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Gárdus  János  orosz  nyelv  és  irodalomból  szerzett  kitüntetéssel  diplomát  a  debreceni 
egyetemen.  Egyetemi  tanulmányai  befejezése  után,  1955-től  a  miskolci  Kilián  György 
Gimnáziumban (a mai Diósgyőri Gimnáziumban) tanított.

Munkáját  kezdetektől  odaadás,  szorgalom, hozzáértés jellemezte;  lendületes,  érdekfeszítő 
óráiról elismeréssel nyilatkoztak az iskola vezetői.  „A szépért, jóért, tanítványaiért rajongó lelkes 
tanár”  –  így  jellemzi  őt  igazgatója  1957-ben. Kollégái  az  állandóan  munkálkodó,  folytonosan 
elfoglalt kartárs alakját őrzik emlékezetükben.

Az iskolavezetés felfigyelt arra is, hogy tanítványaival szinte baráti viszonyban volt, de ez 
nem jelentette a követelmények fellazítását. A jó kapcsolat eredményeként ismerte a tanulók életét, 
és  megértéssel  kezelte  gondjaikat.  A diákok  szerették,  tisztelték.  Példamutató  emberszeretetét, 
mélységes humanizmusát idézik fel elsőként egyetemi tanítványai, munkatársai is.

A tanítás mellett kivette részét az iskola egyéb feladataiból is. A gimnázium zenei életének 
megszervezésével bízták meg az 50-es évek végén, ő maga is hegedült az iskola zenekarában. Az 
50-es,  60-as  évek  életét  átfonó  mozgalmi  életben  a  Magyar-Szovjet  Baráti  Társaságban 
tevékenykedett. 

Nagy  gondot  fordított  szakmai  előmenetelére.  Tanulmányait  levelező  tagozaton  folytatta 
tovább: az 1960-as években előbb magyar nyelv és irodalom szakos, majd angol nyelvszakos tanári 
diplomát  szerzett.  Mindemellett  lelkesen  dolgozott  a  Tudományos  Ismeretterjesztő  Társulat 
irodalmi, majd az idegennyelvi szakosztályában. 

A háromszakos tanár tehetségét a helyi tanügyigazgatás is és az egyetem is felismerte. 1966-
ban az orosz nyelv középiskolai szakfelügyelőjévé nevezték ki. Az 1960-as évek elején néhány évig 
a  miskolci  egyetem  idegennyelvi  lektorátusán  dolgozott,  1963-tól  pedig  a  debreceni  egyetem 
miskolci esti tagozatán tanított. 

A tehetséges  tanár  útja  szinte  természetszerűen  vezetett  a  Nehézipari  Műszaki  Egyetem 
katedrájára.  Tanárként,  oktatásszervezőként  kiemelkedő  munkát  végzett  az  egyetemen.  Számos 
eredményes kezdeményezés fűződik a nevéhez. Az Idegennyelvi Lektorátus, majd az Idegennyelvi 
Oktatási  Központ  vezetőjeként  megalapozta  a  miskolci  egyetem nyelvi  képzését.  Az országban 
elsőként megszervezte a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen az ágazati szakfordítói képzést 
és az első vidéki nyelvvizsgaközpontot. Részt vett a bölcsészképzés elindításában, kezdeményezte 
az egyetemen az alkalmazott nyelvészeti konferenciákat.

Miskolc  városa  1993-ban  Szemere  Bertalan  Közéleti  Díjjal  ismerte  el  sokoldalú 
munkásságát.

Korán,  hatvanhárom  évesen  hunyt  el  1995.  február  28-án.  Életműve  tanítványai 
munkájában, sikereiben él tovább. Munkásságát tudományos konferenciák elemzik. Emlékét a Dr. 
Gárdus János Középiskolai Idegennyelvi Versennyel is kívánjuk megőrizni.


