
Hornok Lajos (Endrőd 1934-2000) 

 

1934. szeptember 14-én született Endrődön Hornok Lajos és Gyebnár Ilona 
első és egyetlen gyermekeként. A szorgalmas szülők, kik sem anyagiakban, sem testi 
egészségben nem dúslakodtak, szerető, féltő gonddal nevelték gyermeküket. 
Fáradhatatlan életükkel és becsületességükkel példát és lehetőséget teremtettek 
értelmes gyermeküknek. Az egyszerű öregszőlői otthonban kapott gondos szülői 
nevelést 1940 szeptemberétől a szegről-végről, rokon Hornok- Horgos-Piroska 
terebélyesítette az értelmes, tanulékony, jórahajló természetű fiúban. Az felső 
tagozatban a Kondorosi úti Kápolnás iskolában is, ahol már szakosítva tanítottak, az 
élenjárók között volt. Különösen kitűnt a földrajzi és biológiai ismeretek terén. Így 
jogos volt a szülők reménye, hogy fiúk a gimnáziumban is eredményesen helyt áll a 
tanulásban. Mezőtúr jó nevű gimnáziumának lett tanulója négy éven át, s ott szerzett 
érettségi vizsgát. 

1952-ben képesítés-nélküli nevelőként kapott megbízást volt iskolatársával a 
két tanerőssé fejlesztett Endrőd- Csejtpusztai Általános Iskolánál, az otthonról 15 
kilométerre. Övé lett az alsó tagozat. Gyorsan elnyerte a kicsik szeretetét közvetlen, 
barátságos modorával. 

Ezekben az években eléggé sűrű vendég volt nálunk, Nagylaposon, és hasznos 
baráti kapcsolat létesült köztünk. Egyszerű, halk szavú, igyekvő, fáradságot nem 
ismerő, a tanácsokat szívesen elfogadó tanítótársnak ismertem meg. 

Ezek az évek emberpróbáló időszakot jelentettek számára. Szél, eső, sár, hó 
alaposan elfárasztotta, mivel apjához hasonlóan nála is ütemesen gyorsult az 
érszűkület. Valószínűleg ez tette szükségessé, hogy a szülői házhoz közelebb eső, a 
község déli területén lévő iskolához pályázott. Décspaskomon és Öregszőlőben is 
tanyán működött. A nehéz tanyai feladatok tették találékony, sikeres nevelővé. E 
közben megszerezte a tanítói oklevelet, majd levelezőként biológia-földrajz szakos 
tanári oklevéllel is gyarapította szakmai ismereteit. A gyomai gimnázium 
kollégiumában vállalt nevelői munkát. Ez sem volt könnyebb a tanyai működésnél. 
Azonban a nagy diákokkal is szerencsésen megtalálta az eredményességhez vezető 
utat. 

Erre az időszakra esik az 1961-ben Németh Eszter könyvtárszakos tanárnővel 
kötött házassága. Ennek végét a 2000. március 5-én bekövetkezett tragikus halála 
hozta végét. Ez idő alatt elhatalmasodó érszűkületét súlyos műtétekkel próbálta 
több-kevesebb sikerrel javítani a kórházban. A váratlanul belopakodott infarktus 
újabb veszélybe sodorta. 



Életében a sportszeretet volt egyik éltetője. A labdajátékok megszállt rajongója 
volt. Jelentős szerepe volt az Endrődi Barátság SE megteremtésében. A foci 
bűvöletében élt, s ott is fejezte be 65 évesen tragikus gyorsasággal szorgos, értékes 
életét. 

Embernek és nevelőnek is értékes voltál! 


