
Nagy János (Mezőcsát, 1921. febr. 22. — Debrecen, 1995. jan. 11.): 

középisk. vezető tanár, megyei TIT titkár, c. egyetemi docens. 

Az elemi iskolát szülőfalujában kezdi, tanítója felismeri kiemelkedő 

adottságait és a négy elemi iskola elvégzése utáni gimnáziumi tanulását 

szorgalmazza. 

Az ötödik elemi iskolai osztály elvégzése után az 1932/33-as tanévben 

a miskolci Lévay József Ref. Gimnáziumban kezdi meg középiskolai 

tanulmányait. 

1940-ben érettségizett kitüntetéses eredménnyel, s még ebben az évben 

megkezdi egyetemi tanulmányait a Debreceni M. Kir. Tisza István 

Tudományegyetem magyar-latin szakán. 

Egyetemi tanulmányai alatt hozzáfog doktori disszertációjának készítéséhez. A témát Diószegi 

Sámuel és Fazekas Mihály közös műve: A Magyar Füvész Könyv szolgáltatja. E könyv 

növényneveit vizsgálja nyelvészeti szempontból, s doktori disszertációját summa cum laude 

eredménnyel védi meg 

1944. ápr.-ban magyar nyelv és irodalomból, valamint latin nyelv és irodalomból kitűnő minősítésű 

vizsgát tesz, 

1944 nov.-ben katonai szolgálatra osztják be. Először Sajószentpéterre, utána Lévára kerül, majd 

szovjet hadifogságba esik. A fogolytáborban minden hét szerdáján irodalmi estet szervezett, ezzel 

lélekben erősítette sorstársait, de önmagát is 

A fogságból hazatérve 1946. máj. 23-án magyar-latin szakos kitűnő minősítésű középiskolai tanári 

oklevelet szerez. 

A debreceni Ref. Koll. gimnáziumában 1946. febr. 16-tól óraadó tanár, majd ez év júl. 1-től rendes 

tanári kinevezést kap. 

1949 szept.-ben a Dóczi Leánynevelő Intézet tanulóinak bevonásával megszervezi és húsz éven át 

vezeti a híressé vált Arany János szavalókórust. 

1953. júl. 1-től Nagy Jánost áthelyezik a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumba, vezető tanári 

beosztásba. Innen a KLTE Gyakorló Gimnáziumába kerül. Itt teljesedik ki tudós-tanári 

munkássága, és kezdődik publikációs 

Nagy János pályájának újabb állomása a TIT, 1977 márc.-tól a H-B megyei Szervezetének titkára 

lett. Innen ment nyugdíjba 1986. szept. 1-én. 

Nagy János 1956-ban választott tagja volt a Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmánynak, 

ennek keretében a pedagógus tagozatot vezette. 

Aktív tevékenységet fejtett ki a Magyar Nyelvtudományi Társaságban, a Magyar Irodalomtörténeti 

Társaságban és a Magyar Pedagógiai Társaságban. E szakmai szervezetek választott vezető 

testületeinek is tagja volt. Rendszeres kapcsolatot tartott kortársköltőkkel és írókkal. A személyes 

érintkezés mellett élénk levelezést folytatott Németh Lászlóval is. 

Főbb önálló művei: 

 A családi ünnepek és az iskola. A helyes, szép beszéd jelentősége az iskolában és társadalmi 

ünnepségeken. Bp. 1967. 146 lap. 



 A Tanácsköztársaság és a magyar irodalom. A tanácsköztársaság 50. évfordulójára rendezett 

Ünnepi Hét műsora. Bp. 1968. 66 lap. 

 „Ember az embertelenségben” Az Ady tiszteletére rendezett Ünnepi Hónap műsora. Bp. 

1969. 88 lap. 

 Az irodalomóra. Módszertani tanulmányok az irodalomtanítás köréből. Bp. 1969. II. kiadás: 

1971. 214 lap. 

 A korszerű anyanyelvoktatás — beszédtanítás. A beszédtanítás iskolai lehetőségei és 

módjai. Debrecen, 1975. 140 lap. 
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