Bocsor István (1807–1885)
Pápai főiskolai tanár. A Veszprém megyei Enyingen
született
1807-ben
jómódú
földműves
gazda
gyermekeként. Elemi iskolai tanulmányait szülőhelyén
végezte, sőt a szomszédos Lajos-Komáromban még
német szót is tanult. Pápán 1819 és 1832 között volt
diák. Az utolsó években a költészeti osztály
segédtanára, majd könyvtáros és az iskola seniora lett.
1835-ben az esztétika, a francia nyelv és a neveléstan
rendes tanárává választották. Ezt követően azonban – a
református hagyományoknak megfelelően – külföldi
(bécsi és berlini) tanulmányútra ment. A heidelbergi
egyetemen szerzett tanári oklevelet. Visszatérésekor
1837-ben a magyar közjog és a történelem oktatója lett.
1845-ben ügyvédi oklevelet is szerzett. Szülőföldje, Enying delegátusaként tagja volt
az 1848-as első népképviseleti országgyűlésnek, melynek munkájában 1849
januárjáig részt vett. Az önkényuralom börtönbe vetette, majd ezt követően Bécs
kegyelméből, de a rendőrségtől figyeltetve ismét a tanári katedrán volt. Ekkor is
megtalálta az ellenállás módját: jelképesen Róma és Karthágó harcáról beszélt, a
gyengébb Karthágó legyőzéséről, amit mindenki megértett. (A város lakói is, akik a
szemtanúk szerint a nyitott ablakok alatt hallgatták a professzor keserű szavait és elelcsukló hangját. Nem véletlen, hogy alakját Kozma Andor „A karthágói
harangok” című versében örökítette meg.) Ezután csak tanári állásának és az
irodalomnak, valamint szeretett városának élt. Megszervezte – Széchenyi után az
országban második – kaszinót, zene- és tanonciskolát alapított. 1882-ben még
megérte, hogy tanítványai és az egyházkerület fényes külsőségek között – a pápai
állandó színházban tartott díszelőadáson – megünnepelték félévszázados tanári
működését. Három évvel később hunyt el abban a városban, mely számára a világ
fővárosa volt. Hogy később sem feledkeztek meg róla, azt bizonyítja, hogy
születésének centenáriumán emlékünnepélyt tartottak a tiszteletére az
iskolavárosban. Művei túlnyomórészt – jellemzően – kéziratban maradtak az utókorra.
Egykori házát a Széchenyi utcában emléktábla jelöli. A város egyik kollégiumát 1961ben róla nevezték el. Díszes sírhelyet emeltek számára az Alsóvárosi temetőben.
(képünkön)

„…Ki históriában kutat világeszmét,
Tudós Bocsor István professzor tart leckét.
Tavaly Debrecenben még Enyéng követje,
Alig egy fél éve még tömlöcre vetve,
Most Bécs kegyelméből, rendőrtől figyelve,
Ismét katedráján a hatalmas elme.
Tilalmas részére a honi történet,
Hanem Karthágórul s Rómárul beszélhet.
Ím beszél is bőven ékesszavú ajka,
Visszatért diákok szomjan csüggnek rajta. …”
(Kozma Andor: A karthágói harangok, részlet)
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