén nyugalomba vonult, érdemeit ekkor 
a főrendi házba való kinevezéssel jutalmazták. 

 Nyugdíjazása után karácsondi (Heves megye) 
birtokán gazdálkodott, mintagazdaságot hozott 
lére, és ott halt meg 1892. január 10-én. Sírja a 
fiumei úti Nemzeti Sírkertben( Kerepesi temető) 
található. 

 



Arany János sírverse 
Gönczy Ilona 



 Hajdú Vármegyei 
Tankerületi Tanítók Gönczy 
Egyesülete 

 Általános iskolák és 
Szakközép és szakiskola 
Hajdúszoboszló, Józsa, 
Karácsond, Tapolca 

 Utcanevek, emléktáblák, 
városi díj, és nem 
utolsósorban művei. Közel 
100 nyomtatásban is 
megjelent cikke, és könyve. 



Az olyan tanító, ki nem 
lélekből tanító, nem tanító,  



 A tartalomból: 
  

Sola Scriptura  
Az év és a hónapi igéi (2017) 

 A hónap igéje 
 Örök reformáció  

Reformációi fogalomtár (1. rész) 
 Reformációi színes ablak (1. rész) 
 96 tétel az egyház jövőjéről (1. 

feladat) 
 Olvasó  

Főszerkesztői kiköszönő 
 Bessenyei István: Emlékezés (7. 

rész) 
 Évforduló  

Gönczy Pál (1817-1892) 
 



 Dr. Juhász Imre: Gönczy Pál szülővárosáról, 
életcéljáról; Hajdúszoboszló, 1995. 11.17 

 Szinyei József: Magyar írók élete és munkái; 
lexikon, 1891-1914 

 Dr. Juhász Imre: Gönczy Pál a reformer 
pedagógus; doktori értekezés, 1969. 

 Dr. Gönczy József: Arany János és Gönczy Pál 
barátsága; Irodalomtudományi Közlöny, 
1972. 

 


