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Gróf Széchenyi István még 1830-ban azért ajánlotta Hitel című művét „honunk szebb lelkű 

asszonyinak”, mert őket tekintette a nemzeti felemelkedés kulcsának. És ma, amikor a tanári 

pályán többen vannak a hölgyek, mint a férfiak, a hangsúly – úgy érzem – továbbra sem 

tolódott el. A hölgyek többet tudnak empátiáról, beleérzésről, mint a férfiak, így tanítványaik 

– sokszor kusza és vadregényes – lelkivilágát is jobban érthetik. 

Dr. Baranyai Katalin 2012 óta a Bolyai Önképző Műhely tanára. Az alapító, 

Kőhalmi Ferenc meghívására érkezett a műhelybe, és már a kezdet kezdetén elszántsággal 

vetette magát a munkába. Különös érzékenységgel és a benne rejlő hatalmas emberi és tárgyi 

tudással hatékonyan ismerte fel a tudás közösségépítő jellegében megbúvó lehetőségeket. 

Irodalom- és kultúratörténeti meglátásai, az ezekről a területekről származó átfogó világképe 

ma is példaértékű tanítványai előtt. Tevékenységével tökéletes példát adott arról, hogyan lehet 

megvalósítani a Bolyai Műhely Alapítvány pedagógiai programjának alapelveit. 

Együttműködés, aktivitás, közösségalakítás és -ápolás – csak néhány azokból a 

fogalmakból, amelyek Baranyai Katalin tanárnő munkáját jellemzik. A nagy lelkesedéssel 

szervezett vidéki kirándulások, az éjszakába nyúló vitaestek és klubdélutánok, valamint az 

újonnan beinduló könyvklub alkalmain Tanárnő lehetőséget adott és ad a rá bízott csoport 

találkozására, nyitva hagyva a lehetőséget a többi csoport tagjai és az egykori Bolyai-tagok 

előtt is. A csoportos találkozókon túl az egyéni beszélgetésekre és tehetséggondozásra is 

figyelmet fordít: értékes javaslataival látta és látja el a hozzá forduló hallgatókat. 

A 2013 decemberében megtartott első bolyais hallgatói konferenciát az ő 

csoportjának egyik tagja szervezte. Tanárnő jelenlétével biztatta az összegyűlteket, és 

igyekezett az előadások után egy-egy hallgató gondolkodását továbblendíteni – 

műveltségének és tájékozottságának köszönhetően szinte minden témában. Az egyéni 

beszélgetésekben pedig folyamatosan odafigyel arra, hogy egy-egy érdeklődési témáról 

hosszabban elbeszélgessen az őt megkereső hallgatókkal. 

Baranyai Katalin tanárnő a hallgatók által szervezett programok aktív résztvevője, 

így minden egykori és mostani Bolyai-tag jól ismeri. A rá jellemző energikussággal és 

lendülettel veti bele magát a fiatal tehetségekkel való munkába, odafigyelve arra, hogy 

beszélgetések gondolatmenetében mindig nemzeti nagyjaink portréi is megjelenjenek. S 

akárha Széchenyi gróf szavai visszahangoznának: „… honunk szebb lelkű asszonyi […] Ti 

viszitek karjaitokon életbe a kisded nevendéket, s jó polgárrá nevelitek.”  

Dr. Baranyai Katalin munkájához további erőt és lendületében fáradhatatlanságot 

kívánunk! 
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