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A mikor Móricz Zsigmond 1934. november 23-én es 24-én Jászberényben járt,
a tanítóképzőben egy pedagógiai szakos tanár óráját hallgatva elövettj sokat

emlegetett jegyzetfüzetét, s papírra vetette kósőbbi, a Pesti Napló 1931. decenber
2-i, vasárnapi számában magjelcnendö „Vsrszny az iskolábw" című riportjának
alapötletét. „Végighallgattam egy pedagógiai gyakorlattal foglalkozj órát'' — írja
aztán, visszaemlékezve az órára riportjában. „A fiúk ez akarat nev?léiének kérdé-
seivel foglalkoztak. Szakkönyveket olvastak hozzá a tanár vezetésével,.. Almélkodva
láttam, ...teljesen megszűnt a régi., magoltató módszer.''

A tanár, akinek órái szelemében „valami példátlan lalkes verssnyző szellemet"
talált, s kinek pedagógiai gyakorlata „egy új világ eljövetelét éreztette" vele —
Tanay Antal volt.

'"Panay Antal 1890-ben Rohoncon, Vas megyében egy vasúti műszaki altiszt tize-
dik gyermekeként látta meg a napvilágot. A tshetss^s fiú feltűnik tanítói-

nak, s előbb a szülők és testvérek segítségével, utóbb saját erejéből és hihetetlen
munkabírású szorgalmából végzi egymás után kiváló eredmen íyel osztályait. A sze-
génység szívóssága segíti útjain, mígnem tanító, majd később matematika-fizika sza-
kos tanár nem lesz.

Pályájának első állomása Stubnyafürdő, itt kap állást a ferenejózsefi Magyar-
országtól. Ez Túróc megyei kisközség alig negyven-ötven házzal, mintegy félezer
méter magasságban a túróci fennsíkon. Hat hőforrás ontja a fclub:n a vizet, s a
Körmöcbánya tulajdonát képező kis fürdőhely kedves és kies k ránduló vidék. A falu
szlovák lakói azonban — megdöbbenve látja a fiatal tanííó — nem használhatják
sem az iskolában, sem a hivatalokban anyanyelvüket. A fiatal padagógus, aki ismerte
már a sokgyermekes család nyomorát, a maga erejéből magát iskoláztató diák és
a gazdagok gyermekeit korrepetáló házi-tanító megalázottságá1, most a nemzetiségek
elnyomásának szörnyű bűnére bukkan saját hazájában. A nép mellett az idegen
nyelvű lakosság is kisemmizett saját otthonában — fogalmazna meg először ekkor,
de még csak inkább önön lelkiismerete számára.

Az 1919—20-as tanév kezdetekor Jászberénybe helyezik. Ekkor már 4 esztendei
pedagógiai gyakorlat áll mögötte, s tanítóképző intézeti tanár. Kíséri az alig néhány
héttel azelőtt elbukott magyar proletárhatalom felvillanyozó és lenyűgöző élménye.
Ezek a Tanácsköztársasághoz fűződő emlékei fejeződnek ki ab ;an, hogy mindvégig
szót emel két jászberényi tanártársának elbocsátása ellen, akiket a jászberényi felül-
vizsgáló ellenforradalmi bizottságok a proletárdiktatúra alatti rokonszenvező maga-
tartásukért menesztettek állásukból. S amikor Pinkert Zsigmondnak, a jászberényi
tanítóképző akkori igazgatójának is el kell hagynia állását, mivel Egerben népbiztosi
küldöttként a leánynevelő intézetben tanévzáró beszédet mondott, Jászberényben
pedig a tanonc fiatalok számára ismeretterjesztő előadásokat szervezett, Tanay Antal
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ismét az emberi jog, igazság és becsület nevében áll ki rz üldözött nívelőtárs mel-
lett, ö szervezi meg a diákok demonstrációs búcsúzását az elbocsátott tanároktól,
s szervezi Pinkert Zsigmond ünnepélyes elbúcsúztatását is, amely búcsúzást ezonban
már megakadályozzák.

Tanay Antal, csakúgy, mint a tanítóképzőből elbocsátott két nevelő s Pinkert
Zsigmond igazgató, nem volt kommunista. De mindvégig rokonszenvezett a Tanács-
köztársasággal s a Tanácsköztársasággal együttműködő nevelőkkel. Polgári hurra-
nizmus. széles látókörű természettudományos műveltség, egyéni életéből és élményei-
ből eredő mély és ösztönös demokratizmus, népszeretat jellemezte. Később is peda-
gógiai elveiben Imre Sándor koncepciói csakúgy helyet kaptak, mint a ,.munkaisko'a"
gondolata s a nyugati különféle ..formabontó' project és egyéb kísérletek. A polgári
radikalizmus és természettudományi műveltség nyomdokain indult, sa;át élete tapasz-
talataitól sarkallva fordult szembe a magyar nevelésügy feudális és nerz;teller.' 3
hagyományaival. A nevelőképzésben szenvedélyesen cyűlölte a feudális örökség min-
den terhét és átkos nyűgét. Konkrét művelődési progran-.-n és tanyai, falusi népmű-
velési tervet dolgozott ki, és kezdett megvalósítani Jászberény tanyavilágában s a
környező falvakban. De minthogy az osztályharc forradalmi jelentőségét és szerepét
ekkor még nem ismerte fel, a ..nemzetnevelés" és „egyénisegnevelós", valamint
„munkaiskola' elképzelésekre épülő pedagógiai tevékenysége olykor-olykor ellent-
mondásossá válik, legjobb eredményeiben is csupán reformer jelleget nyerhet.

Szenvedélyes érdeklődéssel fordul az elmaradott országban korszerű művelt-
séget s a tudományban forradalmi módon újat teremteni akrró és tudó Bólyaiak felé.
Élete művének érzi a Bólyaiakról szóló. 1944-re teljesen tetj a!á hozott k;'nytét,
amelyet a fasizmus bukása után szándékozott publikálni. Lakását azonban bomba-
találat éri még azon a nyáron, s a háború megfosztja művelői.

TVlost. azonban mér a szervezés és a gyakorlati munka hívja, nincs ideje, sem ereje
újrakezdeni a mű megírását! Nevelőképzésünk szakemberei közül az elsők kö-

zött csatlakozik a megújhodó s demokratizálódó közoktatásunk szervezőihez, s csak-
hamar megismerkedik — most már beható stúdiumai révén — a marxizmus—leniniz-
mussal. Sokszor megható, csodálatos az a fiatalos lendület, tanulni vágya 3. ahogyan
a forradalom elméielének és gyakorlatának tudományát tanulmányozza, s utat tör
magának a teljesebb és szélesebb tudományosság útján. A Közoktatási, majd Okta-
tási Minisztérium pedagógusképző osztályának lesz belső munkatársa, 1952-től a ma-
gyarországi tanítóképzők országos felügyelője. Ekkor már hatvankét esztendős, s
megújhodott. a megtalált igazságtól megfiatalodott munkakedvvel járja az országot,
adja át tapasztalatait a fiataloknak, s példájával neveli a hajdani munkatársakat.
1953-ban megírja Egyetemes neveléstönénet-ét, mely hosszú időn át pedagóguskép-
zésünkben tankönyvvé válik, s a felszabadulás után sokáig egyetlen ilyen irányú
hazai kézikönyvként szolgál.

Nyugalombavonulása után is számtalan területen segített tapasztalataival, bíráló
és őszinte szavával, észrevételeivel a magyar pedagógusképzés munkásainak. Pedig
ekkor már, csak közvetlen környezete tudta, alattomos betegség, carcinoma támadta
meg egészségét. A végsőkig viaskodott betegségével, s munkálkodott, míg csak ere-
iével s munkaszeretetével küzdeni tudott. Március 7-én a farkasréti temetőben bú-
csúztak tőle tanítványai, munkatársai, barátai, és saját végakarataként testét elham-
vasztottak, úgy helyezték örök nyugalomra.

Egy idős embert, egy becsülettel élő, vívódó és vívódásain győzedelmeskedő
férfit, a magyar pedagógusképzés ismert és nagytekintélyű alakját, igazi nevelót
vesztettünk benne, s megyénk nevelői — hiszen megyénkhez annyi emléke, szeretete
s munkájának jelentős része fűzte — őrzik, ápolják emlékezetét.

Császtvai István
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