
Ördögh László (Megyaszó, 1914. szept. 29. – Debrecen, 1996. szept. 

26.): közép-iskolai vezetőtanár, szakfelügyelő, tanácselnök-helyettes. 

Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, középiskoláit Sárospatakon a híres 

Ref. Koll. Gimn.-ában 1925-1933 között. 1933-ban érettségizett, utána a 

debreceni Tudományegyetemen matematika-fizika szakos hallgató. 

Hallgató korában bekapcsolódott a Kísérleti Lélektani Intézet 

munkájába és két pályamunkát is készített: Az intelligencia vizsgálat 

módszerei (193ó) és A radioaktivitás alapjelenségei (1937). 

1937-38-ban gyakorló tanárjelölt. Matematika-fizika szakos tanári 

diplomáját 1935-ban szerezte meg, de állást nem kapott. 1938-1940 

között a debreceni Tudomány egyetemen fizetéstelen gyakornok, majd tanár-segéd, de mellette 

kisegítő óraadó, internátusi felügyelő a Ref. Koll. Internátusában. 

1940-42 között a Pápai Ref. Gimn. tanára, 1942-ben ő kapja meg a tanári állást a debreceni Dóczi 

Ref. Leánygimn.-ban. 

1943-ban elviszik katonának, a hadifogságból 1948-ban tért haza és tanított tovább a 

leányiskolában. 1955-1959 között a debreceni Fazekas Gimnáziumban tanár, illetve vezető 

tanár és közben szakfelügyelő. 

Tanítványai igen jól szerepeltek a KöMaL-ban, az Arany Dániel matematikai tanulmányi versenyen, 

és az OKTV-n. Különösen kiemelkedő volt az az osztálya, amelyiknek 1955-1959 osztályfőnöke is 

volt. Csanak György nevű tanítványa nemcsak a hazai tanulmányi versenyeken aratott sikert, hanem 

1959-ben Brassóban az első Nemzetközi Matematikai Diákolimpián első díjat nyert, illetve 

ugyanebben az évben a Kürschák versenyen is helyezett volt. 

1959-ben elhagyta a tanári pályát és a debreceni Városi Tanács Művelődésügyi Osztályának lett a 

vezetője, majd a Városi Tanács VB elnökhelyettese. Az 1970-es évekig dolgozott a Tanácsnál. 

Közben nem szakadt el a matematikától sem. Szakmódszertani órákat tartott a KLTE Matematikai 

Intézetében, a TIT-ben pedig előadásokat, vezette a TIT kis Matematikusok Baráti Körét. 

Ördögh László oktató tevékenységét kitűnő szakmai és pedagógiai képzettség és rátermettség 

jellemezte. 

Ördögh László irodalmi munkássága szakmódszertani jellegű. Igen érdekes bírálatot írt Barra 

György: A mennyiségtan tanítása (Debreceni Könyvek, 1943) c. könyvéről, az első magyar 

középiskolai matematikai mód-szertani munkáról. 

Kitüntetései: 

Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1953 ) 

Beke Manó díj (1959) 

Kántor Sándorné 


