
Vörös Ferenc 

Bizonyára sokunknak ismerősen cseng ez a név. Apáczai 

Kiadó, Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium, Gyócsi 

László művei és még megannyi dolog köthető az ő nevéhez. 

Ferenc tanár úr nemcsak kivételes tehetség, motiváló személy 

és példaértékű tanár, hanem végtelenül barátságos és 

közvetlen ember is. Elsősorban minket is személyisége és 

kedvessége ragadott magával. Soha nem fogjuk elfelejteni a 

megismerkedésünk pillanatát és a kedves szavakat. Az első 

száz évünket biztosan állíthatom, hogy szépségben és 

egészségben fogjuk megélni. A Tea és Tudomány délután 

végére már teljesen egyértelművé vált számunkra, hogy Feri 

bácsival/ról szeretnénk elkészíteni ezt a pályázatot.  

Úgy gondoljuk, hogy munkássága, mondanivalója, 

észrevételei és tanításai a mai napig olyannyira helytállók, 

hogy mi is rengetegszer visszajátszottuk magunkban a 

hallottakat. Teljesen feltöltődtünk, és mosolyogva – valamint 

bánkódva az idő rövid volta miatt – léptünk ki a Tanár úrék 

házából. Egyszerűen túlzás nélkül állítható, hogy 

mindenkinek meg kellene ismernie őt. Tehát ez lenne a mi 

célunk, ismerjék meg egy kicsit Önök is Vörös Ferencet!  

Vörös Ferenc 1931. január 12-én született Sárváron, Vörös János és Szabó Erzsébet fiaként.  

 „Háborús gyermek.” A nagy gazdasági világválság idején 

született, majd átélte a II. világháborút, az azt követő elnyomó 

rendszerek szörnyű éveit, az ’56-os forradalmat, a ’89-es 

rendszerváltást. Az újabb gazdasági válságot már ne is 

említsük. A háborús gyermek jelző arra is utalhat, hogy 7 

alkalommal volt katona, és ezen idők alatt főhadnagyi rangot 

szerzett. 1946-tól, az elemi iskola elvégzése után, iskolánk 

„szomszédjában”, a szombathelyi Közgazdasági 
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Szakközépiskolában tanult, ahol sikeresen érettségizett le 1950-ben. 

 1950-54 között a pécsi Tanárképző Főiskolára járt, ahol rajz-történelem szakos diplomát 

szerzett. Mestere volt többek között Budai Lajos György, Kokas Ignácné és Soltra Elemér. 

Tanári gyakorlóéveit Bajánsenyén töltötte, majd szülővárosában, Sárváron kezdett el tanítani. 

1975-ben csatlakozott a Kanizsai Dorottya Gimnázium tanári karához, ahonnan 1995-ben 

vonult nyugdíjba. 

Nyugdíjba vonulása után is aktív maradt: több középiskolában is óraadó tanárként dolgozott 

tovább; szakköröket tartott/tart; tanítványokat fogadott/fogad a mai napig. 

Képzőművészeti tevékenységének bemutatására ez a pár 

oldal messze nem lenne elegendő, úgyhogy megpróbáljuk a 

leglényegesebb, legeredményesebb momentumokat 

kiemelni. 

Beszélgetésünkből kiderült, hogy művészeti tevékenységére 

nem csak a történelmi események voltak nagy hatással, 

hanem a természet is. Már gyermekkorában, édesapján 

keresztül közelebbi kapcsolatba került a természettel, hiszen 

ő kertész volt.  

A rajz iránti szeretete azonban végig kísérte nemcsak 

színes gyerekkorán, de egész életén át. Tehetségét 

katonaévei alatt kamatoztatta: térképeket rajzolt, hadműveleteket illusztrált.  

Pályája során rengeteg önarcképet, portrét, aktképet, tájképet és csendéletet festett. 

Tájképeimellett külön tematikai résznek 

számítanak a „magyar tenger” ihlette Balatoni impressziók, illetve az Erdő-képek. 

Szudáni portré (2001) 

Szombathely, Óperint utca (1998) Sárvár, Sári utca (2001) 

„A rajz természet- és emberközelben van.” 



Közel 4000 grafikát 

készített, melyek 

közül 5 grafika több, 

mint húsz éve a 

Thyssen-Bornemissza 

gyűjteményt 

gazdagítja, és közel 

100 illusztrált 

kiadvány fűződik 

nevéhez (Gyócsi 

László, Bősze Éva, 

Nagy János, Apáczai kiadó…stb.) 

1958-ban Budapesten, a Pedagógus 

Képzőművészek Országos Szemléjén 3 akvarellel 

szerepelt, majd 1972-ben megnyílt az első önálló kiállítása a Nádasdy-várban, Sárváron. Azóta 

vagy 50 önálló kiállítással büszkélkedhet a csoportos kiállítások mellett.  

 

Kulturális és művészeti munkájáért több és több kitüntetésben részesült az évek során. 

Gondolhatunk itt többek között a Pedagógus Szolgálati Emlékéremre (arany fokozat); a 

Karácsonyi Tárlatok Közönségdíjára; a „SZÁZAK” Elismerő Oklevélre, vagy a Honvédelmi 

Minisztérium Díjára.  

A tanár 1954 óta -annak ellenére, hogy nyugdíjba vonult, Vörös Ferenc hivatása pedagógus, 

bár talán nem is annyira munka számára a tanári lét. Elmondhatjuk, hogy a sok évnyi tanítás 

alatt sem fásult meg, vagy vesztett kezdeti lelkesedéséből.  

Alkonyat (2008) 
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És hogy hogyan vélekedik a rajzról, mint 

tantárgyról, illetve a gyerekekről? 

Szerinte „a rajz nem egy elszigetelt 

tantárgy, hanem közlési fórum. 

Valamennyi tantárgy vetülete.” 

Kapcsolatot teremt a zene, az irodalom, a 

történelem, de még a reál tantárgyak között is. 

Elmondása szerint a tanári rendszerben még sosem volt ilyen jó lehetőség a rajz valós 

oktatására. „A történelem során több és több rendszer elködösítette ezt az intim műfajt.” (pl.: 

A kommunista diktatúra idején a művészet feladatának a kommunista ideológia hirdetését, 

közvetítését tartották, a modernista törekvéseket öncélú kísérletezésnek nyilvánítva tiltották.) 

 „Imádom a gyerekeket. És ezt nem azért mondom, hogy 

hencegjek.” –halhattuk ezt a pár mondatot, ami igencsak 

megmosolyogtatott bennünket. Kiderült az is, hogy nemcsak 

szeretett gyerekeket tanítani, de jó kapcsolatot is ápolt velük. 

Nem kiabált vagy üvöltözött, ő a „nagypofájúval is csak 

suttogott”. 

„Nekem a gyerek a jövő.” – hangzott el többször is. 

Nagyon szeret tanár lenni. Nem kérkedik, dicsekszik azzal, 

hogy ő milyen tanár. De szeretné, ha minden tanár „jó tanár” 

lenne. „A jó tanár pedig olyan tanár, aki nemcsak képes elhitetni, de el is hiszi, amit tanít.” 

Mi egy percig sem kételkedünk abban, hogy milyen ember és tanár volt. Magával ragadott 

minket a történet, amit mesélt; a vélemény, amit kifejtett; és magával ragadott minket az is, 

hogy mekkora átéléssel beszélt. Ő elhitte, amit mondott.  

 

 Források:  Smidéliusz Kálmán: A megtalált SZÉP – Vörös Ferenc alkotásai 

    a beszélgetés Vörös Ferenccel és feleségével, Marika nénivel 

 

Tóth Zsófia, Tóth Adrienn 11. C 

2017. május 

„Az évszakok döntő dolgok 
a rajzban.” 

Illusztráció (2008) 


